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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ ศึกษา (1) พัฒนาและตรวจสอบความตรงของตัวชี้วัด
มาตรฐานธุรกิจ ร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ และ (2) ก าหนดมาตรฐานธุรกิ จร้านขนมไทยสู่ ตลาด
ต่างประเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบ
ธุรกิจร้านขนมไทย จานวนทั้งสิ้น 932 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติการแจงแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน
ผลการวิ จั ย พบว่ า ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ก าหนดมาตรฐานธุ ร กิ จ ร้ า นขนมไทยสู่ ต ลาดต่ า งประเทศที่
พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 44 ตัวชี้วัดจาก 11 องค์ประกอบ ต่างมี
ความตรงเชิ งเหมื อ น (Convergent Validity) ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากค่ าความเชื่ อ มั่ น เชิ งโครงสร้ างผ่ า นเกณฑ์
มากกว่า 0.60 และค่าน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ (Factor Loading) ผ่านเกณฑ์ 0.30 ขึ้ น ไป (ค่ าสั ม บู รณ์ )
ตลอดจนเมื่อนาตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมากาหนดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ โดยพิจารณา
จากคะแนนรวมสุทธิแบ่งได้ 5 ระดับ คือ ระดับไม่ผ่านมาตรฐาน (1 ดาว) (<50%) ระดับต่ากว่ามาตรฐาน
(2 ดาว) (>50-59%) ระดับมาตรฐาน (3 ดาว) (>60-69%) ระดับดี (4 ดาว) (>70-89%) และระดับดีเยี่ยม
(5 ดาว) (>90-100%)
คาสาคัญ: ตัวชี้วัด กาหนดมาตรฐาน ธุรกิจร้านขนมไทย ตลาดต่างประเทศ
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Abstract
The research aimed to study, (1) developing and checking validity of standard
indicators’ Thai dessert shop business for foreign markets and (2) setting the standard
indicators’ Thai dessert shop business for foreign markets. The questionnaires were
constructed as a research tool for collecting data from 932 Thai entrepreneurs in dessert
shop business and the data was statistically analyzed with frequency distribution,
percentage, mean, standard deviation and Confirmatory Factor Analysis: CFA.
The research finding indicated that the specified standard indicators of Thai
dessert shops business for foreign markets developed parallel with the empirical data,
consisted of 44 indicators from 11 components. Each component had its convergent
validity because the constructed validity valued of 0.60 and weighed component passed
over 0.30. As for all specified developed indicators of Thai dessert shops business for
foreign markets by total net marks into 5 levels of not passing standard (1 star) (<50%);
below standard (2 stars); (≥50-59 %) standard (3 stars) (≥60-6 9%); good of standard (4
stars) (≥70-89%) and excellent (5 stars) (≥90-100%).
Keywords: Indicators, Specified Standard, Thai Dessert Shop Business, Foreign Markets
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บทนา
การดาเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานที่ดีนั้นจาเป็นต้องมีระบบการจัดการ
ภายในองค์กรที่เหมาะสมซึ่งต้องเริ่มจากความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการหรือผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรที่จะสร้างวัฒ นธรรมองค์กรไปสู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
ภายในองค์กร รวมถึงการกาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมองค์กรการกาหนดเป้าหมายองค์กร
ที่ชัดเจนตลอดจนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อไป เพื่อให้
การดาเนินงานของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน (Hsiu-Li, 2002)
ธุรกิจขนมไทยเป็นอาหารที่ทาจากวัตถุดิบต่างๆ เช่น แป้ง ข้าว กะทิ น้าตาล ไข่ และอื่นๆ
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สีสันสวยงาม มีรสหวานอร่อย มีกลิ่นหอม อาจมีการเติมแต่งสี กลิ่น และรส
(กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน, 2558) จั ด เป็ น ธุ รกิ จ บริ ก ารหนึ่ งที่ มี ศั ก ยภาพในการเติ บ โตในตลาด
ต่างประเทศ เนื่องจากอัตราการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ ยวประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวและยกระดับการให้บริการให้ได้มาตรฐาน
การสร้างความเชื่อถือและยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจาเป็นต่อความอยู่รอดและ
เติบ โตของธุร กิจ ผู้ ป ระกอบธุรกิ จจ าเป็ น ต้ อ งเร่งสร้างมาตรฐานคุ ณ ภาพการบริห ารจัด การให้
สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคนได้อย่างเท่าเทียม (กระทรวงพาณิชย์, 2557)
การดาเนินธุรกิจร้านขนมไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัยครั้งนี้ ให้ประสบความสาเร็จ
และยกระดับผู้ประกอบการร้านให้ มีมาตรฐานการผลิตและบริการเทียบเท่าสากลจึงต้องคานึงถึง
แนวทาง การปฏิบัติงานที่สามารถรับประกันได้ว่ากระบวนการปฏิบัติงานนั้นมีการวางแผนอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพอย่ า งสม่ าเสมอและมี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไขอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Ramasamy, 2009) ซึ่งหัวใจสาคัญในการบริหารธุรกิจคือผู้ประกอบการต้อ งพัฒนาและปรับปรุง
สม่าเสมอในด้านฝีมือการปรุง การจัดเสนอสินค้าและการบริการ การจัดการต้นทุน การจัดเก็บ
วั ต ถุ ดิ บ การเก็ บ รั ก ษาและถนอมสิ น ค้ า พนั ก งานการตลาดและการประชาสั ม พั น ธ์ ร วมถึ ง
การคานึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Tenner & Irving, 1992) กระบวนการ
ส าคั ญ ของธุ ร กิ จ ทั้ งกิ จ กรรมบริ ก ารส่ วนหน้ า กระบวนการในครั ว และกระบวนการหลั งการ
ให้บริการที่จาเป็นต้องมีการควบคุม ด้วยการจัดการคุณภาพโดยรวม ได้แก่ การมุ่งเน้นที่คุณภาพ
การปรับปรุงกระบวนการ การมีส่วนร่วมทุกคนในองค์กร (Hsiu-Li, 2002) และการตลาดเชิงรุกโดย
ใช้อาศัยเครื่องมือการตลาดบริการ (8’Ps) ประกอบด้วย องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ความสามารถ
ในการผลิตบริการและคุณภาพที่สม่าเสมอ ราคาและค่าใช้จ่ายส่วนที่ลูกค้า ต้องจ่าย สถานที่และ
เวลา การส่งเสริมการตลาดและการให้การศึกษาลูกค้า พนักงานผู้ให้บริการ ลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการให้บริการ (Lovelock & Wirtz, 2006) ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมีความสลับซับซ้อน
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ทั้ ง ในแง่ ก ารก าหนดมาตรฐานและการประเมิ น มาตรฐานที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การยอมรั บ เป็ น
มาตรฐานสากล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558)
เมื่อเป็นเช่นนี้ทางประเทศไทยจาเป็นที่จะต้องมีการสร้างมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยซึ่ง
ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแสดงถึงการถ่ายทอดถึงศิลปวัฒนธรรมประจาชาติของคนไทยให้มีความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตามยังมีข้อจากัดทางความแตกต่างของแนวนโยบาย
และระบบกฎเกณฑ์ในแต่ละประเทศ ความไม่แน่นอนที่เกิดในกระบวนการเปิดเสรี การติดขัดด้าน
การลงทุน รวมถึงกฎหมายแรงงานที่ปกป้องธุรกิจภายในประเทศและไม่สนับสนุนการทาธุรกิจข้าม
พรมแดน จึงทาให้การจัดระบบการรับรองมาตรฐานธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือกลายเป็นเรื่อง
ที่ท้าทายยิ่ง (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2556)
ดังนั้นการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อกาหนดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
จะต้องพัฒ นากระบวนการประเมิน มาตรฐานและรายงานผลให้มี ความโปร่งใสเพื่อให้ผู้บ ริโภค
สามารถนาผล การประเมินไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจร้านขนม
ไทยเพื่อให้ได้ลิ้มลองรสชาติ ของขนมไทย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ศึ ก ษาการพั ฒ นาตั ว ชี้ วัด เพื่ อ ก าหนดมาตรฐานธุ รกิ จ ร้า นขนมไทยสู่ ต ลาดต่ า งประเทศ โดยให้
ครอบคลุ ม ทั้ ง มาตรฐานการจั ด การคุ ณ ภาพโดยรวม (Total Quality Management) และ
การตลาดบริก าร (Service Marketing) เพื่ อ น ามาก าหนดมาตรฐานของการจั ด การการตลาด
ร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับสากลจากตลาดต่างประเทศ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. พั ฒ นาและตรวจสอบความตรงของตั วชี้ วั ด มาตรฐานธุร กิ จ ร้ านขนมไทยสู่ ต ลาด
ต่างประเทศ
2. กาหนดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แ น ว คิ ด ก ารจั ด ก ารคุ ณ ภ าพ (Total Quality Management: TQM) แ ง่ คิ ด
การจัดการกระบวนการต่างๆ ให้มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การผลิต และการส่งมอบสินค้า
ที่มี คุณ ภาพให้กับ ลูก ค้า โดยหั วใจส าคั ญ ของการจัดการคุณ ภาพคือการจัด กระบวนการต่ าง ๆ
เพื่ อ ให้ เกิ ด การปรั บ ปรุงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนส่ งผลให้ เกิ ด ความพึ งพอใจในสิ น ค้ าและบริ ก ารนั้ น ๆ
(Ramasamy, 2009; Tenner & Irving, 1992; Jackson & Aston, 1995; วิ ฑู ร ย์ สิ ม ะโชคดี ,
2552; วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2552) ปรัชญาของการจัดการคุณภาพถือเป็นหลักแห่งความรู้และ
ความจริงที่ทาให้องค์กรสามารถดาเนินกิจกรรมจนมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นเลิศทั้งใน
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ด้านผลิตภัณ ฑ์และการให้บริการโดยหลักปรัชญาที่สาคัญ ของการจัดการคุณภาพประกอบด้วย
(Hsiu-Li, 2002)
1. การมุ่งเน้นที่คุณ ภาพ (Quality Oriented) ทั้งคุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์และคุณ ภาพ
การให้ บ ริการลูกค้ าส่ วนใหญ่ ต้ อ งการสินค้ าที่ดี และมี คุณ ภาพสู ง อย่ างไรก็ตามสิน ค้าที่ดี และมี
คุณภาพสูงในมุมมองของลูกค้าแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการใช้หรือรูปแบบการใช้
ชีวิตแต่ละคน ซึ่งอาจพิจารณาจากคุณภาพการใช้งาน ระยะเวลา หรือความคงทนในการใช้งาน
รวมถึงความยืดหยุ่นของสินค้าและบริการ สาหรับคุณภาพในการให้บริการนั่นก็เป็นเรื่องสาคัญที่
ส่งผลโดยตรงต่อผู้ให้ บ ริการหรือองค์ กรโดยตรง ผู้ให้บ ริก ารจาเป็ น ต้อ งใส่ใจและออกแบบการ
ให้ บ ริก ารให้ สอดคล้อ งกั บ ลั กษณะของลู ก ค้ าที่ มี ค วามหลากหลายและแตกต่ างกั น ด้ว ยการให้
ความสาคัญต่อการออกแบบบริการ การให้บริการลูกค้า รวมถึงการส่งมอบบริการด้วย (Evans &
Lindsay, 2008)
2. การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) ความพยายามในการปรับปรุง
กระบวนการทางานที่มีความบกพร่อง โดยการค้นหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลให้การผลิตสินค้าและบริการประสบปัญหา
น้ อ ยลง (Swink et al., 2011) โดยการปรั บ ปรุ ง จะต้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวได้รวดเร็ว และสามารถผลิตสินค้าและบริการได้ดียิ่งขึ้น
ไม่มีวันสิ้นสุด
3. การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร (Involvement) การที่องค์กรจะดาเนินการเรื่อง
การจัดการคุณภาพให้ประสบความสาเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือพนักงานระดับปฏิบัติการ (Chan et al.,
2010) การที่พนักงานในทุกระดับทุ่มเทแรงงกายแรงใจมีส่วนสาคั ญยิ่งในการเสริมสร้างความรู้สึก
ความเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกันซึ่งจะส่งผลให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณ ฑ์และการบริการที่ มี
คุณภาพ (Verma & Boyer, 2009) และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี (Saleh
et al., 2017; Yoo, 2016)
แนวคิดการตลาดบริการ (Service Marketing) การบริหารธุรกิจทุกประเภทปัจจัย
สาคัญที่จะทาให้ประสบความสาเร็จก็คือ การวางแผนที่มีการนากลยุทธ์ทางการตลาด (8’Ps) ซึ่งมี
อยู่มากมายมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่มีการแข่งขันกัน
สูงเพราะกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นที่ จะทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จได้ง่ายและ
เร็วขึ้น ดังนั้นเพื่อให้นักธุรกิจเริ่มต้นทาธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลได้อย่างชัดเจน (Kupper,
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2017) เครื่องมือกลยุทธ์การตลาดบริการ (8’Ps) จึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ควรนามาใช้ (Lovelock
& Wirtz, 2006) โดยกลยุทธ์การตลาดบริการจะประกอบไปด้วย
1. องค์ ป ระกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Elements) จะเป็ น เรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ การ
ตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของคุณสมบัติส่วนตัวที่ต้องตั้ง
เป้าว่าจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บ ริ โภคได้ในระดับความพึ งพอใจขนาดไหน
การนาสินค้าไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันในท้องตลาดว่ามีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร
นอกจากนี้ยังมีในส่วนของวัตถุดิบและสายงานการผลิตด้วย (Kotler, 2000)
2. ความสามารถในการผลิ ต บริ ก ารและคุ ณ ภาพที่ ส ม่ าเสมอ (Productivity and
Quality) ปัจจัยข้อนี้เป็นเสมือนเหรียญคนละด้านหรือการได้อย่างเสียอย่างที่ต้องคอยเตือนกัน
ผู้ประกอบการ บางรายไม่เข้าใจไปลดต้นทุนการผลิต บริการลงทาให้ลดคุณภาพบริการตามไปด้วย
คุณ ภาพบริการที่ ไม่มีหรือไม่สม่าเสมอทาให้ ลูกค่าหนีห ายไปได้ง่าย ในขณะเดียวกันการเพิ่ ม
คุณภาพโดยไม่คานึงถึงต้นทุนย่อมมีผลต่อผลกาไรด้วยเช่นกัน (Rust et al., 2004; Chan et al.,
2010; Yoo, 2016 )
3. ราคาและค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งจ่ า ย (Price and Other User Outlays)
การกาหนดราคาสินค้าที่คานวณจากต้นทุนในการผลิตบวกกับกาไรที่เราต้องการจะได้ คาว่าต้นทุน
การผลิตสินค้าออกมาขายเอง ต้นทุนคือราคาทุนของสินค้าบวกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ าวัตถุดิบ
ค่าเช่าร้าน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และบวกด้วยผลกาไรที่ต้องการแล้วนามากาหนดเป็นราคาขาย กลยุทธ์
สาคัญในการกาหนดราคาจะตั้งราคาตามคู่แข่ง ตั้งราคาน้อยกว่า หรือใกล้เคียงกับคู่แข่ง หรือตั้ง
ราคาสูงกว่าย่อมต้องพิจารณาให้ดีและตอบรับกับกาลังซื้อและความต้องการของลูกค้า (Amaldoss
& Jain, 2005; Kotler & Keller, 2006)
4. สถานที่และเวลา (Place and Time) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สาคัญของการวางกลยุทธ์
ทางการตลาด เพราะถ้าสามารถหาช่องทางการกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคได้มากเท่าไหร่ ผล
กาไรก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้น โดยช่องทางการจัดจาหน่ายมักจะคานึงถึงสถานที่และเวลาร่วมด้วย
(James, 1998) ซึ่ งอาจขายตรงไปสู่ มื อ ของผู้ บ ริ โภคหรือ การขายผ่ า นพ่ อ ค้ า คนกลาง ซึ่ งมี ข้ อ
แตกต่างอยู่ตรงที่ว่าการขายตรงไปสู่มือผู้ใช้สินค้าจะได้กาไรที่มากกว่า ในขณะที่การขายผ่านพ่อค้า
คนกลางช่วยในเรื่องของยอดการจาหน่ายที่สูงขึ้นอันมีผลมาจากเครือข่ายที่พ่อค้าคนกลางได้วาง
เอาไว้นั่นเอง
5. การส่งเสริ มการตลาดและการให้ก ารศึ กษาลูก ค้า (Promotion and Education)
เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าในช่วงเวลานั้น โดยการเสนอผลประโยชน์ให้กับลูกค้า
เป็นครั้งคราวอาทิเช่นการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม หรือ ให้ข้อมูลความรู้ลูกค้า สิ่งสาคัญคือ
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ต้ อ งน ามาใช้ ให้ เหมาะกั บ ตั ว สิ น ค้ าที่ น ามาจ าหน่ า ยและต้ อ งสอดคล้ อ ง กั บ กลยุ ท ธ์ ด้ านอื่ น ๆ
ควรส่งเสริมการขายเป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าโดยตรงเพื่อให้ลูกค้า ซื้อ
สินค้ามากขึ้น เช่น ซื้อสินค้า 3 ชิ้นคิดราคาพิเศษหรือราคาส่ง และลักษณะที่สองคือการมุ่งเน้นไปที่
ตัวแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการขายโดยการให้ส่วนลดสินค้า แถมสินค้า กาหนดเป้าในการสั่งซื้อ
สิ น ค้ า เพื่ อ ให้ ข องขวั ญ พิ เ ศษ เป็ น การลด แลก แจก แถม ที่ ท าให้ มี ย อดขายเพิ่ ม มากขึ้ น
(Lauterborn, 1990)
6. พนักงานผู้ให้บริการ (People) การขายโดยใช้พนักงานนอกจากหวังผลลัพธ์ เพื่อเพิ่ม
ยอดขายแล้วในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้าอีกด้วย กลยุทธ์การ
ใช้พนักงาน ไม่ได้หมายความถึงการขายเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการทั่วๆ ไปอาทิ
เช่น การจ้างพนักงานขายรวมถึ งการบริห าร การเตรียมการเสนอขาย การบริการหลังการขาย
รวมถึงการตอบคาถามและข้อสงสัยแก่ลูกค้าด้วย (Scott & Brand, 2001; ชัยสมพล ขาวประเสริฐ,
2553)
7. ลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) การสร้ างและการน าเสนอลั ก ษณะ
ทางกายภาพสภาพแวดล้อมการออกแบบภาพลักษณ์ของอาคารสถานที่ของตัวผลิตภัณฑ์นั้นว่ ามี
ความเหมาะสมหรือสวยงามเพียงใด สิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ (Barcet, 2010) ได้แก่ ตัวอาคาร
ของร้านค้า ที่ประกอบธุรกิจ เครื่องมืออุปกรณ์ การตกแต่งสถานที่ เคาน์เตอร์ให้บริการ สถานที่
จอดรถ (โกวิท ไกรศรินท์ , 2555) ความสะดวกในการรับบริการ (ศรารัตน์ แสนป้อ, 2556) และ
การรักษาความปลอดภัย (นพรัตน์ บุญ เพียรผล, 2560) สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้
บริการ (Ryu & Lee, 2012) ดังนั้นถ้าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพดูดีและสวยงามการบริการก็ย่อมจะ
มีคุณภาพตาม
8. กระบวนการให้บริการ (Process) กระบวนการให้บริการมีความสาคัญมากต้องอาศัย
พนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือที่ทันสมัยในการทาให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่งมอบ
บริการที่ มีคุณ ภาพ (Wang et al., 2015) เนื่องจากการให้บ ริการโดยทั่ วไปมัก จะประกอบด้วย
หลายขั้นตอน ได้แก่ การต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบื้อ งต้น การให้บริการตามความต้องการ
การชาระเงิน ซึ่ งในแต่ล ะขั้น ตอนต้อ งประสานเชื่อมโยงกั นอย่างดี หากมี ขั้น ตอนใดไม่ ดีแม้ แ ต่
ขั้นตอนเดียวย่อมทาให้การบริการไม่เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า (Brian, 2011)
โดยสรุ ป จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น สามารถน ามาพั ฒ นาตั วชี้ วั ด
มาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทย โดยพิจารณาจากแนวคิดการจัดการคุณภาพ และแนวคิดการตลาด
บริการเพื่อนามาปรับใช้กับธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ ตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้
กาหนดไว้ดัง ภาพประกอบ 1
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การจัดการ
คุณภาพ
(TQM)

1. การมุ่งเน้นที่คุณภาพ
(Quality Oriented) 4 ตัวชี้วัด
2. การปรับปรุงกระบวนการการตลาด
(Quality Oriented) 4 ตัวชี้วัด
3. การมีส่วนร่วมทุกคนในองค์กร
(Involvement) 4 ตัวชี้วัด

1. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
(Product Elements) 4 ตัวชี้วัด
2. ความสามารถในการผลิตบริการและ
คุณภาพที่สม่าเสมอ (Productivity and Quality)
4 ตัวชี้วัด
3. ราคาและค่าใช้จ่ายส่วนที่ลูกค้าต้องจ่าย
(Price and Other User Outlays) 4 ตัวชี้วัด
ก า ร ต ล า ด 4. สถานที่และเวลา (Place and Time) 4 ตัวชี้วัด
บริการ (SM)
5. การส่งเสริมการตลาดและการให้การศึกษาลูกค้า
(Promotion and Education) 4 ตัวชี้วัด

มาตรฐานธุรกิจ
ร้านขนมไทยสู่
ตลาดต่างประเทศ

6. พนักงานผู้ให้บริการ (People) 4 ตัวชี้วัด
7. ลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence) 4 ตัวชี้วัด
8. กระบวนการให้บริการ (Process) 4 ตัวชี้วัด
ที่มา: การจั ดการคุณ ภาพ ปรับ ปรุงมาจาก Hsiu-Li (2002); Evans & Lindsay (2008); Swink et al. (2011);
Chan et al. (2010)
การตลาดบ ริ ก าร ป รั บ ป รุ ง มาจาก Kotler (2000); Scott & Brand (2001); Rust et al. (2004);
Amaldoss & Jain (2005); Lovelock & Wirtz (2006); Barcet (2010); Wang et al. (2015)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ระเบียบวิธวี ิจัย
เป็นการวิจัยเชิงสารวจและพัฒนา (Survey and Development Research) โดยอาศัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อสารวจข้อมูลและพัฒนาตัวชี้วัด
มาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ ตลาดต่างประเทศ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง (Secondary Order Confirmatory Factor Analysis) หลังจากนั้นกาหนดมาตรฐาน
ของธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับไม่ผ่านมาตรฐาน (1 ดาว)
ระดั บ ต่ ากว่า มาตรฐาน (2 ดาว) ระดั บ มาตรฐาน (3 ดาว) ระดั บ ดี (4 ดาว) และระดั บ ดี เยี่ ย ม
(5 ดาว) โดยใช้อัตราร้อยละของผลคูณระหว่างคะแนนน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) กับ
คะแนนดิบ (Raw Score) มาเป็นตัวกาหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบธุรกิจร้านขนมไทยในประเทศ
ไทย ทั้งนี้เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะร้านขนมไทยริมบาทวิถี ซึ่งการเปิดและปิด
กิจการอยู่เรื่อยมาเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงแต่ต้องพึ่งพาแรงงานเป็นหลักจึงทาให้ไม่มีตัวเลขทาง
สถิ ติ ที่ ร วบรวมไว้ อ ย่ างแน่ น อน จึ งได้ ค านวณหาขนาดลุ่ ม ตั ว อย่ างโดยใช้ สู ต รของ Billingsley
(Billingsley, 1995) ดังนี้
n = Z2p (1-p)
c2

โดยที่

Z = ค่ามาตรฐานของระดับความเชื่อมั่น 95% = 1.96
p = ค่าประมาณความน่าจะเป็นของประชากร = 0.50
c = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5% = 0.05

ขนาดตั ว อย่ า งที่ เหมาะสมควรอย่ า งน้ อ ย (n=384.16)  384 ราย ในการคั ด เลื อ ก
ตั ว อย่ า งใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งหลายขั้ น ตอน (Multi–stage Sampling) (Cochran, 1977)
โดยจาแนกตามการออกแบบตกแต่งเป็นหลักแบ่งเป็น 4 กลุ่ม (Stratified Random Sampling)
ร้านขนมไทยระดั บ หรู (Fine Dining) ระดั บ กลาง (Casual Dining) ระดับ ทั่ วไป (Fast Dining)
และริมบาทวิถี (Kiosk) (กระทรวงพาณิชย์, 2557) โดยในแต่ละกลุ่มทาการคัดเลือกตัวอย่างแบบ
โควต้า (Quota Sampling) ได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 96 ราย (แห่งละ 1 ราย) ได้ขนาดตัวอย่าง
รวมทั้งสิ้น 384 ราย จากธุรกิจร้านขนมไทยจานวน 384 แห่ง (96x4=384) โดยสอบถามเฉพาะผู้
ประกอบธุรกิจร้านขนมไทยหรือตัวแทน ผู้ได้รับมอบหมายที่คาดว่าจะไปทาการตลาดต่างประเทศ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการไปสอบถามด้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ ส่งทางโทรสาร
และ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อให้ขนาดตัวอย่างที่มากพอและมี ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลผู้วิจัยจึงได้ใช้แบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 1,500 ชุด ซึ่งผลการเก็บข้อมูลพบว่าแบบสอบถาม
ได้รับการตอบกลับคืน (Response Rate) ทั้งสิ้น 932 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 62.13 ซึ่งมี
ความเพียงพอสาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้วย
วิธี Maximum Likelihood Estimation: MLE) ควรมีข นาดตั วอย่ างอย่างน้ อย 15-20 เท่ าของ
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จานวนตัวแปรสังเกตได้ (Observed or Manifest Variables) (มนตรี พิริยะกุล , 2553) ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้มี 44 ตัวชี้วัดดังนั้นขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมควรอย่างน้อย 660-880 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยคาถามปลาย
ปิ ด (close-ended questions) และปลายเปิ ด (open-ended questions) โดยให้ ผู้ ต อบกรอก
แบบสอบถามด้วยตนเอง (self-administered questionnaire) แบ่งเป็นตอนแรก ข้อมูลทั่วไปของ
ธุรกิจร้านขนมไทย ลักษณะคาตอบแบบระบุรายการ (check List) และเติมคาในช่องว่าง (fill-inthe-blank) และตอนที่สอง มาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งวัดจากมาตรฐาน
ด้านการจัดการคุณภาพ ได้แก่ การมุ่งเน้นที่คุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการ การมีส่วนร่วมทุก
คนในองค์กร และด้านการตลาดบริการ (Service Marketing) ลักษณะคาตอบแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ด้วยมาตราไลเกิรต์ (Likert Scale) 7 ระดับ (1 คะแนน=ไม่ปฏิบัติเลย
, 2 คะแนน= ปฏิบัติน้อย, 3 คะแนน=ปฏิบัติค่อนข้างน้อย, 4 คะแนน=ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติบ้าง, 5
คะแนน=ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย และ 6 คะแนน=ปฏิบัติบ่อย, 7 คะแนน=ปฏิบัติบ่อยที่สุด) หลังจาก
นั้นนาคะแนนที่ได้มากาหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยเพื่ อใช้ในการแปลความโดยใช้อันตรภาคชั้นเท่ ากับ
(Max-Min)/number of Level= (7-1)/5 = 1.20 (ชูใจ คูหารัตนไชย, 2546)
การทดสอบเครื่อ งมือ ที่ ใช้ในการวิจั ย ประกอบด้ วย (1) การตรวจสอบความถู กต้ องเชิ ง
เนื้ อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ าน โดยใช้ ค่ าดั ชนี ค วามตรงตามเนื้ อ หา
(Content Validity Index: CVI) โดยคานวณจากจานวนคาถามที่ทุกคนให้ระดับ 3 และ 4 หาร
ด้วยจานวนคาถามทั้งหมด ควรมีค่าตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป ซึ่งกาหนดระดับความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
4 ระดับคือ 1) คาถามไม่สอดคล้องกับคานิยามเลย 2) คาถามจาเป็นต้องได้รับการพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงอย่างมาก 3) คาถามจาเป็นต้องได้รับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเล็กน้อย
และ 4) ค าถามมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นิ ย าม ผลการทดสอบพบว่ า ดั ช นี ค วามตรงตามเนื้ อ หา
(Content Validity Index: CVI) ของมาตรฐานธุ รกิ จ ร้ า นขนมไทยสู่ ต ลาดต่ า งประเทศเท่ า กั บ
0.909 ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2555) (2) การตรวจสอบความเชื่อมั่น
(Reliability) นาแบบสอบถามไปทดสอบก่อนนาไป ใช้จริง (Pre-test) กับผู้ประกอบธุรกิจร้าน
ขนมไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวนทั้งสิ้น 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ในส่วนที่วัดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8704 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น ตั้งแต่
0.70 ขึ้นไป (Cronbach, 2003) จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจร้านขนมไทยและมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ ตลาด
ต่างประเทศด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้
ค่ า ความโด่ ง และวิ เคราะห์ เพื่ อ พั ฒ นาและตรวจสอบความตรงของตั ว ชี้ วั ด มาตรฐานธุ ร กิ จ
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ร้านขนมไทย สู่ตลาดต่างประเทศด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) ซึ่งเป็นวิธีทางการสถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ชุดหนึ่งว่า
เกิดจากตัวแปรแฝงหรือคุณลักษณะแฝงที่เป็นองค์ประกอบร่วมภายใต้กรอบแนวคิ ดเชิงทฤษฎีว่ามี
องค์ประกอบใดบ้างที่ส่งอิทธิพลต่อตัวแปรสังเกตได้ องค์ประกอบใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อ
ทราบถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยกาหนดเป็นโมเดลองค์ประกอบมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการสารวจและยืนยันองค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่า งตัวแปรสังเกตได้
โดยจะประเมินผลความถูกต้องของโมเดล โดยประเมิน 2 ส่วน คือ (1) ประเมินความกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม (Overall Model Fit Measure) จากดัชนี 2/df, GFI,
AGFI, IFI, CFI, RMSEA, RMR และ (2) ประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่วนประกอบที่สาคัญ
ของโมเดล (Component Fit Measure) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) โดยพิจารณาจาก R2
ผลการวิจัย
ข้อมูล ทั่วไปของธุรกิ จร้านขนมไทย พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างผู้ป ระกอบธุรกิจ ร้านขนมไทย
จานวนทั้งสิ้น 932 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในรูปบุคคลธรรมดาคิดเป็นร้อยละ 70.2 ลักษณะความเป็น
เจ้าของคนเดียว ร้อยละ 61.6 ทาเลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุดถึงร้อยละ 41.6 จานวน
พนักงานในร้านเฉลี่ย 4.39 คน และระยะเวลาดาเนินธุรกิจร้านขนมไทยโดยเฉลี่ย 6.19 ปี
มาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบธุรกิจร้าน
ขนมไทยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศในระดับมาก (  =5.31)
ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพและการตลาดบริการระดับมากเช่นกัน (  =5.43 และ
5.19 ตามลาดับ ) โดยมาตรฐานด้ านการจัดการคุณ ภาพ พบว่ามีการปฏิบั ติระดับ มากเกี่ยวกั บ
การมุ่งเน้นที่คุณ ภาพ การปรับปรุงกระบวนการ การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร (  =5.50,
5.40 และ 5.40 ตามลาดับ ) ส่วนมาตรฐานด้านการตลาดบริการ พบว่ามีการปฏิบัติระดับมาก
เกี่ยวกับความสามารถในการผลิตบริการและคุณ ภาพที่สม่าเสมอ (  =5.42) องค์ประกอบของ
ผลิต ภัณ ฑ์ (  =5.41) การส่งเสริม การตลาดและการให้ การศึกษาลูกค้ า (  =5.35) ราคาและ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่ลูกค้าต้องจ่าย (  =5.34) พนักงานผู้ให้บริการ (  =5.33) กระบวนการให้บริการ
(  =5.31) ลักษณะทางกายภาพ (  =4.83) สถานที่และเวลา (  =4.51) ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ได้แก่ ความเพียงพอและปลอดภัยของ
สถานที่จอดรถภายในร้านขนมไทย (  =3.53) และการให้บริการส่งสินค้าถึงที่ (Home Delivery)
(  =3.79) ส าหรับ ระบบรัก ษาความปลอดภั ยโดยการติ ด ตั้งกล้ องวงจรปิ ด ครอบคลุ ม จุด เสี่ ย ง
โดยเฉพาะบริเวณลานจอดรถ ทางเข้าออกร้าน เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าเป็นประเด็นที่มีการ
ปฏิบัติในระดับน้อย (  =3.24) ส่วนประเด็นอื่นๆ ส่วนใหญ่ปฏิบัติระดับมาก ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ระดับมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
ระดับมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทย
การจัดการคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การมุ่งเน้นที่คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการ
องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร
การตลาดบริการ
องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
องค์ประกอบที่ 2 ความสามารถในการผลิตบริการและ
คุณภาพที่สม่าเสมอ
องค์ประกอบที่ 3 ราคาและค่าใช้จ่ายส่วนที่ลูกค้าต้องจ่าย
องค์ประกอบที่ 4 สถานที่และเวลา
องค์ ป ระกอบที่ 5 การส่ ง เสริ ม การตลาดและการให้
การศึกษาลูกค้า
องค์ประกอบที่ 6 พนักงานผู้ให้บริการ
องค์ประกอบที่ 7 ลักษณะทางกายภาพ
องค์ประกอบที่ 8 กระบวนการให้บริการ
มาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทย

5.43
5.50
5.40
5.40
5.19
5.41

S.D.
0.50
0.49
0.61
0.54
0.61
0.69

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
(1)
1
2
3
(2)
2

5.42

0.58

มาก

1

5.34
4.51

0.68
0.74

มาก
มาก

4
8

5.35

0.62

มาก

3

5.33
4.83
5.31
5.31

0.72
0.73
0.72
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก

5
7
6
-



การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
พบว่า 1) การแจกแจงข้อมูลแบบปกติของการจัดการคุณ ภาพ ให้ค่า Skewness อยู่ระหว่าง 0.324 ถึ ง 0.735 และ Kurtosis อยู่ ร ะหว่ า ง 0.297 ถึ ง 1.437 และการตลาดบริ ก าร
ค่า Skewness อยู่ระหว่าง -0.346 ถึง 0.744 และ Kurtosis อยู่ระหว่าง 0.059 ถึง 1.176 ต่างมี
ความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ทั้งนี้
เนื่องจากค่าความเบ้ (Skewness) ไม่เกิน 0.75 (ค่าสัมบูรณ์) และค่าความโด่ง (Kurtosis) ไม่เกิน
1.50 (ค่าสัมบูรณ์) จึงทาให้ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) (Hoogland &
Boomsma, 1998) ทั้ งนี้เนื่ องจากผลการวิเคราะห์ จะมี ความถูกต้ องและแม่ น ยาเมื่ อตั วแปรมี
การแจกแจงข้อมูลแบบปกติ แต่หากตัวแปรฝ่าฝืนข้อตกลงนี้จะทาให้ความคลาดเคลื่อนของโมเดล
มีค่าต่ากว่าปกติ (Underestimate) ส่งผลให้โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แบบไม่ถูกต้อง
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้วัดการจัดการคุณภาพ จานวน
12 ตัวชี้วัด มีความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.343* ถึง 0.633* มีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05)
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อีกทั้งให้ค่า KMO=0.911, Bartlett's Test of Sphericity = 819.577* มีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
(P<0.05) ส่วนการตลาดบริการ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรที่ใช้วัดจานวน 32 ตัวชี้วัด
มีความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.313* ถึง 0.775* มีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งมีค่าไม่ต่ากว่า 0.30
(ค่าสัมบูรณ์) ซึ่งเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อนนาข้อมูลไปวิเคราะห์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) อีกทั้งให้
ค่า KMO=0.948, Bartlett's Test of Sphericity=3,595.786* มีนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.05 แสดง
ให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ มีความเหมาะสมสาหรับนาไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis) เนื่องจากค่าKaiser-Meyer-Olkin (KMO) มากกว่า 0.50 และ
Bartlett's Test of Sphericity มีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560)
สรุปและอภิปรายผล
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของธุรกิจร้านขนมไทยที่พบจากผลการวิจัยข้างต้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ระเบียบข้อบังคับของการทาธุรกิจในประเทศไทยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นจะต้องมี การจดทะเบียน
กั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า (กระทรวงพาณิ ช ย์ , 2557) เพื่ อ เข้ า สู่ ร ะบบภาษี ซึ่ งเป็ น หน้ า ที่
ผู้ประกอบการ ต้องปฏิบัติตาม ลักษณะความเป็นเจ้าของคนเดียวทาให้เจ้าของธุรกิจมีอานาจ
เบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการตามความคิดของตนเป็นหลักโดยตัวธุรกิจจะต้องพึ่งพาแรงงานคน
เป็นสาคัญ (กระทรวงพาณิชย์, 2557) ซึ่งธุรกิจที่ดาเนินอยู่รอดมักจะดาเนินกิจการมาเป็นเวลานาน
พอสมควร สาหรับทาเลที่ตั้งของร้านที่เหมาะสมควรอยู่ในพื้นที่ตามกระแสค่านิยมเพื่อยกระดับตน
ให้เกิดการยอมรับว่าเป็นผู้บริโภคทันสมัย (ชวัลรัชต์ ภานุภ์คนันท์, ศิวารัตน์ ณ ปทุม และปริญ
ลักษิตามาศ, 2558)
มาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศที่พบจากผลการวิจัยข้างต้น ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากแนวโน้มของการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันจะมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ โดยคุณภาพจะเป็น
องค์ประกอบสาคัญที่ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการต้องจัดทาให้เกิดขึ้น หรือดารงรักษาไว้ หรือปรับปรุงให้
ดีกว่าเดิม ถือเป็นหลักประกันที่รักษาตลาดการค้าและการขยายตลาดการค้า ออกไปโดยยังคงมี
กาไรสูงสุด ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด Total Quality Management: TQM ของ วิฑูรย์ สิมะโชคดี
(2552); วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2552) ที่กล่าวถึงแกนสาคัญของระบบ TQM คือความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่วนสาคัญของกระบวนการอยู่ที่การจัดการปรับปรุงสิ่งที่จาเป็นสาหรับ
ระบบ เครื่องมือ และทีมงาน ระบบนี้ได้เตรียมขอบข่ายความก้าวหน้าของงานไว้เพื่อความพร้อม
สาหรับตรวจสอบ ขณะเดียวกันมุ่งเน้นคุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนขององค์การมีส่วนร่วมและมุ่ง
หมายผลกาไร ในระยะยาวเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งสร้างผลตอบแทนแก่สมาชิก
ขององค์การและแก่สังคม
มาตรฐานด้านการตลาดบริการที่ พบจากผลการวิจัยข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ
Lovelock & Wirtz (2006) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาดบริการทั้ง 8 (8’Ps)
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ของการบริการแบบผสมผสานซึ่ง นิยมใช้ในภาคธุรกิจบริการโดยมีการเน้นย้าจากเดิม (7’Ps) เพิ่ม
อีก 1’Ps คือความสามารถในการผลิตและคุณภาพที่สม่าเสมอ (Productivity and Quality) ที่มุ่ง
รักษาคุณภาพการบริการเพื่อให้ธุรกิจบริการได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับสามารถดารงอยู่ได้หรือคงอยู่
ในใจผู้บริโภค อันมีผลให้การบริการของโครงการฯ ดังกล่าวมีคุณภาพที่ดีได้รับการตอบรับจาก
ผู้ใช้บริการด้วย
เมื่ อ พิ จ ารณารายประเด็ น พบว่ า ประเด็ น ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่
การให้บริการส่งสินค้าถึงที่ (Home Delivery) (  =3.79) ความเพียงพอและปลอดภัยของสถานที่
จอดรถภายในร้านขนมไทย (  =3.53) สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิท ไกรศรินท์ (2555) ศึกษา
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในอาเภอเมือง
ราชบุรี พบว่าการส่งอาหารถึงที่ ความสะดวกสบายในการรับบริการ กระบวนการสั่งรวดเร็วไม่ต้อง
รอนานต่างเป็นปัจจั ยที่ให้ความสาคัญระดับปานกลางทั้งสิ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศรารัตน์ แสนป้อ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่ใช้บริการ
ร้านอาหารบนถนนห้ วยแก้ ว อาเภอเมื อ งจั งหวัด เชี ยงใหม่ พบว่ าสถานที่ จอดรถเป็ น เรื่อ งที่ ให้
ความสาคัญปานกลาง สาหรับระบบรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมจุด
เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณลานจอดรถ ทางเข้าออกร้าน เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าเป็นประเด็นที่
มีการปฏิบัติในระดับน้อย (  =3.24) ส่วนประเด็นอื่นๆ ของการจัดการคุณ ภาพและการตลาด
บริ ก ารส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บั ติ ร ะดั บ มากซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นพรัต น์ บุ ญ เพี ย รผล (2560)
ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการของธุรกิจร้านอาหารสาหรับนักท่องเที่ยวนานาชาติในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าธุรกิจร้านอาหารควรมีระบบการรักษาความปลอดภัย
สาหรับลูกค้าโดยติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า (Assurance)
วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจั ย ข้ อ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาและตรวจสอบความตรงของตั ว ชี้ วั ด
มาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสูต่ ลาดต่างประเทศ โมเดลองค์ประกอบของตัวชี้วัดมาตรฐานธุรกิจร้าน
ขนมไทย สู่ตลาดต่างประเทศที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากความ
กลมกลืนของโมเดลในภาพรวม (Overall Model Fit Measure) พบว่า สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์/
ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (2/df)=1.361 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือน้อยกว่า 3 (Silván, 1999)
เมื่ อ พิ จ ารณาดั ชนี ก ลุ่ ม ที่ ก าหนดไว้ ที่ ร ะดั บ มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 0.90 พบว่ า ดั ชนี ทุ ก ตั ว ได้ แ ก่
GFI=0.935, AGFI=0.909, NFI=0.984, IFI=0.932, CFI=0.931 ผ่ า นเกณฑ์ (Byrne, 2001) ส่ ว น
ดัชนีที่กาหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่าดัชนี RMR= 0.028 และ RMSEA= 0.042 ผ่านเกณฑ์
ที่ ก าหนดไว้ เช่ น เดี ย วกั น (Kelloway, 1998) จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ าน การวิ จั ย ที่ 1 ว่ า “โมเดล
องค์ ป ระกอบของตั วชี้ วัด มาตรฐานธุรกิ จ ร้านขนมไทยสู่ ต ลาดต่ างประเทศที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วาม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์” อีกทั้งโมเดลที่พัฒนาขึ้นต่างมีความตรงเชิงเหมือน (Convergent
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Validity) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากค่ า ความเชื่ อ มั่ น เชิ ง โครงสร้ า ง (Construct Reliability: ρc) ของ
การจัดการคุณภาพและการตลาดบริการอยู่ระหว่าง 0.769 ถึง 0.980 ผ่านเกณฑ์คือมากกว่า 0.60
(Hair et al., 2010) ตลอดจนค่าความผันแปรของค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของ
การผันแปรที่สกัดได้ (Average Variance Extracted: ρv) อยู่ระหว่าง 0.446 ถึง 0.888 ซึ่งมีบาง
ค่าเท่ากับ 0.446 และ 0.499 ไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่า 0.50 อย่างไรก็ตาม Hatcher (1994) กล่าวว่า
บ่อยครั้งที่ค่าความผันแปรของค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของการผันแปรที่สกัดได้
จะมีค่าต่ากว่า 0.50 เมื่อเป็นเช่นนี้ให้พิจารณาที่ค่าความเชื่อมั่นเชิ งโครงสร้างซึ่งควรมากกว่า 0.60
และค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ซึ่งควรมีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) แทน
(Kline,1994) หรือกล่าวอีกนัยว่าองค์ประกอบ (ตัวแปรแฝง) กับตัวบ่งชี้ที่อยู่ภายใน (ตัวแปรสังเกต
ได้) มีความเหมือนกั นนั่นเอง (ฉัตรศิริ ปิยพิ มลสิทธิ์, 2558) เมื่อเป็ นเช่นนี้ ผลการพั ฒ นาตัวชี้วัด
มาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ ตลาดต่างประเทศในครั้งนี้ ยังคงประกอบด้วย 44 ตัวชี้วัดจาก 11
องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดการคุณภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัดให้ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading: λ) อยู่ระหว่าง 0.579 ถึง 0.959 ซึ่งมีความผันแปรร่วม (Square
Multiple Correlation: R2) อยู่ระหว่างร้อยละ 33.6 ถึง 92.0 และการตลาดบริการ ประกอบด้วย
8 องค์ประกอบ 32 ตัวชี้วัด ให้ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading: λ) อยู่ระหว่าง 0.620
ถึง 0.965 ซึ่งมีความผันแปรร่วม (Square Multiple Correlation: R2) อยู่ระหว่างร้อยละ 38.4
ถึง 93.0 ทั้งนี้เนื่องจากค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป
(Kline, 1994) ดังตาราง 2 พร้อมทั้งสรุปเป็นภาพประกอบ 2
ตาราง 2 โมเดลองค์ประกอบตัวชี้วัดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
องค์ประกอบตัวชี้วัดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทย
การจัดการคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 การใช้ วั ต ถุ ดิ บ ส่ ว นผสม/เครื่ อ งปรุ ง แต่ ง ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของไทย
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 การควบคุ ณ ภาพ ความสะอาด ปลอดภั ย และมี
เครื่องหมายรับรอง
ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่นเน้นคุณค่าโภชนาการ และพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อ
ประกอบการผลิต
ตัวชี้วัดที่ 4 การใส่ใจในคุณภาพการบริการของร้านขนมไทยให้เกิด
ความประทับใจ
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R2

ρc
0.960
0.959 0.920 0.762
0.579 0.336
λ

0.650 0.422
0.694 0.482
0.738 0.544

ρv
0.888
0.446

องค์ประกอบตัวชี้วัดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทย
องค์ประกอบที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพอย่ า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 2 เมื่อมีความผิดพลาด สามารถไล่กลับไปยังต้นกาเนิดเพื่อ
แก้ไขได้
ตัวชี้วัดที่ 3 มีก ารตรวจสอบและวัดคุณ ภาพในทุกๆ ขั้นตอนของ
การผลิต
ตัวชี้วัดที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบการบริก ารใหม่ๆ สม่าเสมอเพื่ อ
ดึงดูดความสนใจ
องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมทุกคนในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 1 การสร้างบรรยากาศองค์ก รให้เกิดการทางานเป็นทีม
(Team Work)
ตัว ชี้ วัด ที่ 2 การเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คน มี ส่ วนร่ วมในการคิ ด รั บ ฟั ง
ความเห็น
ตัวชี้วัดที่ 3 การฝึกอบรมให้พนักงานได้เรียนรู้ เข้าใจระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 องค์กรได้นาแนวคิดเกี่ยวกับ 5 ส.มาใช้โดยเน้นการมีส่วน
ร่วม
การตลาดบริการ
องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดที่ 1 ส่วนผสม วัตถุดิบ เครื่องปรุงแต่งควรสด สะอาดและ
ปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 2 ความโดดเด่นของเมนูขนมไทย มีความเอกลักษณ์ของ
ไทยเฉพาะตัว
ตัวชี้วัดที่ 3 คุณค่าทางกายภาพ และคุณค่าทางเคมี

R2
ρc
λ
0.955 0.912 0.840
0.754 0.568

ρv
0.567

0.765 0.585
0.711 0.506
0.781 0.609
0.913 0.834 0.779
0.690 0.475

0.499

0.711 0.505
0.704 0.495
0.720 0.518
0.980
0.942 0.887 0.883
0.842 0.709

0.859
0.654

0.781 0.611
0.786 0.618

ตัวชี้วัดที่ 4 การรับรองมาตรฐานขนมไทยด้วยเครื่องหมาย/ป้าย/ 0.824 0.679
ฉลาก
องค์ประกอบที่ 2 ความสามารถในการผลิตบริการและคุณ ภาพที่ 0.965 0.930 0.816
สม่าเสมอ
ตัวชี้วัดที่ 1 กาหนดสูตรขนมไทยแต่ละเมนูเพื่อให้เกิดความเที่ยงใน 0.788 0.621
การผลิต

0.528
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องค์ประกอบตัวชี้วัดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทย
ตัวชี้วัดที่ 2 นโยบายการไม่ลดต้นทุนการผลิตหรือบริการลง

R2
λ
0.771 0.594

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 ความหลายหลายของเมนู ข นมไทยที่ มี ใ ห้ เ ลื อ ก
รับประทาน
ตัวชี้วัดที่ 4 การให้บ ริก ารที่มีคุณ ภาพโดยคานึงถึงหลัก ความเสมอ
ภาคไม่แบ่งแยก
องค์ประกอบที่ 3 ราคาและค่าใช้จ่ายส่วนที่ลูกค้าต้องจ่าย
ตัวชี้วัดที่ 1 การกาหนดราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ คุณภาพ
และความนิยม
ตัวชี้วัดที่ 2 กลยุทธ์จิตวิทยาตั้งราคาลงท้ายด้วยเลขคี่ เลขคู่ (Oddeven pricing)
ตัวชี้วัดที่ 3 นโยบายพยุงราคาไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด
ที่วัตถุดิบแพง
ตัวชี้วัดที่ 4 การรักษามาตรฐานด้านรสชาติและส่วนผสมแทนการ
ลดราคา
องค์ประกอบที่ 4 สถานที่และเวลา
ตัวชี้วัดที่ 1 ทาเลที่ตั้งร้านขนมไทยอยู่ในแหล่งชุมชน หาง่ายมีป้าย
บอก
ตัวชี้วัดที่ 2 ความเพียงพอและปลอดภัยของสถานที่จอดรถภายใน
ร้านขนมไทย
ตัวชี้วัดที่ 3 การส่งมอบ/กระจายขนมไทยและบริการแก่ลูก ค้าใน
เวลารวดเร็ว
ตัวชี้วัดที่ 4 การให้บริการส่งสินค้าถึงที่ (Home Delivery)

0.620 0.384

องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมการตลาดและการให้การศึกษาลูกค้า
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 ก ารส่ ง เสริ ม ก ารต ลาด โด ย ก ารโฆ ษ ณ าแ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 2 การให้ส่วนลดพิเศษจากบัตรสมาชิก คูปอง/สแตมป์/
แต้มสะสม
ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลสาคัญ

0.920 0.846 0.816
0.711 0.506

ρc

ρv

0.900 0.810 0.871
0.775 0.601

0.629

0.715 0.512

0.848 0.720
0.859 0.738
0.677 0.459
0.955 0.912 0.900
0.852 0.726
0.829 0.687
0.837 0.701
0.811 0.658

0.721 0.520
0.748 0.560

ตัวชี้วัดที่ 4 การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว (Story) และคุณค่าทาง 0.718 0.515
โภชนาการ
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0.693

0.525

องค์ประกอบตัวชี้วัดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทย
องค์ประกอบที่ 6 พนักงานผู้ให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 1 การอบรมมารยาทการกล่าวคาต้อนรับ การพูดจา แต่ง
กายสุภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 การสร้างอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และ มีใจบริการ
(Service Mind)
ตั วชี้ วั ด ที่ 3 การสร้างแรงจู ง ใจให้ เกิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น ด้ ว ยการ
เสริมแรงให้รางวัล
ตัวชี้วัดที่ 4 การสื่อสารระหว่างพนักงานผู้ให้บริการกับลูกค้ามีความ
ชัดเจนถูกต้อง
องค์ประกอบที่ 7 ลักษณะทางกายภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 การตกแต่งร้านเป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะตัวแสดงออกถึ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัดที่ 2 อุปกรณ์เครื่องครัว/เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้มีความลงตัวเป็นสัด
เป็นส่วน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 อุ ณ หภู มิ อากาศถ่ า ยเทสะดวก แสงสว่ า งเพี ย งพอ
ปราศจากกลิ่นอัน
ตัวชี้วัดที่ 4 มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด
ครอบคลุมจุดเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8 กระบวนการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 1 การเรียงลาดับก่อนหลังการส่งมอบ โดยจดบันทึกเวลา
หรือจัดคิว
ตัวชี้วัดที่ 2 การลดขั้นตอนโดยให้ลูกค้า จดรายการขนมไทยสั่งเอง
บริการตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 3 กระบวนการรับชาระ จะต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว

R2
ρc
λ
0.963 0.927 0.882
0.785 0.617

ρv
0.553

0.766 0.587
0.842 0.708
0.836 0.698
0.957 0.916 0.855

0.596

0.801 0.642
0.757 0.573
0.773 0.597
0.757 0.574
0.801 0.641 0.918
0.814 0.662

0.737

0.913 0.834
0.749 0.561

ตัวชี้วัดที่ 4 การรับประกั น ความพึ งพอใจแก่ ลูก ค้ าโดยเน้น ความ 0.944 0.891
สะดวกรวดเร็ว
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การจัดการ
คุณภาพ
(TQM)

1. การมุ่งเน้นที่คุณภาพ
(Quality Oriented) 4 ตัวชี้วัด (0.579<λ<0.738)
2. การปรับปรุงกระบวนการการตลาด
(Quality Oriented) 4 ตัวชี้วัด (0.711<λ <0.781)
3. การมีส่วนร่วมทุกคนในองค์กร
(Involvement) 4 ตัวชี้วัด (0.690<λ <0.720)

1. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
(Product Elements) 4 ตัวชี้วัด (0.781<λ <0.842)
2. ความสามารถในการผลิตบริการและ
คุณภาพที่สม่าเสมอ (Productivity and Quality)
4 ตัวชี้วัด (0.620<λ< 0.788)
3. ราคาและค่าใช้จ่ายส่วนที่ลูกค้าต้องจ่าย
( Price and Other User Outlays) 4 ตั ว ชี้ วั ด
(0.677<λ<0.859)
4. สถานที่ แ ละเวลา (Place and Time) 4 ตั ว ชี้ วั ด
การตลาด
(0.811<λ<0.852)
บริการ (SM)
5. การส่งเสริมการตลาดและการให้การศึกษาลูกค้า
(Promotion and Education) 4 ตัวชี้วัด
(0.711<λ <0.748)
6 . พ นั ก งาน ผู้ ให้ บ ริ ก า ร (People) 4 ตั ว ชี้ วั ด
(0.766<λ<0.842)
7. ลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence) 4 ตัวชี้วัด (0.757<λ<0.801)
8. กระบวนการให้ บ ริ ก าร (Process) 4 ตั ว ชี้ วั ด
(0.749<λ<0.944)

0.959
0.955
0.913

0.942
0.965
0.900
0.955

มาตรฐานธุรกิจ
ร้านขนมไทยสู่
ตลาดต่างประเทศ

0.920
0.963
0.957
0.801

ภาพประกอบ 2 โมเดลองค์ประกอบตัวชี้วัดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสูต่ ลาดต่างประเทศ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อกาหนดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
การประเมิ น ระดั บ มาตรฐานธุ ร กิ จ ร้ า นขนมไทยสู่ ต ลาดต่ า งประเทศ กระท าโดยการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการผู้ประเมินอย่างน้อย 5 ท่าน เพื่อประเมินธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศจาก
44 ตัวชี้วัดใน 11 องค์ประกอบข้างต้น มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยนาผลรวมจากการประเมิน
ทั้ ง 44 ตั วชี้ วัด ใน 11 องค์ ป ระกอบดั งกล่ าวของกรรมการแต่ล ะคนแล้วท าการตั ด คะแนนของ
กรรมการที่ให้คะแนนรวมสุทธิสูงสุดและต่าสุดออก นาผลคะแนนของกรรมการที่เหลือมาคานวณ
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รวมกันเพื่อหาค่าเฉลี่ยรวมสุทธิแล้วแปลงหน่วยเป็นอัตราร้อยละ (%) เทียบกับมาตรฐานที่กาหนด
เกณฑ์ไว้
โดยการกาหนดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศสามารถกาหนดเกณฑ์ได้
5 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับไม่ผ่านมาตรฐาน (1 ดาว) จะต้องได้คะแนนรวมสุท ธิต่ากว่าร้อยละ 50
2) ระดับต่ากว่ามาตรฐาน (2 ดาว) จะต้องได้คะแนนรวมสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 50-59 3) ระดับ
มาตรฐาน (3 ดาว) จะต้องได้คะแนนรวมสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 60-69 4) ระดับดี (4 ดาว) จะต้อง
ได้คะแนนรวมสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 70-79 และ 5) ระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) จะต้องได้คะแนนรวม
สุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80-100 ด้วยเหตุนี้จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ว่า “มีความแตกต่างกันในการ
กาหนดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ ตลาดต่างประเทศทั้ง 5 ระดับ” อย่างไรก็ตามเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐาน (ดาว) ที่ให้แก่ธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างประเทศควรมีอายุเพียง 3 ปี ก็จะต้อง
ประเมินใหม่เพื่อรักษามาตรฐานความเอกลักษณ์เฉพาะตัวของขนมไทยอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2558) ที่ศึกษาคู่มือเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร พบว่า
เกณฑ์มาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร สามารถแบ่งระดับของผลการประเมิน ได้ 5 ระบบ
ระดับ A (ดีเลิศ) คะแนนประเมินรวมได้ มากกว่าร้อยละ 80 ระดับ B (ดีมาก) คะแนนประเมินรวม
ได้ ร้อยละ 70-79 ระดับ C (ดี) คะแนนประเมินรวมได้ ร้อยละ 60-69 ระดับ D (พอใช้) คะแนน
ประเมิน รวมได้ ร้อยละ 50-59 และควรปรับ ปรุง คะแนนประเมิ น รวมได้ น้ อ ยกว่าร้อยละ 50
ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านขนมไทยในประเทศไทยควรปรับตัวในมิติการจัดการคุณภาพด้วย
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการทาการตลาดในธุรกิจบริการ ด้วยการวางกลยุทธ์
ทางการตลาดบริการแบบผสมผสานแนวใหม่ (Modern Integrated Service Marketing) อาทิ
เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแอพพลิเคชั่นนาเสนอรายการส่งเสริมการขายบนโทรศัพท์มือถือ
ด้วยการนาร่อง สู่ตลาดกลุ่มสมาชิกอาเซียนก่อน ซึ่งจะทาให้ทราบถึงศักยภาพความพร้อมและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ปัญหาอุปสรรคเพื่อจะได้หากลวิธีมาเตรียมพร้อมรับมือได้
การสร้างพันธมิตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง อาทิ กลุ่มแม่บ้าน/วิสาหกิจชุมชนขนม
ไทย สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนาตัวชี้วัดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ ตลาด
ต่างประเทศที่พัฒ นาขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการผลักดัน นโยบายการอบรมพัฒ นาความรู้
ทักษะ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ และการตลาดบริการให้มี ความ
พร้อมเพื่อให้ธุรกิจร้านขนมไทยมีมาตรฐานอันพึงประสงค์ รวมถึงสามารถนาตัวชี้วัดที่สาคัญไปจัด
โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้เทียบเคียงกับต่างประเทศ
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เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ (Factor Loading) ของมาตรฐานธุ ร กิ จ ร้ า น
ขนมไทย สู่ตลาดต่างประเทศแต่ล ะด้ าน จากการวิเคราะห์ Secondary Order Confirmatory
Factor Analysis ทาให้ทราบว่ามาตรฐานธุรกิ จร้านขนมไทยด้านใดและตัวชี้วัดใดมีความสาคัญ
มากน้อย ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลในการเลือกและจัดลาดับความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อกาหนด
นโยบายในการพั ฒ นามาตรฐานธุ รกิ จ ร้า นขนมไทยสู่ ต ลาดต่ างประเทศ อาทิ เช่ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4
การรับประกันความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยเน้นความสะดวกรวดเร็วในการบริการ (Factor Loading
สูงสุด=0.944) โดยการกาหนดระยะเวลาในการรอคอยและส่งมอบสินค้าเพื่อกระตุ้นการทางาน
พร้อมปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างค่านิยมความตรงต่อเวลาแก่พนักงานในร้านพร้อมชดเชยค่า
เสียความรู้สึกด้วยการให้ส่วนลด ของแถม หรือสิทธิประโยชน์อื่นเพื่อรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาซื้อ
ซ้า
สาหรับการวิจั ยครั้งต่อไป ควรพัฒนาตัวชี้วัดและกาหนดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทย
ประยุกต์หรือไทยนานาชาติสู่ตลาดต่างประเทศเฉพาะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วถึงจนสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดมาตรฐานตัวชี้วัดได้อย่างเหมาะสมด้วย
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