ความแตกตางระหวางคุณลักษณะตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จ:
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาระดับของคุณลักษณะตลาดตามทัศนคติของผูประกอบการคาสงผักและ
ผลไมเมืองหนาว 2) เพื่อทราบระดับของปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการตามทัศนคติของผูประกอบการคาสงผัก
และผลไมเมืองหนาว 3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคุณลักษณะตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จตามเพศและ
ระยะเวลาการประกอบกิจการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่
มุมเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 231 คน ใชการสุมตัวอยางดวยวิธีอยางงายและเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
สถิติที่นำมาใช ไดแก คาความถี่ คารอยและ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way ANOVA ผลการวิจัยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 144 คน คิดเปนรอยละ 70.6 และมีระยะเวลาการประกอบกิจการคาสงมาก
ที่สุดตั้งแต 11 ปขึ้น จำนวน 83 คน คิดเปนรอยละ 40.7 สวนการเปรียบเทียบความแตกตางของเพศและระยะเวลาการ
ประกอบกิจการกับทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมือง
หนาวไมมีความแตกตางกัน งานวิจัยนี้ไดใหอภิปรายผลและใหขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต
คำสำคัญ: คุณลักษณะตลาด ปจจัยแหงความสำเร็จ ผูประกอบการคาสง ตลาดสี่มุมเมือง

Abstract

The objectives of this research are 1 ) to study the level of market characteristics according to
the attitude of winter fruit and vegetable wholesalers; 2 ) to know the level of the success factor of
entrepreneurs according to the attitude of winter fruit and vegetable wholesalers; 3 ) to compare the
differences between market characteristics and factors of success according to gender and operating
period. The sample group used in this research is 231 winter fruit and vegetable wholesalers at Si Mum
Mueang Market, Bangkok. A simple sampling technic and a survey questionnaire were employed to collect
data. The statistics used were frequency, percentage, standard deviation, t-test, and One-Way
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ANOVA. The results showed that most of the respondents were female, 144 respondents, or 7 0 . 6 % of
the respondents. The maturity of the wholesaler has operated 1 1 years or more, which involved 83
wholesalers, which account for 40.7%. The comparison of differences in gender and operating period on
attitudes toward the market characteristics and success factors of winter fruit and vegetable wholesalers
were not different. This research provides discussion and recommendations for future research.
Keywords: Market Character, Successful Factor, Wholesaler, Si Mum Mueang Market
ที่มาและความสำคัญของปญหา
ในชวงเวลาไมกี่ปที่ผานมาธุรกิจคาสงเผชิญกับสภาวะการแขงขันและแรงกดดันอยางรุนแรง ทั้งแรงกดดันจาก
ผูผลิตซึ่งพยายามเพิ่มการจัดจําหนายผานชองทางตางๆ มากขึ้นจนสงผลกระทบตอยอดขายของผูคาสง นอกจากนี้ยังตอง
เผชิญกับการแขงขันกับรูปแบบการคาสง คาปลีกแบบใหม เชน รานคาปลีกที่เนนจำหนายสินคาราคาถูก ทำใหแนวโนมการ
เติบโตของรานคาสงแบบเดิมคอยลดลง ถึงกระนั้นผูคาสงยังตองตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดที่จะตองนำมาใชกับธุรกิจ
เพื่อใหเกิดการพัฒนาการคาสงใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) แมวาจะมีการแขงขัน
ที่เพิ่มสูงขึ้นของธุรกิจคาสงทั้งจากธุรกิจคาสงและจากนักลงทุนขามชาติ แตธุรกิจคาสงในประเทศไทยยังคงสามารถดำเนิน
ธุรกิจไดอยางตอเนื่องและตอสูกับคูแขงขัน และการเปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพแวดลอมทางการตลาดที่มีความแตกตางกันไป
ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการปรับตัวเพื่อความอยูรอด และเตรียมความพรอมสำหรับการเติบโตใน
อนาคต รวมถึงนำไปสูความยั่งยืนของธุรกิจคาสงตอไป ธุรกิจคาสงเปนธุรกิจตองใชความรูความสามารถดานการบริหาร
จัดการของผูนำ ซึ่งธุรกิจจะตองมีการบริหารจัดการระบบงานคาสงและเงินทุนที่ดีเพื่อทำใหธุรกิจมีการเติบโต ยอมเปน
ตัวชี้วัดใหเห็นถึงความอยูรอดและความยั่งยืนของธุรกิจที่สงผลใหเกิดการจางงานที่สงผลดีตอทั้งพนักงาน เจาของ และ
ประเทศชาติ ทั้งนี้ประเทศไทยยังมีศักยภาพและความเปนไปไดในการกระจายธุรกิจสงออก จึงทำใหธุรกิจคาสงเปนธุรกิจที่มี
ความสำคัญและเปนธุรกิจที่ชวยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยใหขับเคลื่อนตอไป (พิชญา จุฑามณีนิล และคณะ, 2551
หนา 56)
ชวงเวลาหลายปที่ผานมานี้ ธุรกิจคาสงของผูประกอบการคาสงภายในตลาดกลางคาสงขนาดใหญของประเทศไทย
ตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันและแรงกดดันอยางรุนแรง ทั้งแรงกดดันระหวางผูคาสงดวยกันเองที่พยายามเพิ่มการจัด
จำหนายผานชองทางตางๆ มากขึ้นจนกระทบตอยอดขายของผูคาสงรายอื่น นอกจากนี้ยังตองเผชิญกับการแขงขันกับ
รูปแบบการคาสงและคาปลีกแบบใหม เชน รานคาลดราคา ทำใหแนวโนมการเติบโตของรานคาสงแบบเดิมลดลง ดังนั้น
คุณลักษณะของตลาดที่เปนตลาดกลางคาสงเปนอีกหนึ่งปจจัยสำคัญที่จะทำใหผูประกอบการคาสงภายในตลาดกลางคาสง
ประสบความสำเร็จ คุณลักษณะของตลาดที่สำคัญ คือ ทำเลที่ดี อำนวยความสะดวกใหกับผูคาสงและลูกคามาพบกันเพื่อ
งายตอการติดตอซื้อขาย เนนการขายราคาถูก สงของใหตรงเวลา รวมถึงผูประกอบการคาสงจะตองทราบถึงปจจัยแหง
ความสำเร็จของการประกอบการคาสง เชน ลูกคามีความพึงพอใจกับสินคาหรือบริการ ผูประกอบการจะตองมีความ
นาเชื่อถือเพื่อใหเกิดการสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว ลูกคาเกิดความซื่อสัตยและภักดีกับผูประกอบการคาสง
นอกจากนี้สินคาที่ผูประกอบการคาสงสามารถนำมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหรือใชเปนหลักทรัพยค้ำ
ประกันกับสถาบันการเงิน รวมถึงผูประกอบการคาสงจะตองมีพนักงานที่มีความซื่อสัตยและทำงานอยางทุมเทแกนายจาง
(Shoplri.Com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดยอม ธุรกิจ SME, 2008) ทั้งหมดนี้เปนสิ่งสำคัญสำหรับผูประกอบการคาสงใน
ตลาดคาสงขนาดใหญเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจคาสงของตนเองประสบความสำเร็จ
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ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยในเรื่องความแตกตางระหวางคุณลักษณะของตลาดและปจจัยแหง
ความสำเร็จของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพมหานคร เปนการรวบรวมขอมูลจาก
ทัศนคติของผูประกอบการคาสงเกี่ยวกับคุณลักษณะของตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จของการคาสง ดวยเหตุผลที่วา
ธุรกิจคาสงเปนธุรกิจทีมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงเรงเห็นถึงคุณลักษณะของตลาดและปจจัย
แหงความสำเร็จเพื่อใหธุรกิจคาสงสามารถนำผลการวิจัยไปใชเปนกลยุทธในการบริหารจัดการธุรกิจ การปรับตัว และอยู
รอดไดในสภาพแวดลอมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับของคุณลักษณะตลาดตามทัศนคติของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุม
เมือง กรุงเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาระดับของปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการตามทัศนคติของผูประกอบการคาสงผักและผลไม
เมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพมหานคร
3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลสวนบุคคลจำแนกตามเพศและระยะเวลาการประกอบกิจการกับ
คุณลักษณะตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จตามทัศนคติของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง
กรุงเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
การคาสง
การคาสง หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจำหนายสินคาและบริการใหแกผูที่ซื้อไปเพื่อขายตอหรือเพื่อใชใน
ธุรกิจผูคาสง (Wholesalers) หรืออาจเรียกวา ผูจัดจำหนาย (Distributors) ตางจากผูคาปลีกหลายประการ คือ 1) ผูคาสง
ใหความสำคัญกับทำเลที่ตั้ง การจัดบรรยากาศ และการสงเสริมการตลาดนอยกวาผูคาปลีก เพราะไมไดเนนผูบริโภคคน
สุดทาย 2) การคาสงบางครั้งมีขนาดใหญกวาการคาปลีกและจะครอบคลุมพื้นที่กวางขวางกวาการคาปลีกดวยรูปแบบ
การคาสงแบบดั้งเดิมในประเทศไทย การคาสงเปนกลไกสำคัญสำหรับสินคาหลายประเภทที่จ ะกระจายสินคา ใหไ ด
ครอบคลุมพื้นที่อยางกวางขวาง โดยอาศัยรานคาสงเปนตัวขับเคลื่อนสำคัญ บทบาทและหนาที่ของการคาสงนั้นผูคาสงทำ
หนาที่หลายอยางกวาผูคาปลีก ไดแก 1) การขายและการสงเสริมการตลาด เนื่องจากการคาสงจะชวยผูผลิตสินคาให
สามารถกระจายสินคาสูรานคาปลีกขนาดเล็กได โดยมีคาใชจายที่ต่ำกวาผูผลิตดำเนินการเอง เนื่องจากเปนผูที่มีความ
ใกลชิดกันพอคาปลีกสามารถติดตามดูแลการขายไดอยางดี 2) การซื้อและสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑ ผูคาสงจะ
ทำหนาที่คัดเลือกสินคาที่มีความหลากหลายตามความตองการของพอคาปลีก 3) ผูคาสงจะซื้อสินคาปริมาณมากแลวนำมา
แบงขาย ผูคาสงประเภทนี้จะชวยแบงเบาภาระของผูคาปลีก โดยซื้อสินคามาในปริมาณมากและนำมาแบงขายใหผูคาปลีก
ในปริมาณที่มีขนาดเล็กลง 4) คลังสินคา ผูคาสงรับภาระการเก็บรักษาสินคาคงคลังและบริหารคลังสินคา 5) การขนสง ผูคา
สงสามารถจัดสงสินคาถึงมือลูกคาไดเร็วกวา 6) การเงิน ผูคาสงบางรายจะชวยสนับสนุนดานการเงินแกผูคาปลีกดวยการให
สินเชื่อ 7) การรับภาระความเสี่ยง ผูคาสงแบบรับภาระความเสี่ยงบางอยาง เชน คาเก็บรักษาสินคา สินคาสูญหาย สินคา
เสื่อมสภาพ และภาระดอกเบี้ย 8) จัดหาขอมูลทางการตลาด ผูคาสงจะเก็บรวบรวมขอมูลและใหการสนับสนุนดานขอมูล
การตลาดแกผูผลิต เนื่องจากเปนผูที่ใกลชิดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการคาทั้งหมด และ 9) เปนที่ปรึกษาดานการจัดการ ผูคา
สงจะมีความชำนาญในดานการจัดการสามารถชวยเหลือผูคาปลีกปรับปรุงการดำเนินงาน เชน ฝกอบรมพนักงานขาย ชวย
จัดตกแตงหนาราน จัดระบบบัญชีและระบบสินคาคงคลัง
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คุณลักษณะของตลาดคาสง
คุณลักษณะของตลาดคาสงที่มีสวนผลักดันในผูประกอบการคาสงประสบความสำเร็จประกอบดวยคุณลักษณะ
สำคัญหลายประการ เชน เปนตลาดคาสงที่เปนศูนยกลางคาสงสินคาอยางครบถวน ราคายุติธรรม เปดตลอด 24 ชั่วโมง
และลูกคาสามารถหาซื้อสินคาไดทุกชนิด มีพื้นที่การคาที่กวางขวาง ตลาดคาสงจะตองจัดวางพื้นที่จำหนายอยางชัดเจน มี
ความสะดวกแกผูคาและลูกคา การบริหารจัดการตลาดที่งายและรวดเร็ว การจำหนายสินคามีพื้นที่ไมทับซอนกัน ผูคาและ
ลูกคาทุกคนสามารถดำเนินธุรกิจได ตลาดคาสงจะตองมีหองเย็นขนาดใหญภายในแผงคาเพื่อรองรับการบริการดานตางๆ
แกผูคาภายในตลาด เปนตลาดคาสงที่ผูคาสามารถนำสินคาจากแหลงผลิตมาจำหนายไดทุกวัน รวมทั้งมีพื้นที่ใหผูคาสง
สามารถจำหนายสินคาไดหลากหลายรูปแบบ เพื่อชวยลดตนทุนไมตองเชาแผงคาประจำ และรวมถึงมีคาใชจายที่ไมสูง
จนเกินไป ตลาดคาสงจะตองมีคุณลักษณะพิเศษ เชน มีพื้นที่ที่มีขนาดใหญ เปนศูนยรวมของการคาสงของประเทศ เปน
ตลาดคาสงหลักที่เปนหัวใจของธุรกิจคาปลีกคาสง ที่อยูใกลเมืองใหญหรือแหลงชุมชน เปนสถานที่ที่ผูคาและลูกคาสามารถ
เขาถึงไดงาย รวมทั้งตลาดคาสงบางแหงยังกำหนดคุณลักษณะของตลาดคาสงที่มีความพรอมทางดานเทคโนโลยี เพื่อนำมา
ประยุกตตอยอดความแข็งแกรงของตลาดคาสงใหผูคาและลูกคาไดรับประโยชนเต็มที่จากการคาสง และเพื่อเปนการ
ยกระดับมาตรฐานทางดานสินคา บริการ ราคา สรางความสะดวกในการเขาถึงลูกคาดวยรูปแบบการขายผานออนไลน ซึ่ง
เปนวิธีการขายที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน คุณลักษณะทั้งหมดที่กลาวมาเปนการสรางโอกาสใหกับธุรกิจ
คาสงจากคุณลักษณะของตลาดคาสง รวมถึงสนับสนุนใหธุรกิจของผูประกอบการคาสงมีการเติบโตอยางยั่งยืน (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2563)
ปจจัยแหงความสำเร็จของธุรกิจคาสง
ปจจัยสำคัญที่จะทำใหธุรกิจคาสงประสบความสำเร็จประกอบดวยหนาที่งานที่เกี่ยวของหลัก คือ การบริหารธุรกิจ
คาสง และการควบคุมธุรกิจคาสง รวมถึงทำเลที่ตั้งของรานคาสงยังคงมีความสำคัญและจำเปนตองเลือกใหเหมาะสมและ
ถูกตองจึงจะทำใหธุรกิจคาสงประสบความสำเร็จ ไดแก ทำเลที่ตั้ง พิจารณาประเด็นสำคัญการเลือกเขตการคาหรือตัวเมือง
เกณฑการพิจารณาเลือกที่ตั้งรานคาปลีก และปจจัยที่เกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้ง เชน ปจจัยสำคัญในการเลือกเขตการคา
หรือตัวเมือง ใหพิจารณาจากจำนวนประชากรในเขตการคา รายไดของประชากร พฤติกรรมการซื้อของประชากร ความ
เจริญของเขตการคาหรือตัวเมือง ลักษณะและความเขมขนของการแขงขัน สิ่งอำนวยความสะดวกในเขตการคา (แกวตา
ผูพัฒนพงศ, 2556) สวนเกณฑการพิจารณาเลือกที่ตั้งรานคาสงใหพิจารณาจากแนวคิดของธุรกิจ ความสัมพันธระหวางชนิด
ของสินคาและพฤติกรรมในการซื้อ ความสัมพันธกับรานคาอื่นและคูแขงขัน การสัญจรไปมาของลูกคา การพิจารณา
คาใชจายในการซื้อหรือเชา การประเมินการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับการเชาและปจจัยที่เกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้ง ปจจัย
ทั่วไปสำหรับทำเลที่ตั้ง สิ่งที่นำมาใชประกอบ การตัดสินใจ เชน แหลงวัตถุดิบ แหลงแรงงาน แหลงผูบริโภคหรือตลาด คู
แขงขัน ราคาคาเชา ภาษี เสนทางคมนาคม แหลงสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม เปนตน (อรุณโรจน สิริพิพัฒนขจร, 2557)
สวนปจจัยเฉพาะเกี่ยวกับตำแหนงที่ตั้ง สิ่งที่จะพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง เชน ทางเขา-ทางออก ที่จอด
รถ เสนทางจราจร จำนวนพาหนะในเสนทางจราจร แนวโนมของประชากรและกิจกรรมของผูบริหารตลาดคาสง คาใชจาย
ในการเชา สถานที่หรือธุรกิจสำคัญที่อยูใกล ประวัติความเปนมาของตลาดคาสง นอกจากนี้ยังพิจารณาปจจัยเกี่ยวกับแหลง
สนับสนุนในการเลือกทำเลที่ตั้ง โดยจะพิจารณาดานตางๆ เชน ธนาคาร สมาคมการคา การสนับสนุนจากหนวยงานรัฐบาล
เปนตน (กรนิกา ศักดิ์แสง, 2558) นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยแหงความสำคัญของธุรกิจคาสง ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ 1) มี
สายสัมพันธกับผูคาปลีก การสรางสายสัมพันธกับรานคาปลีกเปนเหมือนกับเสนเลือดใหญของธุรกิจคาสง เพราะลูกคา
กลุมเปาหมายคงไมใชผูที่จะซื้อเพียง 1 – 2 ชิ้น เพื่อนำไปใชเอง แตเปนผูที่ซื้อสินคาครั้งละมากๆ เพื่อนำไปขายตอ ซึ่งกลุม
ลูกคาเหลานี้ยอมเปนลูกคาที่เปนธุรกิจคาปลีกจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดที่ผูคาสงจะตองรักษาความสัมพันธที่ดีเอาไว 2) การ
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บริหารสินคาคงเหลือ หัวใจสำคัญของธุรกิจคาสง คือ การบริหารสินคาที่มีอยูใหสามารถขายไดอยางรวดเร็ว และไมถูก
จัดเก็บไวนานเกินไป เพราะสินคาคงเหลือจะกลายเปนสินคาเกา ลาสมัย หรือจำหนายยาก ทำใหธุรกิจขาดทุนได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถาสินคาที่เนาเสียงายหรือลาสมัยเร็ว ซึ่งจะตองมีการหมุนเวียนสินคาหมุนใหเร็วขึ้น และ 3) การบริหารเงินสด
ธุรกิจคาสงแตกตางจากธุรกิจอื่นๆ ที่รับเงินสดเมื่อสินคาสงมอบใหกับลูกคา ลูกคาสวนใหญมักจะขอเครดิตการคาหรือจาย
ชำระคาสินคาลาชา เชน 30 วันถึง 90 วัน ซึ่งธุรกิจเหลานี้จะตองดำเนินงานตอไปได ถาธุรกิจจัดการกับการรับจายเงินไมมี
ประสิทธิภาพจะขาดสภาพคลองและอาจประสบความลมเหลวได (Shoplri.Com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดยอม ธุรกิจ
SME, 2008)
จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ทำใหคณะผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาระดับของคุณลักษณะตลาดตาม
ทัศนคติของผูประกอบการคาสง เพื่อคนหาวาคุณลักษณะตลาดที่จำเปนในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการคาสง และ
ทำใหทราบถึงระดับปจจัยแหงความสำเร็จในการประกอบกิจการคาสงของผูประกอบการคาสง นอกจากนี้คณะผูวิจัยยังมี
ความสนใจที่จะเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศและระยะเวลาการประกอบกิจการกับคุณลักษณะตลาดและปจจัย
แห ง ความสำเร็ จ ของการประกอบการค า ส ง เพื ่ อ นำผลการศึ ก ษาที ่ ไ ด เ ป น พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะตลาดที ่ ต  อ งการของ
ผูประกอบการคาสง และนำปจจัยแหงความสำเร็จที่ไดไปประกอบการดำเนินงานของธุรกิจคาสงใหประสบความสำเร็จ
ตอไป
วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพมหานคร
จำนวน 420 ราย (ตลาดสี่มุมเมือง, 2563) โดยใชสูตรคำนวณตัวอยางทราบจำนวนประชากร คือ Taro Yamane (1973)
โดยกำหนดความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ขนาดของกลุมตัวอยางที่ไดเทากับ 204 ราย ใชการสุมตัวอยางแบบอยางงาย
และจากการเก็บรวบรวมขอมูลปรากฏวามีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 204 ราย คิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 100
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ขอมูล
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพมหานคร
สวนตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ทัศนคติของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง
กรุงเทพมหานครที่มีตอคุณลักษณะตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามปลายปดแบงออกเปน 3 ตอน
ไดแก 1) ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม แยกออกเปน 2 ขอ คือ เพศ และระยะเวลาการประกอบ
กิจการ ลักษณะคำถามเปนปลายปดแบบเลือกตอบเพียง 1 คำตอบ และ 2) ตอนที่ 2 คุณลักษณะตลาด ประกอบดวย 8 ขอ
ลักษณะคำถามเปนปลายปดแบบประมาณคา ใชการประมาณคา 5 ระดับของ Likert Sale คือ 5 คะแนน เทากับ ระดับ
มากที่สุด 4 คะแนน เทากับ ระดับมาก 3 คะแนน เทากับ ระดับปานกลาง 2 คะแนนเทากับ นอย และ 3 คะแนน เทากับ
ระดับนอยที่สุด และตอนที่ 3 ปจจัยแหงความสำเร็จมีทั้งหมด 10 ขอ ลักษณะคำถามเปนปลายปดแบบประมาณคา ใชการ
ประมาณคาของ Likert Sale คือ คะแนน 5 เทากับ มากที่สุด คะแนน 4 เทากับ ระดับมาก คะแนน 3 เทากับ ระดับปาน
กลาง คะแนน 2 เทากับ นอย และ คะแนน 1 เทากับ นอยที่สุด ขอคำถามทั้งหมดผานการตรวจอานโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
มีคา IOC อยูระหวาง .67 – 1.00 และไดมีการทดลอง (try out) แบบสอบถามโดยเก็บขอมูลจากผูคาสงในตลาดสี่มุมมอง
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กรุงเทพมหานคร 30 ชุด นำมาวิเคราะหคาความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha ของแบบสอบถามเทากับ 0.73 และเก็บ
ขอมูลทั้งหมด 204 ชุด มีคาความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha เทากับ 0.78 ซึ่ง Cho และ Kim กลาววา ถาคาความเชื่อมั่น
Cronbach’s Alpha มีคามากกวาหรือเทากับ 0.70 ถืออยูในเกณฑที่ยอมรับ ดังนั้นแสดงวาแบบสอบถามสำหรับการศึกษา
ในครั้งนี้มีคาความเชื่อมั่นเพียงพอสำหรับการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิจัยในครั้งนี้ใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชแบงตามลักษณะของขอมูลและ
วัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 1) การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ และระยะเวลาการ
ประกอบกิจการ ใชสถิติคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 2) การวิเคราะหระดับของคุณลักษณะตลาด
และปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพมหานครใชสถิติคาเฉลี่ย
(Mean: x�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยใชเกณฑคาเฉลี่ย
เทากับทุกชวงชั้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หนา 100) ดังนี้ คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 เทากับ ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.41 –
4.20 เทากับ ระดับมาก คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 เทากับ ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 เทากับ ระดับนอย และ
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 เทากับ ระดับนอยที่สุด 3) การวิเคราะหความแตกตางระหวางคุณลักษณะตลาดและปจจัยแหง
ความสำเร็จของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพมหานครจำแนกตามเพศและ
ระยะเวลาการประกอบกิจการ ใชสถิติ t-test และ One Way ANOVA ในกรณีที่มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ Scheffe
สรุปผลการวิจัย
1. การวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง 144 คน คิดเปนรอยละ 70.6 และ
เพศชาย 66 คน คิดเปนรอยละ 29.4 และมีระยะเวลาการประกอบกิจการคาสงมากที่สุดเปนเวลา 5 ป ถึง 10 ป จำนวน 96
คน คิดเปนรอยละ 47.1 รองลงมาพบวามีระยะเวลาการประกอบกิจการคาสงตั้งแต 11 ปขึ้น จำนวน 83 คน คิดเปนรอยละ
40.7 และมีระยะเวลาการประกอบกิจการคาสงต่ำกวา 5 ป จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.3 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
ระยะเวลาการประกอบกิจการ ต่ำกวา 5 ป
5 ป ถึง 10 ป
11 ปขึ้นไป

จำนวนผูตอบแบบสอบถาม
60
144
25
96
83
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รอยละ (%)
29.4
70.6
12.3
47.1
40.7

2) ผลการศึกษาระดับของคุณลักษณะตลาดของผูประกอบการคาสง
จากการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะตลาดของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง
กรุงเทพมหานครพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.12) โดยระดับทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะตลาดของ
ผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพมหานครในประเด็น “ตลาดจัดหาบริการรถเข็นสินคา
เพื่อสงของใหกับผูซื้อที่ซื้อสินคาในปริมาณมาก” มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.42) และทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณลักษณะตลาดของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพมหานครในประเด็น “สถานที่
คาขายสะอาด เรียบรอย เปนระเบียบ ไมสกปรก” มีคาเฉลี่ยต่ำสุดอยูในระดับมาก (x� = 3.60) ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะตลาดของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง
กรุงเทพมหานคร
คุณลักษณะตลาด
S.D
ระดับ
x�
1. สถานที่คาขายสะอาด เรียบรอย เปนระเบียบ ไมสกปรก
3.60
0.96
มาก
2. ที่จอดรถปลอดภัย มีการรักษาความปลอดภัย สรางความมั่นใจแกลูกคา
4.12
0.72
มาก
3. การจัดพื้นที่วางจำหนายสินคา สวยงาม สะอาด และหาซื้องาย ไมสับสน
4.19
0.73
มาก
4. มีการจัดโซนนิ่ง (สถานที่จำหนาย) ของสินคาแตละประเภท พรอมปาย 4.12
0.78
มาก
บอกชัดเจน
ตารางที่ 2 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะตลาดของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง
กรุงเทพมหานคร (ตอ)
5. มีหองสุขาที่เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และสะอาด เพื่อใหผาคาสงและลูกคา 3.88
0.99
มาก
ใชบริการ
6. ตลาดมีรานหลากหลายไวใหบริการ เชน แผงลอยตามริมฟุตบาท รานคา 4.28
.69
มากที่สุด
ทั่วไป ฯลฯ
7. ที่จอดรถเพียงพอสำหรับผูคาสงและลูกคาที่เดินทางมาซื้อสินคา
4.31
.69
มากที่สุด
8. ตลาดจัดหาบริการรถเข็นสินคาเพื่อสงของใหกับผูซื้อที่ซื้อสินคาในปริมาณ 4.42
.64
มากที่สุด
มาก
รวม
4.12
.48
มาก
3) ผลการศึกษาระดับของปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการคาสง
จากการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุม
เมือง กรุงเทพมหานครพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.31) โดยระดับทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยแหง
ความสำเร็จของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพมหานครใน 2 ประเด็น “ทานเลือก
ธุรกิจคาสงผักและผลไมเมืองหนาวในปจจุบัน เพราะเปนธุรกิจที่ทานถนัดที่สุด” มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด (x� =
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4.48) และทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยแหงความสำเร็จ ของผูประกอบการคาสงผักและผลไม เมื องหนาว ตลาดสี่มุมเมือง
กรุงเทพมหานครในประเด็น “ความสำเร็จของธุรกิจขายสงจะขึ้นอยูกับราคาสินคาและบริการเทานั้น” มีคาเฉลี่ยต่ำสุดอยูใน
ระดับมาก (x� = 4.14) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยแหงความสำเร็จของตลาดผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่
มุมเมือง กรุงเทพมหานคร
x�
ปจจัยแหงความสำเร็จ
S.D.
ระดับ
1. ทานเลือกธุรกิจคาสงผักและผลไมเมืองหนาวในปจจุบัน เพราะเปนธุรกิจที่ทาน
4.48
0.57
มากที่สุด
ถนัดที่สุด
2. ทานเลือกธุรกิจคาสงผักและผลไมเมืองหนาวในปจจุบัน เพราะเปนธุรกิจที่ทาน
4.47
0.57
มากที่สุด
สามารถดำเนินงานไดดีที่สุด
3. การใหเครดิตหรือการใหบริการแกลูกคาทำใหลูกคารูสึกดีกับธุรกิจ ถือวาเปน
4.20
0.64
มาก
ปจจัยแหงความสำเร็จของธุรกิจ
4. การเติบโตและความมั่นคงของธุรกิจสามารถตอยอดไปสูการทำธุรกิจอื่นๆ งาย
4.29
0.65
มากที่สุด
กวา

ตารางที่ 3 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยแหงความสำเร็จของตลาดผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่
มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ตอ)
5. ความมั่นคงในการลงทุนของผูคา สงถือวาเปนขอไดเปรียบทางการคาอยาง
4.21
0.67
มากที่สุด
ยั่งยืน
6. การสรางความพอใจและสงมอบสินคาตรงความตองการของลูกคาถือเปนปจจัย
4.32
0.64
มากที่สุด
แหงความสำเร็จของธุรกิจ
7. การทำใหลูกคาเกิดความภักดีตอธุรกิจและรักษาสายสัมพันธในระยะยาวเปน
4.29
0.64
มากที่สุด
ปจจัยแหงความสำเร็จของธุรกิจ
8. ความสำเร็จของธุรกิจขายสงจะขึ้นอยูกับราคาสินคาและบริการเทานั้น
4.14
0.67
มาก
9. ปจจัยสงความสำเร็จของธุรกิจคาสง คือ การสรางความสัมพันธกันดีกับกลุม
4.38
0.66
มากที่สุด
ผูคาปลีก และรักษาความสัมพันธใหยั่งยืน
10. การหมุนเวียนสินคาที่อยูในมือใหรวดเร็วที่สุดจะทำใหผูคาสงประสบ
4.32
0.68
มากที่สุด
ความสำเร็จ
รวม
4.31
0.34
มากที่สุด
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4) ผลการเปรียบเทียบระดับของคุณลักษณะตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการคาสงจำแนก
ตามขอมูลสวนบุคคล
4.1) เพศ
จากการศึกษาระดับของคุณลักษณะตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการคาสงจำแนกตามเพศ โดย
ทดสอบดวยสถิติ t-test ปรากฏผลดังนี้ 1) คุณลักษณะตลาด ผลการวิจัยพบวาผูประกอบการคาสงที่มีเพศแตกตางกันมี
ทัศนคติที่มีตอคุณลักษณะตลาดไมแตกตางกัน โดยเพศชายมีทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะตลาดอยูในระดับมากที่สุด (x�=
4.33) และเพศหญิง มี ทัศ นคติ เ กี่ ย วกั บ คุณ ลัก ษณะตลาดอยู  ใ นระดั บ มากที ่ส ุ ด (x�= 4.30) 2) ป จ จัยแห ง ความสำเร็ จ
ผลการวิจัยพบวาเพศชายมีทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยแหงความสำเร็จอยูในระดับมากที่สุด (x�= 4.21) และเพศหญิงมีทัศนคติ
เกี่ยวกับปจจัยแหงความสำเร็จอยูในระดับมาก (x�= 4.08) ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับของคุณลักษณะตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการคาสงจำแนกตาม
เพศ
ชาย (n = 60)
หญิง (n = 144)
t
p
ตัวแปร
S.D.
S.D.
x�
x�
1. คุณลักษณะตลาด
4.33
.37
4.30
.33
.65
.52
2. ปจจัยแหงความสำเร็จ
4.21
.44
4.08
.49
1.82
.07

4.2) ระยะเวลาการประกอบกิจการ
ผลการศึกษาระดับของคุณลักษณะตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการคาสงจำแนกตามระยะเวลา
การประกอบกิจการ โดยทดสอบดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) พบวาระยะเวลาการประกอบ
กิจการที่แตกตางกันของผูประกอบการคาสงมีทัศนคติตอคุณลักษณะตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการคา
สงที่ไมแตกตางกัน โดยรายละเอียดของคาทางสถิติของคุณลักษณะตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการคาสง
แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับของคุณลักษณะตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการคาสง
จำแนกตามระยะเวลาการประกอบกิจการ
ตัวแปร
S. S.
df
M. S.
F
p
1. คุณลักษณะตลาด
ระหวางกลุม
.07
2
.04
.32
.73
ภายในกลุม
23.38
201
.12
รวม
23.45
203
2. ปจจัยแหงความสำเร็จ
ระหวางกลุม
.12
2
.06
.26
.77
ภายในกลุม
47.00
201
.23
รวม
47.12
203
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบวาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะตลาดของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยระดับทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะตลาดของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาด
สี่มุมเมือง กรุงเทพมหานครในประเด็น “ตลาดจัดหาบริการรถเข็นสินคาเพื่อสงของใหกับผูซื้อที่ซื้อสินคาในปริมาณมาก” มี
คาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด ดังนั้นผูบริหารตลาดควรจัดหาบริการรถเข็นสินคาใหเพียงพอและบำรุงรักษาใหรถเข็น
สินคามีสภาพพรอมใชงานเพื่อใหผูประกอบการคาสงไดรับประโยชนสูงสุด สวนทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะตลาดของ
ผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพมหานครในประเด็น “สถานที่คาขายสะอาด เรียบรอย
เปนระเบียบ ไมสกปรก” มีคาเฉลี่ยต่ำสุดอยูในระดับมาก หมายความวา สถานที่คาขายมีความสะอาด เรียบรอย เปน
ระเบียบ ไมสกปรกจะตองไดรับการปรับปรุงดานความสะอาด เนื่องจากมีคะแนนประเมินอยูในระดับต่ำสุด
ผลการวิจัยพบวาการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว
ตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพมหานครพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยระดับทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยแหง
ความสำเร็จของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพมหานครในดาน “ทานเลือกธุรกิจคา
สงผักและผลไมเมืองหนาวในปจจุบัน เพราะเปนธุรกิจที่ทานถนัดที่สุด” มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด และทัศนคติ
เกี่ยวกับปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง กรุงเทพมหานครในดาน
“ความสำเร็จของธุรกิจขายสงจะขึ้นอยูกับราคาสินคาและบริการเทานั้น” มีคาเฉลี่ยต่ำสุดอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Morgan และ Hunt (1994) ที่กลาววาผูคาสงจะรับรูถึงความสามารถของตนเอง และพัฒนาความรูและ
ประสบการณเพื่อสรางความนาเชื่อถือแกสมาชิกหรือลูกคา รวมกันแบงปนความสัมพันธในระยะยาวเพื่อเพิ่มความไววางใจ
และใหผลการดำเนินงานโดยรวมอยูรอดและเกิดความยั่งยืน
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลสวนบุคคลของผูประกอบการคาสงกับคุณลักษณะตลาดและ
ปจจัยแหงความสำเร็จ พบวาผูประกอบการคาสงที่มีเพศและระยะเวลาการประกอบกิจการที่แตกตางกันมีทัศนคติตอ
คุณลักษณะตลาดและปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการคาสงไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Rawwas
และ Iyer (2013) พบวาผูคาสงสวนใหญมีแนวโนมที่จะมีคุณลักษณะและปจจัยแหงความสำเร็จเกี่ยวกับการใชทักษะ
การตลาด มีวิสัยทัศน และการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมและไมใชนักการตลาดที่มีความสามารถ เพราะผูคาสงมีคุณลักษณะ
เฉพาะตัว ภูมิหลัง การศึกษาและประสบการณในการทำงานที่แตกตางกัน
สรุปขอคนพบจากงานวิจัยแสดงใหเห็นวาตามทัศนคติของผูประกอบการคาสงในตลาดคาสงตองการสถานที่ที่มี
ความสะอาด เปนระเบียบ รวมทั้งผูบริหารตลาดจะตองจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการคาขายของ
สมาชิกภายในตลาดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในสวนของปจจัยแหงความสำเร็จตามทัศนคติของผูคา สงมีความคิดเห็นวา
ควรเลือกประกอบธุรกิจคาสงตามความถนัดของตนเองจะทำใหมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการคาสง
นอกจากนี้ยังมีปจจัยแหงความสำเร็จอื่นๆ ที่จะชวยใหผูประกอบการคาสงประสบความสำเร็จ เชน การสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา การสงมอบสินคาที่ตรงเวลา การขยายกิจการและเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่อง การใหเครดิตกับลูกคา เปนตน
ซึ่งประเด็นตางๆ เหลานี้ผูประกอบการคาสงควรนำมาใชในการบริหารกิจการคาสงของตนเอง
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอคนพบจากงานวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทั้งในแงของผูบริหาร
ตลาดคาสง ซึ่งเปนผูบริหารจัดการตลาดสำหรับผูคาสงและคาปลีก และผูคาสงและผูคาปลีกเองโดยการนำผลการวิจัยไป
ปรับใชกับการดำเนินงานภายในกิจการ
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ยังมีขอจำกัดหลายประการ เชน เปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว คือ
ผูประกอบการคาสงผักและผลไมเมืองหนาว ตลาดสี่มุมเมือง แตยังมีกลุมตัวอยางอีกหลายๆ ตลาดที่ประกอบกิจการคาสง
ซึ่งการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียวอาจทำใหผลการวิจัยยังขาดความนาเชื่อ ดังนั้นผูที่สนใจจะศึกษาในอนาคต
ควรศึกษากับกลุมตัวอยางมีมาจากหลากหลายตลาดคาสงขนาดใหญในประเทศไทย จุดออนอีกประการหนึ่ง คือ สถิติที่
นำมาใชในการวิจัยครั้งนี้เปนสถิติพื้นฐาน ควรนำการวิเคราะหคาทางสถิติดวยวิธีการอื่นๆ หรือสถิติขั้นสูงมาใชในการ
วิเคราะหขอมูลจะทำใหงานวิจัยมีคุณคามากขึ้น นอกจากนี้ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งใน
งานวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัวแปรและตัวแปรตามมีเพียง 2 ตัวแปรเชนกัน ทำใหการศึกษาไมครอบคลุมตัวแปร
อื่นๆ ที่นาสนใจนำมาใชในการศึกษา
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