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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัธุรกิจ คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการและการสรา้ง

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัที่น  าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์ ใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการเบเกอรี่ บนออนไลน ์ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 455 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง และการสุม่แบบบอกตอ่ วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่สถิติรอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู  ผลการวิจยั พบวา่ ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่มีอายธุุรกิจ
นอ้ยกว่า 2 ปี จ านวน 243 คน และมีรายได้ต่อเดือนของธุรกิจอยู่ที่ 10,000 - 20,000 บาท จ านวน 161 คน 
ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ  มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
ดา้นกลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และมีความคิดเห็นของเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความส าเร็จของ
ธุรกิจอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ผูป้ระกอบการที่มีอายแุละรายไดต้่อเดือนของธุรกิจ
แตกต่างกัน ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจที่ไม่แตกต่างกัน 2) คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย 
ความเป็นตวัของตวัเอง ความมีนวตักรรม ความกลา้เสี่ยง การบริหารจดัการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการ
เรยีนรู ้และความใฝ่ใจในความส าเรจ็ สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจ 3) กลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการ
แข่งขนั ประกอบดว้ย กลยทุธก์ารสรา้งความแตกตา่ง กลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทนุต ่า และกลยทุธม์ุ่งจุดสนใจ สง่ผล
ตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจ 4.) ผูป้ระกอบการท่ีมีคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ ดา้นความเป็นตวัเอง ดา้นความมี
นวตักรรม ดา้นความกลา้เสี่ยง ดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู  ้และดา้นความใฝ่ใจในความส าเร็จ 
และปัจจยักลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั กลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทนุต ่า และกลยทุธก์ารสรา้งความ
แตกตา่งแตกต่าง สง่ผลในทิศทางบวกตอ่ความส าเร็จของธุรกิจ โดยผลการวิจยันีส้ามารถน าไปใชป้ระโยชนเ์พื่อ
เป็นแนวทางการพัฒนาผูป้ระกอบการทัง้ในดา้นของคุณลกัษณะของผูป้ระกอบและกลยุทธ์การสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ในการประกอบธุรกิจเบเกอรีบ่นออนไลนต์อ่ไปในอนาคต 

 
ค าส าคญั : ปัจจยัดา้นธุรกิจ, คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ, กลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั, 
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This research aims to study the business factors, the characteristics of entrepreneurs 

and the competitive advantage strategies that lead to the success of online bakery businesses. A 
questionnaire was used to collect data from the 455 entrepreneurs with online bakery business in 
Bangkok. The sample was selected by purposive sampling and snowball sampling. The statistics 
applied for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis testing 
was conducted using multiple regression analysis. The findings of this study revealed that the 
majority of the sample (n= 243) had been in business for less than two years. The 161 entrepreneurs 
had an average monthly income from 10,000-20,000 Baht. The opinions of the entrepreneurs towards 
the factors related to characteristics of entrepreneurs, competitive advantage strategies, and 
business success were at a high level. The results of the hypothesis testing were as follows: (1) the 
business factors had no effect on business success; (2) the characteristics of entrepreneurs, i.e. self-
confidence, innovation skills, risk-taking, management, consistency, striving for learning, and striving 
for success had an influence on business success; (3) the competitive advantage strategies 
included differentiation strategy, cost leadership strategy , and focus strategy, which had an 
influence on business success; and (4) entrepreneurs with self-confidence, innovation skills, risk-
taking, striving for learning, striving for success and cost leadership and differentiation 
strategies may be successful. The results of this study can be a guideline for entrepreneurial 
development in relation to entrepreneurs and the competitive advantage strategies influencing the 
success of online bakery businesses in the future. 

 
Keyword : Business factors, Entrepreneurial characteristics, Competitive advantage strategies, 
Online bakery businesses 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
การด าเนินชีวิตของมนษุยใ์นปัจจบุนัเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากโดยเฉพาะในเมือง จากการ

เปล่ียนแปลงของสังคม ความเร่งรีบในชีวิตประจ าวัน รวมถึงความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะชีวิตของคนวัยท างานท่ีมีเวลาส่วนตัวน้อยลงเน่ืองจากเวลาการเดินทางมีสัดส่วนท่ี     
มากขึน้ อย่างน้อยประมาณ 2 ถึง 3 ชั่ วโมงต่อวัน ในขณะท่ีเวลาท างานยังคงเท่าเดิมนั่นคือ
ประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวนั  ซึ่งมีผลต่อเวลาส่วนตวั เวลาพกัผ่อน และเวลากบัครอบครวัของคนใน
ปัจจุบนัท่ีลดนอ้ยลง ท าให้คนยคุใหม่ตอ้งการเครื่องมือท่ีจะเขา้มาช่วยทุ่นเวลาเพ่ือรกัษาคณุภาพ
ของเวลาส่วนตัวท่ีมีเหลืออยู่ และมีเวลาเพ่ือใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจมากขึน้ ส่งผลให้มีการ
ท าอาหารในบา้นรบัประทานเองนอ้ยลงและหันมาพึ่งอาหารพรอ้มทานหรือรบัประทานอาหาร   
นอกบา้นกันมากขึน้ (ชาคริต ดิเรกวฒันชยั, 2553)  ซึ่งเบเกอรี่จดัว่าเป็นหนึ่งเมนูท่ีคนในปัจจุบนั
เลือกรบัประทานเป็นอาหารว่างรองทอ้ง (Quick Snack) (Food Intelligence Center, 2559) หรือ
รบัประทานเป็นอาหารมือ้หลกัเพิ่มขึน้ ประกอบกบัปัจจบุนัธุรกิจรา้นกาแฟและคาเฟ่มีการขยายตวั 
เกิดธุรกิจใหม่ขึน้เป็นจ านวนมาก ท าใหต้ลาดเบเกอรี่มีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามไปดว้ย 
(POST TODAY, 2557) 

วิถีการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบันมีการใช้อินเทอรเ์น็ตเพิ่มมากขึน้ (Narongyod 
Mahittivanicha, 2563) โดยในปี 2563 มีจ  านวนผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตในประเทศไทยกว่า 52 ลา้นคน 
เพิ่มขึน้มากกว่าปี 2562 เป็นจ านวนประมาณ 1 ล้านคน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2 (Simon Kemp, 
2020) ซึ่งผู้ใช้เหล่านีมี้พฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ตเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Marketeer, 
2564) สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรบัตวัเขา้สู่ออนไลนต์า่ง ๆ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุม่ลกูคา้เปา้หมายได้
ดียิ่งขึน้ อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดการซือ้และขายผลิตภัณฑบ์นโลกออนไลน์เพิ่มมากขึน้ 
ประกอบกับปัจจัยส าคัญอย่างกระบวนการโลจิสติกสท่ี์มีจ  านวนมากในปัจจุบัน  ท าให้ตลาด         
E-Commerce เติบโตตามไปด้วย จนเกิดแพลตฟอรม์ในประเทศไทยและต่างประเทศขึน้เป็น
จ านวนมาก (Nanoledge, 2562) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นถึงการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของตลาดเบเกอรี่  การค้าขายบน
ออนไลน ์ผนวกกับสถานการณ์โควิด-19 ท่ีท าให้เห็นธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนเ์ปิดตัวใหม่เป็น
จ านวนมาก (Techsauce Team, 2563) ส่งผลใหก้ารแข่งขนัภายในตลาดเบเกอรี่ค่อนขา้งสงูและ
ไมใ่ช่วา่ใครก็สามารถประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจเบเกอรี่ไดเ้น่ืองจากมีคูแ่ข่งเป็นจ านวน
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มาก ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลให้การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จได้นั้นหลัก ๆ คือ ปัจจัยด้าน
คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ เน่ืองจากผูป้ระกอบการตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถน าพาธุรกิจของตนเอง
ไปสู่ความส าเร็จได้ จากการวิจัยพบว่า  ผู้ประกอบการท่ีธุรกิจประสบความส าเร็จนั้นต้องมี
คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการหลายดา้นรว่มกนั ซึ่งหากผูป้ระกอบการมีคณุลกัษณะเพียงบางขอ้
ก็สามารถประสบความส าเรจ็ได ้(MRG Online, 2552) ผนวกกบัการแข่งขนัภายในตลาดเบเกอรี่ท่ี
เพิ่มมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลใหก้ารวางแผนกลยทุธข์องธุรกิจเพ่ือใชใ้นการสรา้งความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัก็ถือวา่เป็นปัจจยัหลกัหรือเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จของธุรกิจเช่นกนั 
(สุวิทย ์อินเขียน, 2559) โดยผูป้ระกอบการตอ้งมีการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจเพ่ือสรา้งความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหเ้หนือกว่าคู่แข่งจนน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจ นอกจาก 2 ปัจจยัท่ี
กล่าวขา้งตน้นี ้ปัจจยัดา้นธุรกิจก็ถือวา่เป็นปัจจยัหรือตวัแปรส าคญัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จของธุรกิจ
ไดเ้ช่นกัน เพราะเคยมีนักวิจัยน าปัจจัยดา้นธุรกิจมาเป็นตวัแปรในการดูความส าเร็จของธุรกิจ     
ผลพบว่าธุรกิจท่ีมีปัจจัยด้านธุรกิจท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน     
(สวลี วงศไ์ชยา และ พีชญาดา พืน้ผา, 2561) 

ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไดชี้ใ้หเ้ห็นถึงอุปสงคข์องตลาดเบเกอรี่ท่ีมีจ  านวนเพิ่มมากขึน้จาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ท าให้ความตอ้งการบริโภค      
เบเกอรี่ของผูบ้ริโภคมีมากขึน้ ผนวกกับอุปทานของธุรกิจเบเกอรี่ท่ีเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ืองตาม
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกัน ท าใหก้ารแข่งขนัภายในตลาดเบเกอรี่ค่อนขา้งสูงและมีคู่แข่ง
รายใหม่เข้ามาภายในตลาดเพิ่มมากขึน้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสและความส าคัญจากจุดนี ้ว่า
การศึกษาถึงปัจจัยหรือตัวแปรส าคัญ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจมีความส าคัญต่อ
ผูป้ระกอบการเพ่ือน าไปสูก่ารด าเนินธุรกิจเบเกอรี่ใหป้ระสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างยั่งยืน 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไว ้ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาปัจจยัดา้นธุรกิจท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณลักษณะของผูป้ระกอบการท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ     

เบเกอรี่บนออนไลน ์
3.เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันท่ีมีผลต่อความส าเร็จ

ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์
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4.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นธุรกิจ ปัจจยัดา้นคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ และปัจจัย
ด้านกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่           
บนออนไลนแ์ตกตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.ผูป้ระกอบการธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนส์ามารถน าผลการวิจยัไปใชป้ระกอบการตดัสิน

รูปแบบในการด าเนินธุรกิจ และสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
2.ผูท่ี้มีความสนใจในการด าเนินธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนส์ามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็น

แนวทางในการเริ่มตน้ด าเนินธุรกิจเบเกอรี่ได ้
3.จากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยัมายงัไมพ่บการวิจยัเรื่องนี ้ผูว้ิจยัจงึท าการวิจยันีข้ึน้มาโดยรวม

ในแตล่ะสว่นเขา้ดว้ยกนัทัง้หมด ซึ่งผลของการวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นสว่นท่ีเตมิเตม็ชอ่งวา่งเหลา่นัน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี ้เป็นการวิจัยแบบเชิ งปริมาณ  โดยใช้เครื่องมือการวิจัย เป็น

แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน ์
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ระกอบธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนข์นาดย่อม ท่ีอาศยั
อยู่ในกรุงเทพมหานครและมีอายุมากกว่า 18 ปีขึน้ไป เน่ืองจากความหนาแน่นของประชากร       
ในกรุงเทพมหานครมีมากกว่าจังหวัดอ่ืนในประเทศไทยอย่างเห็นไดช้ัด โดยกรุงเทพมหานครมี
ความหนาแน่นของประชากรคิดเป็นรอ้ยละ 8.44 ของจ านวนประชากรในประเทศไทย (ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ, 2563) ท าให้ลักษณะของอุตสาหกรรมแตกต่างกัน ทั้งในดา้นความพรอ้มของ       
ซัพพลายเออร ,์ ด้านจ านวนลูกค้า และด้านการแข่งขัน สอดคล้องกับทฤษฎี Five Force ของ 
Michael e. Porter,1979 ท่ีไดก้ล่าวถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจ 5 ดา้น ดังนี ้
การแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรม (Industry Rivalry) การคกุคามจากผูข้ายรายใหม่ (Threat of New 
Entrants) อ านาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customers) อ านาจต่อรองของ       
ซพัพลายเออร ์(Bargaining Power of Suppliers) และการคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of 
Substitute Products or Services) (PeerPower Team, 2561) ในการวิจัยครั้ง นี ้จึ งได้เลือก
ประชากรเป็นภายในกรุงเทพมหานครเพ่ือความเหมาะสม และใหไ้ดก้ลุม่ตวัอย่างท่ีมีคณุภาพมาก
ท่ีสดุ โดยผูว้ิจยัใชเ้กณฑก์รณีท่ีไมท่ราบขนาดของประชากรท่ีแนช่ดั (Infinite Population) 
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั มาจากการสุ่มตวัอยา่งซึ่งมีความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และ

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากตารางของทาโร ยามาเน ่
(1967) จากผูป้ระกอบธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนข์นาดยอ่ม ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างท่ี
ค  านวณได ้คือ 400 ตวัอย่าง เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนของขอ้มลู ผูว้ิจยัจึงตดัสินใจเก็บขอ้มลูจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คน โดยใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ ใช้หลักความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) ดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มแบบ
บอกต่อ (Snowball Sampling)โดยมีการเผยแพร่แบบสอบถามออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง       
ผา่นทางโซเชียลมีเดียทัง้ Facebook และ Instagram เป็นตน้ 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบง่เป็นดงันี ้

1.1 ปัจจยัดา้นธุรกิจ (สวุิทย ์อินเขียน, 2559) และ (สวา่งพงษ ์แซจ่งึ, 2559) 
1.1.1 อายขุองธุรกิจ 
1.1.2 รายไดต้อ่เดือนของธุรกิจ 

1.2 คณุลกัษณะผูป้ระกอบการ (Michael Frese, 2000) 
1.2.1 ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) 
1.2.2 ความมีนวตักรรม (Innovation)  
1.2.3 ความกลา้เส่ียง (Risk taking)  
1.2.4 การบรหิารจดัการ (Business management)  
1.2.5 ความสม ่าเสมอและใฝ่เรียนรู ้(Stability and learning orientation)  
1.2.6 ความใฝ่ใจในความส าเรจ็ (Achievement orientation)   

1.3 กลยทุธส์รา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั (Porter ,2005) 
1.3.1 กลยทุธก์ารสรา้งความแตกตา่ง 
1.3.2 กลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทนุ 
1.3.3 กลยทุธม์ุง่จดุสนใจ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์(Robert S. Kaplan 
และ David P. Norton, 1992) ในมุมมอง 4 ดา้น ดงันี ้ดา้นลูกคา้ ดา้นการเงิน ดา้นกระบวนการ
ภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละการเตบิโตของธุรกิจ 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. เบเกอรี่ หมายถึง อาหารส าหรบัรบัประทาน ท่ีมีวตัถุดิบหลักมาจากแป้งสาลี โดยใช้

วิธีการอบเพ่ือใหส้กุ เชน่ เคก้ คุก้กี ้ขนมปัง และขนมอบท่ีอบจากเตา เป็นตน้ 
2. ผูป้ระกอบธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนข์นาดย่อม หมายถึง ผูป้ระกอบธุรกิจเบเกอรี่ท่ีขาย

สินคา้ผ่านทางออนไลน ์เชน่ Facebook, Instagram หรือเว็บไซตส์่วนตวั เป็นตน้ รวมถึงผูป้ระกอบ
ธุรกิจเบเกอรี่ท่ีมีหนา้รา้นแตมี่การเพิ่มชอ่งทางการจ าหน่ายทางออนไลนเ์ชน่เดียวกนั 

3.  ธุรกิจวิสาหกิจขนาดยอ่ม หมายถึง ธุรกิจท่ีมีการจา้งงานไม่เกิน 30 คน และมีรายไดต้อ่
ปีไมเ่กิน 50 ลา้นบาท   

4. ปัจจัยดา้นธุรกิจ หมายถึง ขอ้มูลทั่วไปของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์ไดแ้ก่ อายุของ
ธุรกิจ รายไดต้อ่เดือนของธุรกิจ  

5.คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ (Feature of Entrepreneurs) หมายถึง ลกัษณะเฉพาะ
ของผูป้ระกอบการท่ีแสดงใหเ้ห็นอย่างเด่นชดัว่าเป็นลกัษณะพิเศษเฉพาะซึ่งสามารถช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและการด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้           
จนประสบความส าเร็จได ้และยงัช่วยใหพ้รอ้มเผชิญกบัความเส่ียงในระดบัปานกลาง หรือระดบัท่ี
ผูป้ระกอบการไดค้  านวณไวแ้ลว้อีกดว้ย         

6.กลยุทธ์เพ่ือสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง กลยุทธ์ท่ีผู้ประกอบการ
เลือกใชเ้พ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ในการวิจยัครัง้นีอ้า้งอิงจากกลยุทธข์อง Porter    
3 กลยทุธ ์คือ กลยทุธส์รา้งความแตกตา่ง กลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทนุ และกลยทุธม์ุง่จดุสนใจ  

7.ความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่ หมายถึง การท่ีธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจและมีผลก าไรท่ี
นา่พอใจ บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้เอาไวไ้ด ้ในงานวิจยัครัง้นีจ้ะมองความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่ 4 ดา้น 
คือดา้นลกูคา้ ดา้นการเงิน ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละการเตบิโตของธุรกิจ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์

(Kaplan and Norton, 1996) 

1. ดา้นลกูคา้ 

2. ดา้นการเงิน 

3. ดา้นกระบวนการภายใน 

4. ดา้นการเรียนรูแ้ละการเตบิโต   

ของธุรกิจ 

กลยทุธเ์พ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั  

(Porter, 2005) 

1. กลยทุธก์ารสรา้งความแตกตา่ง 

2. กลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทนุ 

3. กลยทุธม์ุง่จดุสนใจ 

คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ  

(Frese, M and Kruif, Mechilen D, 2000) 
1. ความเป็นตวัของตวัเอง 

2. ความมีนวตักรรม  

3. ความกลา้เส่ียง 

4. การบริหารจดัการ   

5. ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้  

6. ความใฝ่ใจในความส าเรจ็   

 

ปัจจยัดา้นธุรกิจ (สวุิทย ์อินเขียน, 2559) 

(สวา่งพงษ ์แซจ่งึ, 2559) 

1. อายขุองธุรกิจ  

2. รายไดต้อ่เดือนของธุรกิจ 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1.ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะของธุรกิจ ประกอบดว้ย อายขุองธุรกิจ และรายไดต้่อเดือน

ของธุรกิจ แตกตา่งกนั สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนแ์ตกตา่งกนั 
2.คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย ความเป็นตวัของตวัเอง ความมีนวตักรรม 

ความกล้าเส่ียง การบริหารจัดการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ และความใฝ่ใจใน
ความส าเรจ็ สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์

3. กลยุทธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ประกอบดว้ย กลยุทธก์ารสรา้งความ

แตกตา่ง กลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทุน และกลยุทธม์ุ่งจดุสนใจ ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่  

บนออนไลน ์

4. ปัจจัยดา้นธุรกิจ ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ และปัจจัยกลยุทธ์การสรา้ง
ความไดเ้ปรียบทางกางแขง่ขนัสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนแ์ตกตา่งกนั 
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บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัย ท่ี เก่ี ยวข้องกับการวิจัยเรื่องคุณลักษณะ
ผูป้ระกอบการและการสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่  
บนออนไลน ์ผูว้ิจยัไดล้  าดบัหวัขอ้เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษา ดงันี ้

1. ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์
2. ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3. แนวคดิเก่ียวกบัปัจจยัดา้นธุรกิจ 
4. แนวคดิเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ 
5. แนวคดิเก่ียวกบัคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
6. แนวคดิเก่ียวกบัการสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั 
7. แนวคดิเก่ียวกบัความส าเรจ็ของธุรกิจ 
8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับธุรกิจเบเกอร่ีบนออนไลน ์
อตัราการเติบโตของตลาดเบเกอรี่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้เฉล่ีย 7.6% - 7.8% ต่อปี โดยมูลค่า

ของตลาดเบเกอรี่ในปี 2556 มีอตัราการเติบโตดีขึน้อย่างต่อเน่ืองและไม่มีท่าทีว่าจะลดลง อา้งอิง
ข้อมู ล จ าก  Euromonitor International ใน ปี  2015 แล ะ ปี  2017 ( food Intelligence Center, 
2561) ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้การเติบโตของตลาดเบเกอรี่ โดยมีการคาดการณว์่าจะเติบโตขึน้
จนถึงปี 2565 และมีการประเมินมลูคา่ตลาดอยูท่ี่ 39,579 ลา้นบาท (ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นภาพท่ี 2) 
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ภาพประกอบ 2 มลูคา่ตลาดเบเกอรี่ปี 2556-2560 และการคาดการณถ์ึงปี 2565 

จากการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตและโซเชียล
มีเดียเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการจ าเป็นตอ้งปรบัตัวเพ่ือให้ตนเองได้ขึน้ไปอยู่บนพืน้ท่ี
ออนไลนต์า่ง ๆ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุม่ลกูคา้เปา้หมายไดดี้ยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการผลกัดนัใหเ้กิดการซือ้
สินคา้และบริการบนโลกออนไลนเ์กิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีการวิเคราะหก์ันว่าอาจมีมูลค่าสูงถึง 
3.2 ลา้นลา้นบาท ซึ่งเป็นหลกัฐานท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าเร็จ รวมทัง้เป็นการก าหนดทิศทาง
ต่างๆ ในตลาด E –Commerce ได้ต่อไปในอนาคต จากการจัด เก็บสถิติพบว่า ในปี 2557             
มีผู้ใช้งานอินเทอรเ์น็ตสูงถึง 45 ล้านคน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการของผู้บริโภค        
ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของโลก และการพัฒนาของเครื่องมือส่ือสาร รวมทั้ง
อินเทอรเ์น็ต มีราคาท่ีสามารถจับตอ้งได ้มีหลากหลายราคาให้เลือก ท าใหผู้ค้นสามารถเขา้ถึง
อินเทอรเ์น็ตไดม้ากขึน้ จึงท าใหต้ลาด E-Commerce เจริญเติบโตและส่งผลต่อจ านวน Platform 
ในไทยและต่างประเทศให้เกิดขึน้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ปัจจัยท่ีมีความส าคัญอย่าง
กระบวนการโลจิสติกส์ก็ส่งเสริมให้ E-Commerce ของประเทศไทย มีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองเช่นเดียวกัน (Nanoledge, 2562) ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่ือสารและ         
ความสะดวกสบายของช่องทางต่าง ๆ ในการเขา้ถึงผลิตภัณฑ์บนอินเทอรเ์น็ต จึงท าใหเ้จา้ของ
ธุรกิจรุ่นใหม่จ  านวนมากมีหน้ารา้นเฉพาะออนไลน์เท่านั้น โดยในปัจจุบันจากสถิติในปี 2563 
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พบว่ามีจ านวนผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตในประเทศไทยกว่า 52 ล้านคน เพิ่มขึน้มากกว่าปี 2562 เป็น
จ านวนประมาณ 1 ลา้นคน หรือคดิเป็นรอ้ยละ 2 (Simon Kemp, 2020)  

จากอตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมเบเกอรี่ และการคา้ขายผ่านออนไลนท่ี์เพิ่มมากขึน้
อย่างต่อเน่ืองในหลายปีท่ีผ่านมา ผนวกกับสถานการณ์โควิด-19 ในปี พ.ศ. 2562 ท าให้ตลาด     
เบเกอรี่ยิ่งเติบโตไวมากขึน้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีกระทบไปแทบทกุสายอาชีพท่ีเก่ียวกับ
อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวท าใหห้ลาย ๆ คนตอ้งออกจากงานประจ า ไมว่่าจะเป็นแอรโ์ฮสเตส หรือเชฟ 
ท่ีตอ้งพักงานจากการปิดตวัลงของสนามบิน และโรงแรม เพราะประเทศไทยมีการปิดประเทศ 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไม่สามารถเขา้มาเท่ียวในประเทศไทยและเขา้พักในโรงแรมไดเ้หมือน    
แต่ก่อน แต่ดว้ยภาระค่าใชจ้่าย ท าใหผู้ค้นเหล่านีต้อ้งขวนขวายหาอาชีพเสริมในการสรา้งรายได ้
ซึ่งเบเกอรี่ถือวา่เป็นอาชีพเสริมท่ีมีคนใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก อา้งอิงจากตลาดขายอปุกรณ ์
วตัถดุบิเบเกอรี่ท่ีมีอตัราการเตบิโตเพิ่มขึน้ โดยขอ้มลูจากบทสมัภาษณข์องคณุอรรถพล พนัธุศ์ิรพิร 
(ทายาทเจา้ของรา้นตัง้จิบเซง้ รา้นขายอปุกรณ ์วตัถดุิบเบเกอรี่ ท่ีเปิดมายาวนานนบั 10 ปี) แสดง
ใหเ้ห็นว่ายอดขายของธุรกิจมีการเติบโตกว่าเท่าตวัในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาในปี พ.ศ 2563 และมี
ลูกคา้รายใหม่เพิ่มขึน้จากช่วงกักตัวโควิด -19 เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของตลาด        
เบเกอรี่เช่นเดียวกนัวา่ ในช่วงโควิด-19 ผูค้นไดห้นัมาหดัท าเบเกอรี่และขายเป็นอาชีพเสริมเพ่ือหา
รายไดก้ันเป็นจ านวนมาก (PPTV Online, 2563) นอกจากนีศ้นูยว์ิเคราะหเ์ศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ 
TMB Analytics เผยในช่วงปีท่ีผา่นมาเร็ว ๆ นี ้E-Commerce มีอตัราการเตบิโตท่ีเพิ่มมากขึน้อย่าง
ก้าวกระโดดในทั่วโลก ยิ่งช่วงท่ีเกิดการระบาดของโควิด-19 พบว่า ยอดการซือ้ขายสินคา้บน
ออนไลนเ์พิ่มขึน้ จากความจ าเป็นท่ีประชาชนทุกคนตอ้งอยู่เพียงแต่ท่ีบา้นเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค (Marketing Oops, 2563) ท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถเดินทางออกไปซือ้สินคา้ท่ี
รา้นคา้ไดเ้หมือนแต่ก่อน การหนัมาสั่งซือ้สินคา้ผ่านทางออนไลนจ์ึงเป็นตวัเลือกท่ีผูบ้ริโภคหนัมา
เลือกเพิ่มมากขึน้ ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจอย่างมากขนาดท่ีธุรกิจเบเกอรี่รายใหญ่อย่าง “ ฟารม์เฮา้ส ์”   
ยงัตอ้งมีการปรบัตวัสูก้บัโควิด-19 ดว้ยการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่หนัมาขายสินคา้บน
ออนไลน ์ผ่านเดริเวอล่ี มีการส่งสินคา้ถึงบา้นผูบ้ริโภค เพ่ือตอบโจทยล์ูกคา้และเป็นการรบัมือกับ
สถานการณโ์ควิด-19 อีกดว้ย (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ถึงอัตราการเติบโตของตลาดเบเกอรี่  การเติบโตของ           
E-Commerce ผนวกกับสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความน่าสนใจของตลาด          
เบเกอรี่บนออนไลนท่ี์ก าลงัเตบิโตในปัจจบุนั 
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ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึน้เป็นอย่างมากจาก

ปัจจยัหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของภาคการคา้ และการบริการในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 
การบริโภคครวัเรือนและภาคเอกชนขยายตวั การเติบโตของ E-Commerce การเติบโตของภาค
การท่องเท่ียว โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวต่างชาติ และนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมต่างๆ ของ
ภาครฐั โดยในปี 2562 สัดส่วนของวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) คิดเป็นรอ้ยละ 15.3 และวิสาหกิจ
ขนาดกลาง (ME) คิดเป็นรอ้ยละ 17.1 ส่วนวิสาหกิจรายย่อย (Micro) ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลง     
ในดา้นสดัสว่นมากนกั (ส านกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2563) 

ในดา้นของสดัส่วน GDP ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมกล่าวว่าภาคการบริการและภาคการคา้มีสดัส่วนเกือบ 2 ใน 3 โดยคิด
เป็นรอ้ยละ 41.8 และ 20.3 ตามล าดับ ส่วนภาคการผลิตคิดเป็นรอ้ยละได้เพียง 31.1 เท่านั้น 
(ส านกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2563) 

เกณฑก์ าหนดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบ่งได ้ดงันี ้ (ส  านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2562) 

ตาราง 1นิยามก าหนดขนาดของ SMEs ตามสสว.ปี 2562 

 
ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดยอ่ม วิสาหกิจขนาดกลาง 
วิสาหกิจรายยอ่ย วิสาหกิจขนาดยอ่ม จ านวน

แรงงาน 
(คน) 

รายไดต้อ่ปี 
(ลา้นบาท) การจา้งงาน 

(คน) 
รายไดต้อ่ปี 
(ลา้นบาท) 

การจา้งงาน 
(คน) 

รายไดต้อ่ปี 
(ลา้นบาท) 

กิจการผลติสนิคา้ ไมเ่กิน 5 ไมเ่กิน 1.8 ไมเ่กิน 50 ไมเ่กิน 100 เกิน 50-200 เกิน 100-500 
กิจการบรกิาร 
กิจการคา้สง่ 
กิจการคา้ปลกี 

 
ไมเ่กิน 5 

 
ไมเ่กิน 1.8 

 
ไมเ่กิน 30 

 
ไมเ่กิน 50 

 
เกิน 30-100 

 
เกิน 50-300 

โดยจากการศึกษางานวิจัยเพิ่มเติม พบว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่   
มกัมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบเจา้ของเพียงคนเดียว ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของวญัวิริญจ ์
แจง้พลอย ท่ีพบว่าผูป้ระกอบการรายย่อยส่วนใหญ่จะลงทุนท าธุรกิจดว้ยตนเอง (วญัวิริญจ ์แจง้
พลอย, 2558) 
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แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านธุรกิจ 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาถึงปัจจยัดา้นธุรกิจหรือลกัษณะของธุรกิจท่ีมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จ

ของธุรกิจ ในงานวิจยัของ สุวิทย ์อินเขียน (2559) ไดน้  าปัจจยัดา้นอายุของธุรกิจมาเป็นปัจจยัใน
การดคูวามส าเรจ็ของธุรกิจ โดยแบง่กลุม่อายขุองธุรกิจ เป็น 4 กลุม่ดงันี ้

1. ต  ่ากวา่ 5 ปี 
2. 5 – 10 ปี 
3. 11 – 15 ปี 
4. 16 ปีขึน้ไป 
ซึ่งผลการวิจยัท่ีพบ คือ ธุรกิจส่วนใหญ่มีอายกุารด าเนินธุรกิจต ่ากว่า 5 ปี และ 5 ปีขึน้ไป 

ในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั ท าใหส้ามารถยบุรวมกลุม่เหลือเพียง ต ่ากวา่ 5 ปี และ 5 ปีขึน้ไป 
นอกจากนี ้ยงัมีงานวิจยัอีกเป็นจ านวนมากท่ีไดน้  าปัจจยัดา้นธุรกิจ เขา้มาเป็นตวัแปรใน

การดูความส าเร็จของธุรกิจ สว่างพงษ์ แซ่จึง (2559) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการ พบว่ารายได้ของธุรกิจสามารถส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเช่นกัน เพราะ        
รายไดข้องธุรกิจถือเป็นตวัชีว้ดัประเภทหนึ่งท่ีสามารถบง่บอกความส าเร็จของธุรกิจ สวลี วงศไ์ชยา 
และ พีชญาดา พื ้นผา (2561) ได้ศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจและคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้น าปัจจัย        
ด้านธุรกิจมาใช้เป็นตัวแปรในการวิจัย พบว่า รายได้ และอายุของธุรกิจมีผลต่อความส าเร็จ       
ของธุรกิจไดเ้ชน่เดียวกนั  

จากการศกึษางานวิจยัจึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นธุรกิจท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จของธุรกิจมีอยู ่
2 ปัจจยั ไดแ้ก่ อายขุองธุรกิจ และรายไดข้องธุรกิจ ซึ่งจากการศกึษาท าใหผู้ว้ิจยัตดัสินใจน าปัจจยั
ดา้นธุรกิจมาใชเ้ป็นตวัแปรส าคญัในงานวิจยัครัง้นี ้โดยสามารถก าหนดตวัแปรไดอ้ย่างครอบคลุม
และครบถว้นตามความเหมาะสมของการวิจยั  

แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ 
นกัวิจยัหลายทา่นไดส้รุปค านิยามของผูป้ระกอบการไว ้ดงันี ้
ผูป้ระกอบการ คือ คนท่ีพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์นกัธุรกิจขนาดเล็ก หรือบุคคลท่ีสามารถ

เล็งเห็นโอกาสและชอ่งวา่งในการขายสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ (Mark Casson, 1982) 
ผูป้ระกอบการ หมายถึง บคุคลท่ีก่อตัง้ธุรกิจโดยหมายถึงทัง้เจา้ของธุรกิจหรือเป็นหุน้ส่วน

ท่ีมีการด าเนินธุรกิจ โดยยอมรบัความเส่ียงท่ีสามารถเกิดขึน้ เพ่ือใหไ้ดซ้ึ่งผลก าไรและความพอใจ
ในเป้าหมายท่ีก าหนด หรือหมายถึง ผูก้ระตุน้การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยผูป้ระกอบการ
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จะตอ้งมีการวางแผนอย่างรอบคอบ และมีการตดัสินท่ีอิงตามกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ
ตนเอง รวมทั้งตอ้งท างานอย่างสรา้งสรรค ์และมีมุมมองในการจัดการรวมถึงมีการสรา้งแหล่ง
ทรพัยากรใหม่ ๆ ขึน้มา หรือมีการน าความสามารถเก่าของตนเองไปใชร้วม ๆ กนัจนความสามารถ
เก่าเหล่านัน้กลายเป็นความสามารถใหม่ขึน้มาได ้เพ่ือเปา้หมายในการสรา้งความมั่งคั่งแก่ธุรกิจ 
(สิทธิชยั ธรรมเสนห่,์ 2555) 

ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลอันเป็นเจา้ของหรือผูร้บัผิดชอบบริหารธุรกิจท่ีตอ้งมีการ
เผชิญกับความเส่ียงต่าง ๆ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีตอ้งมีความรูแ้ละมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ     
โดยมีเป้าหมายเพ่ือใหธุ้รกิจของตนนัน้ประสบความส าเร็จตามท่ีไดมุ้่งหวงัไว ้(สุธีรา อะทะวงษา, 
2556) 

ผูป้ระกอบการ คือ บุคคลท่ีมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ คอยรวบรวมขอ้มูล มีการวางแผน
เพ่ือก่อตัง้ธุรกิจขึน้มาดว้ยการน าปัจจยัการผลิตต่าง ๆ เช่น ทุน ท่ีดิน แรงงาน และเทคนิคในเรื่อง
ของการบริหารจดัการ มาด าเนินธุรกิจดว้ยวิธีท่ีสรา้งสรรค ์จนมาถึงการน ามาเสนอขายในตลาด
เพ่ือหวังผลก าไร โดยผู้ประกอบการตอ้งพรอ้มท่ีจะยอมรบัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ไดใ้นการด าเนิน
ธุรกิจของตนเอง (วนัวิสาข ์โชคพรหมอนนัต,์ 2557) 

ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูท่ี้จดัตัง้ธุรกิจขึน้มาดว้ยตนเอง โดยสามารถแบกรบัความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจไดท้ั้งหมด มีการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้ตนเอง และ      
ส่งมอบสินค้าหรือบริการไปสู่ลูกคา้ตามความตอ้งการของลูกค้า เพ่ือสรา้งผลก าไรคืนสู่ธุรกิจ         
ของตนเอง (ศริวิฒัน ์ตัง้ทรงเจรญิ, 2558) 

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ริ เริ่มก่อตั้งธุรกิจและด าเนินธุรกิจมาด้วยตัวเอง โดยใช้
ความสามารถทัง้หมดท่ีตวัเองมีในการเผชิญกับความเส่ียงและความไม่แน่นอน โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือแสวงหาผลก าไรและท าใหธุ้รกิจขยายเติบโตได ้ซึ่งบุคคลท่ีเป็นผูป้ระกอบการนัน้มีความขยนั
อยากด าเนินธุรกิจดว้ยความคิดสรา้งสรรค ์สามารถน าปัจจยัการผลิตตา่ง ๆ มาใชใ้นกระบวนการ
ผลิตสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่หรือสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเดิมให้ดีขึน้ได ้  
(สวา่งพงษ ์แซจ่งึ, 2559) 

ผูป้ระกอบการ หมายถึง บคุคลผูท่ี้มีความคิดสรา้งสรรค ์คอยหาโอกาสเพ่ือน ามาใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจ คอยประคบัประคองใหธุ้รกิจของตนเองนัน้สามารถด าเนินตอ่ไปไดภ้ายใตค้วามเส่ียง
และปัญหาต่าง ๆ ท่ีตอ้งพบเจอ เพ่ือใหเ้กิดผลตอบแทนเชิงพาณิชยห์รือท่ีเรียกว่าก าไรกลบัคืนแก่
ผูป้ระกอบการนั่นเอง (อนงค ์รุง่สขุ, 2559) 
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ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผู้ริเริ่มจัดตัง้ธุรกิจดว้ยตนเองและเป็นเจ้าของธุรกิจนั้น มีการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และความสามารถของตนเองในเรื่องของการบริหารจัดการ ใช้ความคิด
สรา้งสรรคม์าชว่ยในการวางแผนด าเนินการจดัการ บรหิาร และพฒันาธุรกิจ โดยผูป้ระกอบการนัน้
ตอ้งสามารถแบกรบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ไดใ้นการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการบริหารจดัการธุรกิจนัน้
มีจุดประสงคห์ลักคือความส าเร็จของธุรกิจในลักษณะของผลก าไรและความเจริญก้าวหน้า        
ของธุรกิจ (ส าคญัสดุ สีหตลุานนท,์ 2560) 

ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลผูซ้ึ่งริเริ่มก่อตัง้ธุรกิจขึน้มาดว้ยตนเอง โดยมีการยอมรบั
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ โดยมีจดุประสงคห์ลกัเพ่ือสรา้งผลก าไร นอกจาก
ตวัผูป้ระกอบการเองแลว้ปัจจยัทางธุรกิจ เช่น ขนาดของธุรกิจ อายขุองธุรกิจ รายไดต้่อเดือนของ
ธุรกิจ ก็ส่งผลตอ่ความส าเร็จของธุรกิจเชน่เดียวกนั (ปรมะ สตะเวทิน, 2546; กิติมา สรุสนธิ, 2541; 
ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2550 อา้งถึงใน สวลี วงศไ์ชยา และ พีชญาดา พืน้ผา (2561)) 

จากความหมายของนักวิจัยหลายท่านท่ีกล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ผูป้ระกอบการ 
หมายถึง ผูท่ี้เริ่มก่อตัง้ เป็นเจา้ของธุรกิจหรือเป็นหุน้ส่วน ซึ่งตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรูด้า้นการบริหาร
จัดการธุรกิจ โดยมีการวางแผนการด าเนินธุรกิจจากการน าปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มาใชใ้นการ
ด าเนินงานเพ่ือหวงัผลก าไรและมองไปจนถึงความส าเร็จของธุรกิจ ซึ่งผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีคอย
มองหาโอกาสทางธุรกิจเพ่ือน ามาใชเ้ป็นช่องทางส าหรบัการด าเนินธุรกิจ โดยตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถ
แบกรบัความเส่ียง และยอมรบัความเส่ียงหรือปัญหาตา่ง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต นอกจาก
ตวัผูป้ระกอบการแลว้ปัจจยัทางธุรกิจก็ถือว่าเป็นปัจจยัหรือ  ตวัแปรส าคญัท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการ
ด าเนินธุรกิจไดป้ระสบความส าเรจ็ดว้ยเชน่เดียวกนั 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของผูป้ระกอบการท่ีแสดงใหเ้ห็น

อย่างชัดเจนว่าเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของผูป้ระกอบการคนนัน้ ๆ เป็นลักษณะส่วนบุคคลท่ี
สามารถช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและการด าเนินธุรกิจให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว้ จนไปถึงธุรกิจสามารถเจริญเติบโตและประสบความส าเร็จได้ นอกจากนั้น
คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการยงัช่วยใหพ้รอ้มเผชิญกบัความเส่ียงในระดบัปานกลาง หรือระดบัท่ี
ผู้ประกอบการได้ค  านวณไว้แล้วอีกด้วย (วิมพ์วิภา เกตุเทียน, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน     
วิจัยของ ศรันญา  แสนค า (2555) ท่ีว่าผู้ประกอบการท่ี มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการ             
ในระดบัสูงจะสามารถท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จทัง้ในดา้นผลก าไร ยอดขาย และจ านวน
ลกูคา้มากกวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีคณุลกัษณะผูป้ระกอบการต ่ากวา่ 
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Frese (Michael Frese, 2000) ได้ให้ความหมายของคุณลักษณะท่ี เก่ียวข้องกับ
ความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการ ท่ีส าคญัไว ้8 ประการ ดงันี ้ 

1. ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) คือ ความสามารถและความพยายามท่ีจะน าพา
ธุรกิจของตนเองเข้าไปสู่โอกาสทางธุรกิจ สามารถพึ่งพาตนเอง ตัดสินใจได้ในสถานการณ์ท่ี        
บีบบงัคบั 

2. ความมีนวตักรรม (Innovativeness) คือ การมีความคิดริเริ่มเก่ียวกบัผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ 
และการน าเทคโนโลยีนวตักรรม มาใชใ้นกระบวนการผลิตและการด าเนินการบรหิารจดัการธุรกิจ 

3. ความกลา้เส่ียง (Risk taking) คือ ความเต็มใจและความพรอ้มของแต่ละบคุคลในการ
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถคาดการณไ์ดว้่าจะประสบความส าเร็จหรือไม่ 
เพราะการด าเนินธุรกิจนัน้มีความเส่ียงและปัญหาตา่ง ๆ ท่ีสามารถเกิดขึน้ไดอ้ยูต่ลอดเวลา 

4. การแข่งขันเชิงรุก (Competitive Aggressive) คือ การสร้างอุปสรรคให้กับคู่แข่ง       
ในตลาด ท่ีตอ้งการเขา้มาแขง่ขนัในตลาดเดียวกนัดว้ยวิธีการตา่ง ๆ   

5. ความมั่นคงสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้(Stability and Learning Orientation) 
คือ การเรียนรูจ้ากประสบการณห์รือความผิดพลาดท่ีเคยพบเจอ และตอ้งไม่มีความยอ้ท่อต่อสิ่งท่ี
เคยท าหรือตดัสินใจผิดพลาดไป 

6. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Achievement Motivation) คือ พฤติกรรมท่ีมีความสนใจหรือชอบ
ในความทา้ทาย โดยถือวา่ความทา้ทายเป็นสิ่งจงูใจท่ีท าใหส้ามารถท างานไดดี้มากขึน้  

7. ความซ่ือสตัยข์องผูป้ระกอบการ (Personal Integrity) คือ การท่ีผูป้ระกอบการไดเ้รียนรู้
ถึงความนา่ไวว้างใจ รวมถึงความเช่ือถือของลกูคา้และผูจ้ดัหาวตัถดุบิ 

8. คตินิยมประเพณีและแนวความคิดสมัยใหม่ (Traditionalism and Modernism) คือ 
ทัศนคติท่ีมีต่อโลกธุรกิจ โดยมีความสนใจในเรื่องของธรรมเนียมประเพณี บริหารดว้ยหลักของ
ศาสนา 

จากคณุลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการขา้งตน้ ทางผูว้ิจยัไดน้  าคณุลกัษณะการเป็น
ผูป้ระกอบการตามแนวคิดของ Frese (2000) มาเป็นเครื่องมือในการศึกษาท าการวิจัยในครัง้นี ้  
ซึ่งแนวคิดดงักล่าวไดร้บัความนิยมถูกน ามาใชเ้ป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จของธุรกิจอย่างแพร่หลาย 
เพ่ือใหมี้ความครอบคลุมถึงคุณลักษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ 8 ลักษณะขา้งตน้ ผูว้ิจัยได้
ท าการศกึษาและพบวา่มีงานวิจยัหลายเล่มเช่นงานวิจยัของ วิมพว์ิภา เกตเุทียน (2556), วนัวิสาข ์
โชคพรหมอนนัต ์(2557) และธารา ทวีโภค (2558) ท่ีท าการผนวกคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ  
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยเหลือเพียง 6 ข้อหลัก ๆ ผู้วิจัยจึงได้น าคุณลักษณะของ
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ผู้ประกอบการจ านวน 6 ข้อ ได้แก่  ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) ความมีนวัตกรรม 
(Innovation) ความกล้า เส่ี ยง (Risk taking) การบริหารจัดการ (Business management)     
ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้(Stability and learning orientation ) และความใฝ่ใจใน
ความส าเรจ็ (Achievement orientation ) มาเป็นตวัแปรตวัในการวิจยัครัง้นี ้ 

2.1 ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy)  
ในงานวิจยัของ วิมพว์ิภา เกตุเทียน (2556)  กล่าวไวว้่าความเป็นตวัของตวัเองนัน้

เป็นปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความส าเรจ็ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเช่ือมั่นในความสามารถบรหิารธุรกิจของ
ตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นยามคับขัน มีความมั่นใจ ดั่งมีใจท่ีเด็ดเด่ียว มีลักษณะของ    
ความเป็นผูน้  า โดยมีความเช่ือมั่นท่ีจะเอาชนะปัญหา หรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่ีตอ้งพบเจอเพ่ือให้
ประสบผลส าเร็จ และมีความทะเยอทะยานอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ Frese (Michael Frese, 
2000) ท่ีไดก้ลา่วไวว้่า ผูท่ี้ประสบความส าเร็จตอ้งมีความสามารถ และความปรารถนาท่ีจะจดัการ
รวมถึงควบคมุสถานกาณแ์ละสิ่งตา่ง ๆ ดว้ยตนเองในเรื่องท่ีเก่ียวกบัโอกาสในการด าเนินงาน โดย
บุคคลท่ีมีความเป็นตวัของตวัเองนี ้มกัตดัสินใจและกระท าการต่าง ๆ อย่างเป็นอิสระไม่ตอ้งการ    
พึ่งพาอาศยัใคร นอกจากนัน้ หงไหม เหอ (2557) ยงัพบว่าคณุลกัษณะดา้นความมั่นใจในตนเอง  
มีผลตอ่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยผูป้ระกอบการควรสรา้งความมั่นใจใหก้บัตนเองดว้ย
การพิจารณาความสามารถของตนเอง และมีการตัง้เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้
ผูป้ระกอบการสามารถท าส าเร็จบรรลถุึงเปา้หมาย และมีความรูส้ึกภาคภูมิใจกบัผลลพัธย์อดขาย
ท่ีบรรลตุามท่ีไดต้ัง้ใจไวต้ัง้แตแ่รก 

จากท่ีได้ศึกษา สรุปได้ว่า ความเป็นตัวของตัวเอง หมายถึง ความสามารถและ  
ความตัง้ใจของผูป้ระกอบการท่ีจะน าพาตนเองไปสู่โอกาสทางธุรกิจ รวมถึงเป็นคนท่ีมีพฤติกรรม
ชอบท างานดว้ยตนเองและตอ้งสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเองหากตกอยูใ่นภาวะท่ีบีบบงัคับ 

2.2 ความมีนวัตกรรม (Innovativeness)  
ความมีนวตักรรม หรือมีคณุลกัษณะในดา้นการมีความคิดในเชิงนวตักรรม ถือเป็น

คุณลักษณะหนึ่ง ท่ีท าให้ผู้ประกอบการมีความคิดริเริ่ม เก่ียวกับสินค้าใหม่  ๆ การบริการ             
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือสรา้งความแตกต่างของธุรกิจตนเองให้ต่างจากคู่แข่งภายในตลาด  
(ธารา ทวีโภค, 2558) 

Caird, S. P. (1993) ไดน้  าแบบประเมินมาทดสอบคุณลักษณะของผูป้ระกอบการ
และน ามาสรุปผล และน าไปทดสอบกับผู้ประกอบการจ านวน 300 คน ผลพบว่าหนึ่ งใน
คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการ คือ การมุ่งเนน้ความคิดเชิงนวตักรรม
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ของผูป้ระกอบการ (ธารา ทวีโภค, 2558) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงเยาว ์อินทะนาม, อ าภา
ศรี พอ่คา้, และ กรกนก ดลโสภณ (2563) ท่ีพบวา่ความสามารถทางนวตักรรมของผูป้ระกอบการมี
ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจ และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของ วิมพว์ิภา เกตเุทียน (2556) ท่ีพบว่า 
ความมีนวตักรรมมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ ในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากผูท่ี้ประสบความส าเร็จ
ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาด และสามารถวางแผนรับมือกับเหตุการณ ์               
ท่ีจะเปล่ียนแปลง มีความคดิสรา้งสรรคท่ี์ไม่เหมือนคนอ่ืน มีขบวนการทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการบริการ มีความคิดสรา้งสรรคอ์ยู่ตลอดเวลา และยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ณภัทร ทิพยศ์รี, ภัทราพร สมเสมอ, และ กนกอร จิตจ านงค ์(2560) ท่ีกล่าวว่า
คณุลกัษณะดา้นการมีศกัยภาพทางนวตักรรมมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความส าเรจ็ของธุรกิจ 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ความมีนวัตกรรมของผู้ประกอบการ หมายถึง     
การท่ีผูป้ระกอบการมีความคดิรเิริ่มเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม ่ๆ  โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาใชใ้เพ่ือสรา้ง
ความแตกตา่งของธุรกิจตนเองใหต้่างจากคูแ่ข่งภายในตลาด มีการวางแผนรบัมือกับเหตกุารณท่ี์
จะเปล่ียนแปลง และมีความคดิสรา้งสรรคมี์จิตนาการไมเ่หมือนคนอ่ืน 

2.3 ความกล้าเส่ียง (Risk taking) 
หมายถึง ความเต็มใจของผู้ประกอบการท่ีในการด าเนินธุรกิจในแนวทางท่ีไม่

สามารถคาดการณไ์ด ้(Brockhaus,1980 อา้งถึงใน ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบตัิ (2561)) เน่ืองจาก
การลงทุนทุกอย่างย่อมมีโอกาสขาดทุนไดอ้ยู่เสมอ (สุธีรา อะทะวงษา, 2556) ความกลา้เส่ียงท่ี
ผูป้ระกอบการไดร้บัตัง้แตเ่ริ่มตน้ธุรกิจ และความเส่ียงท่ีพบจากการด าเนินธุรกิจจะมีความแตกตา่ง
กัน ถ้าลงทุนดว้ยทุนของตนเองผู้ประกอบการตอ้งท าการบริหารความเส่ียงดา้นการเงินเพ่ือให้
บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ตอ้งรบัความเส่ียงดว้ยตนเอง นอกจากนัน้ ผูป้ระกอบการอาจมีความเครียด 
เน่ืองจากใชเ้วลาทุ่มเทไปในการเริ่มและด าเนินธุรกิจ ตรงกบัท่ีเจษฎาไดก้ลา่วไวว้่า ความกลา้เส่ียง
เป็นความเต็มใจของผู้ประกอบการท่ีจะเข้าไปเก่ียวข้องกับการด าเนินงานทางธุรกิจ ภายใต้
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนหรือสถานการณท่ี์มีความเส่ียง โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการประเมิน
ความ เส่ียงก่อนด า เนินการ เพ่ื อหาความ เส่ียงในระดับปานกลาง ซึ่ งอาจท าให้ธุ ร กิจ               
ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวก็ได ้และตอ้งกลา้เผชิญกบัความเส่ียงตา่ง ๆ อย่าไม่มีความย่อทอ้ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งหวังผลก าไรทางธุรกิจจนน า ไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจในอนาคต        
(เจษฎา จนัทรา, 2562) 

โดยแมคเคลแลนท์ (McClelland) ในปี  ค.ศ. 1979 พบว่าผู้ ท่ี มีความต้องการ
ความส าเร็จสงูจะชอบยอมรบัความเส่ียงในระดบัท่ีสามารถรบัได ้โดยพอใจกบัความเส่ียงท่ีตอ้งใช้
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ความพยายามของตนเองนัน้ ในการควบคมุความเส่ียงใหเ้กิดผลลพัธท่ี์ตอ้งการได ้และความพอใจ
ตอ่ความเส่ียงในระดบัท่ีสามารถรรบัไดน้ัน้ อาจสะทอ้นถึงความเช่ือมั่นในตนเองของผูป้ระกอบการ 
(บญุฑวรรณ วิงวอน, 2555) 

ธุรกิจกับความเส่ียงเป็นของคู่กัน  ผู้ป ระกอบการมักชอบท างาน ท่ีต้องใช ้
ความสามารถและความรู้ทั้งหมดของตนเอง จะไม่มีความภูมิใจกับงานท่ีง่าย หรืองานท่ีมี       
ความเป็นไปได้อย่างแน่นอน หรือเท่ากับไม่มีความเส่ียงเลย รวมถึงการหลีกเล่ียงงานท่ีมี        
ความเส่ียงสงูเกินไป ผูป้ระกอบการมกัชอบงานท่ีมีความเส่ียงในระดบัท่ีคาดคะเนไวแ้ลว้วา่ไม่เกิน
ความสามารถของตวัเอง มีการศึกษาหาแนวเอาไวแ้กปั้ญหาอย่างหลากหลาย แลว้ค่อยตดัสินใจ
เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งไม่เหมือนกับคนทั่วไปท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียงทัง้หมด แต่ผูป้ระกอบการ  
จะกล้าเส่ียงระดับปานกลางท่ีคิดว่ามีการประเมินความเป็นไปได้อย่างดีครบถ้วนแล้ว                 
(ชุติภา โอภาสานนท์,2543 อ้างถึงใน พนมพร เฉลิมวรรณ์ (2559)) สอดคล้องกับการวิจัย          
ของ เจษฎา จันทรา (2562) ท่ีพบว่าความกลา้เส่ียงเป็นคุณลักษณะส าคัญของผู้ประกอบการ     
โดยผูท่ี้มีคณุลกัษณะในดา้นความกลา้เส่ียงมากยิ่งมีแนวโนม้เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจมากเช่นกัน 
และผลงานวิจยัของ วิมพว์ิภา เกตเุทียน (2556) ท่ีไดท้  าการศกึษาคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ี
มีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ พบว่าความกลา้เส่ียงมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกัมีความสามารถในการประเมินความเส่ียงตัง้แต่
ก่อนเริ่มด าเนินธุรกิจ แล้วจึงท าการตัดสินใจด าเนินการเพราะหากตัดสินใจอะไรผิดพลาดไป        
จะท าใหธุ้รกิจตอ้งเผชิญกับความเส่ียงสูงซึ่งหากไม่มีวิธีการรบัมือกับความเส่ียงระดบันี ้อาจก่อ
ผลเสียตอ่ธุรกิจไดอ้ย่างมหาศาล ดงันัน้เม่ือไดป้ระเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ในการด าเนินธุรกิจ
แลว้ ผูป้ระกอบการจะด าเนินธุรกิจภายใตร้ะดบัความสามารถของผู้ประกอบการ เพ่ือใหบ้รรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจท่ีตัง้ไว ้ตรงกบัผลการศึกษาในงานวิจยั ของ ทิบดี ทฬัหกรณ ์และ ประสพชยั 
พสนุนท ์(2562) ท่ีกลา่วไวว้่าผูป้ระกอบการตอ้งกลา้เส่ียงตอ่สิ่งท่ีไม่รู ้เพ่ือหาความรูใ้หก้บัตวัเอง มี
ความกลา้ลงทนุกบัทรพัยากรในปรมิาณมากส าหรบัเริ่มตน้ธุรกิจ 

จากการศกึษา สรุปไดว้่า ความกลา้เส่ียง หมายถึง ความเตม็ใจของผูป้ระกอบการใน
การด าเนินธุรกิจซึ่งไม่สามารถคาดการณไ์ด ้โดยผูป้ระกอบการท าการประเมินความเส่ียงใหอ้ยู่ใน
ระดบัท่ีไม่เกินความสามารถของตนเอง และท าการศกึษาหาแนวทางส าหรบัรบัมือกับความเส่ียง
เอาไวห้ลายแนวทาง 
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2.4 การบริหารจัดการ (Business management)  
ผูป้ระกอบการตอ้งมีความสามารถในการบรหิารงาน และเป็นผูน้  าท่ีดี มีคณุลกัษณะ

ของการเป็นผูน้  าและมีความรูใ้นเรื่องของการบริหารการจดัการ ในการด าเนินธุรกิจจริงตอ้งมีการ
ด าเนินธุรกิจรว่มกับคนหลากหลายระดบัตามวงจรของธุรกิจ ในตอนเริ่มตน้ของธุรกิจผูป้ ระกอบ
ตอ้งลงมือท างานอย่างหนักทุกอย่างดว้ยตนเองเพ่ือใหบ้รรลุความส าเร็จโดยตอ้งมีการเอาใจใส่
ผูร้่วมงาน คอยดแูลอย่างใกลช้ิดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการท างานสรา้งการเรียนรูแ้ละสรา้ง
ความสมัพนัธก์ับผูร้ว่มงาน ผูป้ระกอบการจะเป็นผูก้  ากับดแูลอย่างใกลช้ิดและมีความเป็นกันเอง 
เม่ือธุรกิจด าเนินไปไดด้้วยดี จนถึงช่วงเวลาท่ีธุรกิจเติบโตขึน้การบริหารงานก็เปล่ียนแปลงไป 
ลกูนอ้ง มีการเปล่ียนแปลงและเช่ือมั่นไดม้ากขึน้ ผูป้ระกอบการสามารถเช่ือใจลูกนอ้ง มีการแบ่ง
หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบใหล้กูคา้อย่างชดัเจน เม่ือสามารถพึ่งพาลกูนอ้งไดผู้้ประกอบการจะใช้
เวลาส าหรบัการคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการวางแผนลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจให้เติบโต และ      
ปรบัโครงสรา้งการบริหารภายในธุรกิจจนสามารถท าใหธุ้รกิจของตนเองนัน้ประสบความส าเร็จได ้                    
(พนมพร เฉลิมวรรณ,์ 2559) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรฐั ชวนชม และ นงลกัษณ ์โพธ์ิไพจิตร 
(2557) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่าผูป้ระกอบการตอ้งมีขีดความสามารถของการบริหารในระดบัมากทุกดา้น 
ทั้งด้านการปฏิบัติการ ด้านการตลาด และด้านการจัดการ และงานวิจัยของกฤษณ์ ทัพจุฬา 
(2558) ท่ีกล่าวว่า ความส าเรจ็ของธุรกิจมาจากคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความสามารถ
ในการบรหิารจดัการ  

จากการศึกษา ส รุป ได้ว่า  การบริหารจัดการ หมายถึ ง  ความสามารถใน                
การบริหารงาน และเป็นผู้น  าท่ีดี มีคุณลักษณะของการเป็นผู้น  าและมีความรูใ้นเรื่องของหลัก     
การบริหารงาน สามารถรบับทบาทผูน้  าไดห้ลายบทบาทเม่ือตอ้งท างานร่วมกับคนหลายระดับ     
ในภาวะท่ีแตกต่างกันออกไปของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งการเริ่มท าทุกอย่างดว้ยตนเอง     
จนถึงการแบง่ภาระงานตา่ง ๆ ใหล้กูนอ้ง 

2.5 ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ (Stability and learning orientation)  
ความหมายของความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรูมี้ความหมายครอบคลุมถึง 

การใฝ่หาความรูเ้พิ่มเติม แมว้่าผูป้ระกอบการจะเช่ียวชาญในดา้นการผลิต แต่ยงัขาดความรูแ้ละ
ประสบการณ์ในดา้นอ่ืน หรือมีความรูแ้ต่ไม่เพียงพอ ผูป้ระกอบการก็ตอ้งหาความรูเ้พิ่มเติมอยู่
ตลอด โดยเฉพาะความรูข้อ้มูลทางการตลาดหรือสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของ
ตนเองทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ เพราะความรูเ้หล่านีจ้ะน ามาสู่การวิเคราะหส์ถานการณ์
ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปในอนาคต โดยผูป้ระกอบการสามารถหาความรูไ้ดข้ากแหล่งความรูต้า่ง ๆ เช่น 
การสัมมนาฝึกอบรม การอ่านหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของตนเอง และการปรึกษาหรือ
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แลกเปล่ียนมมุมองกับผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งจะคอยช่วยใหข้อ้คิดเห็นส าหรบัน าไปเป็นแนวทางเพ่ือแกไ้ข
ปัญหา สิ่งเหล่านีถื้อเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยใหง้านส าเร็จเร็วขึน้  จนท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จได้
ในท่ีสดุ (พนมพร เฉลิมวรรณ,์ 2559) ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วิมพว์ิภา เกตเุทียน (2556) 
พบวา่ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้มีอิทธิพลตอ่ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลาง เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกัใฝ่หาความรูเ้พิ่มเติมในทุกดา้นของการด าเนิน
ธุรกิจ ถึงแมเ้ป็นดา้นท่ีมีความเช่ียวชาญก็ยงัคงตอ้งหาความรูเ้พิ่มเตมิอยู่เสมอ โดยเฉพาะความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ เพ่ือน ามาใช้วิเคราะหส์ถานการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงในอนาคต สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ สายธิดา สระกบแกว้ (2559) ท่ีพบว่าความสม ่าเสมอและการใฝ่ใจในการเรียนรูมี้
อิทธิพลทางบวกตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจ 

จากการศึกษา สรุปไดว้่า การใฝ่ใจในการเรียนรู ้หมายถึง การใฝ่หาความรูเ้พิ่มเติม
อยู่ตลอด โดยเฉพาะความรูข้้อมูลทางการตลาดหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือช่วยวิเคราะห์
สถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงไป ซึ่งความรูเ้ป็นสิ่งท่ีไม่มีวนัเรียนจบ โดยความรูน้ัน้สามารถหาไดจ้าก
แหล่งความรูต้่าง ๆ เช่น การสัมมนา การอ่านหนังสือท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ และการปรึกษาหรือ
แลกเปล่ียนมมุมองกบัผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งจะคอยช่วยใหม้องเห็นแนวทาง มอบแนวคิดส าหรบัน าไปใช้
เป็นแนวทางเพ่ือแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ 

2.6 ความใฝ่ใจในความส าเร็จ (Achievement orientation) 
เม่ือผูป้ระกอบการมองเห็นถึงโอกาสแห่งความเป็นไปไดข้องธุรกิจ พรอ้มทัง้พิจารณา

ความเส่ียงท่ีอาจขึน้ไดใ้นระดับปานกลางอย่างละเอียดถ่ีถ้วนแล้ว ผู้ประกอบการจะมุ่งมั่นใช ้
ความสามารถทัง้หมดของตนในการท างานหนักและทุ่มเทใหก้ับงาน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีได้
วางเอาไวโ้ดยไมค่  านงึถึงความยากล าบากท่ีตอ้งพบเจอในระหวา่งทาง พรอ้มจะทุม่เทเวลาทัง้หมด
ใหก้ับงานจนเกิดการเรียนรูจ้ากความผิดพลาดท่ีผ่านมา เพ่ือน าไปแกไ้ขจนส าเร็จตามเป้าหมาย 
เม่ือส าเร็จไดต้ามท่ีวางไว้ผูป้ระกอบการจะมีความรูส้ึกพอใจ และภูมิใจ ท่ีงานออกมาดีตามท่ีได้
คาดไว้ โดยจุดมุ่ งหมายทางธุรกิจไม่ ได้อยู่แค่ ท่ีก าไรแต่วางแผนถึงการขยายธุรกิจหรือ                 
การเจริญเติบโตของธุรกิจ ก าไรถือเป็นเพียงเครื่องสะทอ้นอย่างหนึ่งว่าผูป้ระกอบการ จะสามารถ
ท าได้ นอกจากนั้นต้องไม่สนใจเพียงแค่ผลลัพธ์นั้นบรรลุเป้าหมายแต่ต้องสนใจวิธีการของ
กระบวนการท่ีท าใหบ้รรลุเป้าหมายดว้ย (พนมพร เฉลิมวรรณ์, 2559) สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 
วิมพว์ิภา เกตเุทียน (2556) พบวา่ คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความใฝ่ใจในความส าเร็จมี
ผลตอ่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ควรมี
การตัง้เปา้หมายในดา้นธุรกิจถึงความส าเร็จของธุรกิจ เม่ือพบเจอความลม้เหลวสามารถวิเคราะห ์
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และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถกูวิธี เพ่ือใหเ้กิดความส าเร็จตามเปา้หมายท่ีตัง้ไวผู้ป้ระกอบการ
ตอ้งทุ่มเททุกอย่าง และมีความคิดท่ีจะเอาชนะดว้ยการวิเคราะหปั์ญหาอุปสรรครวมถึงเตรียม
วิธีแก้ไขกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสาข ์โชคพรหมอนันต ์(2557) ท่ี
พบว่าความใฝ่ใจในความส าเร็จมีอิทธิพลในทิศทางบวกกับความส าเร็จในการประกอบการ ทัง้นี ้
อาจเกิดจากผูป้ระกอบการมีความมุ่งมั่น อดทน และไม่ย่อทอ้ตอ่ปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ท่ีตอ้ง
พบเจอ   

จากการศึกษา สรุปไดว้่า การใฝ่ใจในความส าเร็จ หมายถึง การมองเห็นถึงโอกาส
แห่งความเป็นไปได้ของธุรกิจ พรอ้มทั้งพิจารณาความเส่ียงอย่างละเอียดถ่ีถ้วน หลังจากนั้น
ผูป้ระกอบการจะมุ่งมั่นใชพ้ลงังานความคิด สติปัญญา ความสามารถทัง้หมดในการท างานหนกั
และทุ่มเทใหก้ับงานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดว้างเอาไวโ้ดยไม่ค  านึงถึงความยากล าบากท่ีตอ้ง    
พบเจอ พรอ้มจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับงานจนเกิดการเรียนรูจ้ากความผิดพลาดท่ีผ่านมา        
เพ่ือน าไปแกไ้ขไปจนส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎีสามารถสรุปไดว้า่ คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการขา้งตน้ 
ทั้ง 6 ปัจจัย (Frese, 2000) ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเส่ียง       
การบริหารจดัการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และความใฝ่ใจในความส าเร็จมีความ
เหมาะสมท่ีจะน ามาใชเ้ป็นตวัแปรส าคญัในการวิจยัครัง้นี ้โดยจากคณุลกัษณะขา้งตน้นัน้ ผูว้ิจยัได้
เล็งเห็นว่าคณุลกัษณะบางประการสามารถผนวกรวมกันได ้จึงน ามาใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้พียง 6 
ประการ ซึ่ง ถือว่าเป็นคณุลกัษณะท่ีงานวิจัยส่วนใหญ่น ามาใชเ้ป็นตวัแปรในการวิจยัส าเร็จของ
ธุรกิจ ซึ่งไดอ้า้งอิงจากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมใกลเ้คียงกัน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร 
อตุสาหกรรมรา้นคา้ และอตุสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นตน้ 

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธเ์พื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั หมายถึง ความสามารถของธุรกิจในการด าเนินกลยุทธเ์พ่ือ

น ามาใชว้างแผนในการเสนอขายผลิตภณัฑท่ี์มีความโดดเด่น มีคณุลกัษณะหรือคณุสมบตัิพิเศษ 
มีคุณค่าท่ีลูกคา้ตอ้งการ และมีประสิทธิภาพท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด โดยกลยุทธ์ท่ีธุรกิจ
น ามาใช้นัน้ตอ้งอาศัยอยู่บนหลักพืน้ฐานของการสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้(กิรตพิงษ ์ปัญญาเรือง, 2559)  

การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เป็นเครื่องมือให้
ธุรกิจมีความแตกต่างจากคู่แข่งภายในตลาด เป็นการวางแผนกลยุทธท่ี์เหมาะสมกับธุรกิจของ
ตนเอง เพ่ือช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจมีก าไรท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง เพ่ือน าไปสู่การเป็นผู้น  าการตลาด        
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ในธุรกิจดงันัน้ การใชก้ลยทุธต์่าง ๆ เพ่ือสรา้งความพึงพอใจท่ีเหนือกว่าคู่แข่งดว้ยการสรา้งความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขันจนน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจได้  (Healy, Serafeim, Srinivasan, & 
Yu, 2014 อา้งถึงใน อัจฉรา สุขกลั่น, เกษราภรณ์ สุตตาพงค์, และ นนทิภัค เพียรโรจน ์(2561) 
สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ อ าพล นววงศเ์สถียร (2552) ท่ีว่าความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน    
ถือเป็นปัจจยัหรือเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าใหธุ้รกิจประสบความส าเรจ็ 

การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนันั้นนิยมใชก้ลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง และ
ความเป็นผูน้  าดา้นตน้ทนุในการสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัในตลาดท่ีหลากหลาย ในทาง
กลบักนัการเนน้ความแตกต่างและการมุ่งเนน้ดา้นตน้ทนุถกูน ามาใชใ้นตลาดแคบ ท่ีบริษัทไดว้าง
ต าแหน่งบริษัทของตวัเองจากจุดแข็ง Porter (1985) ไดโ้ตแ้ยง้ว่าจุดแข็งของบริษัทสุดทา้ยก็อยู่
ภายใตห้นึ่งในสองหัวขอ้ คือ ความไดเ้ปรียบทางความแตกต่างและการมุ่งเนน้ดา้นตน้ทุนโดย
บริษัทมีการน ากลยุทธ์เหล่านีไ้ปใชใ้นระดบัหน่วยธุรกิจ ภายใตช่ื้อ “กลยุทธท์ั่วไป” เน่ืองจากไม่มี
ความมั่นคงหรือขึน้อยู่กับอุตสาหกรรม กลยุทธท์ั่วไปของ Porter ดงัตอ่ไปนี ้(Wang Wen-Cheng, 
Lin Chien-Hung, และ Chu Ying-Chien, 2011) 

3.1 กลยุทธก์ารเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership) 
เน่ืองจากก าไรของธุรกิจมาจาก ราคาขายหักดว้ยตน้ทุนขาย ดังนั้นหากต้องการ     

ให้ธุรกิจมีก าไรสูงขึน้ก็มี 2 วิธี คือ การเพิ่มราคาขายและหรือลดต้นทุนขาย ธุรกิจท่ีประสบ
ความส าเร็จส่วนใหญ่เลือกใชว้ิธีการลดตน้ทนุมากกว่าการเพิ่มราคาขาย ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกับแนวคิดทางการจัดการ คือการเพิ่มประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และผลิตภาพ (Productivity)  

กลยุทธ์ผู้น  าด้านต้นทุนคือ การท่ีผู้ประกอบการใช้ความรู้ของตนเองผนวกกับ
ความสามารถในการด าเนินของธุรกิจเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีตน้ทนุต ่ากว่าคูแ่ข่งภายในตลาด โดย 
ยิ่งธุรกิจสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนเหนือคู่แข่งมากไดเ้ท่าไหร่ จะท าใหร้าคาต่อ
หน่วยลดลง ถึงแมจ้ะขายผลิตภัรฑใ์นราคาเท่าเดิมก็ยงัไดก้ าไร ซึ่งการมีตน้ทุนต ่าจะท าใหร้าคา
ต ่าลงและยงัสามารถครอบครองสว่นแบง่ตลาดไดอี้กดว้ย แนวทางประหยดัตน้ทนุมี ดงันี ้

3.1.1 การน าเขา้วตัถดุบิครัง้ละจ านวนมาก มีคลงัสินคา้ส าหรบัเก็บวสัด ุ
3.1.2 การผลิตผลิตภณัฑค์รัง้ละจ านวนมาก เพ่ือใหเ้กิดการประหยดัจากขนาด 
3.1.3 การน าผลิตภัณฑอ์อกจ าหน่ายในทิศทางเดียวกัน หรือน าผลิตภัณฑอ์อกไป

จ าหนา่ยครัง้ละจะนวนมาก  
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3.1.4 ใชก้ารตลาดในรูปแบบของวงกวา้ง มีการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริม
การขายในระดบัประเทศ เชน่ การโฆษณา 

3.1.5 มีสถานท่ีส าหรบับริการและอ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ (พิบูล ทีปะปาล, 
2555 อา้งถึงใน สวุิทย ์อินเขียน (2559)) 

ในงานวิจยัของ วญัวิริญจ ์แจง้พลอย (2558) พบว่า ผูป้ระกอบการบางรายสามารถ
น ากลยุทธ์การเป็นผู้น  าด้านต้นทุนต ่ามาบริหารต้นทุนการผลิตและการจัดการภายในธุรกิจ          
จนสามารถสรา้งผลก าไรไดดี้กว่าคู่แข่งขันในตลาด โดยผู้ประกอบการไดมี้การสรา้งเครือข่าย     
และเป็นผู้จดัจ  าหน่ายวัตถุดิบท่ีใหก้ับผูป้ระกอบการรายอ่ืน ส่งผลใหว้ัตถุดิบท่ีน ามาใชใ้นธุรกิจ    
ของตนเองมีราคาต ่ากวา่คูแ่ขง่ขนัในอตุสาหกรรมเดียวกนั จนเกิดความไดเ้ปรียบและสามารถสรา้ง
ผลก าไรไดม้ากกว่าคูแ่ข่งขนัรายอ่ืน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วราย ุศิรนินท ์และ ระบิล พน้ภยั 
(2563) ท่ีพบวา่ การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดว้ยกลยทุธก์ารเป็นผูน้  าดา้นตน้ทุนส่งผล
ต่อความส าเร็จของธุรกิจอย่างมาก เน่ืองจากการท่ีธุรกิจเรามีตน้ทุนท่ีต  ่ากว่าย่อมท าก าไรใหก้ับ
ธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบในเรื่องราคา เพราะการมีตน้ทุน    
ท่ีต  ่ากว่าคู่แข่งขันจะท าใหไ้ดม้าซึ่งการต่อรองจากลูกคา้ รวมถึงการสรา้งผลตอบแทนและก าไร      
ท่ีสงูขึน้ใหก้บัธุรกิจ 

จากการศึกษาสรุปไดว้่า กลยุทธ์ผูน้  าดา้นตน้ทุน หมายถึง กลยุทธท่ี์ใช้ความรูข้อง
ผูป้ระกอบการ ในการสรา้งความสามารถของธุรกิจ เพ่ือผลิตผลิตภัณฑท่ี์มีตน้ทุนต ่ากว่าคู่แข่ง
ภายในตลาดมาจ าหน่ายให้กับลูกคา้ เน่ืองจากยิ่งผูป้ระกอบการสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบ
ทางดา้นตน้ทุนเหนือคูแ่ข่งมากเท่าไหร ่จะยิ่งท าใหร้าคาผลิตภณัฑต์อ่หน่วยถกูลง ถึงขายในราคา
เท่าเดิมก็ยงัคงไดก้ าไร นอกจากนัน้การท่ีธุรกิจมีตน้ทนุต ่าจะท าใหส้ามารถขายสินคา้ท่ีราคาถกูลง
และยงัสามารถครอบครองส่วนแบง่ทางการตลาดไดอี้กดว้ย ซึ่งจากการศกึษาผูว้ิจยัไดส้รุปวิธีการ
ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์คือ การท่ีผู้ประกอบการน าเข้าวัตถุดิบครัง้ละมาก ๆ 
เพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนต ่ากว่าปกติ ใชว้ิธีการประหยัดจากขนาดการผลิตท่ีมีจ  านวนมาก และมีการท า
การตลาดรวมถึงการขายแบบวงกวา้ง  

3.2 กลยุทธก์ารสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 
หมายถึง กลยุทธ์การสรา้งคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ ท่ีท าให้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ

แตกตา่งจากคู่แข่งภายในตลาดรายอ่ืน โดยเป็นกลยุทธท่ี์ควรส่งเสริมให้ มีการพฒันาตลอดเวลา 
เพราะผู้บริโภคอาจไม่ยอมรบัคุณค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีเคยมีในอดีต และการแข่งขันในตลาดท่ี
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ค่อนข้างสูง แต่ผลิตภัณฑ์ในตลาดมีลักษณะความคลา้ยคลึงกัน ท าให้ตอ้งสรา้งผลิตภัณฑใ์ห้
แตกตา่งจากคูแ่ขง่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้สงูสดุ 

เป็นการสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยการสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑข์องธุรกิจ
ใหมี้ความโดดเดน่เป็นเอกลกัษณแ์ตกตา่งจากคูแ่ข่งขนัในสายตาของลกูคา้ ซึ่งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ท า
ใหลู้กคา้เกิดพึงพอใจ และมีความเต็มใจซือ้ในผลิตภณัฑน์ัน้ในราคาพิเศษ (พิบูล ทีปะปาล, 2555 
อา้งถึงใน สวุิทย ์อินเขียน (2559)) ซึ่งเป็นความแตกตา่งท่ีตอ้งมีคณุคา่ในสายตาลกูคา้ ดงันี ้

3.2.1 คณุภาพสินคา้ท่ีดีกวา่ หรือประสิทธิภาพการใชง้านท่ีเหนือกวา่ 
3.2.2 การออกแบบสินคา้ท่ีดีกว่า 
3.3.3 ความกวา้งหรือความครบถว้นของสายผลิตภณัฑ ์
3.3.4 ภาพพจนต์ราสินคา้ท่ีเหนือกวา่ 
3.3.5 คณุลกัษณะของสินคา้ ท าใหมี้ประโยชนใ์ชส้อยมากกวา่ 
3.3.6 วิทยาการท่ีเหนือกวา่ กา้วหนา้กวา่ 
3.3.7 ระบบการจดัจ าหนา่ย มีชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ท่ีเขา้ถึงลกูคา้ไดดี้กวา่ 
3.3.8 การใหบ้รกิารท่ีรวดเรว็กวา่ เชน่ การบรกิารถึงท่ี 
3.3.9 การให้บริการลูกคา้ในดา้นต่างๆ เช่น การบริการก่อนการขาย หลังการขาย 

หรือการรบัประกนัสินคา้ (สพุานี สฤษฎว์านิช, 2544 อา้งถึงใน สวุิทย ์อินเขียน (2559))  
ในงานวิจยัของ วญัวิริญจ ์แจง้พลอย (2558) ผลการวิจยั พบว่าผูป้ระกอบการมีการ

วางแผนใช้กลยุทธ์การสรา้งความแตกต่างด้วยการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการคัดสรร
วัตถุดิบและเลือกใชห้ลากหลายชนิด เพ่ือสรา้งความเป็นเอกลักษณ์ในดา้นของรสชาติรวมถึง
คุณภาพท่ีแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอ่ืน  สอดคล้องกับผลการศึกษาในงานวิจัยของ              
จารุพร ขนัธนนัท ์และ วสธิุดา นรุิตมนต ์(2562) ท่ีไดก้ล่าวว่า ธุรกิจท่ีสามารถสรา้งความโดดเด่น 
ใหส้ินคา้ หรือบรกิารแตกตา่งไปจากสินคา้หรือบริการในประเภทเดียวกนัของคูแ่ขง่ และผูบ้ริโภคไม่
สามารถหาผลิตภัณฑ์จากทั่ วไปได้ ผนวกกับธุรกิจอ่ืนหรือคู่แข่งภายในตลาดไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได ้ตลอดจนมีการเพิ่มศกัยภาพหรือประสิทธิภาพให้กับสินคา้หรือหรือบริการท่ี
เหนือกวา่คูแ่ขง่ขนัจะสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจ 

จากการศึกษา สรุปไดว้่า กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง หมายถึง การสรา้งสรรค์
สินคา้หรือบริการของธุรกิจให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากคู่แข่งขันในสายตา      
ของลูกคา้ ซึ่งเป็นสินคา้หรือบริการท่ีท าให้ลูกคา้พึงพอใจ มีคุณค่าแก่ลูกคา้จนท าให้เต็มใจซือ้
สินคา้หรือบริการนัน้ในราคาพิเศษ ดว้ยวิธีการต่าง ๆ โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหถ์ึงวิธีการท่ีเหมาะสม
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กบัธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนไ์ว ้ดงันี ้การเพิ่มมลูคา่ของผลิตภัณฑจ์ากการคดัสรรวตัถดุิบใหพ้ิเศษ
กว่าคู่แข่งใหส้ินคา้ของเรามีความเป็นเอกลกัษณ ์การผลิตสินคา้ท่ีคู่แข่งภายในตลาดไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ การใช้กระบวนการผลิตท่ีแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง ความครบถ้วนของ     
สายผลิตภัณฑ์ท่ี มีความครอบคลุมมากกว่า รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวสินค้าให้          
เหนือกวา่คูแ่ขง่  

3.3 กลยุทธก์ารมุ่งจุดสนใจ (Focus Strategy)  
เป็นกลยุทธท่ี์ธุรกิจเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกับความตอ้งการของตลาดนัน้ ซึ่งมีความ

แตกตา่งในเรื่องความตอ้งการของสินคา้ รูปแบบของผลิตภณัฑ ์สีสนั คณุภาพ และความคาดหวงั 
ท่ีมีความแตกตา่งกนัอย่างสิน้เชิง โดย กาญจนา สมมิตร และ บษุบา สิทธิการ (2561) ไดก้ล่าวว่า
เม่ือการแขง่ขนัท่ีมีความรุนแรงมากขึน้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตอ้งใชก้ลยทุธต์า่ง ๆ เขา้มา
ใช้ในการแข่งขัน โดยกลยุทธ์ท่ีส  าคัญอย่างหนึ่งของการท าธุรกิจ คือ กลยุทธ์การเจาะตลาด    
เฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เพ่ือค้นหาความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมายท่ีมีขนาดเล็ก       
แตส่ามารถท าก าไรใหก้บัธุรกิจไดเ้พ่ือหลีกเล่ียงการแข่งขนักบัคูแ่ขง่ขนัท่ีมีศกัยภาพสงูกว่า โดยการ
พยายามหากลุ่มเป้าหมายท่ีมีจ านวนพอเหมาะ มีอ านาจในการซือ้ และมีแนวโนม้การขยายตวั
มากขึน้ โดยตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเหล่านีใ้หไ้ด ้ซึ่งกลยทุธม์ุง่เจาะตลาดหรือ การมุ่งจดุ
สนใจสามารถใชก้บักลยทุธไ์ดท้ัง้กลยทุธก์ารสรา้งความแตกตา่ง และกลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทนุ ดงันี ้ 
(Wang Wen-Cheng และคนอ่ืน ๆ, 2011) 

3.3.1 การมุง่เนน้ความแตกตา่ง  
มีเป้าหมายเพ่ือสรา้งความแตกต่างภายในกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียวหรือตลาด   

ท่ีมีจ  านวนนอ้ย โดยลูกคา้กลุ่มนีมี้ความตอ้งการผลิตภัณฑท่ี์มีความพิเศษ หมายความว่าธุรกิจ     
มีโอกาสส าหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างอย่างชัดเจนจากคู่แข่ง ซึ่ง สามารถก าหนด
เป้าหมายไปยังกลุ่มลูกคา้ท่ีกวา้งขึน้ได ้ธุรกิจท่ีท าตามกลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่างท่ีมุ่งเน้น     
จะผลิตผลิตภณัฑท่ี์ก าหนดเองส าหรบักลุ่มตลาดขนาดเล็ก แตธุ่รกิจท่ีน ากลยทุธนี์ม้าใชต้อ้งแน่ใจ
วา่ลกูคา้มีความตอ้งการท่ีแตกตา่งกนัจรงิ รวมถึงตอ้งมีหลกัพืน้ฐานท่ีถกูตอ้งส าหรบัความแตกตา่ง 
และผลิตภัณฑข์องคู่แข่งท่ีมีอยู่ไม่ตรงกับความตอ้งการของลูกคา้เหล่านัน้ (Wang Wen-Cheng 
และคนอ่ืน ๆ, 2011) 

3.3.2 กลยทุธก์ารมุง่เนน้ตน้ทนุ  
บริษัทท่ีแข่งขันโดยปฏิบัติตามกลยุทธ์การเป็นผู้น  าด้านต้นทุนเพ่ือตอบสนอง        

กลุ่มตลาดท่ีแคบ โดยทั่วไปจะก าหนดกลุ่มเปา้หมายท่ีผูซื้อ้รายเล็กท่ีสดุในอตุสาหกรรม (ผูท่ี้ซือ้ใน
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ปริมาณท่ีน้อยเช่นนั้นเป็นคู่แข่งกันทั้งอุตสาหกรรม ไม่สามารถให้บริการได้ในราคาประหยัด       
เท่าเดิม) โดยธุรกิจแสวงหาขอ้ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนท่ีต ่ากว่าเพียงเล็กนอ้ยในจ านวนตลาดท่ีแคบ
ดว้ยใช้ผลิตภัณฑ์เป็นพืน้ฐาน อาจเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีคลา้ยคลึงกับราคาท่ีสูงกว่าและผู้น  าตลาด        
ท่ีโดดเดน่ แตเ่ป็นท่ียอมรบัของผูบ้รโิภคท่ีเพียงพอ (Wang Wen-Cheng และคนอ่ืน ๆ, 2011) 

จากการศึกษาสรุปไดว้่า กลยุทธ์การมุ่งจุดสนใจ หมายถึง กลยุทธ์การเจาะตลาด
เฉพาะกลุ่มเพ่ือคน้หาความตอ้งการของกลุ่มเปา้หมายท่ีมีขนาดเล็กแตส่ามารถท าก าไรใหก้บัธุรกิจ
ได ้ส าหรบัธุรกิจท่ีตอ้งการหลีกเล่ียงการแข่งขนักับคูแ่ข่งขนัท่ีมีศกัยภาพสูงกว่า จากการพยายาม
หากลุ่มเป้าหมายท่ีมีจ านวนพอเหมาะ มีอ านาจในการซือ้ และมีแนวโน้มการขยายตวัมากขึน้    
โดยธุรกิจตอ้งตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเหล่านีใ้หไ้ด ้กลยทุธม์ุ่งเจาะตลาดหรือ
การมุ่งจุดสนใจสามารถใช้กับกลยุทธ์ได้ทั้งการสร้างความแตกต่าง และผู้น  าด้านต้นทุน               
แต่เน่ืองจากในงานวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดมุ้่งเนน้ธุรกิจแบบ SMEs ซึ่งไม่มีความสามารถในการสรา้ง
ประโยชน์ได้มากนักจากวิธีการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ซึ่งเป็นการท่ีธุรกิจมี
ตน้ทนุตอ่หน่วยท่ีต ่าลงเม่ือธุรกิจมีการขยายขนาดหรือจ านวนการผลิตท่ีมากขึน้ เพราะมีการเฉล่ีย
รายจา่ยท่ีเป็นตน้ทนุคงท่ี ส่งผลใหก้ารผลิตของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถแขง่ขนัได ้
(มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2554) ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยครัง้นี ้เน่ืองจากการประหยัด      
จากขนาดตอ้งอาศัยการผลิตท่ีเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ี  SMEs จะมีตลาดท่ีไม่ใหญ่มากนัก 
จ านวนการผลิตไม่เยอะ ไม่สามารถใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นต้นทุน ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญเพียง              
3 กลยทุธห์ลกั ๆ เทา่นัน้ 

จากนิยามหรือความหมายของความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่าความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขันท่ีส่งผลใหธุ้รกิจมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือกว่าคู่แข่งรายอ่ืน
ดว้ยการมอบคณุคา่แก่ลกูคา้ในสิ่งท่ีคูแ่ขง่ไม่สามารถท าไดห้รือท าไดแ้ตไ่มดี่เท่า ทัง้ในเรื่องของการ
สรา้งความแตกต่าง การใชต้น้ทุนท่ีต  ่ากว่า หรือการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน กลยทุธเ์หล่านีช้่วยสรา้ง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันใหก้ับธุรกิจซึ่งสามารถส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจได ้ผนวกกับ
ผลงานวิจยัท่ีไดท้  าการศกึษามา ผูว้ิจยัจึงไดน้  ากลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมา
เป็นตวัแปรตน้ในการวิจยัครัง้นี ้โดยกลยุทธท่ี์น ามาใชใ้นการวิจยัครัง้ นีไ้ดอ้า้งอิงจากกลยุทธก์าร
สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัของ Porter (2005 :5) 

แนวคิดเกี่ยวกับความส าเร็จของธุรกิจ 
หนังสือ The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance (Robert S. 

Kaplan และ David P. Norton, 1992) ได้กล่าวว่า ระบบการวัดผลของธุรกิจมี อิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมของผู้จัดการและพนักงาน โดยดูจากมาตรการทางบัญ ชีการเงินแบบดั้งเดิม               
เช่น ผลตอบแทนจากการลงทนุและก าไรตอ่หุน้ ซึ่งผลท่ีไดส้ามารถท าใหเ้ขา้ใจผิด ส่งผลใหพ้ฒันา
และปรบัปรุงผิดทางได ้และไม่เหมาะกับกิจกรรมดา้นนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมการแข่งขัน       
ในปัจจุบัน  เน่ืองจากการวัดผลการด าเนินงานทางการเงินแบบดั้งเดิม มักใช้ได้ผลดีใน                 
ยุคอุตสาหกรรม แต่ไม่สามารถกา้วผ่านการแข่งขนัต่าง ๆ ดว้ยทกัษะและความสามารถท่ีบริษัท
ตา่ง ๆ  พยายามท่ีจะเช่ียวชาญในวนันี ้และเพ่ือแกไ้ขความไม่เพียงพอของประสิทธิภาพการวดัผล
ในปัจจบุนั หลายบริษัทพบวา่ผูบ้รหิารตระหนกัดีวา่ไมมี่มาตรการเดียวท่ีสามารถใหเ้ปา้หมาย หรือ
โฟกัสท่ีชัดเจนได ้ความสนใจในประเด็นส าคญัของธุรกิจ ผูจ้ดัการตอ้งการการน าเสนอท่ีสมดุล    
ทั้งด้านการเงิน  และมาตรการด าเนินงาน จนมีการคิดค้น "บาลานซ์สกอร์การ์ด"  ขึ ้นมา               
เป็นมาตรการท่ีเขา้มาช่วยใหผู้จ้ัดการระดบัสูงมีมุมมองท่ีรวดเร็ว แต่ครอบคลุมมากขึน้เก่ียวกับ
ธุรกิจ บาลานซส์กอรก์ารด์ประกอบดว้ยมาตรการทางการเงินท่ีบอกผลลพัธข์องการด าเนินการ 
และยังเติมเต็มมาตรการทางการเงินพร้อมมาตรการด าเนินงาน  ความพึงพอใจของลูกค้า
กระบวนการภายในและนวตักรรมของธุรกิจและกิจกรรมการพฒันา ซึ่งเป็นมาตรการด าเนินงาน    
ท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนผลการด าเนินงานทางการเงินในอนาคต (Robert S. Kaplan และ David P. 
Norton, 1992) 

บาลานซด์ สกอรค์ารด์ (Balance Scorecard) เป็นแนวคิดด้านการจัดการท่ีธุรกิจใน
ประเทศไทยตลอดจนธุรกิจทางราชการของไทยไดน้  ามาประยุกตใ์ช้ส  าหรบัประเมินผลงาน และ
ก าลงัแพร่หลายขึน้ในวงกวา้ง พสุ เดชะรินทร ์ใหค้วามหมายว่า เป็นแนวคิดท่ีช่วยการน ากลยทุธ์
ของธุรกิจไปสู่การปฏิบัติจริงของพนักงาน โดยใช้การประเมินท่ีท าให้ธุรกิจสามารถไปทิศทาง
เดียวกัน และเนน้สิ่งท่ีมีส  าคญัต่อความส าเร็จของธุรกิจ บาลานซด ์สกอรค์ารด์ เป็นผลงานของ
ศาสตราจารยร์อเบิรต์ แคปแลน (Robert Kaplan) อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลัยฮารว์ารด์ และ     
ดร.เดวิด นอรต์ัน (Dr.David Norton) ท่ีปรึกษาดา้นการจัดการ โดยน าเสนอแนวคิดดังกล่าวใน 
Harvard Business Review เม่ือ ปีค.ศ. 1992 เป็นครั้งแรกและได้รับความนิยมแพร่หลาย          
ในปีต่อมา ซึ่งในระยะแรกนัน้บาลานซดส์กอรค์ารด์ เป็นแนวคิดในเรื่องการประเมินผลของธุรกิจ 
โดยน าเสนอว่าการประเมินผลของธุ รกิจควรประกอบด้วย 4 มุมมอง แทนท่ีจะมีมุมมอง            
ดา้นการเงินเพียงอย่างเดียว ดงันัน้จึง  ควรเรียกว่าการประเมินผลแบบสมดลุ โดย 4 มุมมองนัน้ 
ไดแ้ก่ (พส ุเดชะรนิทร,์ 2545, อา้งถึงใน อมรศริ ิดสิสร (2556)) 
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1. มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspectives)  
ส าหรบัธุรกิจท่ีมีเป้าหมาย คือ ก าไร เป็นหลกั จะถือว่าความส าเร็จทางดา้นการเงิน

เป็นความส าเรจ็ท่ีส  าคญั เพราะเป็นตวัท่ีใชว้ดัความส าเรจ็ของกลยทุธท่ี์ธุรกิจไดท้  าการางแผนและ
น ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  โดยกลยุทธ์ท่ีธุรกิจ                 
ไดมี้การวางแผนนั้นมีวัตถุประสงคท่ี์ส าคัญอยู่ 2 ดา้น ไดแ้ก่ (พสุ เดชะรินทร ,์ 2545, อา้งถึงใน
อมรศริ ิดสิสร (2556)) 

1.1 ดา้นการเพิ่มขึน้ของรายได ้(Revenue Growth) มีแนวปฎิบตัดิงันี ้ 
1.1.1 สรา้งเครือขา่ยการจดัจ าหนา่ยดว้ยการเพิ่มจดุขายใหม่ เพ่ือหารายไดเ้พิ่ม 
1.1.2 เพิ่มมูลค่าการใชผ้ลิตภัณฑแ์ละบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ทัง้นีเ้พ่ือวตัถุประสงค์

เพิ่มความสามารถในการท าก าไรกบัลกูคา้เก่า ลกูคา้ยงัเกิดความพงึพอใจ 
1.1.3 สรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มตวัแทนจ าหนา่ย 

1.2 ดา้นการเพิ่มความสามารถในการผลิตและการบรหิารจดัการ มีแนวปฏิบตัดิงันี ้
1.2.1 ปรบัโครงสรา้งคา่ใชจ้า่ยในการผลิต และการบรหิารจดัการ 
1.2.2 ใชป้ระโยชนส์งูสดุจากสินทรพัยท่ี์มีอยู ่ 
1.2.3 เพิ่มการลงทนุเพ่ือเก็บเก่ียวรายไดใ้นระยะยาว 

2. มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer Perspectives)  
หลายธุรกิจในปัจจุบนัไดมี้การก าหนดพันธกิจของธุรกิจท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีลูกคา้ ดงันั้น

มุมมองของลูกค้าจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ (Robert S. Kaplan และ David P. Norton, 1992) โดยในมุมมองทาง     
ดา้นลูกคา้ประกอบดว้ยวตัถุประสงคห์ลกัส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ (พสุ เดชะรินทร ,์ 2545, อา้งถึง
ใน อมรศริ ิดสิสร (2556) 

2.1 ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) สามารถวัดได้จากส่วนแบ่งทาง
การตลาดของธุรกิจเทียบกบัสว่นแบง่ทางการตลาดของคูแ่ขง่ส  าคญัภายในตลาด 

2.2 การรกัษาลกูคา้เก่า (Customer Retention) ความสามารถในการรกัษาลกูคา้เก่า
ของธุรกิจ หรือลกูคา้ประจ าซึ่งถือวา่เป็นสิ่งท่ีส  าคญัมากในปัจจบุนั 

2.3 การเพิ่มลูกค้าใหม่ (Customer Acquisition) ความสามารถของธุรกิจในการ
คน้หากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ โดยวัดไดจ้ากจ านวนหรือรายไดท่ี้ไดร้บัจากลูกคา้ใหม่ หรือจ านวน
ลกูคา้ซือ้ครัง้แรกท่ีเพิ่มขึน้ในแตล่ะเดือน เป็นตน้ 

2.4 ความพึ งพอใจของลูกค้าผลิตภัณฑ์หรือธุ รกิจ  (Customer Satisfaction) 
สามารถวดัไดจ้าก ความพงึพอใจของลกูคา้ตอ่ผลิตภณัฑข์องธุรกิจหรือตวัธุรกิจเองโดยตรง 
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2.5 ก าไรต่อลูกคา้รายบุคคล (Customer Profitability) สามารถวัดได้จาก ก าไรท่ี
ธุรกิจไดจ้ากลูกคา้หนึ่งราย ซึ่งหากผูป้ระกอบการตอ้งการค านวณก าไรท่ีไดจ้ากลูกคา้หนึ่งรายได้
นัน้ตอ้งรูร้ายไดแ้ละตน้ทนุส าหรบัลกูคา้หนึ่งรายก่อน 

3. มุมมองด้านการด าเนินงานภายใน (Internal Process Perspectives)  
เป็นการแปลมาตรการท่ีอิงกับลูกค้ามาเป็นมาตรการท่ีบริษัทต้องท าภายใน          

เพ่ือตอบสนองลูกค้า เน่ืองจากท้ายท่ีสุดแล้วประสิทธิภาพท่ียอดเย่ียมของลูกค้าจะเกิดจาก
กระบวนการการตดัสินใจและการด าเนินการท่ีเกิดขึน้ทั่วทัง้ธุรกิจ ดงันัน้ จ  าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญั
กบัการปฏิบตัิงานภายในเหล่านัน้ซึ่งท าใหพ้วกเขาตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้(Kaplan 
and Norton, 1992) เช่น การคิดคน้นวัตกรรมใหม่ การประสานงานภายในหน่วยงาน เป็นต้น     
โดยสามารถน าแนวคิดลูกโซ่แห่งคณุค่า (Value Chain) ท่ีไดร้ะบถุึงกิจกรรมท่ีส าคญัหรือกิจกรรม
หลกัของธุรกิจ ดงันี ้(พส ุเดชะรนิทร,์ 2545, อา้งถึงใน อมรศริ ิดสิสร (2556)) 

3.1 Inbound Logistics ไดแ้ก่ กิจกรรมทัง้หมดท่ีเก่ียวกับการขนส่ง การจดัเก็บ และ
การแจกจา่ยวตัถดุบิตา่ง ๆ เชน่ การจดัการและควบคมุวตัถดุิบ การบรหิารคลงัสินคา้ เป็นตน้ 

3.2 Operations ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการแปรรูปวัตถุดิบต่าง ๆ จนกลายเป็น
ผลิตภณัฑ ์

3.3 Outbound Logistics ได้แก่ กิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวกับการจัดเก็บรวบรวม
วตัถดุบิหรือตวัผลิตภณัฑ ์จนไปถึงการจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑไ์ปยงัลกูคา้  

3.4 Marketing and Sales ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการโนม้นา้วใจลูกคา้ใหเ้กิดการ
ตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑข์องบรษิัท  

3.5 Customer Service ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการลกูคา้ เพ่ือเพิ่มคณุคา่    
ใหก้บัตวัผลิตภณัฑ ์รวมถึงการบรกิารหลงัการขาย 

4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการเตบิโต (Learning and Growth Perspectives)  
เน่ืองจากเปา้หมายแห่งความส าเร็จมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ผนวกกบัการแข่งขนั

ท่ีเขม้ขน้ ท าใหบ้ริษัทต่าง ๆ ตอ้งท าการปรบัปรุงผลิตภัณฑแ์ละกระบวนการท่ีมีอยู่อย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงความสามารถในการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยความสามารถท่ีเพิ่มขึน้  เพียงบริษัท             
มีความสามารถในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างมูลค่าเพิ่ มให้กับลูกค้าและปรับปรุง                 
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้บริษัทสามารถเจาะกลุ่มตลาดใหม ่              
เพิ่มรายไดแ้ละอตัราก าไรใหเ้ตบิโต (Robert S. Kaplan และ David P. Norton, 1992) 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสามารถสรุปไดว้่า ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ (ฟรายส ์และคณะ, 1998 อา้งถึงใน นราเขต ยิม้สุข (2552)) ซึ่งประกอบไปดว้ย     
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4 ด้าน คือ ด้านมุมมองทางการเงินท่ีวัดจากรายได้ทั้งหมดของธุรกิจท่ีเพิ่มขึน้  กับการเพิ่ม
ความสามารถในการการผลิตและการบริหารจัดการ ด้านมุมมองของลูกค้าสามารถวัดได ้         
จากความพึงพอใจของลูกคา้ ความสามารถในการรกัษาฐานลูกคา้เก่า การเพิ่มจ านวนมากขึน้  
ของลกูคา้ใหม่ และสว่นแบง่ทางการตลาด ดา้นกระบวนการภายใน สามารถดไูดจ้ากกระบวนการ
ภายในของธุรกิจท่ีท าเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยวดัไดจ้ากการคิดคน้นวตักรรม
ใหม่ ๆ การประสานงานภายในธุรกิจท่ีรวดเรว็ และดา้นมมุมองของการเรียนรูแ้ละการเติบโตวดัได้
จากไดก้ารท่ีธุรกิจสามารถคิดคน้ ผลิตสินคา้ใหม่ ๆ ออกมา เพ่ือเจาะตลาดใหม่มุ่งสู่การเติบโต   
ของธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนีเ้ป็นมุมมองในการวัดความส าเร็จของธุรกิจแบบสมดุล  ซึ่งผู้วิจัยไดเ้ห็น
ความส าคญัของมุมมองทัง้ 4 ดา้น หากขาดมุมมองใดมุมมองหนึ่งถือว่าเป็นการวดัความส าเร็จ    
ท่ียังไม่สมบูรณ์ ในการวิจัยครัง้นีจ้ึงใช้การวัดความส าเร็จของธุรกิจแบบสมดุลทั้ง 4 ด้าน คือ       
ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรี ยนรู้และการเจริญเติบโต           
มาใชเ้ป็นตวัแปรตามในการวิจยัครัง้นี ้

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
Terrence C. Sebora, Sang M. Lee, แล ะ  Sukasame (2 0 08 ) ศึ ก ษ า ปั จ จั ย แห่ ง

ความส าเร็จท่ีส าคัญส าหรับผู้ประกอบการ  E-Commerce : กรณีศึกษาของประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความใฝ่ใจในความส าเร็จ และความ
เป็นตวัของตวัเองส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ ส่วนปัจจัยคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้น
ความกลา้เส่ียง และการตอบสนองของบรกิาร E-Service ไมส่ง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของรุกิจ 

Raduan Che Rose, Naresh Kumar, แล ะ  Lim Li Yen (2006 ) ศึ กษ า ปั จ จั ย แห่ ง
ความส าเร็จของผู้ประกอบการและการเพิ่มขึน้ของวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลาง       
ในมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะของผูป้ระกอบการด้านการมีความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค ์หรือความีนวตักรรม เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการ 

วิมพ์วิภา เกตุเทียน (2556) ศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ปัจจยัความมี
นวตักรรม ปัจจยัความกลา้เส่ียง ปัจจยัการบริหารจดัการ ปัจจยัความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการ
เรียนรู ้และปัจจยัความใฝ่ใจในความส าเร็จ ส่งผลตอ่ความส าเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง มี
จ านวน 6 ปัจจยัไดแ้ก่ 
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Laura Lahindah และ Siska Purnama Manurung (2015)  ศึกษาอิท ธิพล เก่ียวกับ
ความคิดของผูผ้ลิตท่ีมีต่อนวตักรรมผลิตภัณฑ ์โดยไดก้ล่าวว่าความคิดท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีธุรกิจโดยใช้
ประโยชนจ์ากความไม่แน่นอนและท าให้เป็นข้อได้เปรียบด้วยความคิดของผู้ประกอบการใน     
ดา้นนวัตกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้เพ่ือให้บรรลุสิ่งท่ีคาดหวัง ดว้ยการตระหนักถึงการส่งมอบ
ผลิตภณัฑใ์นดา้นกระบวนการเทคนิคการตลาด 

ณภทัร ทิพยศ์รี และคนอ่ืน ๆ (2560) ศกึษาคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการกบัความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจงัหวดัเชียงราย ผลการวิจยัพบว่า 
ความสามารถของการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มี
ความสามารถดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ดา้นความกลา้เส่ียง และความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจแบบเชิงรุก ตามล าดบั โดยความสามารถการเป็นผูป้ระกอบการ ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความเป็น
ตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเส่ียง และความสามารถในการแข่งขันเชิงรุก มี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางบวกกบัความส าเรจ็ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

สวลี วงศ์ไชยา และ พีชญาดา พื ้นผา (2561) ศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจ และ
คณุลักษณะของผูป้ระกอบการท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือ
ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการและกลยุทธธ์ุรกิจท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มีดงันี ้ความเป็นตวัของตวัเอง กลยทุธร์ะดบัธุรกิจ รายไดต้อ่เดือนของ
ธุรกิจ อายขุองธุรกิจ กลยทุธร์ะดบัธุรกิจ ความมีนวตักรรม ความตอ้งการความส าเรจ็ ตามล าดบั 

สมทบ แกว้เชือ้, บณัฑิต ผงันิรนัดร,์ และ ธนพล ก่อฐานะ (2562) ศึกษาความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทัล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ย ความคิดสรา้งสรรค ์ความซ่ือสตัย ์ความมุ่งมั่ น 
ความเช่ือมั่ น  และการกระหายความส าเร็จ  สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่ นและ                    
มีความไว้วางใจ ซึ่งปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ         
ของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทัล โดยนอกจากปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการจะสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจ ปัจจยัดา้นกลยทุธท์างธุรกิจ และนวตักรรมในดา้น
การจดัการ ก็สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลนใ์นยคุดจิิทลัเชน่กนั 

จารุพร ขนัธนนัท ์และ วสุธิดา นุริตมนต ์(2562) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการวิจยัพบว่า คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นการมี
นวตักรรม ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง และกลยุทธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้น 
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ผูน้  าดา้นตน้ทุน การสรา้งความแตกต่าง และกลยทุธม์ุ่งเฉพาะกลุ่ม มีอิทธิผลต่อความส าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ทิบดี ทฬัหกรณ์ และ ประสพชยั พสุนนท ์(2562) ศึกษาคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ   
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในธุรกิจรา้นค้า ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการดา้น 
ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม  ความกล้าเส่ียง ความมุ่ งมั่ น ในการแข่งขัน              
ความสม ่ า เสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ และความใฝ่ใจในความส าเร็จมีความสัมพันธ ์                 
ตอ่ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกิจรา้นคา้  

วรายุ ศิรินนท์ และ ระบิล พ้นภัย (2563) ศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการและ       
การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ ผลการวิจยัพบว่า 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านการด าเนินงานเชิง รุก  ด้านความมีนวัตกรรม  และ              
ความได้เปรียบทางการแข่งขันดา้นการเป็นผู้น  าดา้นตน้ทุน และดา้นการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญ                  
กับการด าเนินงานเชิงรุก ความมีนวัตกรรม ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันในดา้นการเป็นผูน้  า  
ดา้นตน้ทนุ และดา้นการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน เพ่ือส่งเสรมิใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพทางการบรหิาร 
และสรา้งก าไรสูงสุด ผลักดนัใหอ้งคก์รก้าวไปขา้งหนา้ดว้ยการเป็นผูน้  าทางการตลาด พรอ้มน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชใ้นกระบวการสรา้งผลิตภัณฑเ์พ่ือใหท้ันต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไปและทนัตอ่การแขง่ขนัภายในตลาดท่ีรุนแรงมากขึน้ 

นงเยาว ์อินทะนาม และคนอ่ืน ๆ (2563) ศึกษาการมุ่งเนน้ความเป็นผูป้ระกอบการกับ
ความส าเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดักาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า  
คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความกลา้เส่ียง และความเป็นตวัของตวัเอง ส่งผลกระทบใน
ทิศทางบวกต่อความส าเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
ผูป้ระกอบการตอ้งกลา้ลงทนุส าหรบัการเริ่มตน้ด าเนินธุรกิจแมว้่ามีความเส่ียงและความไมแ่นน่อน
ของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ส่วนคุณลักษณะของผูป้ระกอบการดา้นความใฝ่ใจในการเรียนรู ้
สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในทิศทางตรงกนัขา้ม 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่น าปัจจยัดา้นธุรกิจ ปัจจยั
ดา้นคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ และปัจจยัดา้นกลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั
มาใชเ้ป็นตวัแปรในการวิจยัเพียงบางตวัเท่านัน้ ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีน าปัจจยัทัง้หมดเหล่านีม้าใช้
เป็นตัวแปรในการวิจัยร่วมกัน ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นช่องว่างของงานวิจัยและไดเ้ติมเต็มช่องว่าง
เหล่านั้น นอกจากนั้นงานวิจัยบางชิน้ท่ีได้มีการใช้ตัวแปรท่ีคล้ายกันจริงแต่ไม่ ได้ครอบคลุม
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อตุสาหกรรมเบเกอรี่ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมเบเกอรี่บนออนไลน ์ซึ่งปัจจบุนัการคา้ขายผลิตภณัฑ์
บนออนไลน์มีอัตราแนวโน้มเติบโตสูงขึ ้นอย่างต่อเน่ือง  ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นโอกาส  และ               
เห็นความส าคญัในการท าการวิจยัเรื่องนีข้ึน้มา 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 
1.การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง  
2.การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
4.การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5.สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
6.สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ ผูป้ระกอบธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนข์นาดย่อม 
ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีอายุมากกว่า 18 ปีขึน้ไป ใช้เกณฑ์กรณีท่ีไม่ทราบขนาด      
ของประชากร (Infinite Population) 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั มาจากการสุ่มตวัอยา่งซึ่งมีความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และ

ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างดว้ยตารางของทาโร ยามาเน ่
(1967) จากผูป้ระกอบธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนข์นาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่าง  
ท่ีค  านวณได ้คือ 400 ตวัอย่าง เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงตดัสินใจเก็บขอ้มูล
จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 455 คน 
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ภาพประกอบ 3 ตารางขนาดของกลุม่ตวัอย่างของทาโร ยามาเน่ (1967) 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ใชก้ารสุม่กลุม่ตวัอยา่งโดยไมใ่ชห้ลกัความนา่จะเป็น ดว้ยวิธีการดงันี ้

1. สุ่มตามแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยจัดท าการเจาะจง
ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์จากแหล่งออนไลนท์างโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook 
และ Instagram เป็นตน้ 

2. การสุ่มแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) ด้วยวิธีการให้ผู้คนช่วยกันแชร์
แบบสอบถามออกไปตามโซเชียลมีเดีย เพ่ือหากลุ่มตัวอย่างท่ีตรงตามคุณลักษณะท่ีผู้วิจัย            
ไดก้ าหนดไว ้
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 ผู้วิจัยไดท้  าการศึกษาคน้คว้าจากบทความทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเพ่ือน ามาก าหนดขอบเขตของการวิจยั และสามารถสรา้งเครื่องมือส าหรบัการ
วิจยัครัง้นีใ้หมี้ความครอบคลมุวตัถปุระสงคท์กุขอ้ของการวิจยัท่ีไดต้ัง้ไวข้า้งตน้   

ขัน้ตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัน าขอ้มลูท่ีได ้มาใชใ้นการสรา้งแบบสอบถาม และท าการตรวจสอบถึง
ค าถามในแบบสอบถามวา่แบบสอบถามมีความครอบคลมุวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไวห้รือไม่ 

เครื่องมือ ท่ี ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถาม  ซึ่ งผู้วิจัยสร้าง
แบบสอบถามขึน้ตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 
โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี  1 เป็นค าถามเพ่ือคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย (Screening Questions)   
จ  านวน 3 ขอ้ ใชแ้บบสอบถามปลายปิด Multiple Choice Questions 

สว่นท่ี 2 เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นธุรกิจ จ านวน 2 ขอ้ ใชแ้บบสอบถามปลาย
ปิด Multiple Choice Questions 

ส่ วน ท่ี 3 ใช้ เก็ บ ข้อมู ล ท่ี วัด ระดับ ความคิ ด เห็ น เ ก่ี ย วกับคุณ ลักษณ ะ                   
ของผู้ประกอบการ จ านวน 26 ข้อ เป็นแบบสอบถามปลายปิดโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า         
5 ระดับ (Rating Scale) สรา้งตามมาตรวัดของ ลิเคิรท์ (Likert Scale) ประเมินค าตอบโดยให้
เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว เทา่นัน้ ก าหนดใหแ้ตละ่ขอ้ค าถามมี 5 ตวัลือก ดงัตอ่ไปนี ้

5 หมายถึง มีความคดิเห็นดว้ยมากท่ีสดุ  
4 หมายถึง มีความคดิเห็นดว้ยมาก  
3 หมายถึง มีความคดิเห็นปานกลาง  
2 หมายถึง มีความคดิเห็นดว้ยนอ้ย  
1 หมายถึง มีความคดิเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ  
เกณฑก์ารแปลความหมายเพ่ือจดัระดบัคะแนนเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น ในช่วง

คะแนนดงัตอ่ไปนี ้ 
คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ  
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(ธานินทร ์ศลิป์ จารุ, 2548 อา้งถึงใน สวุิทย ์อินเขียน (2559)) 
ส่วนท่ี4 เป็นการวดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์การสรา้งความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัของผู้ประกอบการ จ านวน 12 ขอ้เป็นแบบสอบถามปลายปิดโดยใชม้าตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิรท์ (Likert Scale) ประเมิน
ค าตอบโดยให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวเท่านั้นก าหนดให้แต่ละข้อค าถามมี 5 ตัวเลือก 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

5 หมายถึง มีความคดิเห็นดว้ยมากท่ีสดุ  
4 หมายถึง มีความคดิเห็นดว้ยมาก  
3 หมายถึง มีความคดิเห็นปานกลาง  
2 หมายถึง มีความคดิเห็นดว้ยนอ้ย  
1 หมายถึง มีความคดิเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ  
เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉล่ียระดับความคิดเห็น ในช่วง

คะแนนดงัตอ่ไปนี ้
คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
(ธานินทร ์ศลิป์ จารุ, 2548 อา้งถึงใน สวุิทย ์อินเขียน (2559)) 

ส่วนท่ี 5 เป็นการวัดระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่     
บนออนไลน ์จ านวน 16 ขอ้ เป็นแบบสอบถามปลายปิดโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) สรา้งตามมาตรวัดของลิเคิรท ์(Likert Scale) ประเมินค าตอบโดยให้เลือกตอบ
เพียงค าตอบเดียว เทา่นัน้ ก าหนดใหแ้ตล่ะขอ้ค าถามมี 5 ตวัเลือก ดงัตอ่ไปนี ้

5 หมายถึง มีความคดิเห็นดว้ยมากท่ีสดุ  
4 หมายถึง มีความคดิเห็นดว้ยมาก  
3 หมายถึง มีความคดิเห็นปานกลาง  
2 หมายถึง มีความคดิเห็นดว้ยนอ้ย  
1 หมายถึง มีความคดิเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ  
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เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉล่ียระดับความคิดเห็น ในช่วง
คะแนนดงัตอ่ไปนี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 แปลความหมายวา่ มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
(ธานินทร ์ศลิป์ จารุ, 2548 อา้งถึงใน สวุิทย ์อินเขียน (2559)) 

ขัน้ตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปปรบัปรุงแลว้น าไปทดลอง (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 40 ชุด เพ่ือน าไปทดสอบหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีหาค่า
สมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Cronbachs’ alpha Coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2550: 34 
อา้งถึงใน มชัฌิมา รีฮาเซ็น (2561)) เพ่ือตรวจสอบขอ้บกพรอ่งดา้นรูปแบบ ความสอดคลอ้งของ    
ขอ้ค าถามและความครอบคลมุถึงเนือ้หาท่ีตอ้งการศึกษา โดยค าถามขอ้ใดท่ี มีคา่ความเช่ือมั่นต ่า
จะถูกตัดออกไปจนเหลือข้อค าถามท่ีมีความเช่ือมั่นสูงเท่านั้น โดยได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา
ของครอนบคั ผลความเช่ือมั่นของแตล่ะดา้น ดงันี ้

1. คา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดา้นลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
1.1 ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง เทา่กบั 0.901 
1.2 ดา้นความมีนวตักรรม เทา่กบั 0.849 
1.3 ดา้นความกลา้เส่ียง เทา่กบั 0.867 
1.4 ดา้นการบรหิารจดัการ เทา่กบั 0.874 
1.5 ดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่เรียนรู ้เทา่กบั 0.879 
1.6 ความใฝ่ใจในความส าเรจ็ เทา่กบั 0.882   

2. คา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดา้นกลยทุธส์รา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั  
2.1 ดา้นกลยทุธค์วามแตกตา่ง เทา่กบั 0.809 
2.2 ดา้นกลยทุธต์น้ทนุต ่า เทา่กบั 0.856 
2.3 ดา้นกลยทุธม์ุง่จดุสนใจ เทา่กบั 0.905 

และไดท้  าการตรวจสอบระดบัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรดว้ยคา่สถิต ิKMO ของ ไกเซอร ์
- ไมเยอร์ -ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy โดยได้ค่า KMO 
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เท่ากับ 0.951 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด หาก KMO มีค่ามากกว่า 0.5 ถือว่าตัวแปรเป็นอิสระต่อกัน 
เหมาะสมท่ีจะใช ้Factor Analysis 

ขัน้ตอนท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีปรบัปรุงแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ไปเก็บกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 
450 ตวัอยา่ง ตามท่ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดไว ้ 

ขัน้ตอนท่ี 5 การลงรหสั (Coding) น าเสนอแบบสอบถามท่ีถกูตอ้งเรียบรอ้ยแลว้มาลงรหัส
ตามท่ีก าหนดไวส้  าหรบัการประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร ์ 

ขัน้ตอนท่ี  6 การประมวลผลขอ้มูล (Processing) ขอ้มลูท่ีลงรหสัแลว้น ามาบนัทึกโดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร ์เพ่ือประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสถิตสิ  าเรจ็รูปในการวิเคราะห ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลู 2 แหลง่ดงันี ้    
1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลุ่มตวัอย่างจ านวน 

450 คน โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผา่นการทดสอบคณุภาพเรียบรอ้ยแลว้ 
2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่ง

ความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ วารสาร หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ              
ผลการศกึษาของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มลูท่ีมีการเผยแพรท่างอินเทอรเ์น็ต  

การจัดท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
หลังจากผู้วิจัยไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยไดจ้ัดท าและวิเคราะห ์

ขอ้มลู โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้
 การจดักระท าขอ้มลู  
1. การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู (Editing) ผูว้ิจยัไดมี้การตรวจสอบความสมบรูณ์

ของการตอบแบบสอบถามของผูต้อบแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามท่ีค าตอบไม่สมบรูณอ์อก
ใหเ้หลือเฉพาะแบบสอบถามท่ีค าตอบครบสมบรูณ ์ 

2. การลงรหัสของค าตอบแบบสอบถาม (Coding) ผูว้ิจยัน าค าตอบของแบบสอบถามท่ี
ผา่นการตรวจสอบความถกูตอ้ง มาแปลงเป็นรหสัท่ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดเอาไวล้ว่งหนา้  

3. การประมวลผลขอ้มูล ขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้น ามาบนัทึกและประมวลผลดว้ยโปรแกรม
สถิตสิ  าเรจ็รูปเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์(Statistic Package for Social Sciences, SPSS) 
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การวิเคราะหข์อ้มลู   
1 . การวิ เค ราะห์ข้อมู ล เชิ งพ รรณ นา (Descriptive Statistics) ได้แก่  ค่ า ร้อยละ 

(Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. การ วิเคราะห์สถิติโดยใช้ข้อมูลเชิงอนุมาน  (Inferential Statistic) ได้แก่ ทดสอบ        

สมมตฐิานดว้ยการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
สถิติเชิงพรรณา (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2545 อา้งถึงใน วิไลวรรณ ธีระประเสริฐโสภณ 

(2559)) 
1.1 การหาคา่รอ้ยละ (Percentage)  
 
 
 
  
 
 
 
 
1.2 การหาคา่เฉล่ีย (Mean)  
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  1.3 การหาสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานท่ี 1 ใชว้ิธีการวิเคระหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  
สมมติฐานท่ี 2 ถึงสมมติฐานท่ี 4 ใช้วิ ธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) แบบ Enter Regression ในการทดสอบสมมติฐาน หาความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระ (independent variable) และตวัแปรตาม (dependent variable) 

 

ซึ่งสถิตท่ีิใชใ้นการอา่นเง่ือนไขของการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูมี ดงันี ้ 
1. ตรวจสอบระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดว้ยค่าสถิติ KMO ของไกเซอร ์-      

ไมเยอร ์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) (Kaiser and Rice, 
1974 อา้งถึงใน ปวีณา พานิชชยักุล (2562)) ซึ่งเป็นค่าท่ีใชว้ดัความเหมาะสมของขอ้มลูตวัอย่าง  
ท่ีจะน ามาวิเคราะหโ์ดยเทคนิค Factor Analysis โดยท่ี  
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- ถา้คา่ KMO มีคา่เขา้ใกลศ้นูย ์แสดงว่าเทคนิค Factor analysis ไม่เหมาะสมกบัขอ้มลูท่ี
มีอยู ่

- ถ้าค่า KMO มีค่าเขา้ใกลห้นึ่ง แสดงว่าเทคนิค Factor analysis เหมาะสมกับขอ้มูลท่ีมี
อยู ่

- โดยทั่ วไปถ้าค่า KMO < .5 จะถือว่า ข้อมูลท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิค Factor 
Analysis 

2. องค์ประกอบการขยายความแปรปรวน (Variance inflation factor: VIF) คือ      
คา่ความแปรปรวนของตวัแปร เป็นความสมัพนัธข์องตวัแปร X ตวัหนึ่งโดยการถดถอยบนตวัแปร X 
อ่ืน ๆ โดยคา่ VIF ท่ีเหมาะสมควรมีคา่ไม่เกิน 10  (Joseph F. Hair Jr, William C. Black, Barry J. 
Babin, และ and  Rolph E. Anderson, 2014) มีสตูร ค านวณ คือ (Nott SRT, 2561) 

 

3. Tolerance เป็นค่าการทดสอบว่าอ านาจการพยากรณม์าจากตวัแปรอิสระตวัอ่ืน
หรือไม่ โดยควรมีค่าไม่นอ้ยกว่า 0.2 (Joseph F. Hair Jr และคนอ่ืน ๆ, 2014) มีสูตรค านวณ คือ 
(Nott SRT, 2561) 
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บทที ่4  
ผลการศึกษา 

การวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาการวิจยัเรื่อง “ปัจจัยธุรกิจ คุณลักษณะของผูป้ระกอบการและ  
การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์ ”      
โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูล    
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 455 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลความหมายของ          
การวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยไดก้ าหนดสัญลักษณ์ และอกัษรย่อต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 
ดงันี ้

 สัญลักษณต์่าง ๆ ทีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
N      แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  

x ̅      แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D.  แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

H0     แทน สมมตฐิานหลกั 

H1     แทน สมมตฐิานรอง 
Sig.   แทน ระดบัความส าคญัทางสถิตจิากการทดสอบสมมตฐิาน 
B      แทน คา่สมัประสิทธถ์ดถอยของตวัแปรอิสระ 
VIF   แทน คา่ความแปรปรวนของตวัแปร เป็นความสมัพนัธข์องตวัแปร X ตวัหนึ่งโดยการ

ถดถอยบนตวัแปร X อ่ืน ๆ 
Tolerance แทน คา่การทดสอบวา่อ านาจการพยากรณม์าจากตวัแปรอิสระตวัอ่ืนหรือไม่ 

Adjusted R2 แทน การท านายตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตาม 

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัยโดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 5 สว่น ตามล าดบั ดงันี ้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลปัจจยัดา้นธุรกิจ ไดแ้ก่ อายุของธุรกิจ และรายไดต้่อเดือน

ของธุรกิจ 
ตอนที ่2 ความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขันของ

ผูป้ระกอบการ 
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ตอนที ่4 ความคดิเห็นเก่ียวกบัความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์
ตอนที ่5 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 4 ขอ้ ดงันี ้
สมมติฐานท่ี 1 ผู้ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจ ประกอบดว้ย อายุของธุรกิจ และ

รายไดต้่อเดือนของธุรกิจแตกต่างกนั ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนแ์ตกต่าง
กนั 

สมมติฐานท่ี 2 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ประกอบดว้ย ความเป็นตัวของตัวเอง 
ความมีนวตักรรม ความกลา้เส่ียง การบริหารจดัการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และ
ความใฝ่ใจในความส าเรจ็ สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์

สมมติฐานท่ี 3 กลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ประกอบดว้ย กลยทุธก์าร
สรา้งความแตกต่าง กลยุทธ์ผู้น  าดา้นตน้ทุน และกลยุทธ์มุ่งจุดสนใจ ส่งผลต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นธุรกิจ ปัจจยัคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ และปัจจยักลยุทธ์
การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัส่งผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนแ์ตกตา่ง
กนั 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลปัจจยัดา้นธุรกิจ ซึ่งประกอบดว้ยอายุของธุรกิจ และรายได้

ตอ่เดือนของธุรกิจ โดยแจกแจงความถ่ี และคา่รอ้ยละ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 2 ตารางแสดงความถ่ีและรอ้ยละของอายธุุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มลูอายธุุรกิจ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
นอ้ยกวา่ 2 ปี 243 53.3 

มากกวา่ 2 ปีแตน่อ้ยกวา่ 4 ปี 132 28.9 
4 ปีขึน้ไป 81 17.8 
รวม 456 100.0 

ตาราง 3 แสดงความถ่ีและรอ้ยละของรายไดต้อ่เดือนของธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ขอ้มลูรายไดต้อ่เดือนของธุรกิจ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
10,000 – 20,000 บาท 161 35.5 
20,001 – 30,000 บาท 139 30.5 
30,001 – 40,000 บาท 87 19.1 

40,001 บาทขึน้ไป 69 15.1 
รวม 456 100.00 

จากตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 ท่ีแสดงจ านวน และรอ้ยละ ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัธุรกิจของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 456 คน สามารถสรุปได ้ดงันี ้ 

ดา้นอายุของธุรกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ท่ี น้อยกว่า 2 ปี 
จ  านวน 243 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.3 รองลงมาเป็น มากกว่า 2 ปีแตน่อ้ยกว่า 4 ปี จ  านวน 132 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 28.9 และ 4 ปีขึน้ไป จ านวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.8 ตามล าดบั 

ดา้นรายไดต้อ่เดือนของธุรกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต้่อเดือนของธุรกิจอยู่ท่ี 
10,000 – 20,000 บาท จ านวน 161 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.3 รองลงมาเป็น 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 139 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.5  ตามมาดว้ย 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 87 คน   
คดิเป็นรอ้ยละ 19.1 และ 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.1 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยดา้นคุณลักษณะของผู้ประกอบการ โดยสามารถ    
แจกแจงคา่รอ้ยละเฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ตาราง 4 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคณุลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ x̅ S.D ระดับความคดิเหน็ 

1. คณุลกัษณะดา้นความเป็นตวัของตวัเอง 4.28 0.564 เห็นดว้ยมาก 

2. คณุลกัษณะดา้นความมีนวตักรรม 4.09 0.629 เห็นดว้ยมาก 

3. คณุลกัษณะดา้นความกลา้เสี่ยง 4.09 0.625 เห็นดว้ยมาก 

4. คณุลกัษณะดา้นการบรหิารจดัการ 4.11 0.605 เห็นดว้ยมาก 

5. คณุลกัษณะดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้ 4.18 0.609 เห็นดว้ยมาก 

6. คณุลกัษณะดา้นความใฝ่ใจในความส าเรจ็ 4.23 0.584 เห็นดว้ยมาก 

รวมคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 4.16 0.518 เห็นดว้ยมาก 
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จากตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยดา้นคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมพบวา่ ระดบัความคดิเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นคุณลักษณะของผู้ประกอบการอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย  เท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณา     
รายด้าน พบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่       
ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ดา้นความมีนวตักรรม ดา้นความกลา้เส่ียง ดา้นการบริหารจดัการ 
ดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และดา้นความใฝ่ใจในความส าเร็จ โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.28, 4.09, 4.09, 4.11, 4.18 และ 4.23 ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลปัจจยัดา้นกลยุทธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
โดยสามารถแจกแจงตามคา่รอ้ยละเฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกลยทุธก์ารสรา้งความ
ไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจัยด้านกลยุทธก์ารสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน x̅ S.D ระดับความคดิเหน็ 
1 .กลยทุธต์น้ทนุ 3.92 0.681 เห็นดว้ยมาก 
2 .กลยทุธแ์ตกตา่ง 4.09 0.619 เห็นดว้ยมาก 
3 .กลยทุธม์ุง่กลุม่ 4.08 0.659 เห็นดว้ยมาก 

รวมกลยุทธก์ารสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 4.03 0.571 เหน็ด้วยมาก 

จากตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัดา้นกลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบ
ทางการแขง่ขนัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นกลยุทธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย 
เท่ากับ 4.03 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลยุทธ์การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ กลยุทธ์ตน้ทุน กลยุทธแ์ตกต่าง และ กลยุทธ์มุ่งกลุ่ม โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.92, 4.09 และ 4.08 ตามล าดบั 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลปัจจยัดา้นความส าเร็จของธุรกิจ โดยสามารถแจกแจงตาม
คา่รอ้ยละเฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความส าเร็จของธุรกิจ
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ปัจจัยด้านความส าเร็จของธุรกจิ x̅ S.D ระดับความคดิเหน็ 

1 .ความส าเรจ็ดา้นการเงิน 3.95 0.649 เห็นดว้ยมาก 

2 .ความส าเรจ็ดา้นลกูคา้ 4.14 0.589 เห็นดว้ยมาก 

3 .ความส าเรจ็ดา้นกระบวนการภายใน 4.21 0.614 เห็นดว้ยมาก 

4 .ความส าเรจ็ดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา 4.04 0.561 เห็นดว้ยมาก 

รวมความส าเร็จของธุรกจิ 4.08 0.509 เหน็ด้วยมาก 

 
จากตารางท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มลูเก่ียวกับปัจจยัดา้นความส าเร็จของธุรกิจของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยรวมพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้าน
ความส าเร็จของธุรกิจอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.08 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
ปัจจัยดา้นความส าเร็จของธุรกิจดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความส าเร็จดา้น
การเงิน ความส าเร็จดา้นลูกคา้ ความส าเร็จดา้นกระบวนการภายใน และความส าเร็จดา้นการ
เรียนรูแ้ละพฒันา โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.95, 4.14, 4.21 และ 4.04 ตามล าดบั 

ตอนที ่5  การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 4 ขอ้ ดงันี ้
สมมติฐานที่  1 ผู้ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจ ประกอบด้วย อายุของธุรกิจ        

และรายได้ต่อเดือนของธุรกิจแตกต่างกัน ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์         
ท่ีแตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 ผูป้ระกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจดา้นอายุของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน 
สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนท่ี์แตกตา่งกนั 

H0: ผู้ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจด้านอายุของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนท่ี์ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจด้านอายุของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนท่ี์แตกตา่งกนั 

ตาราง 7 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรปัจจยัธุรกิจดา้นอายขุองธุรกิจกบัความส าเรจ็ของ
ธุรกิจ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .424 2 .212 .818 .442 

Within Groups 117.471 453 .259   
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ตาราง 7 (ตอ่) 

Total 117.895 455    

จากตารางท่ี 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธร์ะหว่างตวัแปรปัจจยัธุรกิจดา้น
อายุของธุรกิจกับความส าเร็จของธุรกิจ โดยใช้สถิติ ANOVA  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.442  ซึ่งมีค่า

มากกว่า 0.05 นั่นหมายความว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั H0 หรือ ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะของ
ธุรกิจดา้นอายุของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์ ท่ีไม่
แตกตา่งกนั จงึสง่ผลใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจดา้นรายไดต้่อเดือนของธุรกิจท่ี
แตกตา่งกนั สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนท่ี์แตกตา่งกนั 

H0: ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะของธุรกิจดา้นรายไดต้อ่เดือนของธุรกิจท่ีแตกตา่งกนั สง่ผล
ตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนท่ี์ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะของธุรกิจดา้นรายไดต้อ่เดือนของธุรกิจท่ีแตกตา่งกนั สง่ผล
ตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนท่ี์แตกตา่งกนั 

ตาราง 8 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรปัจจยัธุรกิจดา้นรายไดต้อ่เดือนของธุรกิจกบั
ความส าเรจ็ของธุรกิจ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.763 3 .588 2.288 .078 

Within Groups 116.132 452 .257   

Total 117.895 455    

จากตารางท่ี 8 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธร์ะหว่างตวัแปรปัจจยัธุรกิจดา้น
รายไดต้่อเดือนของธุรกิจกับความส าเร็จของธุรกิจ โดยใชส้ถิติ ANOVA  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.078 

ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นหมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หรือ ผู้ประกอบการท่ีมี
ลักษณะของธุรกิจดา้นรายไดต้่อเดือนของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ        
เบเกอรี่บนออนไลนท่ี์ไมแ่ตกตา่งกนั จงึสง่ผลใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย ความเป็นตวัของตวัเอง 
ความมีนวตักรรม ความกลา้เส่ียง การบริหารจดัการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และ
ความใฝ่ใจในความส าเรจ็ สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์
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H0: คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ความเป็นตัวของตัวเอง ค วามมี
นวัตกรรม ความกลา้เส่ียง การบริหารจัดการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และความ
ใฝ่ใจในความส าเรจ็ไมส่ง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์

H1: คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ความเป็นตัวของตัวเอง ความมี
นวัตกรรม ความกลา้เส่ียง การบริหารจัดการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และความ
ใฝ่ใจในความส าเรจ็ สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์

ส าหรับสถิติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์ คือ การวิ เคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X1 คือ คณุลกัษณะดา้นความเป็นตวัเอง 

X2 คือ คณุลกัษณะดา้นความมีนวตักรรม 

X3 คือ คณุลกัษณะดา้นความกลา้เส่ียง 
X4 คือ คณุลกัษณะดา้นการบรหิารจดัการ 

X5 คือ คณุลกัษณะดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้

X6 คือ คณุลกัษณะดา้นความใฝ่ใจในความส าเรจ็ 
Y   คือ ความส าเรจ็ของธุรกิจ 

ตาราง 9 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรปัจจยัคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการกบั
ความส าเรจ็ของธุรกิจ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 93.499 6 15.583 286.791 .000* 

Residual 24.397 449 .054   

Total 117.895 455    

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B S.E. Beta Tolerance VIF 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

 Constant 0.455 0.090  5.076 .000*   

X1 0.130 0.031 0.144 4.131 .000* 0.374 2.676 

X2 0.162 0.030 0.200 5.395 .000* 0.329 3.041 

X3 0.168 0.027 0.207 6.200 .000* 0.408 2.448 

X4 0.113 0.028 0.134 4.086 .000* 0.421 2.376 

X5 0.147 0.033 0.175 4.427 .000* 0.289 3.462 

X6 0.153 0.032 0.176 4.745 .000* 0.332 3.016 

 Adjusted R2 = 0.79 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 9 ผู้วิจัยไดพ้ิจารณค่า VIF และ Tolerance พบว่าค่าผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
โดยทุกตวัแปรมีค่า VIF นอ้ยกว่า 10 และ มีค่า Tolerance มากกว่า 0.2 แสดงว่าไม่มีปัญหาทาง
ความสัมพันธ์กันเองของตัวแปร (Joseph F. Hair Jr และคนอ่ืน ๆ, 2014) ซึ่งตวัแปรปัจจัยดา้น
คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการทกุดา้นนัน้สามารถรว่มกนัพยากรณค์วามส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่  

บนออนไลน ์เทา่กบั รอ้ยละ 79 (Adjusted R2= 0.79) โดยผลการทดสอบสมมตฐิาน ตวัแปรปัจจยั
คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย คณุลกัษณะดา้นความเป็นตวัเอง คณุลกัษณะดา้น
ความมีนวัตกรรม คุณลักษณะด้านความกล้าเส่ียง คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการ 
คุณลักษณะด้านความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และคุณลักษณะด้านความใฝ่ใจใน
ความส าเรจ็ สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์
คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีส่งผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์โดยใชค้ะแนน
ดบิดงันี ้

Y = 0.455 + 0.130X1 + 0.162X2 + 0.168X3 + 0.113X4 + 0.147X5 + 0.153x6 
 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีส่งผลใน             

ทิศทางบวกต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์ (Y) อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 ได้แก่ 

คุณลักษณะด้านความเป็นตัวเอง (X1) คุณลักษณะดา้นความมีนวัตกรรม  (X2) คุณลักษณะ     

ด้านความ กล้า เ ส่ี ย ง  (X3)  คุณ ลักษณ ะด้านการบ ริห า รจัด การ  (X4)  คุณ ลักษณ ะ                       

ดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้(X5) และคณุลกัษณะดา้นความใฝ่ใจในความส าเร็จ 

(X6) นั่ นหมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 หรือ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
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ประกอบด้วย ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเส่ียง การบริหารจัดการ       
ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และความใฝ่ใจในความส าเร็จไม่ส่งผลตอ่ความส าเร็จของ
ธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  แสดงว่า คุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย ความเป็นตวัของตวัเอง ความมีนวตักรรม ความกลา้เส่ียง การบริหาร
จดัการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และความใฝ่ใจในความส าเร็จ สง่ผลตอ่ความส าเร็จ       
ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  

สมมติฐานที่ 3 กลยุทธ์การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน ประกอบดว้ย กลยุทธ์   
การสรา้งความแตกต่าง กลยุทธผ์ูน้  าดา้นตน้ทนุต ่า และกลยทุธม์ุ่ งจุดสนใจ ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์

H0: กลยุทธ์การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบด้วย กลยุทธ์การสรา้ง     
ความแตกต่าง กลยุทธผ์ู้น  าดา้นตน้ทุนต ่า และกลยุทธ์มุ่งจุดสนใจ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์

H1: กลยุทธ์การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบด้วย กลยุทธ์การสรา้ง    
ความแตกต่าง กลยุทธผ์ูน้  าดา้นตน้ทุนต ่า และกลยทุธม์ุ่งจุดสนใจส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ           
เบเกอรี่บนออนไลน ์

ส าหรับสถิติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์ คือ การวิ เคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X7 คือ กลยทุธต์น้ทนุ 

X8 คือ กลยทุธแ์ตกตา่ง 

X9 คือ กลยทุธม์ุง่กลุม่ 
Y   คือ ความส าเรจ็ของธุรกิจ 

ตาราง 10 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรปัจจยักลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการ
แขง่ขนักบัความส าเรจ็ของธุรกิจ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 87.559 3 29.186 434.858 .000* 

Residual 30.337 452 .067   

Total 117.895 455    
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ตาราง 10 (ตอ่) 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B S.E. Beta Tolerance VIF 

Constant 0.978 0.087  11.180 .000   

X7 0.244 0.026 0.326 9.362 .000 0.467 2.143 

X8 0.297 0.029 0.361 10.264 .000 0.459 2.180 

X9 0.229 0.025 0.297 9.096 .000 0.532 1.881 

 Adjusted R2 = 0.74 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 10 ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาคา่ VIF และ Tolerance พบว่าค่าผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด 
โดยทุกตวัแปรมีค่า VIF นอ้ยกว่า10 และ มีค่า Tolerance มากกว่า 0.2 แสดงว่าไม่มีปัญหาทาง
ความสมัพนัธก์นัเองของตวัแปร (Joseph F. Hair Jr และคนอ่ืน ๆ, 2014) ซึ่งตวัแปรปัจจยักลยทุธ์
การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัสามารถร่วมกันพยากรณ์ความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่   

บนออน ไลน์  เท่ ากับ  ร้อยละ  74 (Adjusted R2= 0.74) โดยผลการทดสอบสมมติ ฐาน 
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรปัจจยักลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  ประกอบดว้ย 
กลยุทธ์ต้นทุน กลยุทธ์แตกต่าง และกลยุทธ์มุ่งกลุ่ม ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่          
บนออนไลน์ สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์คุณลักษณะของผู้ประก อบการท่ีส่งผล               
ตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์โดยใชค้ะแนนดบิดงันี ้

Y = 0.978 + 0.244X7 + 0.297X8 + 0.229X9 
 ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจัยกลยุทธ์การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน       

ท่ีส่งผลในทิศทางบวกต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์(Y) อย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05 

ได้แก่ กลยุทธ์ตน้ทุน (X7) กลยุทธ์แตกต่าง (X8)  และกลยุทธ์มุ่งกลุ่ม (X9) นั่นหมายความว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 หรือ กลยุทธ์การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน ประกอบดว้ย     
กลยุทธ์การสรา้งความแตกต่าง กลยุทธ์ผู้น  าด้านต้นทุนต ่า และกลยุทธ์มุ่งจุดสนใจ ไม่ส่งผล        
ตอ่ความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์ ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ แสดงว่า กลยุทธ ์       
การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั ประกอบดว้ย กลยทุธก์ารสรา้งความแตกตา่ง กลยทุธผ์ูน้  า
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ดา้นตน้ทุนต ่า และกลยทุธม์ุ่งจุดสนใจส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัดา้นธุรกิจ ปัจจยัคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ และปัจจัยกลยทุธ์
การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัส่งผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนแ์ตกตา่ง
กนั 

H0: ปัจจัยด้านธุรกิจ  ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ และปัจจัยกลยุทธ์               
การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์          
ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ปัจจยัดา้นธุรกิจ ปัจจัยคุณลักษณะของผูป้ระกอบการ และปัจจัยกลยุทธก์ารสรา้ง
ความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

ตาราง 11 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรปัจจยัดา้นคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ และ  
กลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนักบัความส าเรจ็ของธุรกิจ 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 98.010 9 10.890 244.249 .000* 

Residual 19.885 446 .045   

Total 117.895 455    

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B S.E. Beta Tolerance VIF 

  Constant 0.388 0.082  4.751 .000   

X1 0.124 0.029 0.138 4.332 .000* 0.366 2.731 

X2 0.067 0.029 0.083 2.335 .020* 0.291 3.436 

X3 0.079 0.026 0.097 3.010 .003* 0.360 2.774 

X4 0.050 0.026 0.060 1.947 .052 0.394 2.537 

X5 0.108 0.030 0.129 3.543 .000* 0.279 3.578 

X6 0.141 0.030 0.162 4.673 .000* 0.310 3.227 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

X7 0.151 0.024 0.202 6.278 .000* 0.357 2.801 

X8 0.131 0.026 0.159 5.073 .000* 0.378 2.644 

X9 0.046 0.024 0.059 1.926 .055 0.396 2.528 

 Adjusted R2 = 0.83 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สืบเน่ืองจากสมมติฐานท่ี 1.1 และ 1.2 ผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็นว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะ
ของธุรกิจดา้นอายุของธุรกิจ และรายไดต้่อเดือนของธุรกิจแตกต่างกัน จะส่งผลต่อความส าเร็จ    
ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนไ์ม่แตกต่างกัน จึงท าใหผู้ว้ิจัยไม่น าตวัแปรดา้นปัจจยัธุรกิจมาเป็น
ปัจจยัในการหาผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 4 

ส าหรับสถิติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์ คือ การวิ เคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) โดยก าหนดตวัแปร ดงันี ้

X1 คือ คณุลกัษณะดา้นความเป็นตวัเอง 

X2 คือ คณุลกัษณะดา้นความมีนวตักรรม 

X3 คือ คณุลกัษณะดา้นความกลา้เส่ียง 

X4  คือ คณุลกัษณะดา้นการบรหิารจดัการ 
X5  คือ คณุลกัษณะดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้

X6  คือ คณุลกัษณะดา้นความใฝ่ใจในความส าเรจ็ 

X7  คือ กลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทนุต ่า 

X8  คือ กลยทุธก์ารสรา้งความแตกตา่ง 
X9  คือ กลยทุธม์ุง่กลุม่ 
Y   คือ ความส าเรจ็ของธุรกิจ 
จากตารางท่ี 11 ผูว้ิจัยไดพ้ิจารณค่า VIF และ Tolerance พบว่าค่าผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด 

โดยทุกตวัแปรมีค่า VIF นอ้ยกว่า10 และ มีค่า Tolerance มากกว่า 0.2 แสดงว่าไม่มีปัญหาทาง
ความสัมพันธ์กันเองของตัวแปร (Joseph F. Hair Jr และคนอ่ืน ๆ, 2014) ซึ่งตัวแปรปัจจัยดา้น
คุณลักษณะของผู้ประกอบการและปัจจัยกลยุทธ์การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันนั้น
สามารถรว่มกันพยากรณค์วามส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์เท่ากับ รอ้ยละ 83 (Adjusted 

R2= 0.83) ทั้งนี ้หากผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญควรให้ความส าคัญกับตัวท่ี .Sig ก่อน     
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โดยผลการทดสอบสมมติฐาน ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรปัจจยัคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
ประกอบดว้ย คณุลกัษณะดา้นความเป็นตวัเอง คณุลกัษณะดา้นความมีนวตักรรม คณุลกัษณะ
ดา้นความกลา้เส่ียง คณุลกัษณะดา้นการบรหิารจดัการ คณุลกัษณะดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่ใจ
ในการเรียนรู ้และคณุลกัษณะดา้นความใฝ่ใจในความส าเร็จ และปัจจยั  กลยุทธก์ารสรา้งความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ประกอบดว้ย กลยุทธ์ผูน้  าดา้นตน้ทุน กลยุทธ์การสรา้งความแตกต่าง 
และกลยุทธม์ุ่งกลุ่ม ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์สามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณค์ณุลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีส่งผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์โดย
ใชค้ะแนนดบิดงันี ้

Y =  0.388 +  0.124X1 +  0.067X2+  0.079X3 +  0.108X5 +  0.141X6 +  0.151X7 + 

0.131X8 
ผลการศกึษาสรุปไดว้่า ปัจจยัคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการและปัจจยักลยทุธก์ารสรา้ง

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ท่ีส่งผลในทิศทางบวกตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์

(Y) อย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ไดแ้ก่ คณุลกัษณะดา้นความเป็นตวัเอง (X1) คณุลกัษณะดา้นความมี

นวตักรรม (X2) คณุลกัษณะดา้นความกลา้เส่ียง (X3) คณุลกัษณะดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่ใจใน

การเรียนรู ้(X5) และคุณลกัษณะดา้นความใฝ่ใจในความส าเร็จ (X6) กลยุทธ์ผูน้  าดา้นตน้ทุนต ่า 

(X7) กลยุทธ์การสรา้งความแตกต่าง (X8) นั่นหมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 หรือ 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม         
ความกล้าเส่ียง การบริหารจัดการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ และความใฝ่ใจ             
ในความส าเร็จไม่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ เบเกอรี่บนออนไลน ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้แสดงว่า คุณลักษณะของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย ความเป็นตวัของตวัเอง ความมี
นวตักรรม ความกลา้เส่ียง ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และความใฝ่ใจในความส าเร็จ   
และกลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ประกอบดว้ย กลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทนุต ่า และ
กลยุทธ์การสรา้งความแตกต่าง ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์ ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทัง้นีมี้ปัจจยั 2 ตวัท่ีไม่ส่งผลตอ่ความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์
นั่นคือ ปัจจยัคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ ดา้นการบริหารจดัการ และกลยุทธก์ารสรา้งความ
ไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั แบบกลยทุธม์ุง่กลุม่ 
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บทที ่5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นี ้ มุ่งศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยธุรกิจ คุณลักษณะของผู้ประกอบการและ        
การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์ ”       
โดยผลการวิจัยครัง้นีท้  าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์    
โดยแบง่หวัขอ้ในการสรุปผลไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
4. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษา ปัจจยัธุรกิจ คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการและการสรา้งความไดเ้ปรียบ

ทางการแขง่ขนั ท่ีน าไปสูค่วามส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์ผูว้ิจยัสรุปผลไดด้งันี ้
ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับปัจจยัดา้นธุรกิจ ไดแ้ก่ อายุของธุรกิจ และรายได้

ตอ่เดือนของธุรกิจ 
อายุของธุรกิจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุธุรกิจท่ี น้อยกว่า 2 ปี มี

จ  านวน 243 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.3 รองลงมาเป็น มากกว่า 2 ปีแตน่อ้ยกว่า 4 ปี จ  านวน 132 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 28.9 และ 4 ปีขึน้ไป จ านวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.8 ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือนของธุรกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนของ
ธุรกิจอยู่ท่ี 10,000 – 20,000 บาท มีจ านวน 161 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.3 รองลงมาเป็น 20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 139 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.5  ตามมาดว้ย 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 19.1 และ 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.1 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลปัจจยัดา้นคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ความเป็น
ตวัของตวัเอง ความมีนวตักรรม ความกลา้เส่ียง การบริหารจดัการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจใน
การเรียนรู ้และความใฝ่ใจในความส าเรจ็   

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ณ ปัจจัยดา้นคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.16 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  
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ผูป้ระกอบการมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัดา้นคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการอยู่
ในระดบัมาก ในดา้นของความเป็นตวัของตวัเองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 ดา้นความมีนวตักรรมมี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.09 ดา้นความกลา้เส่ียงมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.09 ดา้นการบริหารจดัการมีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.11 ดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 และดา้นความ
ใฝ่ใจในความส าเรจ็มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.23 ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลปัจจยัดา้นกลยุทธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารสรา้งความแตกตา่ง กลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทนุต ่า และกลยทุธม์ุง่จดุสนใจ  

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านกลยุทธก์ารสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ณ ปัจจัยดา้น      
กลยุทธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.03 เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ 

ผูป้ระกอบการมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นกลยุทธ์การสรา้งความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัอยู่ในระดบัมาก ในดา้นของกลยทุธ์ตน้ทุนมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.92 กลยทุธแ์ตกตา่ง  
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.09 และ กลยทุธม์ุง่กลุม่มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.08 ตามล าดบั 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลปัจจัยดา้นความส าเร็จของธุรกิจ ไดแ้ก่ ความส าเร็จดา้น
การเงิน ความส าเร็จดา้นลูกคา้ ความส าเร็จดา้นกระบวนการภายใน และความส าเร็จดา้นการ
เรียนรูแ้ละพฒันา 

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความส าเร็จของ
ธุรกิจ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ณ ปัจจยัดา้นความส าเรจ็ของธุรกิจอยู่ในระดบั
มาก โดยมีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.08 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

ผูป้ระกอบการมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัดา้นความส าเร็จของธุรกิจอยู่ในระดบั
มาก ในดา้นของ ความส าเร็จดา้นการเงินมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.95 ความส าเร็จดา้นลกูคา้มีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.14 ความส าเร็จดา้นกระบวนการภายในมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.21 และความส าเรจ็ดา้นการ
เรียนรูแ้ละพฒันามีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.04 ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่ 1 ผูป้ระกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจ ประกอบดว้ย อายุของธุรกิจ และ
รายได้ต่อเดือนของธุรกิจ แตกต่างกัน ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่ บนออนไลน์ ท่ี
แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูป้ระกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจดา้นอายุของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน 
สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนท่ี์แตกตา่งกนั 
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ผลการวิจัย พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุของธุรกิจแตกต่างกัน มีผลต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจท่ีไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 ผูป้ระกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจดา้นรายไดต้่อเดือนของธุรกิจท่ี
แตกตา่งกนั สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนท่ี์แตกตา่งกนั 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ต่อเดือนของธุรกิจแตกต่างกัน มีผลต่อ
ความส าเรจ็ของธุรกิจท่ีไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย ความเป็นตวัของตวัเอง 
ความมีนวตักรรม ความกลา้เส่ียง การบริหารจดัการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และ
ความใฝ่ใจในความส าเรจ็ สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์

H0: คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ความเป็นตัวของตัวเอง ความมี
นวัตกรรม ความกลา้เส่ียง การบริหารจัดการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และความ
ใฝ่ใจในความส าเรจ็ไมส่ง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์

H1: คุณ ลักษณ ะของผู้ ป ระกอบการ ป ระกอบด้วย ความ เป็ นตัวขอ งตัว เอ ง                 
ความมีนวตักรรม ความกลา้เส่ียง การบริหารจดัการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และ
ความใฝ่ใจในความส าเรจ็ สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย     
ความเป็นตวัของตวัเอง ความมีนวตักรรม ความกลา้เส่ียง การบรหิารจดัการ ความสม ่าเสมอและ
ใฝ่ใจในการเรียนรู ้และความใฝ่ใจในความส าเรจ็ มีผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที ่3 กลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั ประกอบดว้ย กลยทุธก์าร
สรา้งความแตกตา่ง กลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทุนต ่า และกลยุทธม์ุ่งจดุสนใจ ส่งผลตอ่ความส าเร็จของ
ธุรกิเบเกอรี่บนออนไลน ์

H0: กลยุทธ์การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ประกอบด้วย กลยุทธ์การสรา้ง    
ความแตกต่าง กลยุทธ์ผู้น  าด้านต้นทุนต ่า และกลยุทธ์มุ่ งจุดสนใจ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จ         
ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์

H1: กลยุทธ์การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ประกอบด้วย กลยุทธ์การสรา้ง   
ความแตกต่าง กลยุทธผ์ูน้  าดา้นตน้ทุนต ่า และกลยทุธม์ุ่งจุดสนใจส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ          
เบเกอรี่บนออนไลน ์
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ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีกลยุทธ์การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ประกอบดว้ยกลยทุธก์ารสรา้งความแตกตา่ง กลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทนุต ่า และกลยทุธม์ุ่งจดุมีผลตอ่
ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัดา้นธุรกิจ ปัจจยัคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ และปัจจยักลยทุธ์
การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์   
แตกตา่งกนั 

H0: ปัจจยัดา้นธุรกิจ ปัจจัยคุณลักษณะของผูป้ระกอบการ และปัจจัยกลยุทธก์ารสรา้ง
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนไ์มแ่ตกตา่งกนั 

H1: ปัจจยัดา้นธุรกิจ ปัจจัยคุณลักษณะของผูป้ระกอบการ และปัจจัยกลยุทธก์ารสรา้ง
ความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

สืบเน่ืองจากสมมติฐานท่ี 1.1 และ 1.2 ผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็นว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะ
ของธุรกิจด้านรายได้ต่อเดือนของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่        
บนออนไลนไ์ม่แตกต่างกัน จึงท าใหผู้้วิจัยไม่น าตัวแปรดา้นปัจจัยธุรกิจมาเป็นปัจจัยในการหา     
ผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 4 

ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ผูป้ระกอบการท่ีมีคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ ดา้นความเป็น
ตวัเอง ดา้นความมีนวตักรรม ดา้นความกลา้เส่ียง ดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และ
ดา้นความใฝ่ใจในความส าเร็จ และปัจจยักลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั กลยทุธ์
ตน้ทนุ และกลยทุธแ์ตกตา่ง ท่ีส่งผลในทิศทางบวกตอ่ความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ 

อภปิรายผลการวิจัย 
ผลการวิจยัเรื่อง ปัจจยัธุรกิจ คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการและการสรา้งความไดเ้ปรียบ

ทางการแขง่ขนั ท่ีน าไปสูค่วามส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์มีประเดน็ใหอ้ภิปราย ดงันี ้
สมมติฐานที่ 1 ผูป้ระกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจ ประกอบดว้ย อายุของธุรกิจ และ

รายได้ต่อเดือนของธุรกิจแตกต่างกัน ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์ ท่ี     
แตกตา่งกนั พบวา่ 

ผู้ประกอบการท่ีมีอายุของธุรกิจแตกต่างต่างกัน มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจท่ีไม่
แตกตา่งกนั ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได้ต่อเดือนของธุรกิจแตกต่างต่างกัน มีผลต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจท่ีไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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ผลงานวิจยัท่ีได ้ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษางานวิจยัของ สวลี วงศไ์ชยา และ พีชญาดา 
พืน้ผา (2561) ท่ีไดก้ล่าวว่า รายไดต้่อเดือนของธุรกิจ และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจมีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เน่ืองจากธุรกิจท่ีใชใ้นการศึกษาแตกต่างกัน 
ธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนเ์ป็นธุรกิจใหม่ ท่ีผูป้ระกอบการเริ่มประกอบธุรกิจหรือมีการขยายช่อง
ทางการจ าหน่ายมาสู่ออนไลน ์เน่ืองจากการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจบุนัท่ีมีพฤติกรรมการ
ใชอิ้นเทอรเ์น็ตและโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึน้  ส่งผลใหผู้้ประกอบการจ าเป็นตอ้งปรบัตวัเพ่ือให้
ตนเองได้ขึ ้นไปอยู่บนพื ้น ท่ีออนไลน์ต่าง  ๆ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่ งขึ ้น 
(Nanoledge, 2562) ผนวกกับสถานการณ์โควิด-19 ในปี พ.ศ. 2562 ท่ีกระทบไปแทบทุกสาย
อาชีพท าให้หลายๆ คนต้องออกจากงานประจ า  ขวนขวายหาอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได ้              
ซึ่งการท าเบเกอรี่ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  ผู้คนได้หันมาหัดท าเบเกอรี่และขาย         
เป็นอาชีพเสริมเพ่ือหารายได้กันเป็นจ านวนมาก (PPTV Online, 2563) ท าให้ตลาดเบเกอรี่         
ยิ่งเติบโตไวมากขึน้ ธุรกิจเบเกอรี่จึงมีอายุธุรกิจน้อย และรายได้ต่อเดือนของธุรกิจน้อย ไม่มี      
การกระจายตวัหรือมีความแตกต่างกันมากนัก ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีอายธุุรกิจและรายไดต้อ่เดือนของธุรกิจมากกว่า มีความแตกต่างกระจายตวักนัสูง 
จากเหตผุลดงักลา่วจงึท าใหผ้ลการวิจยันีไ้มส่อดคลอ้งกบัผลการวิจยัในอดีต 

สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย ความเป็นตวัของตวัเอง 
ความมีนวตักรรม ความกลา้เส่ียง การบริหารจดัการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และ
ความใฝ่ใจในความส าเรจ็ สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์พบวา่ 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ประกอบดว้ย ความเป็นตวัของตวัเอง ความมีนวตักรรม 
ความกล้าเส่ียง การบริหารจัดการ ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และความใฝ่ใจใน
ความส าเร็จ มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอร่ีบนออนไลน ์ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวิมพว์ิภา เกตเุทียน (2556) พบวา่ ปัจจยัคณุลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ มีจ  านวน 6 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัความ
เป็นตวัของตวัเอง ปัจจยัความมีนวตักรรม ปัจจยัความกลา้เส่ียง ปัจจยัการบริหารจดัการ ปัจจยั
ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้และปัจจัยความใฝ่ใจในความส าเร็จ  นอกจากนี้ยัง
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของทิบดี ทฬัหกรณ์ และ ประสพชยั พสุนนท ์(2562) พบว่า คุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการ 5 ดา้นไดแ้ก่ ความเป็นตวัของตวัเอง ความมีนวตักรรม ความกลา้เส่ียง ความ
สม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความใฝ่ใจในความส าเร็จมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจ  
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ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกันแต่ผลการศึกษานั้นมีความคล้ายคลึงกัน แสดงว่า     
ทุกอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการท่ีสามารถด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้นั้นต้องมี
คุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุน           
การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และการด าเนินธุรกิจใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้จนไปถึงธุรกิจสามารถ
เจรญิเตบิโตและประสบความส าเรจ็ได ้(วิมพว์ิภา เกตเุทียน, 2556) 

สมมติฐานที ่3 กลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั ประกอบดว้ย กลยทุธก์าร
สรา้งความแตกตา่ง กลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทุนต ่า และกลยุทธม์ุ่งจดุสนใจ ส่งผลตอ่ความส าเร็จของ
ธุรกิเบเกอรี่บนออนไลน ์

กลยทุธก์ารสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบดว้ย กลยทุธก์ารสรา้งความ
แตกต่าง กลยุทธผ์ูน้  าดา้นตน้ทุนต ่า และกลยุทธม์ุ่งจุด มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอร่ี 
บนออนไลน์ ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้และสอดคลอ้งสิ่งท่ี Michael E. Porter ไดก้ล่าว
ไวว้่า “ การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันนัน้  นิยมใชก้ลยุทธ์การสรา้งความแตกต่างและ
ความเป็นผู้น  าด้านต้นทุนในการสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดท่ีหลากหลาย 
เพ่ือท่ีจะสามารถชนะคู่แข่งในตลาดจนน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจได ้” ซึ่งถึงแมว้่าในปัจจุบันนี ้
ผูป้ระกอบการจะหนัมาประกอบธุรกิจบนออนไลนม์ากขึน้แต่ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ
ในธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนก็์ยงัเลือกใชก้ลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัของ Porter 
อยู่ นอกจากนัน้ยังสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ จารุพ ขนัธนนัท ์และ วสุธิดา นุริตมนต ์(2562) 
พบว่า กลยุทธ์การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบดว้ย  กลยุทธ์การสรา้งความ
แตกต่าง กลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทุนต ่า และกลยุทธม์ุ่งจุด มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเช่นเดียวกัน 
ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกันแต่ผลการศึกษานั้นมีความคล้ายคลึงกัน แสดงว่าทุก
อตุสาหกรรมมีการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมทัง้สิน้ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์
การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเพ่ือช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั    
สู่การเป็นผูน้  าการตลาดในธุรกิจดงันัน้ การใชก้ลยุทธต์่าง ๆ เพ่ือสรา้งความพึงพอใจท่ีเหนือกว่า
คู่แข่งดว้ยการสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันจนน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจได้  (Healy, 
Serafeim, Srinivasan, & Yu, 2014 อา้งถึงใน อจัฉรา สขุกลั่น, เกษราภรณ ์สตุตาพงค,์ และ นนทิ
ภคั เพียรโรจน ์(2561) 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัดา้นธุรกิจ ปัจจยัคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ และปัจจยักลยทุธ์
การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัส่งผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลนแ์ตกตา่ง
กนั 
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สืบเน่ืองจากสมมติฐานท่ี 1 ผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็นว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะของธุรกิจ
ดา้นอายุของธุรกิจ และรายไดต้่อเดือนของธุรกิจแตกต่างกัน จะส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ     
เบเกอรี่บนออนไลน์ไม่แตกต่างกัน จึงท าให้ผู้วิจัยไม่น าตัวแปรด้านปัจจัยธุรกิจมาเป็นปัจจัย         
ในการหาผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ซึ่งพบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
ดา้นความเป็นตวัเอง ดา้นความมีนวตักรรม ดา้นความกลา้เส่ียง ดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่ใจใน
การเรียนรู ้และดา้นความใฝ่ใจในความส าเร็จ และปัจจัยกลยุทธ์การสรา้งความไดเ้ปรียบทาง    
การแข่งขนั กลยทุธ์ผูน้  าดา้นตน้ทนุต ่า และกลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่าง ท่ีส่งผลในทิศทางบวก
ตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ซึ่งเม่ือมองในภาพรวม จะเห็นว่า มีปัจจัย  2 ตัวท่ีไม่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ           
เบเกอรี่บนออนไลน ์ไดแ้ก่  

ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการ เน่ืองจากธุรกิจเบเกอรี่         
บนออนไลนเ์ป็นธุรกิจใหม่ ท่ีเกิดจากรา้นขายเบเกอรี่รูปแบบหน้ารา้นยา้ยหรือขยายพืน้ท่ีมาท า
ธุรกิจบนออนไลนแ์ละเกิดจากบคุคลท่ีไดห้นัมาท าเบเกอรี่ขายในรูปแบบของ Home Made ซึ่งไม่มี
หน้ารา้นท าขายเฉพาะออนไลน์เท่านั้น รายได้จึงไม่เยอะมากนัก และอาจจะไม่ได้มีลูกน้อง
เน่ืองจากผูป้ระกอบการเป็นผูท้  าผลิตภัณฑด์ว้ยตนเอง ปัจจยัคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้น
การบรหิารจดัการจึงไมไ่ดส้ง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์แตกตา่งจากในอดีตท่ี
มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบหนา้รา้น ท่ีผูป้ระกอบการคนเดียวไม่สามารถดแูลตอ้นรบัลูกคา้ได้
อย่างทั่วถึงทุกคน ท าใหต้อ้งมีการจา้งพนักงานเกิดขึน้เพ่ือเขา้มาช่วยใหธุ้รกิจสามารถขบัเคล่ือน
ตอ่ไปได ้(Officemate Admin, 2562) ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการตอ้งใชห้ลกัการบริหารจดัการในการ
บรหิารทรพัยากรของธุรกิจเพื่อใหธุ้รกิจประสบความส าเรจ็ 

ในขณะท่ีปัจจัยกลยุทธ์การสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันแบบมุ่ง เน้น เน่ืองจาก
มูลค่าตลาดเบเกอรี่  และตลาดธุรกิจบนออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง และ             
การโปรโมทโฆษณาบนออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของตลาดวงกว้าง โดยกระจาย          
ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีผู้ประกอบการไดเ้ลือกไวอ้ยู่แลว้ผูป้ระกอบการจึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชก้ลยุทธ์
มุ่งเนน้มากนกั โดยงานวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดมุ้่งเนน้ธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์เป็นรูปแบบขนาดธุรกิจ 
SMEs ซึ่งไม่มีความสามารถในการสรา้งประโยชน์ได้มากนักจากวิธีการประหยัดจากขนาด 
(Economy of Scale) ท าให้กลยุทธ์มุ่ งเน้นจึงไม่ได้ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่            
บนออนไลน ์ 
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ข้อเสนอแนะของผลการวิจัย 
1. ผู้ประกอบการท่ีต้องการประสบความส าเร็จในธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์ ต้องมี         

คณุลษัณะของผูป้ระกอบการอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงันี ้
คณุลกัษณะดา้นความเป็นตวัเอง โดยผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเรจ็ตอ้งมีความเป็น

ผู้น  า มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ สามารถท างานและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง สามารถ
ตดัสินใจไดใ้นภาวะคบัขนั มีความตระหนกัวา่ความส าเรจ็ของธุรกิจนัน้เกิดขึน้จากตนเอง และคอย
มองหาโอกาสทางธุรกิจไดด้ว้ยตนเอง  

คณุลกัษณะดา้นความมีนวตักรรม ตอ้งมีความคิดอยากเริ่มท าเก่ียวกบัผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ 
อยู่เสมอ มีการคิดวางแผนรบัมือกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณท่ี์ตอ้งพบเจอ มีความคดิสรา้งสรรค์
และมีจินตนาการมากกว่าผูอ่ื้น และมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจของ
ตนเอง  

คณุลักษณะดา้นความกลา้เส่ียง ตอ้งการกลา้เผชิญกับความเส่ียงอย่างไม่ย่อทอ้ มีการ
ประเมินความเส่ียงก่อนลงมือปฏิบตัิเพ่ือวิเคราะหค์วามเส่ียงนัน้ใหไ้ม่เกินความสามารถของตนเอง 
หาทางเลือกไวห้ลายทางเพื่อเป็นแนวทางในการเผชิญกบัความเส่ียง และเตม็ใจเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินธุรกิจท่ีไมส่ามารถคาดการณไ์ด ้ 

คณุลกัษณะดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ตอ้งท าการศึกษา คอยหาความรู้
ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ มีการเรียนรูจ้ากขอ้ผิดพลาดท่ีเคยเกิดขึน้ในอดีต ไม่ย่อทอ้กบัปัญหาหรือ
ความผิดพลาดท่ีพบเจอ และควรมีการปรกึษาแนวทางการด าเนินธุรกิจกบัผูเ้ช่ียวชาญ  

คุณลักษณะด้านความใฝ่ใจในความส าเร็จ ต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตัง้เอาไวใ้หไ้ด ้เม่ือตดัสินใจว่าท าแลว้นัน้จะท าจนกว่าจะบรรลุผลส าเร็จ มีการทุ่มเท
แรงกายและแรงใจและเวลาทัง้หมดใหก้บัการท างานโดยใชค้วามสามารถ และความรูท้ัง้หมดของ
ตนเองในการท างาน และตอ้งมีนิสยัชอบท างานท่ีมีความทา้ทาย โดยมีแรงจงูใจท่ีจะท างานนัน้  

แนวทางการพฒันาคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการในแต่ละดา้น อา้งอิงตามหลกัแนวคิด
ของ Michael Frese ท่ีกล่าวถึงคุณลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับความส าเร็จของผู้ประกอบการทั้ง 8 
ประการ (Michael Frese, 2000) ซึ่งผูว้ิจยัเลือกแนวทางพฒันาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ี
สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์ สามารถท าไดโ้ดย  

1. คณุลกัษณะดา้นความเป็นตวัเอง ผูป้ระกอบการตอ้งเสริมสรา้งลกัษณะนิสยัความเป็น
ผูน้  า มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ เช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง ตดัสินใจแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจไดด้ว้ยตนเองและสามารถตดัสินใจไดใ้นภาวะคบัขนั มีการคน้ควา้มองหาโอกาสทาง
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ธุรกิจดว้ยตนเอง (โชติรส สมพงษ์ และ สาโรช เผือกบวัขาว, 2562) เช่น เริ่มเปิดธุรกิจคา้ขายและ
ด าเนินธุรกิจดว้ยตนเอง มีการมองหาคู่ขาย คิดคน้สูตรขนมขึน้มาดว้ยตนเอง หรือมีการคน้หา
ชอ่งทางการจ าหนา่ยใหม ่ๆ อยูเ่สมอ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการสรา้งยอดขายใหธุ้รกิจเพิ่มมากขึน้ 

2. คุณลกัษณะดา้นความมีนวตักรรม มีการพฒันาแนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ อยู่
เสมอ มีการคิดวางแผนรบัมือกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีตอ้งพบเจอ เสริมสรา้งความคิด
สรา้งสรรคเ์ก่ียวกับการพฒันาตวัสินคา้ และมีการน านวตักรรมเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการพฒันา
ธุรกิจ (โชติรส สมพงษ์ และ สาโรช เผือกบัวขาว , 2562) เช่น ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขา้มาใน
กระบวนการผลิตสินคา้เพ่ือทุ่นแรง หรือประหยดัตน้ทุน มีการค้นควา้หาสูตรขนมใหม่ ๆ จากการ
คน้ควา้ในแหลง่ความรู ้เพ่ือน ามาคดิคน้จนกลายเป็นสตูรขนมของตนเอง 

3. คณุลกัษณะดา้นความกลา้เส่ียง พฒันาความกลา้พรอ้มเผชิญกับความเส่ียงอย่างไม่
ย่อทอ้ ศกึษาคน้ควา้เพ่ือท าการประเมินความเส่ียงก่อนลงมือ พรอ้มหาทางเลือกไวห้ลายทางเพ่ือ
เป็นแนวทางในการเผชิญกับความเส่ียง (โชติรส สมพงษ์ และ สาโรช เผือกบัวขาว, 2562) เช่น 
ศกึษาหาแหล่งเงินทนุเพ่ือน ามาลงทนุในธุรกิจ โดยมีการศึกษาหาความรูจ้ากหลาย ๆ แหล่ง เพ่ือ
น ามาวิเคราะหแ์ละตดัสินใจ 

4. คณุลกัษณะดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้ผูป้ระกอบการมีการหมั่นศกึษา
หาความรูใ้หม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ เรียนรูจ้ากข้อผิดพลาดท่ีเคยเกิดขึน้ในอดีตและน าไปใช้ใน
อนาคต ไม่ย่อทอ้กบัปัญหาหรือความผิดพลาดท่ีพบเจอ และควรมีการปรกึษาแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจกับผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือใหไ้ดค้วามรูใ้นทิศทางท่ีถูกตอ้งหรือไดมุ้มมองใหม่ ๆ เพิ่มเติม (พนมพร 
เฉลิมวรรณ,์ 2559) เชน่ หาความรูจ้ากรา้นขายเบเกอรี่บนออนไลน ์หรือรา้นขายของบนออนไลนท่ี์
เป็นอตุสาหกรรมใกลเ้คียง เพื่อดรููปแบบการจ าหนา่ย ตวัสินคา้ของรา่นอ่ืน ๆ และน ามาประยกุตใ์ช้
ในธุรกิจของตนเอง หรือซือ้หนงัสือมาอา่น และสอบถามจากคนท่ีมีความรูเ้ก่ียวกบัดา้นนีโ้ดยตรง 

5. คณุลักษณะดา้นความใฝ่ใจในความส าเร็จ ผูป้ระกอบการมีการตัง้เป้าหมาย และท า
จนกวา่จะบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้โดยตอ้งหมั่นแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีพบเจอ ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ
และเวลาทัง้หมดใหก้ับการท างานโดยใชค้วามสามารถ และความรูท้ัง้หมดในการท างานเพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังไว ้(พนมพร เฉลิมวรรณ์, 2559) เช่น มีการวางเป้าหมายยอดขาย
ประจ าปีของธุรกิจ เพ่ือใหเ้ห็นเปา้หมายท่ีชดัเจน มีวางแผนการด าเนินธุรกิจ และด าเนินธุรกิจตาม
แผนเพื่อใหไ้ดย้อดขายตามท่ีตัง้เอาไว ้โดยเปา้หมายท่ีตัง้ไวไ้มค่วรสงูหรือต ่าเกินไป 

2. ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จในธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์ตอ้งเลือกใช ้  
กลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั 2 กลยทุธ ์ดงันี ้
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กลยุทธผ์ูน้  าดา้นตน้ทุนต ่า ผูป้ระกอบการควรมีการวางแผนทรพัยากรของธุรกิจใหใ้ชไ้ด้
เกิดประโยชนส์ูงสุดและคุม้ค่า มีการท าการตลาดและผลิตสินคา้ขายส าหรบัตลาดในวงกวา้ง
เพราะเป็นวิธีลดตน้ทุนของธุรกิจในบางส่วน ส่งผลใหต้น้ทุนของธุรกิจต ่ากว่าคู่แข่งรายอ่ืน ควรมี
การน าเข้าวัตถุดิบครัง้ละมาก ๆ และมีคลังสินคา้ส าหรบัเก็บวัสดุ รวมถึงควรมีการผลิตสินค้า      
ครัง้ละจ านวนมากเพ่ือใหเ้กิดการประหยดัจากขนาดการผลิตท าใหต้น้ทนุต ่ากวา่คูแ่ขง่ได ้

กลยุทธ์การสรา้งความแตกต่าง ผู้ประกอบการควรออกแบบสินคา้ให้แตกต่างจากของ
คู่แข่ง เพ่ือใหคู้่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ มีการคดัสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพเหนือกว่าของ
คูแ่ขง่ มีการใชก้ระบวนการผลิตท่ีแตกตา่งหรือเหนือกว่าของคูแ่ข่ง และมีสินคา้ท่ีครอบคลมุในสาย
ผลิตภณัฑม์ากกวา่คูแ่ขง่ 

แนวทางการสรา้งกลยทุธต์น้ทุนต ่า อา้งอิงตามทฤษฎีของ Porter ท่ีกล่าวถึงการแสวงหา
การประหยัดจากขนาด เทคโนโลยีหรือนวตักรรม หรือสิทธิพิเศษในการเขา้ถึงวัตถุดิบเพ่ือท าให้
ตน้ทนุต ่ากวา่คูแ่ขง่ได ้(Porter, 1985) ซึ่งสามารถท าไดโ้ดย  

1. เพิ่ มประสิท ธิภาพ เพ่ือท าให้เกิด Economy of scale จากการผลิตสินค้าท่ี เป็น
มาตราฐานครัง้ละจ านวนมากเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2553)     
เชน่ การเปิดรบัรายการค าสั่งซือ้เป็นรอบ เพ่ือใหส้ามารถผลิตสินคา้ไดค้รัง้ละจ านวนมาก  

2. การพยายามลดต้นทุนของธุรกิจ  ด้วยการควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้า ต้นทุน          
การบริการ ตน้ทุนการส่งเสริมการขาย (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2553) เช่น มีการประมาณวัตถุดิบ     
ให้พอดีกับการผลิตสินคา้ เพ่ือให้เกิดปัญหาวัตถุดิบเหลือ มีการประเมินค่าใชจ้่ายและก าหนด
งบประมาณส าหรบัการท าการสง่เสรมิการขาย 

3. การใช้นวัตกรรม ในด้านการผลิต โดยวางแผนการเลือกใช้นวัตกรรมการผลิต           
และทรพัยากรของธุรกิจใหใ้ชไ้ดเ้กิดประโยชนส์ูงสุดและคุม้ค่า ท าใหเ้กิดการประหยดัตน้ทุนท่ีไม่
จ  าเป็นลงได ้และอ่ืน ๆ อีกหลายปัจจยั เช่น มีการวางแผนกระบวนการผลิตตัง้แต่ วตัถุดิบ บรรจุ
ภณัฑ ์อปุกรณท่ี์ใชใ้นการผลิตสินคา้ เป็นตน้ และหาแนวทางการน าเทคโนโลยีเขา้มาประยตุใ์ชใ้น
กระบวนการผลิต 

ในขณะท่ีกลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง  Porter ไดก้ล่าวไวว้่า กลยุทธ์การสรา้งความ
แตกต่างมีลักษณะเฉพาะส าหรบัแต่ละอุตสาหกรรม ความแตกต่างขึน้อยู่กับตวัผลิตภัณฑ์เอง 
ระบบการจดัสง่โดยท่ีมีการขาย วิธีการทางการตลาดตา่ง ๆ เชน่ การโฆษณา เป็นตน้ อย่างเขม้งวด 
(สพุานี สฤษฎว์านิช, 2553) ผูเ้ขียนไดท้  าการผนวกวิธีการท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน ์
(Porter, 1985) สามารถท าไดโ้ดย  
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1. การเพิ่มคณุภาพเพ่ือสรา้งความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ ตัง้แตก่ารคดัสรรวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพ 
การผลิตสินคา้อย่างพิถีพิถันรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ลูกคา้ทราบถึงคุณภาพของตัวสินคา้      
(สุพานี สฤษฎว์านิช, 2553)  เช่น การท าโฆษณาลงบนออนไลนเ์ก่ียวกับกรรมวิธีเฉพาะของทาง
รา้น หรือการวัตถุดิบท่ีใช้ท่ีมีคุณภาพมากกว่าคู่แข่ง เพ่ือให้ลูกคา้เห็นและเข้าถึงคุณภาพของ       
ตวัสินคา้  

2. การใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพ่ือป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งท าได้โดยใช้
กระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมท่ีแตกต่าง ทันสมัย หรือเหนือกว่าของคู่แข่ง   มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑใ์หม่อย่างสม ่าเสมอ (สพุานี สฤษฎว์านิช, 2553) เช่น การตกแตง่เคก้หนา้ขนมดว้ยวิธีท่ี
แตกตา่งจากคูแ่ขง่เพ่ือใหคู้แ่ขง่ไมส่ามารถลอกเลียนแบบได ้

3. การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ท่ี รวดเร็วและหลากหลาย เพ่ื อ เพิ่ ม               
ความพึงพอใจของผู้บริโภค น าเสนอบริการเสริมเพิ่มคุณค่าท่ีแตกต่างจากคู่แข่งมาน าเสนอ        
การบริการหลงัการขายท่ีมีประสิทธิภาพ การบริการท่ีสามารถเขา้ถึงลกูคา้ไดเ้ร็ว สามารถอธิบาย
ใหล้กูคา้อยา่งถกูตอ้งและสามารถเขา้ใจง่าย มีมนษุยส์มัพนัธท่ี์ดีตอ่ลกูคา้ (สธุาวลัย ์สจัจสมบรูณ, 
2561) เช่น การสรา้งความสัมพันธ์ลูกค้า มีการแนะน าขนมท่ีคาดว่าจะตรงกับความต้องการ     
ของลูกค้า มีการใส่ของแถมเพ่ือให้ลูกค้าได้ชิมขนมอ่ืน ๆ เป็นการสรา้งโอกาสให้ลูกคา้ติดใจ      
และกลบัมาซือ้ซ า้ 

4. การสรา้งแบรนด ์เพ่ือท าให้ลูกคา้เกิดความภักดีและไม่เปล่ียนไปใชส้ินค้าของคู่แข่ง 
จากการสรา้งความแตกตา่งดา้นความรูส้ึกท่ีมีตอ่สินคา้และบริการ โดยหลกัทางจิตวิทยา โดยการ
ชีจ้ดุเด่นของสินคา้หรือบริการ มีต าแหน่งของแบรนดท่ี์ชดัเจน เพ่ือสรา้งเอกลกัษณเ์พ่ือสรา้งความ
รบัรูใ้หล้กูคา้ ผา่นสญัลกัษณ ์สี โดยใชส่ื้อและเครื่องมือตา่ง ๆ เป็นตวัชว่ยในการสรา้งการรบัรูใ้หถ้ึง
ลูกค้า (สุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ , 2561) เช่น  สร้างโลโก้ของร้านให้ดูโดดเด่นจากร้าน อ่ืน                    
มีลกัษณะเฉพาะของทางรา้น รวมถึงโทนสีของรา้นควรเป็นโทนคลา้ยคลึงกนัเพ่ือใหล้กูคา้สามารถ
จดจ ารา้นได ้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยในครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์เท่านั้น             

ในการวิจัยครัง้ต่อไปอาจศึกษาธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีการประกอบธุรกิจบนออนไลนเ์ช่นเดียวกันและ     
เป็นอุตสาหกรรมใกลเ้คียง เช่น อาหาร เครื่องด่ืม เป็นตน้  เน่ืองจากธุรกิจออนไลนมี์ความส าคญั 
และ  มีความเติบโตของธุรกิจบนออนไลนอ์ย่างต่อเน่ืองในปัจจุบนั ส่งผลใหธุ้จกิจท่ีประกอบบน
ออนไลนมี์ความหลากหลายในอตุสาหกรรมเพิ่มมากขึน้ 
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2. การวิจัยในครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการท่ีอาศัยอยู่ภายใน
กรุงเทพมหานครเท่านัน้ ในการวิจยัครัง้ต่อไปอาจศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างแหล่งท่ีอยู่อาศยัอ่ืนเช่น
พืน้ท่ีหัวเมืองใหญ่ เน่ืองจากมีความหนาแน่นของประชากรคล้ายคลึงกัน ทั้งนีโ้ดยพฤติกรรม      
การแข่งขันของพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร และพืน้ท่ีอ่ืน ๆ จะแตกต่างกัน เช่น กรุงเทพมหานครจะ
เครื่องมือในการสนบัสนนุมากกวา่พืน้ท่ีอ่ืน ๆ รวมถึงสภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัในกรุงเทพมหานคร
จะมีการแขง่ขนัท่ีสงูกวา่พืน้ท่ีอ่ืน ๆ จากจ านวนประชากรท่ีหนาแนน่กวา่ เป็นตน้   
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แบบสอบถามส าหรับงานวิจัย 

เร่ือง 

ปัจจัยธุรกิจ คุณลักษณะของผู้ประกอบการและการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ทีน่ าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจเบเกอร่ีบนออนไลน ์

การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นธุรกิจ คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ

และกลยุทธ์การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่        

บนออนไลนโ์ดยในแบบสอบถามฉบบันี ้แบง่เนือ้หาออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย )Screening Questions (    

ส่วนที ่2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ 
ส่วนที ่3 แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
ส่วนที ่4 แบบสอบถามกลยุทธก์ารสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ส่วนที ่5 แบบสอบถามมุมมองความส าเร็จของธุรกิจ 

ค าตอบของท่านเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่ง เพ่ือการศึกษาเรื่องปัจจัยธุรกิจ คุณลักษณะของ

ผูป้ระกอบการและการสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจเบเกอรี่   

บนออนไลน ์โดยผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัการอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามจาก

ทา่นในครัง้นีด้ว้ยดี จงึขอขอบพระคณุทา่นท่ีใหค้วามรว่มมือมา ณ โอกาสนี ้ 

ทั้งนี ้ ผู้วิจัยมิได้ท าการวิจัยกับผู้ท่ี มีอายุต  ่ากว่า  18 ปี มีการขอความยินยอมก่อนท า

แบบสอบถามไมห่ลอกลวง บีบบงัคบั และไมล่ะเมิดสิทธิสว่นบคุคลของท่าน โดยขอ้มลูของทา่นจะ

ถูกเก็บรกัษาเป็นความลับ ขอ้มูลท่ีวิเคราะหอ์อกมาจะเป็นรูปแบบของภาพรวม และถูกน าไปใช้

เพ่ือประโยชนด์า้นการศกึษาของการวิจยัเทา่นัน้ 

 

ผูศ้กึษา 
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สว่นท่ี 1 ค  าถามเพ่ือคดักรองกลุม่เปา้หมาย (Screening Questions) 
ค าชีแ้จง   : โปรดท าเครื่องหมาย  ใน  )  (ท่ีตรงกบัขอ้มลูของทา่น 

1 .ทา่นเปิดรา้นขายเบเกอรี่หรือมีการเพิ่มชอ่งทางการขายเบเกอรี่บนออนไลนใ์ชห่รือไม่ 

 (   )  ใช่ 

 (   ) ไมใ่ช ่(หยดุ) 

2 .ท่านอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครใช่หรือไม่ 

(   )  ใช่ 

 (   ) ไมใ่ช ่(หยดุ) 

 

3. ธุรกิจของทา่นมีพนกังานทัง้หมดไมเ่กิน 30 คนใชห่รือไม ่

(   )  ใช่ 

 (   ) ไมใ่ช ่(หยดุ) 
 

ส่วนที ่2 ขอ้มลูเก่ียวกบักิจการ 

ค าชีแ้จง   : โปรดท าเครื่องหมาย  ใน  )  (ท่ีตรงกบัขอ้มลูของทา่น 

1.อายขุองธุรกิจ 

(   ) 1. นอ้ยกวา่ 2 ปี            

 (   ) 2 .มากกวา่ 2 ปีแตน่อ้ยกวา่ 4 ปี         

 (   ) 3 .4 ปีขึน้ไป 

2 .รายไดต้อ่เดือนของธุรกิจ 

  (   )1 .10,000  – 20,000 บาท       

 (   )2 .20,001  – 30,000 บาท 

  (   )3 .30,001 – 40,000 บาท      

 (   )4 .40,001 บาทขึน้ไป 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุเพียงชอ่งเดียว 

 

คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
ระดบัความคดิเห็น 

เห็นดว้ย
มากท่ีสดุ 

5 

เห็นดว้ย 
มาก 

4 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

3 

เห็นดว้ย 
นอ้ย 

2 

เห็นดว้ย 
นอ้ยท่ีสดุ 

1 
1. ความเป็นตัวของตัวเอง 
1. ท่านมีความตัง้ใจและสามารถมองหา
โอกาสทางธุรกิจไดด้ว้ยตนเอง 

     

2. ท่านสามารถท างานด้วยตนเองและ
สามารถตดัสินใจไดใ้นภาวะคบัขนั 

     

3. ท่านมีความเป็นผู้น  า และมีความ
มุง่มั่นในการด าเนินธุรกิจ 

     

4. ท่านสามารถตัดสินใจไดอ้ย่างอิสระ
ดว้ยตวัของทา่นเอง 

     

5. ความส าเร็จของธุรกิจเกิดขึน้จากตัว
ทา่นเอง 

     

2. ความมีนวัตกรรม 

1. ท่านมีความคิดอยากเริ่มท าเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑใ์หม ่ๆ อยูเ่สมอ 

     

2. ท่ าน มีความคิดสร้างสรรค์และ มี
จนิตนาการมากกวา่ผูอ่ื้น 

     

3. ท่านน าเทคโนโลยีใหม ่ๆ เขา้มาใชเ้พ่ือ
พฒันาธุรกิจของทา่น  

     

4. ท่ าน มี การคิ ด วางแผนรับ มื อกับ
เหตกุารณ ์หรือสถานการณท่ี์พบเจอ 

     

3. ความกล้าเส่ียง 
1. ท่านเต็มใจเข้าไปเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจท่ีไมส่ามารถคาดการณไ์ด ้
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คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
ระดบัความคดิเห็น 

เห็นดว้ย 
มากท่ีสดุ 

5 

เห็นดว้ย 
มาก 

4 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

3 

เห็นดว้ย 
นอ้ย 

2 

เห็นดว้ย 
นอ้ยท่ีสดุ 

1 
3. ความกล้าเส่ียง (ต่อ) 
2. ท่านมีการประเมินความเส่ียงก่อนว่า
ไมเ่กินความสามารถของตวัทา่นเอง 

     

3. ท่านหาทางเลือกไวห้ลายทางเพื่อเป็น
แนวทางในการเผชิญกบัความเส่ียง 

     

4. ท่านกลา้เผชิญกับความเส่ียงอย่างไม่
ยอ่ทอ้ 

     

4. การบริหารจัดการ 

1. ท่านมีความสามารถในการบริหารงาน 
และเป็นผูน้  าท่ีดีได ้

     

2. ท่านมีความรู้ในเรื่องของหลักการ
บรหิารงาน 

     

3. ท่านสามารถรบัไดห้ลายบทบาทเม่ือ
ตอ้งท างานรว่มกบัคนหลายระดบั 

     

4. ท่านสามารถเริ่มท าทุกอย่างด้วย
ตนเอง และแบ่งภาระงานต่าง ๆ ให้
ลกูนอ้งได ้

     

5. ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ 

1. ท่านท าการศึกษา และคอยหาความรู้
ใหม ่ๆ เพิ่มเตมิอยูเ่สมอ 

     

2. ท่านไม่ย่อท้อกับปัญหา หรือความ
ผิดพลาดท่ีทา่นพบเจอ 

     

3. ท่านมีการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดท่ี
เคยเกิดขึน้ในอดีต 
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คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
ระดบัความคดิเห็น 

เห็นดว้ย 
มากท่ีสดุ 

5 

เห็นดว้ย 
มาก 

4 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

3 

เห็นดว้ย 
นอ้ย 

2 

เห็นดว้ย 
นอ้ยท่ีสดุ 

1 
5. ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ (ต่อ) 
4. ท่านมีการปรกึษาแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

     

6. ความใฝ่ใจในความส าเร็จ 
1. ท่านชอบท างานท่ีมีความทา้ทาย โดย
ทา่นมีแรงจงูใจท่ีจะท างานนัน้ 

     

2. ท่านใช้ความสามารถ  และความรู้
ทัง้หมดของทา่นในการท างาน 

     

3. ท่านทุม่เทเวลาทัง้หมดใหก้บัการ
ท างาน และท างานหนกั 

     

4. หากตดัสินใจว่าจะท าแลว้ ท่านจะท า
จนกวา่จะบรรลผุลส าเรจ็ 

     

5. ท่านจะแกไ้ขขอ้ผิดพลาดเพ่ือใหบ้รรลุ
เปา้หมายท่ีทา่นตัง้เอาไวใ้หไ้ด ้
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามกลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุเพียงชอ่งเดียว 

 

กลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบ 

ทางการแขง่ขนั 

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นดว้ย 
มากท่ีสดุ 

5 

เห็นดว้ย 
มาก 

4 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

3 

เห็นดว้ย 
นอ้ย 

2 

เห็นดว้ย 
นอ้ยท่ีสดุ 

1 
กลยุทธผู้์น าด้านต้นทุน 
1. ท่านสามารถลดต้นทุนของธุรกิจใน
บางส่วน ส่งผลให้ตน้ทุนของธุรกิจต ่ากว่า
คูแ่ขง่รายอ่ืน 

     

2. ท่านมีการวางแผนทรพัยากรของธุรกิจให้
ใชไ้ดเ้กิดประโยชนส์งูสดุและคุม้คา่ 

     

3. ท่านมีการน าเข้าวัตถุดิบครัง้ละมาก ๆ 
และมีคลงัสินคา้ส าหรบัเก็บวสัด ุ

     

4. ท่านท าการตลาดและผลิตสินค้าขาย
ส าหรบัตลาดในวงกวา้ง 

     

5. ท่านมีการผลิตสินคา้ครัง้ละจ านวนมาก 
เพ่ือใหเ้กิดการประหยดัจากขนาดการผลิต 

     

กลยุทธก์ารสร้างความแตกต่าง 
1. ท่านมีการคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ
เหนือกวา่ของคูแ่ขง่ 

     

2. ทา่นมีการการออกแบบสินคา้ใหแ้ตกตา่ง
จากของคู่แข่ง เพ่ือให้คู่แข่งไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได ้

     

3. ท่านใชก้ระบวนการผลิตท่ีแตกต่าง หรือ
เหนือกวา่ของคูแ่ขง่ 

     

4. ท่ า น มี สิ น ค้ า ท่ี ค รอบ คลุ ม ใน ส าย
ผลิตภณัฑม์ากกวา่คูแ่ขง่ 
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กลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรียบ 

ทางการแขง่ขนั 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นดว้ย 
มากท่ีสดุ 

5 

เห็นดว้ย 
มาก 

4 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

3 

เห็นดว้ย 
นอ้ย 

2 

เห็นดว้ย 
นอ้ยท่ีสดุ 

1 
กลยุทธมุ่์งจุดสนใจ (ต่อ) 

1. ทา่นมีกลุม่เปา้หมายท่ีชดัเจนในการ
ขายผลิตภณัฑ ์

     

2. ท่านมีการเลือกกลุม่เปา้หมายเพ่ือ
หลีกเล่ียงการแยง่ชิงสว่นแบง่ตลาดกบั
คูแ่ขง่ 

     

3. ท่านเล็งเห็นแนวโนม้การเตบิโตของ
กลุม่เปา้หมายของทา่น 
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ส่วนที ่5 แบบสอบถามมมุมองความส าเรจ็ของธุรกิจ 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุเพียงชอ่งเดียว 

 

ความส าเรจ็ของธุรกิจท่ีท่านเบเกอรี่ 
บนออนไลน ์

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นดว้ย 
มากท่ีสดุ 

5 

เห็นดว้ย 
มาก 

4 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

3 

เห็นดว้ย 
นอ้ย 

2 

เห็นดว้ย 
นอ้ยท่ีสดุ 

1 
ด้านการเงนิ 
1. ท่านมีความพงึพอใจตอ่รายไดข้องธุรกิจ
ของทา่น 

     

2. ก าไรท่ีทา่นไดร้บัเป็นท่ีน่าพงึพอใจ      

3. ท่านสามารถควบคมุตน้ทนุของธุรกิจท่าน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

4. ท่านมีสภาพคล่องทางการเงินในการ
ด าเนินธุรกิจ 

     

ด้านลูกค้า 
1. ท่านมีการเปรียบเทียบสว่นแบง่ตลาดของ
ธุรกิจกบัสว่นแบง่ของคูแ่ขง่ 

     

2. ท่านเห็นความส าคัญของการรกัษาฐาน
ลกูคา้เก่ามากกวา่การหาลกูคา้ใหม่ 

     

3. ท่ าน มี จ านวนลูกค้าใหม่ เพิ่ ม ขึ ้น อยู่
สม ่าเสมอ 

     

4. ท่านให้ความส าคัญกับความพึงพอใจ
ของลกูคา้อยูเ่สมอ 

     

ด้านกระบวนการภายใน 
1. เม่ือท่านได้รับค าสั่ งซื ้อจากลูกค้า ท่าน
จดัส่งสินคา้อย่างรวดเร็วและตรงตามเวลาท่ี
ตกลงไว ้

     

2. ทา่นมีการจดัการและควบคมุวตัถดุิบ และ
มีการบรหิารคลงัสินคา้ 
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ความส าเรจ็ของธุรกิจท่ีท่านเบเกอรี่        
บนออนไลน ์

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นดว้ย 
มากท่ีสดุ 

5 

เห็นดว้ย 
มาก 

4 

เห็นดว้ย 
ปานกลาง 

3 

เห็นดว้ย 
นอ้ย 

2 

เห็นดว้ย 
นอ้ยท่ีสดุ 

1 
ด้านกระบวนการภายใน (ต่อ) 
3. ท่ าน มีการส่ ง เสริมการตลาด ด้วย
เครื่องมือทางการตลาดตา่ง ๆ 

     

4. ท่านให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ผลิตทุกขั้นตอน ทั้งแต่การแปรรูปจนถึง
การบรรจหีุบหอ่ 

     

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
1. ท่านมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
คดิคน้สิ่งใหม ่ๆ อยูเ่สมอ 

     

2. ท่ านสาม ารถขยายธุ ร กิ จ ได้อย่ า ง
ตอ่เน่ือง 

     

3. ท่านมีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่าง
ตอ่เน่ือง 

     

4. ท่านมีการเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ เพ่ือน ามา
พฒันาธุรกิจอยูเ่สมอ 

     



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล พทัธมน ธุระธรรมานนท ์
วัน เดอืน ปี เกิด 18 มกราคม 2541 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2558 มถัธยมศกึษาตอนปลาย (คณิต-องักฤษ)  

โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต ์ 
พ.ศ. 2562 บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2564 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 333/489 คอนโด NYE by แสนสิร ิซอยกรุงธนบรุี1/3 ถนนกรุงธนบรุี แขวง
คลองตน้ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600   
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