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ปจจัยทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการบริหาร การสนับสนุนจาก
ครอบครัว และการสนับสนุนดานการเงิน กับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และ 2) ศึกษาปจจัยทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ยอม กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 360 คน ที่ไดจากการ
สุ ม อย า งเป น ระบบ เครื่ อ งมื อ คื อ แบบสอบถาม 1 ฉบั บ แบ งเป น 5 ตอน คื อ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล แบบสอบถาม
ความสามารถในการบริหาร การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนดานการเงิน และประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ
ของผู ประกอบการวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย อม ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาและหาค าความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามดวยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .91, .72, .80 และ .71 ตามลําดับ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา หาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
และวิเคราะหการวิเคราะหถดถอยพหุ กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับคะแนนของปจจัยที่ศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดังนี้ ความสามารถในการบริหาร ( X = 4.16,
S.D. = 0. 44) การสนับสนุนจากครอบครัว ( X = 4. 05, S.D. = 0. 46) การสนับสนุนดานการเงิน ( X = 4.04, S.D. = 0. 49)
และประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( X = 4. 06, S.D. = 0. 48)
2. ความสามารถในการบริหาร การสนับสนุนจากครอบครัว และการสนับสนุนทางการเงินมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางบวก (r=.503, .526 และ .563
ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ＜.000)
3. การสนับสนุนทางการเงิน ความสามารถในการบริหาร และการสนับสนุนจากครอบครัว สามารถทํานาย
ประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรอยละ 39.30 (R2 =. 393)
สมการมาตรฐานทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังนี้
ประสิทธิภาพการดําเนิ นธุรกิจ =.328 (การสนับสนุนทางการเงิน) +.225 (ความสามารถในการบริหาร) +.182 (การ
สนับสนุนจากครอบครัว)
คําสําคัญ : ปจจัยทํานาย, ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ, ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

อาจารยประจํา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2 รองศาสตราจารย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
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Abstract
The research purposes were to study the relationship between management ability, family
support, financial support and business performance of SMEs entrepreneurs; and study the
efficiency predictive factors of business performance in SMEs entrepreneurs. The participants of the
research were 259 SMEs entrepreneurs industry sector, Samut Sakhon Province, by using systematic
sampling. Data were collected by using 5 sets of questionnaires: demographic data, management
ability, family support, financial support and business performance of SMEs entrepreneurs. The
questionnaires were tested for content validity index and the reliability by Cronbach’s alpha
coefficient were .91, .72, .80 and .71 respectively. Data were analyzed by frequency, percentage,
mean, standard deviation, Person product moment correlation and stepwise multiple regression
analysis the significant at the .05. The major finding were :
1. The score of management ability, family support, financial support and business
performance of SMEs entrepreneurs were high level.
2. Management ability, family support, financial support were positive significant with business
performance of SMEs entrepreneurs at the .01 level (r=.503, .526 and .563 respectively)
3. Financial support, management ability and family support were significant efficiency
predicted factors for business performance of SMEs entrepreneurs in stepwise multiple regression
analysis at the level .01 and able to account for 39.30 percent (R2 =. .393) of the variance. The
predicted equation in standard score form can be stated as follows:
Business performance of SMEs entrepreneurs =.328 (Financial support) +.225 (management
ability) +.182 (family support)
Keywords: Predictive factors, Business performance, SMEs entrepreneurs
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ภาคธุรกิจเปนตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ การดําเนินธุรกิจมีความยุงยากซับซอน และ
แขงขันสูง ผูประกอบการจึงจําเปนที่จะตองมีความรู ความสามารถ และไดรับการสนับสนุนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อ
ชวยใหผูสามารถบริหารธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ (Khosla, 2015) การสรางธุรกิจชวยลดการวางงาน ความยากจน
และสรางงานใหม ใหกั บชุ มชน รวมทั้ งสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจให กั บประทศ (Johnson et al., 2015) จึงมี ความ
พยายามของนานาประเทศที่จะสงเสริม หรือสนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมมาก (Singh and Belwal,
2008) เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมชวยเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแตละประเทศได โดยเฉพาะใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา ที่พบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีมากกวา 90% ของอุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศ
และ เปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศเหลานี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสําคัญในการ
ลดความยากจน การสรางงาน และสรางมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น (Ebiringa, 2011) เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมชวยประเทศใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจที่ตองการ
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ประเทศต าง ๆ มี ความพยายามสงเสริมให เกิ ดวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย อมมากขึ้ น อยางไรก็ ตาม
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหลายรายที่ยังประสบปญหาที่ไมสามารถบริหารวิสาหกิจของตนเองให
ประสบความสําเร็จ Amiri, Zali & Majd (2009) ศึกษาพบวา ผูประกอบการธุรกิจรายใหมเพียงรอยละ 10 เทานั้นที่
สามารถดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ สวนที่เหลือธุรกิจประสบความลมเหลวไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได และ
ผูประกอบการธุรกิจที่อายุนอยมีอัตราความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจในปแรกสูงถึงรอยละ 20 และการดําเนินธุรกิจ 6 ป
ต อ มาประสบความล ม เหลวถึ งร อ ยละ 66 เนื่ อ งจากการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จโดยปราศจากความสามารถที่ เพี ย งพอของ
ผูประกอบการจะทําใหธุรกิจไมสามารถดํารงอยูรอดได สอดคลองกับ Ahmed, Rafiq & Saad (2003) พบวา ปจจัยดาน
การเงินที่เขามาเกี่ยวของจะชวยใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ รวมทั้งความสามารถของผูประกอบการที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ
สําหรับประเทศไทย องคกรธุรกิจสวนใหญ จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในปพ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีวิสาหกิจทั้งหมด 3,013,722 แหง มีเพียง 9,025
รายเทานั้นที่เปนวิสาหกิจขนาดใหญ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงมีมากกวารอยละ 99 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2560 ผลผลิตจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.1 ของ GDP ของ
ประเทศ ในแงของการจางงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกอใหเกิดการจางงานถึง 10.7 ลาน คน คิดเปนสัดสวน
สูงถึงรอยละ 80 ของการจางแรงงานทั่วไป (นฏา วะสี และคณะ, 2561) แตยังคงพบวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมของไทยยังคงประสบปญหาหลายประการ เชน มีผูประกอบเพียง 5.2 แสนรายหรือคิดเปนรอยละ
17 ที่ไดรับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย และเมื่อพิจารณาพบวาสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยสวนใหญกระจุกอยูกับ
ผูประกอบการบางรายเทานั้น (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) สงผลใหผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีขอจํากัดในการบริหารธุรกิจใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่ตองการ
จากสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อใหมีขอมูลเชิงประจักษที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบาย หรือ
กลยุทธในการสงเสริม ใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมบริหารธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จะ
นํามาซึ่งผลลัพธเชิงบวกตอภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการบริหาร การสนับสนุนจากครอบครัว และการ
สนับสนุนดานการเงิน กับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. เพื่อศึกษาปจจัยทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน
6,173 คน กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สมุทรสาคร จํานวน 360 คน กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางเลขสุมของเครซี่และมอรแกน สุมกลุมตัวอยางตามสัดสวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในแตละอําเภอ จังหวัดสมุทรสาคร
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 1 ฉบับที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ แบงเปน 5 ตอน คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ลักษณะ
ขอคําถาม 2-4 ตัวเลือก 2) แบบสอบถามความสามารถในการบริหารธุรกิจ จํานวน 16 ขอ 3) แบบสอบถามการสนับสนุน
จากครอบครั ว จํ านวน 12 ข อ 4) แบบสอบถามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น จํ านวน 12 ข อ และ 5) แบบสอบถาม
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ จํานวน 16 ขอ ขอคําถามของแบบสอบถามทั้ง 4 ตอน ลักษณะประมาณคา 5 ระดับ คือ
มากที่สุด-นอยที่สุด
ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย โดยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานพิจารณาความ
ตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item –Objective Congruence: IOC) ไดคาดัชนีความ
สอดคลองของเครื่องมือเปนรายขอ ระหวาง .80-1.00 และนําแบบสอบถามที่มีคา IOC ตั้งแต .80 ไปทดลองใช (Try
out) กับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอยในกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ไดคาความเที่ยงของความสามารถในการบริหารธุรกิจ การสนับสนุนจาก
ครอบครัว การสนับสนุนทางการเงิน และ ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจเทากับ .91, .72, .80 และ .71 ตามลําดับ
การวิเคราะหขอมูล
สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 1) สถิติเชิงพรรณนา คือ การหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายคุณลักษณะปจจัยสวนบุคคลกลุมตัวอยาง และระดับคะแนนความสามารถในการ
บริหารธุรกิ จ การสนับ สนุ นจากครอบครัว การสนั บ สนุ นทางการเงิน และประสิทธิภ าพการดํ าเนิ นธุรกิจ 2) สถิ ติ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร คือการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน และ 3) สถิติวิเคราะหตัวแปรหลาย
ตัวแปร คือการวิเคราะหถดถอยพหุ
สรุปผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเพศชายจํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ
56.90 ส วนใหญ มี อ ายุ ร ะหวาง 31-40 ป จํ านวน 126 คน คิ ด เป น รอ ยละ 35 การศึ ก ษาต่ํ ากว าปริ ญ ญาตรี และ
ปริญญาตรีจํานวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 42.50 และ 42.20 สวนมากโสด จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 80.60
และสวนใหญมีประสบการณบริหารธุรกิจมากกวา 7 ปขึ้นไป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 27.80
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการบริหารธุรกิจ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนทาง
การเงิน และประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคะแนนความสามารถในการบริหารธุรกิจ การสนับสนุนจาก
ครอบครัว การสนับสนุนทางการเงิน และประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจในภาพรวม (n=360)
ขอความ
S.D.
ระดับ
X
ความสามารถในการบริหารธุรกิจ (Management ability)
4.16
0. 44
มาก
การสนับสนุนจากครอบครัว (Family support)
4. 05
0. 46
มาก
การสนับสนุนทางการเงิน (Financial support)
4. 04
0. 49
มาก
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ (Business performance)
4. 06
0. 48
มาก
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จากตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยคะแนนของปจจัยที่ศึกษาทั้ง 4 ปจจัยอยูในระดับมากทั้งหมด โดยความสามารถ
ในการบริหารธุรกิจมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4. 16, S.D. = 0. 44) และ การสนับสนุนทางการเงินมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
( X = 4. 04, S.D. = 0. 49)
3. ความสัมพันธระหวางความสามารถในการบริหารธุรกิจ การสนับสนุนทางการเงิน การสนับสนุนจาก
ครอบครัว กับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวาง ความสามารถในการบริหารธุรกิจ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนทาง
การเงิ น กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของผู ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มแสดงในรู ป
เมตริกสหสัมพันธ (Correlation Matrix)
ตัวแปร
1
2
3
4
1. ความสามารถในการบริหารธุรกิจ
1.000
2. การสนับสนุนจากครอบครัว
.584**
1.000
3. การสนับสนุนทางการเงิน
.523**
.648**
1.000
4. ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
.503**
.526**
.563**
1.000
*p<.05
จากตารางที่ 2 พบวา การสนับสนุนทางการเงิน การสนับสนุนจากครอบครัว และความสามารถในการบริหาร
ธุรกิจ มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(r=.563, .526, และ .503)
4. การวิเคราะหปจจัยทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธพหุคูณ (R) ระหวางตัวแปรทํานายที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูส มการถดถอยกับ
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม แสดงอํานาจการทํานาย (R2)
และคาอํานาจการทํานายที่เพิม่ ขึน้ (R 2 change)
ลําดับขั้นการทํานาย
R
R2
R2 change
F
p-value
1. การสนับสนุนทางการเงิน
.563
.317
.317
166.432
.000
2. การสนับสนุนทางการเงิน
และความสามารถในการบริหารธุรกิจ
.614
.377
.060
34.146
.000
3. การสนับสนุนทางการเงิน
ความสามารถในการบริหารธุรกิจ
และการสนับสนุนจากครอบครัว
.627
.393
.016
9.667
.002
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จากตารางที่ 3 พบวา การสนับสนุนทางการเงินสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนิน
ธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมไดรอยละ 31.7 (R2 = .317) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
การสนับสนุนทางการเงิน และความสามารถในการบริหารธุรกิจ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรอยละ 37.7 (R2 = .377) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในการบริหารธุรกิจสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพ
การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเพิ่มขึ้นรอยละ 6 (R2 = .060)
การสนับสนุนทางการเงิน ความสามารถในการบริหารธุรกิจ และการสนับสนุนจากครอบครัวสามารถรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรอยละ
39.3 (R2 = .393) อย างมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 โดยการสนั บ สนุ น จากครอบครั วสามารถอธิบ ายความ
แปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6
(R2 = .016)
ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรทํานายในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta)
ตัวแปรทํานาย
B
SEB
Beta
t
การสนับสนุนทางการเงิน
.323
.055
.328
5.876
ความสามารถในการบริหารธุรกิจ
.245
.057
.225
4.303
การสนับสนุนจากครอบครัว
.189
.061
.182
3.109
Constant
.973
.209
4.661
R= .627
R2 = .393
SE est = .37796
F= 9.667
p-value =.000

p-value
.000
.000
.000
.000

จากตารางที่ 4 พบวา การสนับสนุนทางการเงินมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยสูงที่สุดในการทํานายประสิทธิภาพ
การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Beta=.328) รองลงมาคือ ความสามารถใน
การบริห ารธุรกิจ (Beta =.225) และการสนั บสนุ นจากครอบครัว (Beta=.182) ตามลําดั บ สามารถสรางสมการ
ทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดังนี้
สมการทํานายในรูปคะแนนดิบ
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม = .973 + .323 (การ
สนับสนุนทางการเงิน) +.245 (ความสามารถในการบริหารธุรกิจ) + .198 (การสนับสนุนจากครอบครัว)
สมการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม = .328 (การสนับสนุน
ทางการเงิน)+ .225 (ความสามารถในการบริหารธุรกิจ) + .182 (การสนับสนุนจากครอบครัว)
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อภิปรายผล
การอภิปรายผลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยทั้ง 2 ขอ มีดังนี้
1. การสนับสนุนทางการเงิน การสนับสนุนจากครอบครัว และความสามารถในการบริหารธุรกิจ มีความสัมพันธ
ทางบวกระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.563, .526, และ
.503 ตามลําดับ) สามารถอภิปรายไดดังนี้
1.1 การสนับสนุนทางการเงินมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=563 ) สามารถอภิปรายไดวา การบริหารธุรกิจมีความจําเปนที่จะตองลงทุนอาจจะใน
ลักษณะที่ดี หรือสินทรัพยอยางอื่น แตสิ่งสําคัญคือจําตองมีเงินที่นํามาใชหมุนเวียนในธุรกิจ การสนับสนุนทางการเงินที่
เพี ยงพอจึ งจะสามารถช วยผู ประกอบธุ รกิ จให สามารถดํ าเนิ นธุ รกิ จต อไปได จากการศึ กษาของ Roy, Tripathy and
Tripathy (2017) พบวา ปจจัยการเขาไมถึงแหลงเงิน ปจจัยไมมีที่ดินเปนของตนเอง ความมุงมั่นในการแขงขัน และไมได
รับการฝกอบรมที่เพียงพอเปนปจจัยสําคัญที่สิ่งผลตอประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการสตรีวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดยอมอยางมีนัยสําคัญ การสนับสนุนทางการเงินจึงมีความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการสตรี
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม สอดคลองกับการศึกษาของ Hossain, Siddique and Al Jamil (2018) ศึกษา พบวา
การมี ความมั่ นคงทางดานการเงิน การมี สุ ขภาพจิ ตที่ ดี มี ความรูและทั กษะ การสนั บสนุ นของครอบครั ว การจัดการ
กฎหมายเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด และสอดคลองกับการศึกษา
ของ Nyoni (2018) ศึกษาพบวา การไดรับการสนับสนุนทางการเงินอยางเพียงพอสงผลกับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด และ Sibanda, Hove-Sibanda and Shava (2018) ศึกษา พบวา
การสนับสนุนทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกกับการคงอยูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.2 การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= .526) สามารถอภิปรายไดวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนมากเปน
ธุรกิจที่เริ่มตนมาจากครอบครัว หรือเปนธุรกิจภายในครอบครัว และมีการขยายหรือสงตอใหรุนลูกหรือหลาน บุคคลใน
ครอบครั วจึ งยั งคงมี ส วนเกี่ ยวข องในธุ รกิ จ และยั งคงให การสนั บ สนุ นผู ป ระกอบการ หรือเข ามามี ส วนรวมในการ
บริหารธุรกิจดวย สอดคลองกับการศึกษาของ Madueno, Jorge and Gardey (2011) ศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 816 แหงของประเทศสเปน พบวา รอยละ 65 เปนธุรกิจของครอบครัว และบุคคลในครอบครัวเขามามีสวน
สนับสนุนและชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของ
Edelman et al (2016) ศึกษา ผูประกอบการรุนใหมของธุรกิจ Start-up พบวา การสนับสนุนจากครอบครัวในดานตาง
ๆ เชน ดานทุนสังคม ดานการเงิน และการเขารวมกิจกรรมของบุคคลในครอบครัว มีสวนสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
Start-up และสอดคลองกับการศึกษาของ Beatrice and Imbaya (2012) พบวา ผูประกอบการสตรีประสบความสําเร็จ
น อ ย หรื อ ไม ป ระสบความสํ าเร็ จ จากการที่ ค รอบครั ว ให ก ารสนั บ สนุ น น อ ย หรื อ ไม ให ก ารสนั บ สนุ น เนื่ อ งจาก
ผูประกอบการสตรีมีภาระในการดูแลครอบครัว ซึ่งผูวิจัยชี้แนะวาผูประกอบการสตรีควรมีการกําหนดสถานการณใหคน
ในครอบครัวเห็นความสําคัญของธุรกิจวาเปนเครื่องมือที่สรางความเจริญใหกับครอบครัว เพื่อใหครอบครัวเขามามีสวน
ในการชวยเหลือสนับสนุนมากขึ้น
1.3 ความสามารถในการบริหารธุรกิจ มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการดําเนิน
ธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= .503) สามารถอภิปรายไดวา ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเปนผูบริหาร หรือเปนผูนําในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว การที่จะกระทําเชนนั้นไดยอม
ตองเปนผูที่มีความสามารถในการบริหารธุรกิจ เพราะการบริหารธุรกิจในปจจุบันมีความยุงยาก ซับซอน ในขณะเดียวกัน
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สื่อสังคม สื่อออนไลนตาง ๆ ที่สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก ทําใหเกิดการซื้อขายมากขึ้น สงผลใหเกิดการแขงขันทาง
ธุรกิจมากขึ้น ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงตองสามารถปรับตัว และกําหนดกลยุทธการบริหารให
ทันกับการแขงขันที่เกิดขึ้น ดังนั้นความสามารถในการบริหารธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จึงมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ สอดคลองกับการศึกษาของ Rizal et al (2017) พบวา ปจจัยภายใน
ของผู ป ระกอบการวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย อมเกี่ ย วกั บ อาหารและเครื่อ งดื่ มในเมื องบาตู (Batu City) คื อ
ความสามารถในการบริหารธุรกิจ การสงเสริมผลิตภัณ ฑ และการใชเทคโนโลยีให เกิดประโยชน มีความสัมพั นธกับ
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษาของ Sánchez (2012)
ศึ ก ษาพบว า ผู ป ระกอบการที่ มี ค วามสามารถในการบริ ห ารมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารธุ ร กิ จ และส งผลกั บ
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ และสอดคลองกับการศึกษาของ Sarwoko and Frisdiantara (2016) ศึกษาพบวา ปจจัย
ภายในของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่สําคัญคือการมีความรู ความสามารถเปนปจจัยที่สงผล
โดยตรงกับการเติบโต และประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ
2. การสนับสนุนทางการเงิน ความสามารถในการบริหารธุรกิจ และการสนับสนุนจากครอบครัวสามารถ
สรางสมการทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรอยละ
39.30 สามารถอภิปรายไดวา การสนับสนุนทางการเงิน สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนิน
ธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมไดรอยละ 31.7 (R2 = .317) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อภิปรายไดวา ปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ คือ การสนับสนุนทางการเงินที่
เพียงพอเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินไปไดอยางคลองตัว ผูประกอบการวิสาหกิจที่มีศักยภาพแตไมไดรับการสนับสนุน
ด า นการเงิ น ส ง ผลกระทบกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด ทํ าให ข าดโอกาสเข าถึ งแหล งทุ น ส งผลให
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีขอจํากัดในการเขาถึงเทคโนโลยี และตลาดตามมา (นฏา วะสี และคณะ,
2561) สงผลกระทบกับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจที่มีตัวชี้วัดสําคัญ คือ ผลกําไรทางธุรกิจ และการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจ (Antic and Sekulic, 2006) และการเติบโตของนวัตกรรม (Kelley et al, 2012) และการสนับสนุนทางการเงิน
เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ช ว ยให ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ประสบความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ (Hameed, Djubair and
Othman, 2017) ดังนั้น การสนับสนุนทางการเงินจึงเปนปจจัยที่สามารถทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดมากที่สุดคือรอยละ 31.7
ความสามารถในการบริหารธุรกิจสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเพิ่มขึ้นรอยละ 6 (R2 = .060) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 อภิปรายไดวา ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจมีหลายปจจัยที่เกี่ยวของ ความสามารถในการบริหารธุรกิจจึงอาจจะ
ไมใชปจจัยที่สามารถทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจไดมากเทากับการสนับสนุนทางการเงินตามมุมมองของกลุม
ตัวอยาง ดังนั้น ความสามารถในการบริหารธุรกิจสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเพียงรอยละ 6 และการสนับสนุนจากครอบครัวสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเพิ่มขึ้นรอย
ละ 1.6 (R2 = .016) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมอาจจะสามารถดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง โดยไมมีตองมีการสนับสนุนจากครอบครัว ดังนั้นการสนับสนุนจาก
ครอบครัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไดเพียงรอยละ1.6
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
(1) การสนับสนุนทางการเงินเปนปจจัยสําคัญของประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ดังนั้นผูที่มีสวนเกีย่ วของจึงควรสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินไดสะดวก
การกําหนดนโยบายดานการเงินที่เอื้อตอการขอสินเชื่อ และความยืดหยุนเรื่องเวลาเพื่อชวยให ผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการสนับสนุนทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ความสามารถในการบริหารธุรกิจทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไดเพียงรอยละ 6 อยางไรก็ตามผูประกอบการก็ควรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหมี
ความสามารถ และทักษะสูงขึ้น เพื่อนํามาใชในการบริหารธุรกิจตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ศึกษาปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(2) ศึกษาปจจัยชี้วัดความสําเร็จของประสิทธิภาพองคการการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
(3) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาผูประกอบการสตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เอกสารอางอิง
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