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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการบริหาร การสนับสนุนจาก

ครอบครัว และการสนับสนุนดานการเงิน กับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม และ 2) ศึกษาปจจัยทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด

ยอม กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 360 คน ท่ีไดจากการ

สุมอยางเปนระบบ เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม 1 ฉบับ แบงเปน 5 ตอน คือ ขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถาม

ความสามารถในการบริหาร การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนดานการเงิน และประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ

ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและหาคาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามดวยการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .91, .72, .80 และ .71 ตามลําดับ 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา หาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน 

และวิเคราะหการวิเคราะหถดถอยพหุ กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับคะแนนของปจจัยท่ีศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดังน้ี 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 ดังน้ี 

ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ =.328 (การสนับสนุนทางการเงิน) +.225 (ความสามารถในการบริหาร) +.182 (การ

สนับสนุนจากครอบครัว) 

คําสําคัญ : ปจจัยทํานาย, ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ, ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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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 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

ภาคธุรกิจเปนตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ การดําเนินธุรกิจมีความยุงยากซับซอน และ

แขงขันสูง ผูประกอบการจึงจําเปนท่ีจะตองมีความรู ความสามารถ และไดรับการสนับสนุนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือ

ชวยใหผูสามารถบริหารธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ (Khosla, 2015) การสรางธุรกิจชวยลดการวางงาน  ความยากจน 

และสรางงานใหมใหกับชุมชน รวมท้ังสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจใหกับประทศ (Johnson et al., 2015) จึงมีความ

พยายามของนานาประเทศท่ีจะสงเสริม หรือสนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมมาก (Singh and Belwal, 

2008) เน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมชวยเพ่ิมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแตละประเทศได โดยเฉพาะใน

ประเทศท่ีกําลังพัฒนา ท่ีพบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีมากกวา 90% ของอุตสาหกรรมท้ังหมดของประเทศ 

และ เปนหน่ึงในปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศเหลาน้ี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสําคัญในการ

ลดความยากจน การสรางงาน และสรางมาตรฐานการครองชีพท่ีสูงข้ึน (Ebiringa, 2011) เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมชวยประเทศใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจท่ีตองการ 
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ประเทศตาง ๆ มีความพยายามสงเสริมใหเกิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากข้ึน อยางไรก็ตาม

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหลายรายท่ียังประสบปญหาท่ีไมสามารถบริหารวิสาหกิจของตนเองให

ประสบความสําเร็จ  Amiri, Zali & Majd (2009) ศึกษาพบวา ผูประกอบการธุรกิจรายใหมเพียงรอยละ 10 เทาน้ันท่ี

สามารถดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ สวนท่ีเหลือธุรกิจประสบความลมเหลวไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได และ

ผูประกอบการธุรกิจท่ีอายุนอยมีอัตราความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจในปแรกสูงถึงรอยละ 20 และการดําเนินธุรกิจ 6 ป 

ตอมาประสบความลมเหลวถึงรอยละ 66 เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจโดยปราศจากความสามารถท่ีเพียงพอของ

ผูประกอบการจะทําใหธุรกิจไมสามารถดํารงอยูรอดได สอดคลองกับ Ahmed, Rafiq & Saad (2003) พบวา ปจจัยดาน

การเงินท่ีเขามาเก่ียวของจะชวยใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ รวมท้ังความสามารถของผูประกอบการท่ีมีผลตอ

ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ  

สําหรับประเทศไทย องคกรธุรกิจสวนใหญ จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในปพ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีวิสาหกิจท้ังหมด 3,013,722 แหง มีเพียง 9,025 

รายเทาน้ันท่ีเปนวิสาหกิจขนาดใหญ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงมีมากกวารอยละ 99 ของวิสาหกิจท้ังประเทศ 

ในไตรมาสท่ี 2 ของป 2560 ผลผลิตจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.1 ของ GDP ของ

ประเทศ ในแงของการจางงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกอใหเกิดการจางงานถึง 10.7 ลาน คน คิดเปนสัดสวน

สูงถึงรอยละ 80 ของการจางแรงงานท่ัวไป (นฏา วะสี และคณะ, 2561) แตยังคงพบวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมของไทยยังคงประสบปญหาหลายประการ เชน มีผูประกอบเพียง 5.2 แสนรายหรือคิดเปนรอยละ 

17 ท่ีไดรับอนุมัติสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย และเมื่อพิจารณาพบวาสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยสวนใหญกระจุกอยูกับ

ผูประกอบการบางรายเทาน้ัน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) สงผลใหผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีขอจํากัดในการบริหารธุรกิจใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายท่ีตองการ 

จากสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือใหมีขอมูลเชิงประจักษท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบาย หรือ

กลยุทธในการสงเสริม ใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมบริหารธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน จะ

นํามาซึ่งผลลัพธเชิงบวกตอภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางความสามารถในการบริหาร การสนับสนุนจากครอบครัว และการ 

สนับสนุนดานการเงิน กับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 

6,173 คน กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สมุทรสาคร จํานวน 360 คน กําหนด

ขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางเลขสุมของเครซี่และมอรแกน สุมกลุมตัวอยางตามสัดสวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในแตละอําเภอ จังหวัดสมุทรสาคร 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 1 ฉบับท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ แบงเปน 5 ตอน คือ 1) แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ลักษณะ

ขอคําถาม 2-4 ตัวเลือก 2) แบบสอบถามความสามารถในการบริหารธุรกิจ จํานวน 16 ขอ 3) แบบสอบถามการสนับสนุน

จากครอบครัว จํานวน 12 ขอ 4) แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเงิน จํานวน 12 ขอ และ 5) แบบสอบถาม

ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ จํานวน 16 ขอ ขอคําถามของแบบสอบถามท้ัง 4 ตอน ลักษณะประมาณคา 5 ระดับ คือ 

มากท่ีสุด-นอยท่ีสุด 

ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย โดยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานพิจารณาความ

ตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item –Objective Congruence: IOC) ไดคาดัชนีความ

สอดคลองของเครื่องมือเปนรายขอ ระหวาง .80-1.00 และนําแบบสอบถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต .80 ไปทดลองใช (Try 

out) กับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอยในกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ไดคาความเท่ียงของความสามารถในการบริหารธุรกิจ การสนับสนุนจาก

ครอบครัว การสนับสนุนทางการเงิน และ ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจเทากับ .91, .72, .80 และ .71 ตามลําดับ  

การวิเคราะหขอมูล 

สถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 1) สถิติเชิงพรรณนา คือ การหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายคุณลักษณะปจจัยสวนบุคคลกลุมตัวอยาง และระดับคะแนนความสามารถในการ

บริหารธุรกิจ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนทางการเงิน และประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 2) สถิติ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร คือการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน และ 3) สถิติวิเคราะหตัวแปรหลาย

ตัวแปร คือการวิเคราะหถดถอยพหุ 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเพศชายจํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ  

56.90 สวนใหญมีอายุระหวาง  31-40 ป จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 35 การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และ

ปริญญาตรีจํานวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 42.50 และ 42.20 สวนมากโสด จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 80.60 

และสวนใหญมีประสบการณบริหารธุรกิจมากกวา 7 ปข้ึนไป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 27.80 

2. ระดับคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการบริหารธุรกิจ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนทาง 

การเงิน และประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของคะแนนความสามารถในการบริหารธุรกิจ การสนับสนุนจาก

ครอบครัว การสนับสนุนทางการเงิน และประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจในภาพรวม (n=360) 

ขอความ X  S.D. ระดับ 

ความสามารถในการบริหารธุรกิจ (Management ability) 4.16 0. 44 มาก 

การสนับสนุนจากครอบครัว (Family support) 4. 05 0. 46 มาก 

การสนับสนุนทางการเงิน (Financial support) 4. 04 0. 49 มาก 

ประสิทธิภาพการดาํเนินธุรกิจ (Business performance) 4. 06 0. 48 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา คาเฉลี่ยคะแนนของปจจัยท่ีศึกษาท้ัง 4 ปจจัยอยูในระดับมากท้ังหมด โดยความสามารถ 

ในการบริหารธุรกิจมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X = 4. 16, S.D. = 0. 44) และ การสนับสนุนทางการเงินมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

( X = 4. 04, S.D. = 0. 49) 

3. ความสัมพันธระหวางความสามารถในการบริหารธุรกิจ การสนับสนุนทางการเงิน การสนับสนุนจาก 

ครอบครัว กับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แสดงรายละเอียด 

ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2   ความสัมพันธระหวาง ความสามารถในการบริหารธุรกิจ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนทาง

การเงิน กับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแสดงในรูป        

เมตริกสหสัมพันธ (Correlation Matrix)  

ตัวแปร 1 2 3 4 

1. ความสามารถในการบริหารธุรกิจ  1.000    

2. การสนับสนุนจากครอบครัว .584** 1.000   

3. การสนับสนุนทางการเงิน .523** .648** 1.000  

4. ประสิทธิภาพการดาํเนินธุรกิจของผูประกอบการ .503** .526** .563** 1.000 

  *p<.05 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา การสนับสนุนทางการเงิน การสนับสนุนจากครอบครัว และความสามารถในการบริหาร 

ธุรกิจ มีความสัมพันธทางบวกระดบัปานกลางกับประสิทธิภาพการดาํเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

(r=.563, .526, และ .503) 

 

4. การวิเคราะหปจจยัทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และ 

ขนาดยอม แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3 และ 4 

 

ตารางท่ี 3  คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธพหุคูณ (R) ระหวางตัวแปรทํานายท่ีไดรับการคดัเลือกเขาสูสมการถดถอยกับ

ประสิทธิภาพการดาํเนินธุรกิจ ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม แสดงอํานาจการทํานาย (R2) 

และคาอํานาจการทํานายท่ีเพ่ิมข้ึน (R 2 change) 

ลําดับข้ันการทํานาย 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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 จากตารางท่ี 3 พบวา การสนับสนุนทางการเงินสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนิน

ธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมไดรอยละ 31.7 (R2 = .317) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 การสนับสนุนทางการเงิน และความสามารถในการบริหารธุรกิจ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ

ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรอยละ 37.7 (R2 = .377) อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยความสามารถในการบริหารธุรกิจสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพ

การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 6 (R2 = .060) 

การสนับสนุนทางการเงิน ความสามารถในการบริหารธุรกิจ และการสนับสนุนจากครอบครัวสามารถรวมกัน 

อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรอยละ 

39.3 (R2 = .393) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยการสนับสนุนจากครอบครัวสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.6  

(R2 = .016) 

 

ตารางท่ี 4 คาสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรทํานายในรูปคะแนนดบิ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) 

ตัวแปรทํานาย B SEB Beta t p-value 

การสนับสนุนทางการเงิน .323 .055 .328 5.876 .000 

ความสามารถในการบริหารธุรกิจ .245 .057 .225 4.303 .000 

การสนับสนุนจากครอบครัว .189 .061 .182 3.109 .000 

Constant .973 .209  4.661 .000 

    R= .627           R2 = .393               SE est = .37796 

   F= 9.667          p-value =.000            

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา การสนับสนุนทางการเงินมีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยสูงท่ีสุดในการทํานายประสิทธิภาพ

การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Beta=.328)  รองลงมาคือ ความสามารถใน

การบริหารธุรกิจ (Beta =.225)  และการสนับสนุนจากครอบครัว (Beta=.182) ตามลําดับ สามารถสรางสมการ

ทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดังน้ี 
 

 สมการทํานายในรูปคะแนนดิบ 

 ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม = .973 + .323 (การ

สนับสนุนทางการเงิน) +.245 (ความสามารถในการบริหารธุรกิจ) + .198 (การสนับสนุนจากครอบครัว) 
 

 สมการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ประสิทธิภาพการดาํเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม = .328 (การสนับสนุน

ทางการเงิน)+ .225 (ความสามารถในการบริหารธุรกิจ) + .182 (การสนับสนุนจากครอบครัว) 
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อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยท้ัง 2 ขอ มีดังน้ี 

1. การสนับสนุนทางการเงิน การสนับสนุนจากครอบครัว และความสามารถในการบริหารธุรกิจ มีความสัมพันธ 

ทางบวกระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r=.563, .526, และ 

.503 ตามลําดับ) สามารถอภิปรายไดดังน้ี 

1.1  การสนับสนุนทางการเงินมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r=563 ) สามารถอภิปรายไดวา การบริหารธุรกิจมีความจําเปนท่ีจะตองลงทุนอาจจะใน

ลักษณะท่ีดี หรือสินทรัพยอยางอ่ืน แตสิ่งสําคัญคือจําตองมีเงินท่ีนํามาใชหมุนเวียนในธุรกิจ การสนับสนุนทางการเงินท่ี

เพียงพอจึงจะสามารถชวยผูประกอบธุรกิจใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได จากการศึกษาของ Roy, Tripathy and 

Tripathy (2017) พบวา ปจจัยการเขาไมถึงแหลงเงิน ปจจัยไมมีท่ีดินเปนของตนเอง ความมุงมั่นในการแขงขัน และไมได

รับการฝกอบรมท่ีเพียงพอเปนปจจัยสําคัญท่ีสิ่งผลตอประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการสตรีวิสาหกิจขนาด

กลาง และขนาดยอมอยางมีนัยสําคัญ การสนับสนุนทางการเงินจึงมีความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการสตรี

วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม สอดคลองกับการศึกษาของ Hossain, Siddique and Al Jamil (2018) ศึกษา พบวา 

การมีความมั่นคงทางดานการเงิน การมีสุขภาพจิตท่ีดี มีความรูและทักษะ การสนับสนุนของครอบครัว การจัดการ

กฎหมายเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด และสอดคลองกับการศึกษา

ของ Nyoni (2018) ศึกษาพบวา การไดรับการสนับสนุนทางการเงินอยางเพียงพอสงผลกับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ

ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด และ Sibanda, Hove-Sibanda and Shava (2018) ศึกษา พบวา 

การสนับสนุนทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกกับการคงอยูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
1.2   การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r= .526) สามารถอภิปรายไดวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนมากเปน

ธุรกิจท่ีเริ่มตนมาจากครอบครัว หรือเปนธุรกิจภายในครอบครัว และมีการขยายหรือสงตอใหรุนลูกหรือหลาน บุคคลใน

ครอบครัวจึงยังคงมีสวนเก่ียวของในธุรกิจ และยังคงใหการสนับสนุนผูประกอบการ หรือเขามามีสวนรวมในการ

บริหารธุรกิจดวย สอดคลองกับการศึกษาของ Madueno, Jorge and Gardey (2011) ศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 816 แหงของประเทศสเปน พบวา รอยละ 65 เปนธุรกิจของครอบครัว และบุคคลในครอบครัวเขามามีสวน

สนับสนุนและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 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

นอย หรือไมประสบความสําเร็จจากการท่ีครอบครัวใหการสนับสนุนนอย หรือไมใหการสนับสนุน เน่ืองจาก

ผูประกอบการสตรีมีภาระในการดูแลครอบครัว ซึ่งผูวิจัยช้ีแนะวาผูประกอบการสตรีควรมีการกําหนดสถานการณใหคน

ในครอบครัวเห็นความสําคัญของธุรกิจวาเปนเครื่องมือท่ีสรางความเจริญใหกับครอบครัว เพ่ือใหครอบครัวเขามามีสวน

ในการชวยเหลือสนับสนุนมากข้ึน  

1.3  ความสามารถในการบริหารธุรกิจ มคีวามสัมพันธทางบวกระดบัปานกลางกับประสิทธิภาพการดําเนิน 

ธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r= .503) สามารถอภิปรายไดวา ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมเปนผูบริหาร หรือเปนผูนําในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว การท่ีจะกระทําเชนน้ันไดยอม

ตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการบริหารธุรกิจ เพราะการบริหารธุรกิจในปจจุบันมีความยุงยาก ซับซอน ในขณะเดียวกัน
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สื่อสังคม สื่อออนไลนตาง ๆ ท่ีสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก ทําใหเกิดการซื้อขายมากข้ึน สงผลใหเกิดการแขงขันทาง

ธุรกิจมากข้ึน ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงตองสามารถปรับตัว และกําหนดกลยุทธการบริหารให

ทันกับการแขงขันท่ีเกิดข้ึน ดังน้ันความสามารถในการบริหารธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

จึงมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ สอดคลองกับการศึกษาของ Rizal et al (2017) พบวา ปจจัยภายใน

ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่มในเมืองบาตู (Batu City) คือ 

ความสามารถในการบริหารธุรกิจ การสงเสริมผลิตภัณฑ และการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษาของ Sánchez (2012) 

ศึกษาพบวา ผูประกอบการท่ีมีความสามารถในการบริหารมีบทบาทสําคัญตอการบริหารธุรกิจ และสงผลกับ

ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ และสอดคลองกับการศึกษาของ Sarwoko and Frisdiantara (2016) ศึกษาพบวา ปจจัย

ภายในของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท่ีสําคัญคือการมีความรู ความสามารถเปนปจจัยท่ีสงผล

โดยตรงกับการเติบโต และประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 

2. การสนับสนุนทางการเงิน ความสามารถในการบริหารธุรกิจ และการสนับสนุนจากครอบครัวสามารถ 

สรางสมการทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรอยละ 

39.30 สามารถอภิปรายไดวา การสนับสนุนทางการเงิน สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนิน

ธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมไดรอยละ 31.7 (R2 = .317) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 อภิปรายไดวา ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ คือ การสนับสนุนทางการเงินท่ี

เพียงพอเพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินไปไดอยางคลองตัว ผูประกอบการวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพแตไมไดรับการสนับสนุน

ดานการเงินสงผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหขาดโอกาสเขาถึงแหลงทุน สงผลให

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีขอจํากัดในการเขาถึงเทคโนโลยี และตลาดตามมา (นฏา วะสี และคณะ, 

2561) สงผลกระทบกับประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจท่ีมีตัวช้ีวัดสําคัญ คือ ผลกําไรทางธุรกิจ และการเจริญเติบโตของ

ธุรกิจ (Antic and Sekulic, 2006) และการเติบโตของนวัตกรรม (Kelley et al, 2012) และการสนับสนุนทางการเงิน

เปนปจจัยหน่ึงท่ีชวยใหผูประกอบการธุรกิจประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ (Hameed, Djubair and 

Othman, 2017) ดังน้ัน การสนับสนุนทางการเงินจึงเปนปจจัยท่ีสามารถทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดมากท่ีสุดคือรอยละ 31.7  

  ความสามารถในการบริหารธุรกิจสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 6 (R2 = .060) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 อภิปรายไดวา ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจมีหลายปจจัยท่ีเก่ียวของ ความสามารถในการบริหารธุรกิจจึงอาจจะ

ไมใชปจจัยท่ีสามารถทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจไดมากเทากับการสนับสนุนทางการเงินตามมุมมองของกลุม

ตัวอยาง ดังน้ัน ความสามารถในการบริหารธุรกิจสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเพียงรอยละ 6  และการสนับสนุนจากครอบครัวสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 1.6  (R2 = .016) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อภิปรายไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมอาจจะสามารถดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง โดยไมมีตองมีการสนับสนุนจากครอบครัว ดังน้ันการสนับสนุนจาก

ครอบครัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมไดเพียงรอยละ1.6 
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ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

(1) การสนับสนุนทางการเงินเปนปจจัยสําคัญของประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม ดังน้ันผูท่ีมีสวนเก่ียวของจึงควรสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินไดสะดวก 

การกําหนดนโยบายดานการเงินท่ีเอ้ือตอการขอสินเช่ือ และความยืดหยุนเรื่องเวลาเพ่ือชวยให ผูประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการสนับสนุนทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) ความสามารถในการบริหารธุรกิจทํานายประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 

กลางและขนาดยอมไดเพียงรอยละ 6 อยางไรก็ตามผูประกอบการก็ควรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือใหมี

ความสามารถ และทักษะสูงข้ึน เพ่ือนํามาใชในการบริหารธุรกิจตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

(1) ศึกษาปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(2) ศึกษาปจจัยช้ีวัดความสําเร็จของประสิทธิภาพองคการการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 

กลางและขนาดยอม 

(3) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาผูประกอบการสตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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