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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอด
ส�ำเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยการผลิตของผูป้ ระกอบการขนาดย่อมทีต่ ดั สินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปในจังหวัด
เชียงใหม่ การตัดสินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผูป้ ระกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผูป้ ระกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการผลิตกับการตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผู้ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ กลุม่
ประชากร คือ ผู้ประกอบการขนาดย่อมจ�ำนวน 328 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ�ำนวน 265 คน เครื่องมือ
ที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
ไคสแควร์
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการขนาดย่อมส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี วุฒิการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี รายได้ที่ขายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท ปริมาณการขาย
ต่อวัน 10 – 20 หวีต่อวัน ท�ำเลที่ตั้งของร้าน คือ หน้าบ้าน ปัจจัยการผลิต พบว่า ผู้ประกอบการขนาดย่อมให้ความ
ส�ำคัญระดับมาก ในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัตถุดิบ และด้านการบริหารจัดการ การตัดสินใจซื้อแป้งกล้วย
ทอดส�ำเร็จรูปของผู้ประกอบการขนาดย่อม คือ ตราเกื้อกูล เหตุผลในการซื้อคือ รสชาติอร่อย คุณสมบัติเด่นของ
แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปคือ มีความกรอบนาน แหล่งที่ซื้อ คือ ตลาด หรือร้านค้าปลีก ปริมาณที่ซื้อ คือ 10 – 20 กิโลกรัม
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ต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง คือ 1,000 – 2,000 บาท ความถี่ในการซื้อต่อครั้ง คือ 1 – 2 สัปดาห์ ส่วนผสมที่
ต้องการเพิ่ม คือ มะพร้าวขูดขาวอบแห้ง กลิ่นหอมที่ต้องการ คือ ไม่ปรุงแต่งกลิ่น ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ทข่ี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และปริมาณการขายต่อวัน มีความสัมพันธ์กบั คุณสมบัตเิ ด่นของแป้งกล้วย
ทอดส�ำเร็จรูปที่ต้องการอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ .05 ปัจจัยการผลิตด้านบุคลากร ด้านวัตถุดิบ และ ด้านการ
บริหารจัดการมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : การตัดสินใจ,แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป,ผู้ประกอบการขนาดย่อม,จังหวัดเชียงใหม่

ABSTRACT

This research aims to Personal Factors of Small Entrepreneurs Deciding to Buy Instant Banana
Flour in Chiang Mai Province Production factors of small entrepreneurs who decided to buy readymade banana flour in Chiang Mai province.
Small Entrepreneurs Decision to Buy Banana Flour by Small Entrepreneurs in Chiang Mai Province
Relationship between Personal Factors and Buying Decision of Banana Chips of Small Entrepreneurs
in Chiang Mai Province Relationship between production factors and purchasing decision of instant
banana flour among small entrepreneurs in Chiang Mai Province, the population group was 328 small
entrepreneurs, a specific sample selection of 265 people was used. The data were analyzed, including
frequency, percentage, mean, standard deviation and chi-square.
The results of the study showed that most of the small entrepreneurs in Muang Chiang Mai
district were female, aged between 31-40 years of age, educational background lower than bachelor's
degree. Average monthly sales income of 5,001 - 10,000 baht, sales volume per day, 10 - 20 combs
/ day, the location of the shop is the front of the house, production factors, it was found that the
small entrepreneurs gave a high level of importance. In personnel, budgets, raw materials and
management Deciding to buy powder
Small entrepreneurs' finished fried bananas are the Kueakool brand. The reason for buying
is the delicious taste and the outstanding properties of the fried banana flour are: The purchase price
is the market / retail store, the purchase quantity is 10 - 20 kg / time, the cost of each purchase is
1,000 - 2,000 baht / time, the purchase frequency is 1 - 2 weeks / time. To add is the dried white
grated coconut. The desired fragrance is not flavored. Personal factors on gender, age, level of
education Average sales income per month And sales volume per day There was a statistically
significant correlation with the outstanding properties of the desired finished banana flour at .05 level,
the production factors, personnel, raw materials and management were statistically significant at the
.05 level.
Keywords: Decision, Instant banana flour, Entrepreneurial, Chiang Mai Province
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บทน�ำ

กล้วยทอดหรือกล้วยแขกมีตน้ ก�ำเนิดจากหลายแหล่ง
ทีม่ าบางหลักฐานกล่าวว่าเกิดขึน้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ค�ำว่า
แขก มีความหมายว่า แปลกหรือไม่คนุ้ กล้วยทอดหรือกล้วย
แขก เป็นอาหารของคนอิสลาม ชาวอิสลามมีความรูเ้ รือ่ ง
อาหารทอดกับน�ำ้ มันเป็นอย่างดี (การทอดไม่ได้ เป็นวิธที ำ�
อาหารมาตัง้ แต่ดงั้ เดิมของคนไทย) รวมไปถึงการน�ำแป้งมา
ผสมกับน�ำ้ และใส่เครือ่ งเทศประเภทเมล็ดและมะพร้าวลงไป
ดังนัน้ จึงเกิดกล้วยแขกขึน้ มา อีกหลักฐานหนึง่ กล่าวว่ากล้วย
ทอดหรือกล้วยแขกเป็นอาหารของชาวมลายูกล้วยทอดของ
ชาวมลายูแถบเกาะปีนงั มาเลเซีย อินโดนีเซียและสิงคโปร์
มีชอื่ ว่า "ปีซงั โกเร็ง" (Pisang Goreng) หน้าตาเหมือนกล้วย
ทอด คนมลายูใช้ทานเป็นอาหารว่างในยามเช้าและบ่าย
กล้วยทีใ่ ช้ทอดมักจะนิยมน�ำกล้วยนางพญา หรือทีค่ นมลายู
เรียกว่า ปีซงั รายา (Pisang raja) (คณะเทคโนโลยีเกษตร
และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม,2563) และ
แป้ ง กล้ ว ยทอดส� ำ เร็ จ รู ป คื อ แป้ ง ที่ ผ สมส� ำ เร็ จ กั บ
ส่วนประกอบต่างๆ เช่น น�ำ้ ตาล เกลือ งา เป็นต้น และใช้ชบุ
กล้วยหรือผลไม้อนื่ ๆ เช่น เผือก มันเทศ สาเก ฯลฯ ก่อนน�ำ
ไปทอดเพือ่ ท�ำให้มรี สชาติและเนือ้ สัมผัสของกล้วยทอด
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึง่ ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางตลาดการค้าขายทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
ในภาคเหนือส่วนมากนิยมค้าขายผัก ผลไม้ตา่ ง ๆ และกล้วย
ก็เป็นผลไม้ทมี่ กี ารค้าขายอย่างเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ กล้วยทอด
เป็นอาหารทานเล่นยอดนิยมในจังหวัดเชียงใหม่อกี ด้วยจึง
ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการขนาดย่อมที่จัด
จ�ำหน่ายทั้งแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปและกล้วยทอดเป็น
จ�ำนวนมาก จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25
อ�ำเภอ ประกอบไปด้วย อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ อ�ำเภอ
จอมทอง อ�ำเภอแม่แจ่ม อ�ำเภอเชียงดาว อ�ำเภอดอยสะเก็ด
อ�ำเภอแม่แตง อ�ำเภอแม่ริม อ�ำเภอสะเมิง อ�ำเภอฝาง
อ�ำเภอแม่อาย อ�ำเภอพร้าว อ�ำเภอสันป่าตอง อ�ำเภอ
สันก�ำแพง อ�ำเภอสันทราย อ�ำเภอหางดง อ�ำเภอฮอด
อ�ำเภอดอยเต่า อ�ำเภออมก๋อย อ�ำเภอสารภี อ�ำเภอเวียงแหง
อ�ำเภอไชยปราการ อ�ำเภอแม่วาง อ�ำเภอแม่ออน อ�ำเภอ

ดอยหล่อ และอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยมีอ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด (ส�ำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่ ,2563)
ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท�ำให้ผู้คนมากมาย
ประสบปัญหาด้านค่าใช้จา่ ยรวมถึง ผูป้ ระกอบการร้านค้า
ต่าง ๆ เช่นกัน หากพูดถึงผูป้ ระกอบการร้านกล้วยทอดจะ
ต้องแบกรับค่าใช้ในส่วนของค่าวัตถุดบิ หรือค่าเช่าร้าน ฯลฯ
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่จงึ ตัดสินใจเลือกซือ้ แป้งกล้วยทอด
ส�ำเร็จรูปเพือ่ ลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย จากการลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณ์
ผูป้ ระกอบการ
กล้วยทอดในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตัวเองแล้วนั้น
พบว่า แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปในท้องตลาดเองมีมากมาย
หลากหลายยีห่ อ้ ซึง่ แต่ละยีห่ อ้ มีรสชาติและคุณสมบัตเิ ด่นที่
แตกต่างกันไปซึง่ ไม่ตรงตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ
โดยส่วนมากเมือ่ ซือ้ มาแล้วมักจะมีการปรุงรสเพิม่ เพือ่ ให้ได้
แป้งกล้วยทอดทีต่ อ้ งการ ซึง่ ท�ำให้เพิม่ ต้นทุนเข้าไป รวมถึง
ด้านยอดขาย เนือ่ งจากด้านต้นทุน ทีม่ ไี ม่มากประกอบด้วย
ผูบ้ ริโภคมีจำ� นวนทีล่ ดลง ท�ำให้ผปู้ ระกอบการประสบปัญหา
ขาดทุน และมีการแข่งขันทางการค้าทีส่ งู ขึน้ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เลือกซือ้ กล้วยทอดของผูป้ ระกอบการขนาดย่อมเพือ่ น�ำไป
เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปน�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของ
ตลาดและเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจแป้งกล้วยทอด
ส�ำเร็จรูปของตนเอง และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยผลการศึกษายังสามารถไปเป็น
แนวทางการวางแผนทางการตลาด ปรับปรุง หรือพัฒนา
ธุ ร กิ จ ให้ ต รงต่ อ ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภค และเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจธุรกิจประเภทเดียวกันหรือธุรกิจที่
เกีย่ วข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมทีต่ ดั สินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปในจังหวัด
เชียงใหม่
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2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยการผลิตของผูป้ ระกอบการขนาด
ย่ อ มที่ ตั ด สิ น ใจซื้ อ แป้ ง กล้ ว ยทอดส� ำ เร็ จ รู ป ในจั ง หวั ด
เชียงใหม่
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจซื้ อ แป้ ง กล้ ว ยทอด
ส�ำเร็จรูปของผูป้ ระกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
4. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับการตัดสินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผูป้ ระกอบการ
ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต
กับการตัดสินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผูป้ ระกอบการ
ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่

สมมติฐานการวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผู้ประกอบการขนาดย่อม
ในจังหวัดเชียงใหม่
2. ปัจจัยการผลิตมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้
แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผู้ประกอบการขนาดย่อมใน
จังหวัดเชียงใหม่

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา
1 ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ที่ขายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปริมาณการขาย
ต่อวัน และท�ำเลที่ตั้งของร้านค้า
2 ปัจจัยการผลิต (4 M) ซึ่งประกอบไปด้วยด้าน
บุคลากร (Man) ด้านงบประมาณ (Money) ด้านวัตถุดิบ
(Material) และ ด้านการบริหารจัดการ (Management)
3 การตัดสินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้แก่
3.1 ตราสินค้าของแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปทีเ่ ลือกซือ้
3.2 เหตุผลในการซื้อ
3.3 คุณสมบัติเด่นของแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
ที่ต้องการ
3.4 แหล่งที่ซื้อ

ส�ำเร็จรูป

3.5 ปริมาณที่ซื้อต่อครั้ง
3.6 ค่าใช้จ่ายที่ซื้อต่อครั้ง
3.7 ความถี่ในการเลือกซื้อ
3.8 ส่วนผสมที่ต้องการเพิ่มในแป้งกล้วยทอด
3.9 กลิ่นหอมของแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปที่

ต้องการ
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คือผูป้ ระกอบการขนาดย่อมทีต่ ดั สินใจซือ้ แป้งกล้วย
ทอดส�ำเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่จ�ำนวนผู้ประกอบการ
ขนาดย่อม 328 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากอ�ำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ทมี่ รี า้ นขายกล้วยทอดตัง้ แต่
10 ร้านขึ้นไป จ�ำนวน 13 อ�ำเภอ จาก 25 อ�ำเภอ จ�ำนวน
265 คน
ขอบเขตด้านพื้นที่
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กศึ ก ษาเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอด
ส�ำเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่จ�ำนวน 13 อ�ำเภอ ประกอบ
ด้วยอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอหางดง อ�ำเภอพร้าว อ�ำเภอแม่รมิ
อ�ำเภอสันก�ำแพง อ�ำเภอแม่แตง อ�ำเภอแม่ออน อ�ำเภอ
แม่วาง และอ�ำเภอสะเมิง
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยได้ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้เวลาช่วงเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย เรื่ อ ง การตั ด สิ น ใจซื้ อ แป้ ง กล้ ว ยทอด
ส�ำเร็จรูปของผูป้ ระกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นงานวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey research) ซึ่งเป็นการ
ศึกษาข้อมูลทั่วไป เพื่อสรุปเป็นข้อมูลปัจจุบัน โดยใช้
เครื่องมือในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ประกอบการขนาดย่อมขายกล้วยทอดในจังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งหมด 13 อ�ำเภอ ประชากรทั้งหมด 328 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ ได้มาโดยวิธกี ารเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) โดยเลือกกลุม่ ตัวอย่างจากอ�ำเภอ
ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีร้านขายกล้วยทอดตั้งแต่ 10 ร้าน
ขึ้นไป จ�ำนวน 13 อ�ำเภอ จาก 25 อ�ำเภอ จ�ำนวน 265 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
สร้างเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ น� ำ มาสร้ า ง
แบบสอบถามฉบับร่าง
2. น�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ
เอกสาร บทความ อินเตอร์เน็ต และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
มาเป็นแนวทางสร้างข้อค�ำถาม (Item) ของแบบสอบถาม
ฉบั บ ร่ า ง ให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ขอบเขตของการวิจัยเป็นหลัก
3. ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ แบบสอบถามฉบั บ ร่ า งไปให้
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้และประสบการณ์จ�ำนวน 5 ท่าน
เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content
Validity) และตรวจสอบความถูกต้องของภาษา เพื่อให้
เป็นทีเ่ ข้าใจทัง้ ผูท้ ำ� การศึกษาและผูต้ อบแบบสอบถามและ
ประเมินค่าความเทีย่ งตรง ได้คา่ IOC อยูร่ ะหว่าง .80 -1.00
4. ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้รับการ
ปรับปรุงและผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแล้ว
น�ำไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างย่อย จ�ำนวน
50 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
เท่ากับ .815
5. จัดพิมพ์แบบสอบถาม โดยน�ำเอาแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์แล้วมาจัดพิมพ์เพื่อน�ำส�ำรวจข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล�ำดับ ดังนี้
1. ท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
วิจัยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อข้อความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
2. จัดหาทีมงานในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ผูว้ จิ ยั อบรมและแนะน�ำทีมงานให้เข้าใจแบบสอบถาม และ
ทดสอบจนเชื่อว่ามีความช�ำนาญก่อนการออกเก็บข้อมูล
จริงในพื้นที่
3. ทีมงานแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 265 ฉบับและท�ำการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
พร้อมน�ำไปประเมินผลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอด
ส�ำเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ค่าความถี่ (Frequency)
และร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัจจัยการผลิตทีข่ อง
ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอด
ส� ำ เร็ จ รู ป ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ใช้ ค ่ า เฉลี่ ย (X) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อแป้ง
กล้ ว ยทอดส� ำ เร็ จ รู ป ของผู ้ ป ระกอบการขนาดย่ อ มใน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ใช้ ค ่ า ความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
4. การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย
ส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของ
ผู้ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าไคสแควร์ (Chi-Square)
5. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
ผลิ ต กั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ แป้ ง กล้ ว ยทอดส� ำ เร็ จ รู ป ของ
ผู้ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าไคสแควร์ (Chi-Square)

ชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการขนาดย่อม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของปัจจัยบุคคล

จ�ำนวน
คะแนนเต็ม
(ผู้ประกอบการขนาดย่อม)
เพศหญิง
190
71.7
อายุระหว่าง 31-40 ปี
87
32.8
วุฒิการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี
149
56.2
รายได้ที่ขายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท
177
66.8
ปริมาณการขายต่อวัน 10 – 20 หวี /วัน
160
60.4
ท�ำเลที่ตั้งของร้าน หน้าบ้าน
77
29.1
รวม
265
100.0
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของปัจจัยบุคคลทีใ่ ช้ในการตัดสินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผูป้ ระกอบการ
ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าส่วนใหญ่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.7 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ
32.8 วุฒิการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.2 รายได้ที่ขายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 66.8 ปริมาณการขายต่อวัน 10 – 20 หวี/วัน คิดเป็นร้อยละ 60.4 และท�ำเลที่ตั้งของร้านคือ หน้าบ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 29.1
ปัจจัยส่วนบุคคล

การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตของผู้ประกอบการขนาดย่อม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส�ำคัญของปัจจัยการผลิต
ปัจจัยการผลิต (4M)
S.D.
ระดับความส�ำคัญ
X
ด้านบุคลากร ( Man)
4.37
.85
มาก
ด้านงบประมาณ (Money)
4.35
.84
มาก
ด้านวัตถุดิบ (Material)
4.34
.86
มาก
ด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.31
.83
มาก
รวม
4.37
.85
มาก
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส�ำคัญของปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อแป้ง
กล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผู้ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ประกอบการขนาดย่อมให้ความส�ำคัญ
ต่อปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับมาก (X = 4.37, SD = .85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
บุคลากร (Man) (X= 4.37 ,SD = .85) ด้านงบประมาณ (Money) (X= 4.35, SD = .84) และด้านช่องทางการ
จัดจ�ำหน่าย (Management) (X= 4.31, SD = .83) ตามล�ำดับ
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การวิเคราะห์เกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผูป้ ระกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ของ
ผู้ประกอบการขนาดย่อม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของการตัดสินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผูป้ ระกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
ของผู้ประกอบการขนาดย่อม
การตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
ร้อยละ
แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปตราเกื้อกูล
27.16
รสชาติอร่อย
38.11
มีความกรอบนาน
35.47
ตลาด / ร้านค้าปลีก
42.64
10 – 20 กิโลกรัม / ครั้ง
67.16
1,000 – 2,000 บาท / ครั้ง
67.54
1 – 2 สัปดาห์ / ครั้ง
53.20
มะพร้าวขูดขาวอบแห้ง
46.41
ไม่ปรุงแต่งกลิ่น (กลิ่นธรรมชาติ)
38.86
รวม
100.0
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการตัดสินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผูป้ ระกอบการขนาดย่อมใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่เลือกแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปตราเกื้อกูล (ร้อยละ 27.16) มีเหตุผลในการซื้อแป้งกล้วย
ทอดส�ำเร็จรูปคือรสชาติอร่อย (ร้อยละ 38.11) คุณสมบัตเิ ด่นทีต่ อ้ งการของแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปคือมีความกรอบนาน
(ร้อยละ 35.47) แหล่งที่ซื้อคือตลาด/ร้านค้าปลีก (ร้อยละ 42.64) ปริมาณที่ซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปคือ 10 – 20
กิโลกรัม/ครั้ง (ร้อยละ 67.16) ค่าใช้จ่ายในการซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปต่อครั้งคือ 1,000 – 2,000 บาท (ร้อยละ
67.54) ความถี่ในการซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปคือ 1 – 2 สัปดาห์/ครั้ง (ร้อยละ 53.20) ส่วนผสมที่ต้องการเพิ่มในแป้ง
กล้วยทอดส�ำเร็จรูปคือ มะพร้าวขูดขาวอบแห้ง (ร้อยละ 46.41) และกลิน่ หอมของแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปทีต่ อ้ งการคือ
ไม่ปรุงแต่งกลิ่น (กลิ่นธรรมชาติ) (ร้อยละ 38.86)
การวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของ
ผู้ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนและปริมาณการขายต่อวันกับ
การตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผู้ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
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การตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของ
ผู้ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่

รายได้ที่ขายได้เฉลี่ย
ปริมาณการขายต่อวัน
ต่อเดือน
p
X2 p – value X2
– value
21.04
.63
21.04
.63
26.43*
.09
31.95*
.01
46.69*
.04
43.43*
.09
11.05
.27
11.39
.25
173.54*
.00
126.31*
.00
12.00*
.01
19.61*
.01
45.27*
.00
42.42*
.00
9.67
.37
10.44
.31
11.95
.17
19.50
.12

ตราสินค้า (ยี่ห้อ) แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
เหตุผลในการซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
คุณสมบัติเด่นของแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
แหล่งที่ซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
ปริมาณที่ซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
ค่าใช้จ่ายในการซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปต่อครั้ง
ความถี่ในการซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
ส่วนผสมที่ต้องการเพิ่มในแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
กลิ่นหอมของแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปที่ต้องการ
* ระดับนัยส�ำคัญ .05
จากตารางที่ 4 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของ
ผู้ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพิจารณากับ
รายได้ทขี่ ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ได้แก่ ปริมาณทีซ่ อื้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป คุณสมบัตเิ ด่นของแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป และ
ความถี่ในการซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป เป็นต้น ส�ำหรับการพิจารณากับปริมาณการขายต่อวัน ได้แก่ ปริมาณที่ซื้อแป้ง
กล้วยทอดส�ำเร็จรูป คุณสมบัติเด่นของแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป และความถี่ในการซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป เป็นต้น
การวิเคราะห์เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับการตัดสินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผูป้ ระกอบการ
ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับการตัดสินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผูป้ ระกอบการ
ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
การตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผู้
ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
จ�ำแนกตามหัวข้อ
ตราสินค้า (ยี่ห้อ) แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
เหตุผลในการซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
คุณสมบัติเด่นของแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
แหล่งที่ซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
ปริมาณที่ซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป

ด้านบุคลากร
X2 p– value
60.90* .02
72.23* .00
68.53* .00
26.21* .02
30.96* .02

ด้านการบริหาร
จัดการ
p– value X2 p– value
.002 94.56* .000
.000 76.71* .000
.000 45.71
.055
.012 25.79* .011
.097 46.32* .000

ด้านวัตถุดิบ
X2
85.39*
77.58*
98.52*
25.60*
18.65
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ค่าใช้จ่ายในการซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปต่อครั้ง 28.58* .02 25.49* .013
23.84* .021
ความถี่ในการซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
18.88
.91 55.45* .000
40.46* .001
ส่วนผสมที่ต้องการเพิ่มในแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป 35.36* .02 25.55* .012
14.50
.269
กลิ่นหอมของแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปที่ต้องการ 14.97
.43 41.60* .003
37.70* .010
* ระดับนัยส�ำคัญ .05
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต กับการตัดสินใจซื้อแป้งกล้วย
ทอดส�ำเร็จรูปของผู้ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับตัดสินใจซื้อแป้ง
กล้วยทอดส�ำเร็จรูป ยกเว้นด้านความถีใ่ นการซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป และด้านกลิน่ หอมของแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
ทีต่ อ้ งการ ด้านวัตถุดบิ ยกเว้นด้านปริมาณทีซ่ อื้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป และด้านการบริหารจัดการ ยกเว้นด้านคุณสมบัติ
เด่นของแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป และด้านส่วนผสมที่ต้องการเพิ่มในแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมทีต่ ดั สินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปในจังหวัด
เชียงใหม่พบว่า ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นอ�ำเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ (ร้อยละ 17.0) เพศหญิง (ร้อยละ
71.7) อายุระหว่าง 31– 40 ปี (ร้อยละ 32.8) วุฒกิ ารศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 56.2) รายได้ที่ขายกล้วยทอด
ได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 66.8) โดย
มีปริมาณการขายต่อวัน 10-20 หวี/วัน (ร้อยละ 60.4) และ
ท�ำเลที่ตั้งของร้านคือหน้าบ้าน (ร้อยละ 29.1)
ในส่วนของปัจจัยการผลิตของผู้ประกอบการขนาด
ย่ อ มที่ ตั ด สิ น ใจซื้ อ แป้ ง กล้ ว ยทอดส� ำ เร็ จ รู ป ในจั ง หวั ด
เชียงใหม่สามารถสรุปได้ ดังนี้ ผู้ประกอบการให้ความ
ส�ำคัญมากในแต่ละด้านของปัจจัยการผลิต (4M) ได้แก่
ด้านบุคลากร (Man) คือบุคลิกภาพและการแต่งกายของ
พนักงานส่งผลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจกล้วย
ทอด (X= 4.37, S.D. = .85) ด้านงบประมาณ (Money)
ผูป้ ระกอบการให้ความส�ำคัญมากคือการวางแผนในการใช้
เงินทุนอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจกล้วยทอด ( X= 4.35,
S.D. = .84) ด้านวัตถุดบิ (Material) คือการคัดสรรคุณภาพ
ความสุกงอมของกล้วยส่งผลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนิน
ธุรกิจกล้วยทอด (X= 4.34, S.D. = .86) และด้านการ
บริ ห ารจั ด การ (Management) คื อ การรั ก ษาลู ก ค้ า

รายเก่าให้คงอยูแ่ ละเพิม่ ลูกค้ารายใหม่สง่ ผลต่อความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินธุรกิจกล้วยทอด (X= 4.31, S.D. = .83)
การตั ด สิ น ใจซื้ อ แป้ ง กล้ ว ยทอดส� ำ เร็ จ รู ป ของ
ผูป้ ระกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ผูป้ ระกอบการ
ส่วนใหญ่เลือกซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปตราเกื้อกูล
(ร้อยละ 27.16) มีเหตุผลในการซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
คือรสชาติอร่อย (ร้อยละ 38.11) คุณสมบัติเด่นของแป้ง
กล้ ว ยทอดส� ำ เร็ จ รู ป ที่ ต ้ อ งการคื อ มี ค วามกรอบนาน
(ร้อยละ 35.47) แหล่งทีซ่ อื้ ส่วนใหญ่คอื ตลาด/ร้านค้าปลีก
(ร้อยละ 42.64) ซึง่ มีปริมาณทีซ่ อื้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูป
คือ 10 – 20 กิโลกรัม/ครั้ง (ร้อยละ 67.16) มีค่าใช้จ่าย
ในการซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปต่อครัง้ โดยประมาณคือ
1,000– 2,000 บาท/ครั้ง (ร้อยละ 67.54) ความถี่ในการ
ซื้ อ แป้ ง กล้ ว ยทอดส� ำ เร็ จ รู ป คื อ 1 – 2 สั ป ดาห์ / ครั้ ง
(ร้อยละ 53.20) ส่วนผสมที่ต้องการเพิ่มในแป้งกล้วยทอด
ส�ำเร็จรูปคือมะพร้าวขูดขาวอบแห้ง (ร้อยละ 46.41) และ
ไม่ปรุงแต่งกลิ่น (ร้อยละ 38.86)
นอกจากนีค้ วามสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
การตัดสินใจซือ้ แป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผูป้ ระกอบการ
ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ท่ีขายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และปริมาณการขายต่อวัน (จ�ำนวนหวี/วัน) มีความ
สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของ
ผู ้ ประกอบการขนาดย่ อ มในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ในด้ า น

ชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 วารสารวิ
Journal of Graduate Studies and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University

คุณสมบัตเิ ด่นของแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับการ
ตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยการผลิต ด้าน
บุคลากร (Man) ด้านวัตถุดิบ (Material) และ ด้านการ
บริหารจัดการ (Management) มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดส�ำเร็จรูปของผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

อภิปรายผล

1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อสอดคล้องกับ วิภาดา เนียมรักษา (2558, น.93) ได้
ท�ำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหารเพื่อบริโภคของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดน�้ำ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า เพศ อายุ การศึกษา
เป็นตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดส่วนของตลาด มีแนว
โน้ ม ความสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั น ในเชิ ง เหตุ แ ละผล และ
สอดคล้องกับภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2558, น. 60) ได้
ท�ำการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านเว็บไซต์พระเครื่อง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหรือ
ประมูลพระเครื่องออนไลน์ (E-COMMERCE) กล่าวว่า
รายได้เป็นตัวแปรที่สําคัญต่อการกําหนดส่วนของตลาด
โดยทัว่ ไปแล้วนักการตลาดจะสนใจกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้
สูง แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต�่ำเป็นตลาดที่มี
ขนาดใหญ่ ปัญหาสําคัญของการแบ่งส่วน การตลาดโดย
ยึดถือเกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็น
ตัวชีว้ ดั ความสามารถของผูบ้ ริโภค ในการซือ้ สินค้าหรือไม่มี
ความสามารถในการซื้อสินค้า
2. ปัจจัยการผลิตด้านบุคลากร (Man) ด้านวัตถุดิบ
(Material) ด้านการบริหารจัดการ (Management) มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสอดคล้องกับปลายฟ้า

หาญจริง (2560, น.1) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ปัจจัยในการประกอบ
ธุรกิจ 4M ได้กล่าวว่า คน (Man) ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
ที่สุดเพราะธุรกิจต่างๆ เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความคิดของ
คน มีคนเป็นผูด้ ำ� เนินการหรือเป็นผูจ้ ดั การ จึงจะท�ำให้เกิด
กิจกรรมทางธุรกิจหลายรูปแบบ ซึ่งในวงจรธุรกิจมีคน
หลายระดับหลายรูปแบบ ทั้งระดับผู้บริหารผู้ใช้แรงงาน
ร่วมกันด�ำเนินการจึงจะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับโชคชัย อาษาสนา (2558,
น.38) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงาน 4M ได้กล่าวว่า ใน
การผลิ ต สิ น ค้ า ต้ อ งอาศั ย วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ดั ง นั้ น
ผู้บริหารต้องรู้จักบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ได้ ต ้ น ทุ น ที่ ต�่ ำ และท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ ได้ ผ ลก� ำ ไรสู ง สุ ด และ
ดังข้อมูลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2563, น.2) ที่
กล่ า วว่ า การใช้ วิ ธี ก ารจั ด การฝ่ า ยต่ า งๆในองค์ ก รให้
สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนงาน โดยทัว่ ไปธุรกิจ SMEs
จะมีฝา่ ยงานด้านการตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การ
บริหารบุคคล และฝ่ายธุรการ ซึ่งเจ้าของกิจการต้องร่วม
กั น วางแผนงาน และก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ผู ้ จั ด การหรื อ คนที่
รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายได้ท�ำงานให้เป็นตามเป้าหมาย
ที่ตั้งได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยในครั้งนี้
1. ผู้ประกอบการกล้วยทอดขนาดย่อม ควรเน้น
คุณภาพและความสดใหม่ของวัตถุดบิ รวมถึงวิธกี ารทอดให้
มี สี สั น น่ า รั บ ประทาน เพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งยอดขายและยั ง
เป็นการเรียกลูกค้าได้เพิ่มเติม
2. ผูป้ ระกอบการกล้วยทอดขนาดย่อมควรมีการเพิม่
วัตถุดบิ ในการทอดให้หลากหลายเช่นผลไม้ตามฤดูกาล ให้
มีความหลากหลายและแตกต่างจากผูป้ ระกอบการรายอืน่
ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจ ความคาดหวัง ปัญหา
และความต้องการของลูกค้า เพื่อให้การตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านต่าง ๆ เพื่อน�ำไปพัฒนาปรับปรุงด้าน
วัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิตให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
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2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งเฉพาะผู้ประกอบการ
ธุรกิจกล้วยทอดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหากท�ำการศึกษา
ในครั้งต่อไป ผู้ศึกษาเสนอแนะให้ท�ำการศึกษาในกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดอืน่ เพือ่
จะได้น�ำผลการศึกษาที่แตกต่างกัน น�ำมาเปรียบเทียบผล
ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจกล้วยทอดหรือ
ผู้ที่สนใจจะเริ่มธุรกิจกล้วยทอดได้ท�ำการศึกษาต่อไป

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2562). การวางแผนบริหาร
จัดการองค์กร. สืบค้น 12 มีนาคม 2563, จาก
https://bsc.dip.go.th/
กิ ต ติ ม า คงโต. (2559). ความรู้ทั่ว ไปเกี่ยวกับ ธุรกิจ .
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนระนอง สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ.
โชคชัย อาษาสนา. (2558). การบริหารงาน 4M. สืบค้น
25 มิถนุ ายน 2563, จาก https://www.gotoknow.
org/posts/453488
ณัฐภัทร วัฒนถาวร. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ดของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ธัชพงษ์ อภิรักษ์นันท์ชัย. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภคที่สนใจจะ
เป็นผูป้ ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์
ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ).กรุ ง เทพฯ: มหาวิ ท ยาลั ย
กรุงเทพ.
ปลายฟ้า หาญจริง. (2560). ปัจจัยในการประกอบธุรกิจ
4M. สืบค้น 28 มิถุนายน 2563, จาก http://
hanjingg.blogspot.com

ปัญจพล อุยพานิชย์. (2558). ทัศนคติและปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ น�้ ำ นมถั่ ว เหลื อ งผสม
ข้ า วโพดของผู ้ บ ริ โ ภคในอ� ำ เภอเมื อ งจั ง หวั ด
เชี ย งใหม่ . (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ).
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เปรมกมล หงษ์ยนต์. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์
(ลาซาด้า) ของผูบ้ ริโภคยุคดิจทิ ลั ในกรุงเทพมหานคร.
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ). กรุ ง เทพฯ
:มหาวิทยาลัยสยาม.
พัชราภรณ์ เมธีการย์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางค์
ผ่านเฟซบุ๊ก. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร. (2558). การศึกษาปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและปัจจัย
ด้านเว็บไซต์พระเครือ่ งพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทม่ี ผี ล
ต่อการตัดสินใจเช่าหรือประมูลพระเครื่องออนไลน์
(E-COMMERCE). (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี เ กษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม. (2563). กล้วยทอด.
สืบค้น 12 มีนาคม 2563, จาก http://kaset.psru.ac.th
วิภาดา เนียมรักษา. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซือ้ อาหารเพือ่ บริโภคของนักท่องเทีย่ วชาว
ไทยในตลาดน�้ ำ อั ม พวา จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม.
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ). กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วีรพงษ์ ใจชืน่ . (2559). กลยุทธ์ทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจกลับมาใช้บริการโรงแรม Boutique ซ�้ำ
ในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
ส�ำนักงานจังหวัดเชียงใหม่. (2563). จังหวัดเชียงใหม่.
สืบค้น 12 มีนาคม 2563, จาก http://www.
chiangmai.go.th/

