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การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของเขตพืน้ที่จังหวัด

หนองคาย ระลอกที่ 1”  โดยมีวตัถปุระสงค ์(1) เพื่อศกึษาปัจจยัผูป้ระกอบการที่สง่ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วง
วิกฤตโควิด ของเขตพืน้ที่จังหวัดหนองคาย ระลอกที่ 1  (2) เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ
ผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของเขตพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย ระลอกที่ 1  

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ ผูป้ระกอบการเขตพืน้ที่จังหวัดหนองคาย  จ านวน 420 ราย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม ท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร ์
เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และก าหนดสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ  
T-test, ANOVA และการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Coefficients) 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัผูป้ระกอบการ ดา้นประเภทธุรกิจ ดา้นลกัษณะของการประกอบการ ดา้นขนาดธุรกิจ 
(ก าหนดจากรายไดต้่อปี) และดา้นอายขุองธุรกิจ ที่แตกต่างกนั ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 
ของเขตพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย ระลอกที่ 1 ดา้นรายได ้และดา้นค่าใชจ้่าย แตกต่างกนั  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก
ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของเขตพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย ระลอกที่ 1 คือ (1) ดา้นรายได ้
พบว่ามีตัวแปรดา้นสังคม และดา้นเทคโนโลยี ที่ร่วมกันท านายผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19  
ดา้นรายได ้ไดอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายการผันแปรผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ดา้นรายได ้ไดร้อ้ยละ 79.10 (R2 = 0.791) (2) ดา้นค่าใชจ้่าย พบว่า ตัวแปร 
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ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี  ที่ร่วมกันท านายผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ดา้นค่าใชจ้่าย ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งตวัแปรทัง้สี่สามารถ
อธิบายการผนัแปรผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ดา้นรายได ้ไดร้อ้ยละ 74.20 (R2 = 0.742) 
 
ค าส าคัญ:  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก, ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ 

 
ABSTRACT 

 
The research study, entitled “Factors that affect entrepreneurs during COVID-19 1st phase of Nong 

Khai Province Area.” aims to study: (1) Study factors of that affect entrepreneurs during the Covid crisis of 
the area of Nong Khai Province, the 1st phase; (2) study external environmental under affecting 
entrepreneurs during COVID-19 crisis of the area of Nong Khai Province, 1st phase period. 

The sample group used in this research were of 420 questionnaires, Data collection was a 
questionnaire, data analysis was done using a computer program SPSS. Determine the mean, standard 
deviation (S.D.) and determine the statistics used to test the hypothesis using T-test, ANOVA and Multiple 
Regression analysis.  
 
The results of the research found: 

The nature of the business size (determined from annual income), and age of the business differently 
affects entrepreneurs during the Covid-19 crisis of the area of Nong Khai Province the 1st phase, External 
environment factors affects entrepreneurs during the Covid-19 crisis of the area of Nong Khai Province the 
1st phase were (1) In terms of income, it was found that there were social variables and technology which 
together predicted the impact on entrepreneurs during the Covid-19 crisis in terms of income with 
statistically at 0.05. These variables can explain the variation of impact on entrepreneurs during the Covid-
19 crisis in terms of income by 79.10 percent (R2 = 0.791). (2) On expenses. It was found that there were 
variables in every aspect, including political, economic, social, and technology. that together predict the 
impact on entrepreneurs during the Covid-19 crisis cost was statistically significant at 0.05 These four 
variables can explain the variability of impact on entrepreneurs during the COVID-19 crisis in terms of 
income by 74.20% (R2 = 0.742). 
 
Keywords: External environmental factors, Impact on entrepreneurs 
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ความเป็นและความส าคัญของปัญหา 
โรคโควิด 19 คือ โรคติดต่ออบุตัิใหม่ซึ่งเกิดจากไวรสัโคโรนาชนิดที่มีการคน้พบล่าสดุ โดยไวรสัและโรคอุบตัิ

ใหม่ชนิดนีไ้ม่เป็นที่รูจ้กั โดยเริ่มการระบาดในประเทศจีน เม่ือช่วงเดือนธันวาคมปี ค.ศ.2019 และมีการระบาดใหญ่
เป็นวงกวา้งจนส่งผลกระทบเป็นอย่างมากในดา้นสาธารณสขุและเศรษฐกิจของแทบทกุประเทศทั่วโลกจนถึงปัจจบุนั 
(WHO, 2019)  

การตอบสนองทางสาธารณสขุทั่วโลก ประกอบดว้ย การจ ากดัการท่องเที่ยว การกักด่าน การหา้มออกจาก
เคหสถานเวลาค ่าคืน การยกเลิกการจดังาน และการปิดสถานศึกษา นอกจากนีย้งัมีการกกัด่านทัง้หมดของประเทศ
อิตาลีและมณฑลหเูป่ยข์องประเทศจีน และมีการใชม้าตรการการหา้มออกจากเคหสถานเวลาค ่าคืนอย่างหลากหลาย
ในประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้ มีการคัดกรองตามท่าอากาศยานและสถานีรถไฟและมีการออกค าแนะน า
เก่ียวกบัการเดินทางไปยังภมูิภาคที่มีการแพรเ่ชือ้ในระดบัประชาคมมีการปิดสถานศึกษาทั่วประเทศหรือส่วนทอ้งถิ่น
ในหลายประเทศทั่วโลก  

การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย 
การระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย เริ่มระบาดตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 โดยประเทศไทย  

เป็นประเทศแรกที่พบผูป่้วยยืนยันโควิด-19 รายแรกนอกประเทศจีน การคัดกรองผูเ้ดินทางเขา้ประเทศพบผูป่้วย
ประปรายตลอดเดือน ซึง่เป็นผูท้ี่เดินทางมาจากหรือเป็นผูพ้  านกัอยู่ในประเทศจีนแทบทัง้สิน้ และเม่ือวนัที่ 31 มกราคม 
2563 มีรายงานว่าพบผูป่้วยที่ติดเชือ้จากการแพร่เชือ้ในประเทศเป็นครัง้แรก โดยมีผู้ป่วยยืนยนั 40 รายในสิน้เดือน
กุมภาพนัธ ์และจ านวนผูป่้วยเพิ่มมากขึน้ในกลางเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งมีการระบุสาเหตจุากกลุ่มการแพร่เชือ้จาก
หลายกลุ่ม โดยกลุ่มใหญ่ที่สุดเกิดขึน้ในการแข่งขันชกมวยไทย ณ เวทีมวยราชด าเนิน เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2563  
ผูป่้วยยืนยนัแลว้เพิ่มขึน้เกิน 100 คนต่อวนัในอีก 1 สปัดาหต์่อมา 

มาตรการการควบคุม 
รฐับาลไดมี้มาตรการการคดักรองและการติดตามการสมัผสั มีการคดักรองโควิดตามท่าอากาศยานนานาชาติ 

ตลอดจนที่โรงพยาบาลส าหรบัผูป่้วยที่มีประวัติเดินทางหรือสัมผัส มีการสอบสวนโรคกรณีที่เกิดกลุ่มการระบาด 
กระทรวงศกึษาธิการเนน้การเฝา้ระวงัตนเอง การรกัษาความสะอาดโดยเฉพาะการลา้งมือ และการเลี่ยงฝงูชน (หรอืใส่
หนา้กากอนามยัแทน) แมบ้คุคลที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงสงูจะไดร้บัค าแนะน าใหก้กัตนเอง แต่ยงัไม่มีค  าสั่งจ ากดั
การเดินทาง จนวนัที่ 5 มีนาคม 2563 และวนัที่ 19 มีนาคม 2563 มีประกาศเพิ่มเติมใหต้อ้งมีเอกสารการแพทยร์บัรอง
การเดินทางระหว่างประเทศและคนต่างดา้วตอ้งมีประกันสุขภาพ ปลายเดือนมีนาคม 2563 สถานที่สาธารณะ  
และธุรกิจหา้งรา้นไดร้บัค าสั่งใหปิ้ดในกรุงเทพมหานคร และอีกหลายจงัหวดั นายกรฐัมนตรีประกาศสถานการณฉ์ุกเฉิน  
มีผลวนัที่ 26 มีนาคม และมีประกาศหา้มออกนอกเคหะสถานยามวิกาล ตัง้แต่คืนวนัที่ 3 เมษายน 2563 พระราชก าหนด
สถานการณฉ์กุเฉินสั่งงดจ าหน่ายสรุาชั่วคราว และใหป้ระชาชนชะลอการเดินทางขา้มจงัหวดั ซึ่งยกเลิกเป็นสว่นใหญ่
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ในเดือนกรกฎาคมและเปิดสถานศึกษาในเดือนสิงหาคม 2563 อย่างไรก็ดี รฐับาลยงัไม่ยกเลิกสถานการณฉ์ุกเฉิน 
ต่อมาพบการระบาดของโรครอบใหม่ในจงัหวดัสมทุรสาครประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563 เดือนเมษายน 2564 
พบการระบาดใหม่โดยมีคลสัเตอรท์ี่ย่านทองหลอ่และนราธิวาส 

มาตรการการควบคุมจังหวัดหนองคาย 
มาตรการในการป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จงัหวดัหนองคายไดมี้

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัหนองคายสั่งปิดสถานที่และก าหนดมาตรการเฝา้ระวงัปอ้งกนัและควบคมุโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินในทุกเขตทอ้งที่ทั่วราชอาณาจักร 2563  
จงึมีประกาศ ดงันี ้

1. หา้มมิใหร้ถโดยสารสาธารณะ รถขนสง่ รถยนตข์บัข่ีสว่นบคุคล รถจกัรยายนต์ รถรบัจา้ง เดินทางเขา้-ออก
ในเขตพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย  

2. หา้มแรงงานตา่งดา้วเคลื่อนยา้ยเขา้มาในเขตจงัหวดัหนองคายโดยเด็ดขาด 
3. ใหปิ้ดรา้นคา้ หรือสถานประกอบการขายสรุา ประเภทที่ 1 และประเภทท่ี 2 ทกุชนิด ทกุประเภทรา้นคา้ 
มาตรการทางเศรษฐกิจ 
พระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งินเพื่อแกไ้ขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคม  

ที่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
ราชกิจจานเุบกษาเผยแพรพ่ระราชก าหนดกูเ้งินเพื่อฟ้ืนฟเูศรษฐกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 รวม 3 ฉบบั 

วงเงินรวม 1.9 ลา้นลา้นบาท  
ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินกูด้อกเบีย้ต ่า (soft loan) แก่ผูป้ระกอบการ SME จ านวน 63,342 ราย  

คิดเป็นมูลค่า 103,750 ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 20 ของวงเงิน อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการอีกกว่า  
2.4 ลา้นราย (รอ้ยละ 83 ของผูป้ระกอบการทัง้หมด) ไม่มีสิทธิในเงินกูด้งักลา่ว 

จากสถานการณด์งักล่าวส่งผลเกิดวิกฤตการณใ์นหลายดา้น เช่น การกกัตนุหนา้กากอนามยัและราคาสงูขึน้ 
การสั่งปิดธุรกิจหา้งรา้นในกรุงเทพมหานครโดยพลนั ท าใหค้นงานหลายหม่ืนคนเดินทางกลบัภูมิล  าเนา โรคระบาด  
ท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไดร้บัผลกระทบหนกั โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวที่มีความส าคญั กองทนุการเงิน
ระหว่างประเทศประเมินว่า GDP ของไทยจะหดตัวลงรอ้ยละ 6.7 ในปี 2563 ปรบัลดจากเดิมขยายตัวรอ้ยละ 2.5 
รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือหลายอย่าง รวมทั้งการกู้เงินเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านลา้นบาท  
แต่มีผูไ้ดร้บัการช่วยเหลือจ านวนนอ้ย 

ดว้ยมาตรการการควบคมุโรคที่ทกุประเทศใชอ้ยู่ ตั้งแต่การลดการเดินทางการเขา้ออกพืน้ที่ การปิดสนามบิน 
การใชม้าตรการ Social distancing มีการปิดสถานที่ ปิดสถานการคา้ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปิดเมือง ฯลฯ  
ย่อมมีผลกระทบไปถึงการชะงกัของเศรษฐกิจการคา้ การท างานผลิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
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โรงแรม รา้นอาหาร รวมไปถึงการผลิตในภาคอตุสาหกรรม ขณะเดียวกนัทุกคนมีความกงัวล และตอ้งดแูลปกป้องตวัเอง 
มีการกักตัวอยู่กับบา้น หลายคนไม่สามารถมาท างานหาเลีย้งชีพแบบปกติได ้ธุรกิจจ านวนมากตอ้งหยุดกิจการ  
หรือท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนท าให้ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยา  
ผูข้าดรายไดใ้นรูปแบบ คนไทยไม่ทิง้กัน แต่ก็ยังเกิดความเครียดและปัญหาทางสขุภาพจิตตามมา การคา้และการ
ลงทนุเกิดผลกระทบคอ่นขา้งรุนแรง แมแ้ต่เศรษฐกิจโลกก็ก าลงัเขา้สู่วิกฤติเศรษฐกิจ ซึง่มีที่มาจากโควิด 19 เป็นส าคญั 

จากวิกฤตการณโ์ควิด 19 ท าใหผู้ศ้กึษาวิจยัจงึท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบการในชว่ง
วิกฤตโควิด-19 ของเขตพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย ระลอกที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการเตรียมรบัมือ  
กบัสถานการณโ์รคระบาดที่อาจจะเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยผูป้ระกอบการที่ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด ของเขตพืน้ที่จังหวดั
หนองคาย ระลอกท่ี 1 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอกที่มีผลต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด -19 ของเขตพืน้ที่
จงัหวดัหนองคาย ระลอกที่ 1 

 
นิยามศัพท ์

โควิด-19 หมายถึง โรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรสัโคโรนาชนิดที่มีการคน้พบลา่สดุ ไวรสัและโรคอบุตัิใหม่นีไ้ม่เป็น
ที่รูจ้ักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะนีโ้รคโควิด -19 มีการระบาด
ใหญ่ไปทั่ว สง่ผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  หมายถึง การชะงักของเศรษฐกิจการคา้ การท างานผลิต และอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและอตุสาหกรรมต่อเน่ือง โรงแรม รา้นอาหาร รวมไปถึงการผลิตในภาคอตุสาหกรรม 

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่คิดริเริ่มด าเนินธุรกิจขึน้มาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการด าเนินงาน  
และด าเนินธุรกิจทุกดา้นดว้ยตนเอง โดยยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลา เพื่อมุ่งหวงัผลก าไรที่เกิดจาก 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจตนเอง 

ด้านการเมือง หมายถึง กระบวนการในจดัการรฐัโดยมีความเก่ียวขอ้งกบั บุคคล กลุ่มคน เพื่อการก าหนด
แนวทางหรือขอ้ปฏิบตัิใหส้มาชิกในสงัคมยดึถือปฏิบตัิรว่มกนั นโยบายและกฎเกณฑต์่างๆ ของภาครฐั  

ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบที่เกิดจากผลรวมของการแลกเปลี่ยน จากทกุการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้ในระบบ
เศรษฐกิจนัน้ๆ เศรษฐกิจระดบัมหภาค/ระดบัจลุภาค ซึ่งหมายถึงระบบเศรษฐกิจทัง้ในและระหว่างประเทศที่เก่ียวกบั
การด าเนินงานขององคก์ร 
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน มีความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั ยอมรบั แบบแผน 
กฎเกณฑข์องกลุม่ รว่มกนัในการด าเนินชีวิต  

ด้านเทคโนโลยี หมายถึง สภาพการเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการด าเนินงาน เช่น การผลิต
คิดคน้เทคโนโลยีต่างๆ ความรูแ้ละวิทยาการแขนงต่างๆ การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างองคก์ร ความกา้วหนา้ในการวิจยัและพฒันาในสาขาที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการเสริมสรา้งประสิทธิภาพการผลิต
และการใหบ้รกิารโดยใชอ้ปุกรณอ์ตัโนมตัิต่าง ๆ 

ด้านรายได้ หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการหรือองค์กรได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการที่เกิดจาก
ด าเนินงานตามปกติรวมทัง้ผลตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงานตามปกติและรายไดท้ี่ไดร้บัมกัอยู่ในรูปของ
เงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด 

ด้านค่าใช้จ่าย หมายถึง เงิน หรือสินทรพัยท์ี่วดัมลูค่าได ้ท่ีจ่ายออกไปเพื่อใหไ้ดส้ิ่งตอบแทนกลบัมา สิ่งตอบ
แทนอาจเป็นสินคา้หรือบรกิาร เช่น คา่อาหาร คา่น า้คา่ไฟฟ้า คา่สาธารณปูโภค ค่าน า้มนั 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
1.1 ตวัแปรอิสระ คือ  

1.1.1 ปัจจยัผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย (1) ประเภทผูป้ระกอบการ (2) ประเภทธุรกิจ (ก าหนดจาก
รายไดต้่อปี) (3) ขนาดธุรกิจ (4) อายขุองธุรกิจ 

1.1.2 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ประกอบดว้ย (1) ดา้นการเมือง (2) ดา้นเศรฐกิจ (3) ดา้นสงัคม  
(4) ดา้นเทคโนโลยี 

1.2 ตวัแปรตาม คือ ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด ของเขตพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย ระลอกที่ 1 
ประกอบดว้ย (1) รายได ้(2) คา่ใชจ้่าย 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ระกอบการเขตพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย  จ านวน 20,000 ราย โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้

วิธีการค านวณหาขนาดตวัอย่างดว้ยสตูรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% 
ซึง่ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุม่สุม่ตวัอย่างเท่ากบั 5% ไดก้ลุม่ตวัอย่าง จ านวน 420 คน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาการท าวิจยั ตัง้แต่เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
1. แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 
วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงปัจจยัที่อาจจะ

สง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ และสามารถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งต่อสถานการณ ์รวมถึงลดความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจ (มณีรตัน ์สวุรรณวารี, 2555) 

2. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค เช่น ความตอ้งการซือ้ สาเหตใุนการซือ้ แรงจงูใจ แหล่งขอ้มลูที่ผูบ้ริโภคน ามา

ประกอบการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงการซือ้ เพื่อที่ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลมาวางแผนทางการตลาด 
(ชีวรรณ เจรญิสขุ, 2560)  

3. แนวคิดทฤษฎีการปรบัตวั 
ทฤษฎีการปรบัตัวของรอย Roy's adaptation model “ระบบการปรบัตัวของบุคคลเป็นระบบเปิด ภายใน 

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา”  จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการณต์่างๆ ของสภาพแวดลอ้มภายนอก ท าใหผู้บ้รโิภคปรบัตวัอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ
ตอ้งปรบัตวัใหท้นัตามไปดว้ย 

4. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
พชร เศรษฐวัชระ และ ศุภวัฒนากร วงศธ์นวส. (2564) . สภาพการณ์ ผลกระทบ และมาตรการของรัฐ 

ต่อบริการจัดส่งอาหารถึงที่ ในสภาวะแพร่ระบาดไวรสัโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สรุปไดว้่า ผลกระทบ 
ของการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่งต้องถูกปิด และผู้บริโภคในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประกอบกับมาตรการที่เขม้งวดของรฐับาลในการจ ากัดการใหบ้ริการของธุรกิจรา้นอาหาร  
ซึ่งประชาชนตกงานเป็นจ านวนมาก และบางส่วนใชว้ิกฤตนีใ้หเ้ป็นโอกาสในการประกอบอาชีพบริการขนส่งอาหาร 
ทัง้นี ้ผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรา้นอาหาร ตอ้งการใหร้ฐัเขา้มาควบคมุดแูลในเรื่องราคาในการขนส่งและค่าธรรมเนียม 
ในการใชแ้พลตฟอรม์สั่งอาหารใหมี้ ความเป็นธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

วิเชียร มนัแหล ่และคณะ. (2564). ศกึษาผลกระทบและการปรบัตวัของประชาชนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
ของโรคโควิด-19 จงัหวดันครศรธีรรมราช สรุปไดว้า่ผลกระทบมากที่สดุ ประกอบดว้ย 5 ดา้นไดแ้ก ่ 

1. ดา้นเศรษฐกิจ ท าให ้รายไดส้ว่นใหญ่ลดลง 
2. ดา้นสขุภาพ ท าใหส้มาชิกในครวัเรอืนตื่นตวัในการปอ้งกนัการติดเชือ้ และดแูลสขุภาพเพิ่มมากขึน้ 
3. ดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม คือ บคุคลที่มีความสมัพนัธก์บั สมาชิกในครวัเรอืนอยู่ในระดบัปกติ  
4. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าใหก้ารเขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูข่าวสาร สว่นใหญ่อยู่ในระดบัมากขึน้  
5. ดา้น การศกึษา ท าใหน้กัเรยีน/นกัศกึษาตอ้งเรยีนออนไลน ์อยู่ในระดบัมากขึน้ 
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โณธิตา หวานช่ืน และคณะ. (2564). ศึกษาผลกระทบโควิด 19 และการปรบัตวัของผูป้ระกอบการคา้ขาย 
ในตลาดเก็นติง้ บริเวณพืน้ที่ชายแดน ต าบลสไุหงโก-ลก อ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส สรุปไดว้่า จากสถานการณ์
ของการแพร่ ระบาดของโควิด 19 ท าให้ผู้ประกอบการค้าขายรายได้ลดลง ท าให้ลูกค้าลดลงต่อเดือน คิดเป็น  
ร้อยละ 51 ท าให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนของกิจการลดลง ต้นทุนเพิ่มสูงขึน้  
ธุรกิจหยุดชะงกั เงินออมของครวัเรือนลดลง หนีส้ินครวัเรือน เพิ่มขึน้ และผลการวิจยัการปรบัตวัของผูป้ระกอบการ 
พบว่า ลดตน้ทนุ และค่าใชจ้่ายที่ไม่จ  าเป็น ลดหรือเลิกจา้งพนงักงาน ลดราคาสินคา้ มีการจ าหน่ายสินคา้ทางออนไลน์
ใชบ้รกิารสง่ของเดลิเวอรี่เพิ่มเติม 
 
สมมตฐิานการวิจยั 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยผูป้ระกอบการที่แตกต่างกันส่งผลกระทบในช่วงวิกฤตโควิด ของเขตพืน้ที่จังหวัด
หนองคาย ระลอกท่ี 1 แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอกสามารถท านายผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤต  
โควิด-19 ของเขตพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย ระลอกที่ 1 ดา้นรายได ้และดา้นคา่ใชจ้่าย  

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 ตวัแปรอิสระ  

 

 
  ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจัยผู้ประกอบการ 
1. ประเภทธุรกิจ 
2. ลกัษณะของการประกอบการ 
3. ขนาดธุรกิจ(ก าหนดจากรายไดต้่อปี) 
4. อายขุองธุรกิจ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  
1. ดา้นการเมือง 
2. ดา้นเศรษฐกิจ 
3. ดา้นสงัคม  
4. ดา้นเทคโนโลยี  

ผลกระทบตอ่ผู้ประกอบการ 
ในช่วงวิกฤตโควิด ของเขตพืน้ทีจ่ังหวดั

หนองคาย ระลอกที ่1 
1. ดา้นรายได ้
2. ดา้นค่าใชจ้า่ย 
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ระเบยีบวิธีวิจัย 
การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 

และเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คือ ผูป้ระกอบการของเขตพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย จ านวน 420 คน เครื่องมือ 

ที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
วิธีวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร ์ซึง่สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู คือ  
สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
คา่ความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percent)  
ใชอ้ธิบายตัวแปรอิสระ คือ (1) ปัจจัยผูป้ระกอบการของเขตพืน้ที่จังหวัดหนองคาย ไดแ้ก่  ประเภทธุรกิจ 

ลกัษณะของการประกอบการ ขนาดธุรกิจ (ก าหนดจากรายไดต้่อปี) อายขุองธุรกิจ (2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ไดแ้ก่ ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม ดา้นเทคโนโลยี (3) ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 
ของเขตพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย ระลอกที่ 1 ไดแ้ก่ ดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ้่าย 

สถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ 
1. ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉลี่ยของขอ้มลูสองกลุม่ โดยใชส้ถิติ t-test 
2. ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉลี่ยของขอ้มลูที่มากกวา่สองกลุม่ โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA 
3. ทดสอบหาคา่ความแปรปรวน โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA ดว้ย Test Homogeneity of Variances   
4. ทดสอบทดสอบเปรยีบเทียบรายคู ่โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA ดว้ย Post Hoc LSD  
5. ท านายความสมัพนัธ ์โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Coefficients)  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นประเภทบุคคลธรรมดา จ านวน 273 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65 
ลกัษณะของการประกอบการสว่นใหญ่ คือ ดา้นการบรกิาร จ านวน 223 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.1 ขนาดธุรกิจ (ก าหนด
จากรายไดต้่อปี) ต ่ากว่า 1,000,000 บาท/ปี จ านวน 214 คน คิดเป็น รอ้ยละ 51 อายขุองธุรกิจ 0 - 2 ปี จ านวน 192 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 45.7  

ในดา้นความคิดเห็นตอ่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยรวมระดบัความคิดเห็น คือ เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.92 เม่ือพิจารณารายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นเทคโนโลยี โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.05, 4.00, 3.85, และ 3.92 ตามล าดบั 
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ส่วนความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของเขตพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย ระลอกที่ 1 
แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นรายได ้และดา้นค่าใชจ้่าย พบว่า ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19  
ของเขตพืน้ที่จังหวดัหนองคาย ระลอกที่ 1 โดยรวมระดบัความคิดเห็น คือ เห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นค่าใชจ้่ายมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 
สว่นดา้นรายได ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.09 

ผลการทดสอบสมมตฐิานด้วยสถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบสมมติฐาน 2 ขอ้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยผูป้ระกอบการที่แตกต่างกันส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด -19 

แตกตา่งกนั 
ผลการวิเคราะห ์พบว่า ประเภทธุรกิจ ลกัษณะของการประกอบการ ขนาดธุรกิจ (ก าหนดจากรายไดต้่อปี) 

และอายขุองธุรกิจ แตกต่างกนั สง่ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ดา้นค่ารายได ้และดา้นค่าใชจ้่าย 
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมตฐิานที ่2  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกสามารถท านายผลกระทบต่อประกอบการในช่วงวิกฤต 
โควิด-19 ของเขตพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย ระลอกที่ 1 ดา้นรายได ้และดา้นค่าใชจ้่าย 
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุคูณ ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอกสามารถท านายผลกระทบ 

ต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19  ดา้นรายได ้

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
Coefficients 

B Beta t P 
ดา้นการเมือง .104 .076 2.242 .025 
ดา้นเศรษฐกิจ .084 .052 1.259 .209 
ดา้นสงัคม .463 .351 8.168 .000 
ดา้นเทคโนโลยี .637 .585 13.526 .000 
คา่คงที่(Constant) .195  1.163 .246 
R = .889   R2 = .791   F = 392.044   P-Value = .000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ผลการวิเคราะหด์้านรายได้ พบว่า มีตัวแปรดา้นสงัคม และดา้นเทคโนโลยี ที่ร่วมกันท านายผลกระทบ 

ต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ดา้นรายได ้ไดอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตัวแปรทั้งสอง 
สามารถอธิบายการผนัแปรผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ดา้นรายได ้ไดร้อ้ยละ 79.10 (R2 = 0.791)  
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ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหุคูณ ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอกสามารถท านายผลกระทบ 
ต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19  ดา้นค่าใชจ้่าย 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
Coefficients 

B Beta t P 
ดา้นการเมือง .189 .171 4.552 .000* 
ดา้นเศรษฐกิจ .366 .277 6.073 .000* 
ดา้นสงัคม .335 .313 6.569 .000* 
ดา้นเทคโนโลยี .186 .211 4.389 .000* 
คา่คงที่(Constant) .053  .353 .724 
R = .861   R2 = .742   F = 298.142   P-Value = .000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ผลการวิเคราะหด์้านค่าใช้จา่ย พบวา่ พบวา่มีตวัแปรทกุดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม 

และดา้นเทคโนโลยี ที่ร่วมกันท านายผลกระทบต่อผู้ประกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ดา้นค่าใช้จ่าย ไดอ้ย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งตวัแปรทัง้สี่สามารถอธิบายการผนัแปรผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤต
โควิด-19 ดา้นรายได ้ไดร้อ้ยละ 74.20 (R2 = 0.742) 
 
สรุปและอภปิรายผล 

จากการสรุปผลการวิจยัดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดพ้บเห็นประเด็นที่น่าสนใจในการน ามาอภิปรายผลดงัตอ่ไปนี ้
1. จากการศกึษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นผูป้ระกอบการประเภทบคุคลธรรมดา จ านวน 273 คน 

และประเภทนิติบคุคล จ านวน 147 คน โดยลกัษณะของการประกอบการ เป็นผูป้ระกอบการดา้นการบรกิารมากที่สดุ 
จ านวน 223 คน ขนาดธุรกิจ (ก าหนดรายไดต้่อปี) ต ่ากว่า 1 ,000,000 บาท/ปี จ านวน 214 คน และผูป้ระกอบการ 
มีอายธุุรกิจ 0 - 2 ปี มากที่สดุ จ านวน 192 คน 

2. จากการศกึษาพบว่า ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกที่มีผล
ต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของเขตพืน้ที่จังหวดัหนองคาย ระลอกที่ 1 โดยรวมระดับความคิดเห็น คือ  
เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ดา้นการเมือง ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
พชร เศรษฐวชัระ และ ศภุวฒันากร วงศธ์นวส (2564) สภาพการณ ์ผลกระทบ และมาตรการของรฐัต่อบริการจดัส่ง
อาหารถึงที่ ในสภาวะแพร่ระบาดไวรสัโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผลการวิจัย สรุปไดว้่า สภาพการณ์ 
ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ ตอ้งการความ สะดวก สบาย รวดเร็ว ทนัสมยัและเท่าทนัเทคโนโลย ี
มากยิ่งขึน้ ประกอบกับมาตรการที่เขม้งวดของรฐับาล ผูป้ระกอบการรา้นอาหาร และผูใ้หบ้ริการ ไดร้บัผลกระทบ  
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จากการแพรร่ะบาด ไวรสัโควิด-19 สง่ผลใหส้ถานประกอบการหลายแห่งตอ้งถกูปิด ประชาชนตกงานเป็นจ านวนมาก 
ซึง่บางสว่นใชว้ิกฤตนีใ้หเ้ป็นโอกาสในการประกอบอาชีพบรกิาร 

3. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของเขตพืน้ที่จงัหวดั
หนองคาย ระลอกท่ี 1 พบวา่มีตวัแปรปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นการเมือง ดา้นสงัคม ดา้นเทคโนโลยี ที่รว่มกนั
ท านายผลกระทบต่อผู้ประกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของเขตพืน้ที่จังหวัดหนองคาย ระลอกที่ 1 ดา้นรายได ้ 
โดยหาคา่การถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Linear Regression) ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึง่ตวัแปรทัง้สาม
สามารถอธิบายการผนัแปรผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ดา้นรายได ้ไดร้อ้ยละ 79.10 (R2 = 0.791)  

4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของเขตพื ้นที่ 
จงัหวดัหนองคาย ระลอกที่ 1 พบว่ามีตวัแปรปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม 
และดา้นเทคโนโลยี ที่รว่มกนัท านายผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของเขตพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย 
ระลอกที่ 1 ด้านค่าใช้จ่าย โดยหาค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ได้อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตัวแปรทัง้สี่สามารถอธิบายการผันแปรผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในช่วงวิกฤตโควิด -19 
ดา้นค่าใชจ้่าย ไดร้อ้ยละ 74.20 (R2 = 0.742) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิเชียร มนัแหล่ และคณะ. (2564). ศึกษา
ผลกระทบและการปรบัตัวของประชาชนในสถานการณก์ารแพร่ระบาด ของโรคโควิ ด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจยั สรุปไดว้่า ผลกระทบมากที่สดุ ประกอบดว้ย 5 ดา้นไดแ้ก่ (1) ดา้นเศรษฐกิจ ท าให ้รายไดส้่วนใหญ่ลดลง 
(2) ดา้นสขุภาพ ท าใหส้มาชิกในครวัเรือนตื่นตวัในการป้องกนัการติดเชือ้ และดแูลสขุภาพเพิ่มมากขึน้ (3) ดา้นสงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม คือ บุคคลที่มีความสมัพนัธก์ับ สมาชิกในครวัเรือนอยู่ในระดบัปกติ (4) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ท าใหก้ารเขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูข่าวสาร สว่นใหญ่อยู่ในระดบัมากขึน้ (5) ดา้นการศกึษา ท าใหน้กัเรยีน/นกัศกึษาตอ้งเรยีน
ออนไลน ์อยู่ในระดบัมากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในช่วงวิกฤตโควิด -19 ของเขตพืน้ที่จังหวัด
หนองคาย ระลอกที่ 1 พบว่า ปัจจยัผูป้ระกอบการ และปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก สง่ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ
ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของเขตพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย ระลอกที่ 1 แตกต่างกัน โดยเกิดจากปัจจยัภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดที่อาจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต ดังนั้น  
การวางแผนดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ้่าย และการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการด าเนินธุรกิจ ปรบัตวัไดท้นัต่อสถานการณ์ 
ซึง่จะช่วยใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ได ้
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