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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อศึกษาความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเล

สดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (2) เพื่อศึกษาความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหาร

ทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลกึ จังหวัดกระบี่ จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้จากการ

ประกอบธุรกิจต่อเดือน จ านวนปีท่ีประกอบกิจการ ด้านแรงงาน และด้านเงินลงทุน (3) เพื่อศึกษาส่วนประสม

ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อ

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ กลุ่ม
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ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จ านวน 

400 คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราห์เชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ t-

test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างตัวแปร จะน าไป

เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของ

ผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้จากการประกอบธุรกิจต่อ

เดือน ประสบการณ์ แรงงาน เงินลงทุน และจ านวนปท่ีีประกอบกิจการ  ท าให้ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ

ค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ต่างกัน ส่วนส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย และด้านการส่งเสริมการขาย  มีผลต่อความส าเร็จในการ

การประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ต่างกัน 

ค าส าคัญ : ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสด ; ผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลกึ จังหวดักระบี่ 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research is ; (1) To study the success of the fresh seafood 

wholesaling business’s entrepreneurs in Ao Luek District, Krabi Province (2) To study the 

factors affecting the success of the fresh seafood wholesale business’s entrepreneurs in Ao 

Luek District, Krabi Province. Classified by gender, age, education, monthly business income, 

experience, labor, investment capital and age of operation (3) To study the marketing mix 

about products, price, place and marketing promotion that affects the success of the fresh 

seafood wholesale business’s entrepreneurs in Ao Luek District, Krabi Province. The samples 

used in this research are the wholesaler of fresh seafood in Ao Luek District Krabi province 

number 400 people using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in 

the descriptive analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

hypothesis was tested for comparison using t-test and one-way ANOVA  statistic. They were 

compared individually by means of LSD and using multiple regression statistics. 
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 The results of hypothesis testing showed that the success of the fresh seafood 

wholesaling business’s entrepreneurs in Ao Luek District, Krabi province is classified by gender, 

age, education, income from monthly business income, experience, labor, investment capital 

and age of operation make a difference to success. The Marketing Mix about product, price, 

place and promotion affecting to the success of the fresh seafood wholesaling business’s 

entrepreneurs in Ao Luek District Krabi Province. 

Keywords : The success of the fresh seafood wholesaling business’s ; Entrepreneurs in Ao 

Luek District, Krabi 

 

บทน า 

 การระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันการประมงเป็นหนึ่งในธุรกจิแรกท่ีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากการได้รับผลกระทบอย่างหนักจากจีนท้ังการบริโภคและการผลิต ร้านค้าปลีกอาหารซึ่งรวมถึง

ร้านอาหาร บริการจัดส่ง และบริการจัดเลี้ยง มีต้นทุนผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมากถึง 70% ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

แต่ถูกปิดเนื่องจากการล็อคดาวน์ การชะลอตัวของภาคการบริการส่งผลอย่างหนกักับบริษัทผู้ท าธุรกิจเกี่ยวกับ

อาหารทะเลยากเป็นพิเศษ เนื่องจากรายได้ส่วนใหญม่าจากร้านอาหาร 

 การประกอบธุรกิจเป็นภาพของการผลิตการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความ

ต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะได้รับผลตอบแทนหรือได้ผลก าไรจากการจากการ

ด าเนินการ  และก็ธุรกิจยังเป็นหัวใจส าคัญ ต้องอาศัยการเจริญเติบโตของธุรกิจ ถ้าธุรกิจดียังช่วยให้เศรษฐกิจของ

ประเทศมี ความก้าวหน้าและมั่นคงข้ึนช่วยให้ประชาชนมีรายได้ ยังท าให้เกิดการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

แล้วก็ลดปัญหาด้านสังคมการว่างานออีกด้วย 

 การประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่พบเห็นได้

โดยท่ัวไป ซึ่งผู้ประกอบการท้ังรายใหม่และรายเก่าต่างแข่งขันกันในการด าเนินธุรกจิ ในฐานะท่ีผู้วจิัยเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เหมือนกัน จึงท าการศึกษาเร่ือง

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ

ท่ัวไปของผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ ปัจจัยท่ัวไปใน

การประกอบธุรกิจ รวมถึงส่วนประสมทางการตลาดของการประกอบกิจการ ท้ังนี้ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์
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ส าหรับตัวของผู้วิจัยเองและผู้ประกอบการในท้องถ่ินท่ีจะน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการใน

ล าดับต่อไปได้ อีกท้ังผู้วิจัยรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจในการวิจัยเรื่องนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยต่อไปได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออา่วลึก 

จังหวัดกระบี่ 

 2. เพื่อศึกษาความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออา่วลึก 

จังหวัดกระบี่ จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้จากการประกอบธุรกิจต่อเดือน จ านวนปีท่ีประกอบกิจการ 

ด้านแรงงาน และด้านเงินลงทุน 

 3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน

การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภอ

อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. เขตเขตของประชากร 

 ขอบเขตการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้ังใจศึกษากลุม่ประชาชนท่ีเป็นผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก

จังหวัดกระบี่ 

 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชาชนในการศึกษาวจิัยนี้ คือ ผู้ประกอบการท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ แต่เนื่องจาก

ทางผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่เป็นจ านวนท่ีแนน่อน โดยก าหนดความ

แปรปรวนสูงสุดคือ p=0.5 และ q = 0.5 และยอมรับความคาดเคลื่อนตัวในขอบเขตร้อยละ 5 ท่ีระดับความ

เชื่อมั่น 95% และใช้สูตร Cochran 1963 ( อ้างใน โชติมาชูกุล ) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  385 ตัวอย่าง ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงขอก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบสะดวก 

 3. ขอบเขตของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้จะใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในด้านของ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึกจงัหวัดกระบี่ ปัจจัยท่ัวไปในการประกอบธุรกิจ และส่วน
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ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภอ

อ่าวลึกจังหวัดกระบี ่

 4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นการศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจผู้ประกอบการค้าส่งอารทะเลสดในอ าเภออ่าว

ลึก จังหวัดกระบี่ จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้จากการประกอบธุรกิจต่อเดือน และจ านวนปีท่ี

ประกอบกิจการ 

 ปัจจัยท่ัวไปในการประกอบธุรกิจค้าส่งอารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  แบ่งเป็น ด้าน

แรงงาน และด้านเงินลงทุน 

 และส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าว

ลึก จังหวัดกระบี่ 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภอ

อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

 5. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษางานวจิัยนี้เร่ิมต้ังแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อทราบถึงระดับความส าเร็จของผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสุดในอ าเภอ

อ่าวลึกจังหวัดกระบี ่

 2. เพื่อทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้จากการ

ประกอบธุรกิจต่อเดือน และจ านวนปีท่ีประกอบกิจการ ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหาร

ทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลกึจังหวัดกระบี่ 

 3. เพื่อทราบปัจจัยท่ัวไปในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสด ในด้านแรงงาน และเงินลงทุนท่ีมีผล

ต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี ่
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 4. เพื่อทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหาร

ทะเลสุดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลกึจังหวัดกระบี่ 

 5. ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการประกอบการธุรกิจอาหารทะเลสดได้ 

 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง 

 จารุภา จนัทรินทร์ (2551) : ปัจจัยทางการตลาดท่ีผลต่อการซื้ออาหารทะเลแปรูปจากซูริมิของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานครได้กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความส าคัญและคุณลักษณะของสนิค้า เช่น ความมี

ชื่อเสียงต่อตราสินค้าสนิค้ามีให้เลือกหลากหลาย คุณภาพของสินค้า ขนาดสินค้า และบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม 

 จารุภา จนัทรินทร์ (2551) : ปัจจัยทางการตลาดท่ีผลต่อการซื้ออาหารทะเลแปรูปจากซูริมิของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานครได้กล่าวไว้ว่า ราคา หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีผู้บริโภคต้องจ่ายในการซื้อสนิค้า วัดจากราคา

เหมาะสมกับคุณภาพราคาถูกเมื่อถูกเปรียบเทียบกับตราสินค้าอื่น 

 กมลทิพย์ ชิวชาวนา (2560) : การศึกษาถึงอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดส าหรับนักธุรกจิ

บริการ (Service Marketign 7P’s) ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัววาสนาซฟีู้ดของ

ผู้บริโภค ได้กล่าวไว้ว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางการจัดจ าหนา่ยสินค้าหรือบริการ รวมถึง

วิธีการท่ีจะน าสินค้าหรือบริการนัน้ ๆไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ทันต่อความต้องการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ท่ีจะต้องพิจารณา

ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร กระจายสินค้าหรือบริการสู่ผูบ้ริโภคผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด 

 อังคณา ธรรมมาธิวัฒน์ (2548),กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการหอพักในต าบลสุเทพอ าเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่  ได้กล่าวไว้ว่า ด้านการส่งเสริมการขาย หมายถึงการ ติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้าของนักการตลาด 

เพื่อแจ้งข่าวสารเชิญชวน และชักจูงโน้มนา้วจิตใจให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการ 

 ศิริญา ตังนฤมิตร (2558),ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจขนาดกางและขนาดย่อมในเขต

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวไว้ว่า ความส าเร็จในการประกอบการ หมายถึง  ความสามารถในการด าเนิน

ธุรกิจให้ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ หรือบรรลุเป้าหมายตามท่ีองค์กรได้ก าหนดไว้ โดยการใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเพื่อช่วย
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ในการตัดสินใจว่าองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ประกอบด้วย4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน 

ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ และด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร  

 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 จิดาภา แจ่มจนัทร์ชนก (2554) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการค้าปลีกเสื้อผ้า

ผู้หญิงในตลาดนัดจตุจักร ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงสถานภาพโสด ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอาชีพเป็นลูกจ้างหรือพนกังานเอกชน มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจค้าปลีก

ประมาณ 4 ปี ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

สถานท่ีจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพของสถานท่ีจัดจ าหน่ายส่วนปัจจัย

ด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ส่วนด้านบุคลากรและด้านกระบวนการให้บริการ 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการค้าปลีกเสื้อผ้าผู้หญิงในตลาดนัดจตุจักร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลักษณะ

ส่วนบุคคลและด้านทักษะและคุณสมบัติเฉพาะบุคคล ผู้ประกอบการค้าปลีกเสื้อผ้าผู้หญิงมีความส าเร็จด้านผล

การด าเนินงานของธุรกิจร้านค้าปีกปลีกเสื้อผ้าผู้หญิงท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้ท่ีมีสถานภาพโสด อายุต ่ากว่าหรือ

เท่ากับ 20 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และเป็นผู้ท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพมาก่อน ด้านประสบการณ์

ในการประกอบอาชพีการจ าหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จทางด้านผลการด าเนินงานของ

ธุรกิจร้านค้าปลีกเสื้อผ้าผู้หญิงในตลาดนัดจตุจักรไปในทิศทางเดียวกันหรือระดับต ่ามาก ได้แก่ ส่วนจ านวน

พนักงานท้ังหมด 

 ดวงพร อ่อนหวาน และคณะ (2545)ได้ท าการศึกษางานวิจัย  ปัจจัยท่ีมผีลต่อความส าเร็จของธุรกิจ

ชุมชนในเขตภาคเหนือ พบว่า ปัจจัยด้านท าเลที่ต้ัง ท าให้กลุ่มผักปลอดสารพิษทั้ง 3 กลุ่ม มีความได้เปรียบใน

ด้านท าเลที่ต้ังไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีอยู่ใกล้ตลาด ใกล้แหล่งน ้า อากาศเย็นเหมาะแก่การปลุกผัก ปัจจัยด้านคู่แข่ง ท า

ให้กลุ่มท่ีได้เปรียบในแง่ของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตออกจ าหน่ายมีหลายกลุ่มและมีคู่แข่งอยู่ในตลาดน้อยราย เช่น 

น ้าตาลสดพาสเจอร์ไรส์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปัญหาด้านผลตอบแทน ท าให้รู้

ว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวมีรายได้ท่ีค่อนข้างต ่าจึงท าให้ชาวบ้านรวมตัวกันต้ังกลุ่มธุรกิจชุมชนนี้ข้ึนมาเพือ่หา

รายได้เข้ามาเพิ่มให้กับครอบครัวจึงมีความส าคัญที่จะท าให้สมาชิกด ารงความสมาชิกอยู่หรือไม่และผลตอบแทน

นี้ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงินเช่นความรู้ความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนจากการได้รับการฝึกอบรม 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมี

การศึกษาตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่จริง ไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุม เปลี่ยนแปลงตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ และใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 ประชาชนในการศึกษาวจิัยนี้ คือ ผู้ประกอบการท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ แต่เนื่องจาก

ทางผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่เป็นจ านวนท่ีแนน่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึง

ก าหนดตัวอย่างตามกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความแปรปรวนสูงสุดคือ p=0.5 และ q = 0.5 

และยอมรับความคาดเคลื่อนตัวในขอบเขตร้อยละ 5 ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้สูตร Cochran 1963 ( 

อ้างใน โชติมาชูกุล ) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  385 ตัวอย่าง  แต่เพื่อลดความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้   ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงขอก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาด และใช้วิธีการเลือกสุม่แบบ

สะดวก 

 งานวิจัยนี้เครื่องมือท่ีผู้วิจัยเลือกใช้ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเพื่อศึกษาถึงความส าเร็จใน

การประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลนี้น าเอามาวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้แบบสอบถามท้ังค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด โครงสร้างของ

แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา

รายได้จากการประกอบธุรกิจต่อเดือนและจ านวนปีท่ีประกอบกิจการค้าส่งอาหารทะเลสดมีลักษณะค าถามให้

เลือกตอบเพียงข้อเดียว จ านวน 5 ข้อ เป็นค าถามปลายปิด 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ัวไปในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดประกอบด้วยด้าน

แรงงานและด้านเงินลงทุน เป็นค าถามปลายปิด และให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้า

ส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ กระบี่ มีค าถามท้ังหมด 18 ข้อ เป็นค าถามใน

ลักษณะปลายปิด และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงหนึ่งค าตอบเท่านั้น โดยวัดระดับความส าคัญทั้งหมด 

5 ระดับ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 5 คะแนน , ระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน, ระดับความคิดเห็น

ปานกลาง 3 คะแนน, ระดับความคิดเห็นน้อย  2 คะแนน, ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด  1 คะแนน  
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 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก

จังหวัดกระบี่ มีจ านวน 6 ข้อ เป็นค าถามในลักษณะปลายปิด และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงหนึ่ง

ค าตอบเท่านั้น โดยวัดระดับความส าคัญทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 5 คะแนน , ระดับ

ความคิดเห็นมาก 4 คะแนน, ระดับความคิดเห็นปานกลาง 3 คะแนน, ระดับความคิดเห็นน้อย  2 คะแนน, ระดับ

ความคิดเห็นน้อยท่ีสุด  1 คะแนน  

 ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิดท่ีถามเกี่ยวกับยอดขายและก าไรปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ี

แล้ว เพิ่มข้ึน หรือ ลดลงประมาณเท่าไหร ่

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.สถิติพรรณนา(Descriptive Statistics)   ใช้ในการวิเคราะห์ค่าร้อยละและค่าความถี่ในการอธิบายตัว

แปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่  เพศ อายุ การศึกษา รายได้จากการประกอบธุรกิจต่อเดือน จ านวนปท่ีี

ประกอบกิจการ ด้านแรงงาน และด้านเงินลงทุน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ยในการอธิบายตัวแปรท่ีมี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการ

ในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี ่

 2.  สถิติอนุมาน(Inference Statistics)  ใช้เพื่อศึกษาความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหาร

ทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลกึ จังหวัดกระบี่โดยจ าแนกตาม เพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐาน

ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกัน ด้วยสถิติ t-tes ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) 2 เพื่อศึกษาความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการ

ในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่โดยจ าแนกตาม อายุ การศึกษา รายได้จากการประกอบธุรกิจต่อเดือน จ านวนปีท่ี

ประกอบกิจการ ด้านแรงงาน และด้านเงินลงทุน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple 

Regression Analysis เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหนา่ย และด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของ

ผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง ความส าเร็จในการประกอบกิจการธุรกิจค้าส่งอาหาร

ทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลกึจังหวัดกระบี่ สรุปดังต่อไปนี้  
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 1. ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จในการประกอบกจิการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการใน

อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 

ผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่มียอดขายท่ีเพิ่มข้ึนมากตลอด 

 2. ผลการเปรียบเทียบความส าเร็จในการประกอบกิจการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการ

ในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ผู้ประกอบการ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้จากการประกอบ

ธุรกิจต่อเดือน และจ านวนปีท่ีประกอบกิจการค้าส่งอาหารทะเลสดท่ีแตกต่างกัน ท าให้ความส าเร็จในการ

ประกอบกิจการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดแตกต่างกัน   

 3. ผลการเปรียบเทียบความส าเร็จในการประกอบกิจการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการ

ในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปัจจัยท่ัวไปในการประกอบธุรกิจ ด้านแรงงาน จ าแนกตาม จ านวนแรงงานท่ี

เหมาะสมต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสด และแหล่งท่ีมาส่วนใหญ่ของแรงงาน ท่ี

แตกต่างกัน ท าให้ความส าเร็จในการประกอบกิจการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดแตกต่างกัน ด้านเงินลงทุน 

จ าแนกตามจ านวนเงินลงทุนเร่ิมต้นกิจการ  แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน และใช้ระยะเวลากี่ปีในการคืนทุน ท่ี

แตกต่างกัน ท าให้ความส าเร็จในการประกอบกิจการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดแตกต่างกัน 

 4.  ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

และด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการความส าเร็จในการประกอบกิจการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของ

ผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

อภิปายผล 

 1. ผลการศึกษาความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าสง่อาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออา่ว

ลึก จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจ าหนา่ย และด้านส่งเสริมการขาย ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ให้

ความส าคัญกับทุกด้านเหมือนกัน 

 2.  ผลการวิจัยความส าเร็จในการประกอบกิจการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการใน

อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จ าแนกตามปจัจัยส่วนบคุคลของผู้ประกอบธุรกิจ สรุปดังต่อไปนี้ 

  2.1 ผู้ประกอบกิจการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสด พบว่า ผู้ประกอบบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเล

สดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ท่ีมีเพศต่างกันท าให้เกิดความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสด 
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โดยรวมต่างกัน ซึ่งเพศชายมีความส าเร็จมากกว่าเพศหญิง ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ประกอบกิจการธุรกิจค้าส่ง

อาหารทะเลสดมีเพศท่ีแตกต่างกันนั้น อาจจะเป็นเพราะความคิด การจัดการ การควบคุ้มคน และการตัดสินใจ 

ท้ังนี้เพศชายเป็นเพศท่ีมีกล้าตัดสินใจ มีเป้าหมายท่ีต้ังไว้ชัดเจน 

  2.2 ผู้ประกอบบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ท่ีมีอายุต่างกันท าให้

เกิดความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสด โดยรวมต่างกัน  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า  ผู้ประกอบบ

ธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ท่ีมีอายุต ่ากว่า 26 ปี กลุ่มท่ีมีอายุ 26 – 30 ปี กลุ่มท่ีมี

อายุ 31 – 35 ปี และ กลุ่มท่ีมีอายุ 36 – 34 ปี เป็นช่วงอายุท่ีมีเวลาในชีวิตมาก  มีเวลาในการออกค้นหา ศึกษา

วิธีการลงทุน ทดลองลงทุน ต่อให้ต้องล้มก็ยังมีเวลาท่ีจะลุกข้ึนมาสู้ได้ใหม่ ส่วนกลุ่มท่ีมีอายุ 41 – 45 ปี และกลุ่ม

ท่ีมีอายุ 46 ข้ึนไป เป็นช่วงท่ีต้องเริ่มสร้างครอบครัว เป้าหมายจะต้องประสบความส าเร็จ จึงจ าเป็นตัวท างานท่ีมี

อยู่ให้อยู่ตัว ต้องพยายามถีบตัวเองให้มีก้าวหน้าทางหน้า หมายถึง ท าให้รายได้ท่ีเพิ่มพูนมากข้ึน 

  2.3 ผู้ประกอบบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ท่ีมีระดับการศึกษาท่ี

ต่างกัน ท าให้เกิดความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสด โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วจิัยมีความเห็นว่า ผู้

ประกอบบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่จะมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันหลายระดับ 

แต่ไม่ได้เป็นตัวก าหนดระดับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก 

จังหวัดกระบี่ 

  2.4 ผู้ประกอบบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ท่ีมีรายได้จากการ

ประกอบธุรกิจต่อเดือนต่างกัน ท าให้เกิดความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสด โดยรวมต่างกัน 

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน เป็นตัวก าหนดระดับความส าเร็จในการ

ประกอบธุรกิจอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพราะรายได้เป็นตัวบอกการ

เติบโตของกิจการ 

  2.5 ผู้ประกอบบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ท่ีมีจ านวนปีท่ี

ประกอบกิจการค้าส่งอาหารทะเลสดต่างกัน ท าให้เกิดความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสด 

โดยรวมต่างกัน 

 3. ผลการเปรียบเทียบความส าเร็จในการประกอบกิจการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของผู้ประกอบการ

ในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จ าแนกตามปัจจัยท่ัวไปในการประกอบธุรกิจ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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  3.1 ด้านแรงงาน โดยผู้ประกอบบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัด

กระบี่ท่ีมีจ านวนแรงงานต่างกัน ท าให้เกิดความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสด โดยรวมต่างกัน 

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า แรงงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมคีวามส าคัญในการประกอบธุรกิจ เป็นตัวช่วยในการสร้าง

รายได้ ถ้าแรงงานมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตไปได้ด้วยดี 

  3.2 ด้านเงินลงทุน โดยผู้ประกอบบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัด

กระบี่ท่ีมีจ านวนเงินลงทุนเร่ิมต้นท่ีต่างกันท าให้เกิดความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสด ใช้

ระยะเวลาในการคืนทุนท่ีต่างกนั ท าให้เกิดความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสด โดยรวมต่างกัน 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ประกอบกิจการท่ีตัดสินใจลงทุนท ากิจการ ผู้ประกอบการนัน้จะต้องพจิารณาอย่าง

รอบคอบถึงผลตอบแทน ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน และจ าเป็นจะต้องน าเทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาใช้ในการ

ตัดสินใจ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนท ากิจการ 

 4. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหนา่ย และด้านการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการความส าเร็จในการประกอบกจิการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเล

สดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

  4.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลกับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของ

ประกอบบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า สินค้าจากทางรา้นมี

ความสดใหม่เสมอ สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า สินค้ามีให้เลือกมากมาย สามารถเก็บรักษาได้จาม

ความเหมาะสม 

  4.2 ด้านราคา มีผลกับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดของประกอบบ

ธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดว่า สินค้าท่ีได้รับมีความเหมาะกัน

ระหว่างคุณภาพกับราคา กิจการมโีปรโมชัน่และราคาเป็นกันเอง สามารถต่อรองราคาได้ 

  4.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลกับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเล

สดของประกอบบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า สถานท่ี

ประกอบการมีความสะอาด เรียบร้อย มีท าเลที่ต้ังท่ีสะดวก เด่นชัด มีความเหมาะสม และยังมีการให้บริการส่งถึง

ท่ีและสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 
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  4.4   ด้านการส่งเสริมการขาย มีผลกับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสด

ของประกอบบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ประกอบการมี

การจัดโปรโมชัน่ให้แก่ลูกค้าเก่าและเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ มีการแนะน าสินค้า 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

 ลักษณะประชากรจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเ้ห็นว่า ผู้ประกอบบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดใน

อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนปีท่ีประกอบ

กิจการ ด้านแรงงาน และด้านเงินลงทุน ท่ีแตกต่างกัน ท าให้ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่ง

อาหารทะเลสด โดยรวมต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบบธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดในอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จึง

ควรให้ความส าคัญ การต้ังเป้าหมาย วางแผน วิเคราะห์ พยายาม ทุ่มเท หาข้อแตกต่างข้อกิจการ ดึงมาเป็นจุด

ขาย เพื่อท่ีก้าวไปไวกว่าคนอื่น และเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเล

สดของผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ เช่น คุณสมบัติของผู้ประกอบการ เพื่อจะได้น ามาพัฒนา 

แก้ไข และปรับปรุงผู้ประกอบ  

 2. ประชากรท่ีศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงกลุ่มผู้ประกอบการในอ าเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ท่ีประกอบกิจการ

ธุรกิจค้าส่งอาหารทะเลสดเท่านัน้ ซึ่งหากต้องการข้อมูลท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ควรจะเลือกกลุ่มประชากร

ในในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อจะได้น าผลการศึกษาท่ีแตกต่างมาท าการเปรียบเทียบกัน และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

กิจของผู้ประกอบการอาหารค้าส่งทะเลสดมากยิ่งข้ึน  

 3. ท าการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งอาหารทะเล

สุดของผู้ประกอบการรายย่อยกับผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของผู้ประกอบการ

รายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมไปถึงสินค้าท่ีมีต่างกัน เป็นโอกาสท่ีจะน าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา

ประสิทธิภาพของการประกอบธุรกิจ 

 

 

 



14 
 

เอกสารอ้างอิง 

กมลทิพย์ ชิวชาวนา. ( 2560 ). การศึกษาถึงอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดส าหรับนักธุรกิจ บริการ 

 (Service Marketign 7P’s) ท่ีสง่ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัว วาสนาซีฟู้ดของ

ผู้บริโภค. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

จารุภา จนัทรินทร์. ( 2551). ปัจจัยทางการตลาดท่ีผลต่อการซื้ออาหารทะเลแปรูปจากซูริมิของผู้บริโภคใน

 กรุงเทพมหานคร.สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศิริญา ตังนฤมิตร. ( 2558 ). ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจขนาดกางและขนาดย่อมในเขตจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จิดาภา แจ่มจนัทร์ .(2554). ปัจจัยสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการค้าปลีกเสื้อผา้ผู้หญิงในตลาดนัดจตุจักร. 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ดวงพร อ่อนหวาน และคณะ. (2545). ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ, 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อังคณา ธรรมมาธิวัฒน์. ( 2548 ). กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการหอพักในต าบลสุเทพอ าเภอเมืองจงัหวัด

 เชียงใหม่. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 


