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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของบุพปจจัยของการไดเงินทุนเริ่ มตนและเงิ นทุนพัฒนา ที่
มีผลตอผลประกอบการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม ประเภทการผลิต โดยใชร ะเบียบวิธีการ
วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยผู วิ จั ย ได ส ร า งแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิ ด และเก็ บ ข อ มู ล จาก
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมประเภทการผลิต จํานวน 561 ราย
การศึกษาพบวา ผูประกอบการที่ สวนใหญเปนเจ าของและประกอบการดวยตนเองนั้น มี
ประสบการณในการประกอบการโดยมีทักษะในงานอาชีพจากการศึกษา/ อบรม และจากประสบการณ
และยังมีความตองการเพิ่มความรู และทักษะในการบริหารจัดการ และการสนับสนุนขาวสารขอมูลทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชน
ในดานอิทธิพลของบุพปจจัยของการไดเงิ นทุนเริ่ มตน เมื่อเริ่ มตนประกอบการ การจัดการ
การเงิ น มีความสั มพัน ธกับ ผลประกอบการจากเงิ นทุ นเริ่ มตน แต เปน ไปในทิศ ทางตรงขาม ดา น
อิทธิพลของบุพปจจัยของการไดเงินทุนพัฒนา พบวา การไดเงินทุนพัฒนา ผลประกอบการจากเงิ นทุน
เริ่มตน และการมีแผนธุรกิจมีความสัมพันธกับผลประกอบการจากเงิ นทุนพัฒนา ผลประกอบการจาก
เงินทุนพัฒนา ซึ่งเกิดจากการดําเนินงานที่มีปริมาณขายเพิ่มขึ้น รายไดเพิ่มขึ้น และกําไรเพิ่มขึ้น เกิดจาก
การไดเงิ นทุนพัฒ นา จากแหลง เงิ นทุนพัฒนา ตามจํานวนเงิ นทุน พัฒนา ในกําหนดเวลาไดเงิ นทุ น
พัฒนา นอกจากนี้ผลประกอบการจากเงิ นทุนพัฒนาเกิดจากผลประกอบการจากเงิ นทุนเริ่ มตน ซึ่ ง
ประกอบดวยปริมาณขาย รายได และกําไร กับการมีแผนธุรกิจ ซึ่ง เกิดจากการตลาด งบประมาณ และ
บุคลากร
ปญหาอุปสรรคที่สงผลถึง ผลลัพธของการไดเงิ นทุนเริ่ มตน และผลลัพธของการไดเงิ นทุน
พัฒนาเกิดจากการที่ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมไดเริ่ มตนธุร กิจโดยใชเงิ นทุนของตนเองซึ่ง มี
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จํากัด เปนการเริ่มตนธุรกิจในทันที ไมไดคิดถึงการสํารองเงิ นใหเพียงพอกับการใชจายซึ่ง ตองมีอยาง
นอยสําหรับ 1 ปดําเนินการ
คําสําคัญ : บุพปจจัย ผลลัพธ เงินทุนเริ่มตน เงินทุนพัฒนา วิสาหกิจขนาดยอม

Abstract
The research is aimed to study the antecedents and outcomes of acquiring start-up and
development capital for small entrepreneurs, types of production. Quantitative and qualitative
research methods were employed in this research. Quantitative methods consisted of a conceptual
framework questionnaire to collect data from 561 entrepreneurs and data analysis with structural
equation modeling. For qualitative research methods, the researcher conducted 10 in-depth
interviews.
The findings showed that most entrepreneurs, who own and run businesses themselves, have
experience and skills from education, training, and daily experiences. They still want to enhance
their management knowledge and skill and to be supported with news and information by
government and private sectors.
Regarding the influence of acquiring start-up capital antecedents when first running a business,
financial management was conversely related to outcomes from start-up capital. As for the
influence of acquiring development capital antecedents, it was found that acquiring of capital for
development, outcomes from start-up capital, and business plans were related to outcomes from
capital for development. Development outcomes is an outcome of production with more sales,
more income, and more profit, which are affected by the receiving of the full amount of capital
for development from sources over time. Moreover, outcomes of capital for development is an
outcome of start-up capital, which consists of sale quantity, income, and profit, and a business
plan from marketing, budget and human resources.
The problems and obstacles, affecting the consequences of start-up outcomes and development
outcomes of small entrepreneurs are that entrepreneurs suddenly start a business with their own
limited investment, without considering having reserve funds for at least one year of business
processes.
Keywords: Antecedents, outcomes, acquiring Start-up, development capital, SME
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ความสําคัญของปญหา
วิสาหกิจขนาดยอ ม (small enterprises) เปนธุรกิจเล็ กระดับพื้นฐานของทุกประเทศทั่วโลก
(The Organization for Economic Co-operation and Development [OECD], 2008) เปนธุรกิจ
หนึ่งที่เปนแรงขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Tambunan, 2007) เนื่องจากเปนแหลง
สรางงานที่ใหญ ผูประกอบการมีโอกาสสรางรายไดจากการจางตนเอง ดวยเงินทุนเริ่มตน
จํานวนไมมาก วิสาหกิจขนาดยอมจึงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับอยางตอ เนื่อ ง ประเทศที่
พัฒนาแลวทั้งในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเซียและแปซิฟก มีผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
ยอมกวารอยละ 70-80 ของธุรกิจโดยรวมของประเทศ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิน ธุ, 2551) แสดง
ให เ ห็น ถึ งบทบาทของวิ ส าหกิ จขนาดย อ มที่ เ ป นแรงกระตุน ใหเ กิ ด การขยายตัว ทางภาค
เศรษฐกิจ (Publishing Depository Services, 2008) สงผลใหเกิดการกระจายรายไดที่มากขึ้น
สํา หรั บประเทศไทย กรมสง เสริม อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม ร วมกั บ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย หอการคาไทย บรรษัทเงินทุนอุ ตสาหกรรม บริษัทประกันสินเชื่อ อุ ตสาหกรรมขนาด
ยอ ม ธนาคารออมสิ น ธนาคารเพื่ อ การสง ออกและนํ าเขา แห งประเทศไทย ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดรวมกันนิยามวิสาหกิจขนาดยอม ใหหมายถึงกิจการผลิต
สินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง กิจ การคาปลี ก โดยใชหลั กเกณฑจํานวนพนักงานและ
จํานวนเงินทุนเปนตัววัดขนาดของธุรกิจ (Salleh, 2007)
สํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ (สํานั กงานสง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2545)ไดกําหนดใหวิสาหกิจขนาดยอ มประเภทการผลิ ต
ประกอบดวย การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม ยาสูบ สิ่งถัก และสิ่งทอ เครื่องแตงกาย ฟอกและ
ตกแต ง หนั ง สั ต ว ไม แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากไม กระดาษและผลิ ต ภั ณ ฑ การพิ ม พ โ ฆษณา
ปโตรเลียมและเชื้อ เพลิ ง เคมี ยางและพลาสติก ผลิ ตภัณฑจากแรอ โลหะ โลหะขั้นมูล ฐาน
โลหะประดิษฐ เครื่อ งจักรและอุ ปกรณ เครื่อ งจักรสํานักงาน เครื่อ งจักรและอุ ปกรณไฟฟา
โทรทัศนและการสื่อ สาร เครื่อ งมือ ที่ใชทางการแพทย รถพวงและรถกึ่งพวง อุ ปกรณการ
ขนสง เครื่องเรือนที่ไมไดจัดไวในประเภทอื่น
จากรายงานกระทรวงพาณิชยป 2550 พบวา ในชวง 10 ป ที่ผานมา วิสาหกิจขนาดยอม
ของประเทศไทยมีความสําคัญในเชิงธุรกิจมากขึ้นเปนลําดับ จากรายงานกระทรวงพาณิชย ป
2551 ประเทศไทยมีจํานวนวิสาหกิจขนาดยอมมากกวารอ ยละ 90 ของธุรกิจไทย (กระทรวง
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พาณิชย, 2551) แตอยางไรก็ดี เงินทุนเริ่มตน จากการประกอบการอยางเพียงพอเปนปจจัย
หนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการเริ่มตนประกอบการ(Nieuwenhuizen& Kroon, 2003)มีสวนทํา
ใหธุรกิจสามารถดํารงอยู และเติบโตอยางยั่งยืนได ภายใตการบริหารงานดวยตนทุนที่ต่ําที่สุด
เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อ การประกอบการมีความสําเร็จตามเปาหมาย เงินทุน
พัฒนาจึงมีความสําคัญในดานการขยายธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑตอ ไป(Jurgens, 2008)
ปญ หาอุ ปสรรคที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจขนาดยอ มประเภทการผลิตในประเทศไทยนั้น
ไมแตกตางจากประเทศกําลั งพัฒนาอื่ น ๆ ซึ่งมีขอ จํากัดในการประกอบการดานการขาดเงิน
ลงทุน ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขาดแรงงานที่มีทัก ษะ ขาดการเขา ถึง ขอ มูล ทาง
การตลาด การบริการสงเสริมจากภาครัฐ และความไมแนนอนของโครงการสง เสริม จาก
ภาครัฐ (Punyasavatsut, 2008) ซึ่งสาเหตุที่กล าวสงผลถึ งปญ หาอุ ปสรรค(ฐิติรัต น มีม าก
ฉัตยากร เสมอใจ และคมกฤช ปติฤ กษ, 2552) ทั้ง ในเรื่อ งการตลาด บุค ลากร การผลิต
เทคโนโลยี การพัฒนาผลิ ตภัณฑ และการขอกูเงินจากสถาบัน การเงิน ซึ่ง อัล ลาร (Allal,
1999) พบวา นอกจากผูประกอบการตอ งมีความสามารถดําเนินธุรกิจไดแลว ภาครัฐจะตอง
มีบทบาทสําคัญ ในการกําหนดนโยบายที่เขาถึ งผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอ ม ในดา น
การใหคํ า แนะนํ า และการใหก ารสนับ สนุน ทั ้ง ดา นการเงิน และไมใ ชก ารเงิน กับ
ผูประกอบการดวย

วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย
เพื่อศึกษา บุพปจจัยของการไดเงินทุนเริ่มตนและเงินทุนพัฒนาในการประกอบการและผล
ประกอบการของเงินทุนพัฒนาของผูประกอบการวิสาหกิ จขนาดยอ ม ประเภทการผลิ ต และ
อิทธิพลของบุพปจจัยของการไดเงินทุนเริ่ม ตนและเงินทุนพัฒนาในการประกอบการที่มีผล
ตอผลประกอบการของเงินทุนพัฒนาของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม ประเภทการผลิต
การทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่เกี่ยวของ 7 ประเด็นดังนี้
1. ลั กษณะผูประกอบการ (entrepreneur characteristics, ENTRECHA):ผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดยอมสวนใหญเริ่มตนประกอบการดวยตนเอง โดยใชความสามารถในการจัดการ
และทักษะในงานอาชีพปจจุบันเพียงเทาที่มี (Entrepreneurial skills in agribusiness management,
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2008) การประกอบการจึงขึ้นอยูกับลักษณะผูประกอบการแสดงถึงศักยภาพของผูประกอบการ
ในการดํ า เนิ นการประกอบด วยตั ว ชี้ วั ด 3 ตั วดั งนี้ ก)ประสบการณ (working experience,
WORKEXPE):ผูประกอบการตอ งมีประสบการณในการจัดการ (HisrichPerter& Shepherd,
2005)ทั้งดานการผลิตและการบริหารจัดการทั่วไป และสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ได (Entrepreneurial Characteristics, 2009) ข) ทั ก ษะในงานอาชี พ (occupational skill,
OCCUSKIL):ทักษะในงานอาชีพแสดงถึ ง ความสามารถในการผลิ ตผลิ ตภัณฑที่เกิดจากการกระทํ า
ด วยความชํ านาญ ในลั กษณะเป นงานอาชี พ (Peneder, 2009)และ ค) การเข าถึ งข าวสารข อมู ล
(information, INFORM): การรั บรู ขาวสารขอมูลในเรื่องธุ รกิจการผลิ ต ทั้งในเรื่องผลิ ตภัณฑ การ
แขงขันทางการตลาด การบริหารจัดการและการพัฒนาทางเทคโนโลยี(Ya’akub, 2008)
2. การมีแผนธุรกิจ (business plan, BPLAN): แผนธุรกิจเปนขอความที่ผูประกอบการได
กําหนดขึ้ นประกอบดวยขั้นตอนในการดําเนินการ เพื่อ เปนแนวทางนําไปสู เปาหมายในการ
ประกอบการ (Gibson, Weaver, & Gregory, 2010) เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญในการบริหาร
จัดการเพื่อใหการประกอบการบรรลุวัตถุประสงค (Ciochina, Iordache, Panoin, &Decuseara, 2008)
การมีแผนธุรกิจประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ตัวดังนี้ ก) การตลาด (marketing, MARKET): การตลาด
เปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการตองกําหนดชัดเจนในแผนธุรกิจเพื่อ ใหผูประกอบการสามารถ
ใชศักยภาพดําเนินการใหเปนผลสําเร็จภายใตเงื่อนไข และเงื่อ นเวลาจนเกิดเปนผลกําไรตาม
เป า หมาย (McDonnell, 2008)ข) งบประมาณ (budgeting, BUDGET):งบประมาณเป น
เครื่องมือในการควบคุมการประกอบการดวยวิธีการบริหารงานโดยการใชระบบการเงินที่เปน
ลายลั กษณอั กษร (Redmond, 2008) เปนปจจัยสําคัญ ในการควบคุมการจัดการตนทุนและ
กระแสเงิน สดในการประกอบการ ผูป ระกอบการต อ งควบคุ ม และตรวจสอบแผนการ
ดําเนินการตามงบประมาณวาไดบรรลุ เปาหมายเพียงใด เป นการขจัดขอ เสียเปรียบในการ
ดําเนินการ งบประมาณจึงเปนเครื่อ งมือ ทางการเงินที่มีบทบาทอยางมากตอ ผูประกอบการ
เนื่องจากการวางแผนการเงินชวยผูประกอบการใหสามารถควบคุมกระแสเงินสดไดแทนที่จะ
ใหกระแสเงินสดควบคุมผูประกอบการและ ค) บุคลากร (personnel, PERSONEL): บุคลากรคื อ
บุคคลที่ สามารถขับเคลื่ อนการประกอบการ ด วยความสามารถที่ตรงกั บลั กษณะงาน (Mayasari,
Maharani, &Wiadi, 2009)บุคลากรเปนปจจัยสําคัญและเปนตนทุนที่สูงในการประกอบการ การ
กําหนดบุคลากรในจํานวนที่พอเหมาะกับการดําเนินการ (Goldman, 2008)บุคลากรมีประสิทธิภาพใน
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การปฏิบัติงานมีสวนสําคัญทําใหแผนธุรกิจประสบความสําเร็จ สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
โดยรวม (First Previous Next Last Index Home Text, 2001)
3. การจั ดการการเงิ น (financial management,FINANM): การจั ดการการเงิ น เป น
ปจจัย หนึ่ง ที่มีค วามสําคั ญ ในการประกอบการ ความน าเชื่ อ ถื อ ทางการเงิน ในการบริหาร
จัด การ (Chan, 2003) ส ง ผลใหผู ป ระกอบการมีค วามมั่ นคงในฐานะการเงิ น การจั ดการ
การเงินประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ตัวดังนี้ ก)ระบบบัญชี (accounting system, ACCOUNTS):ระบบ
บัญ ชีเปนเครื่อ งมือ ชวยผูประกอบการในการทํางานประจํา วัน ในดา นการบริห ารจัด การ
การเงินจากขอ มูล รายรับรายจายที่ไดบันทึกไวเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ (Cote, 2008) ทั้ง
ในการบริหารจัดการธุรกิจประจําวัน การเพิ่มเงินลงทุน และการสรางผลงานใหดีท่สี ุดตรง
ตามเปา หมาย (ACCA Hong Kong, 2004) ข)เงิน ทุน หมุน เวีย น (CASHFLOW): เงิน ทุน
หมุนเวียนในการประกอบการ แสดงถึ งระบบการบริหารจัดการเงินสดรับและเงินสดจา ย
เพื่อ ใหการประกอบการสามารถดําเนินการไปไดอ ยางตอ เนื่อ งและมีผลกําไรตามเปาหมาย
(SME Department SBP & NIBAF, 2008) ผูประกอบการตอ งมีทั้ง ความรูแ ละทัก ษะใน
เรื่อ งเงิน ทุน หมุน เวีย นในสว นที่เ กี่ย วกับ การบริห ารจัด การเรื่อ งเงิน สดทั้ง รายรับ และ
รายจา ยใหดีที่สุด (Entrepreneurs Accounting Academy, 2008) ทั้ง ในสว นที่เ กี่ย วกับ
จํา นวนเงิน และกํา หนดเวลาที่ตอ งใชจา ยเงิน และ ค)รายไดส ะสม (retained earning,
RETAIN): รายไดสะสมเปนรายไดที่ผูประกอบการมีอ ยูดั้งเดิมกอนที่ผปู ระกอบการเริ่มตน
ประกอบการซึ่งเกิดจากการออมเงินสะสมจนถึ งปจจุบันและนํามาเปน ทุน ในการเริ่ม ตน
ประกอบการ เมื่อ ไดเ ริ่ม ตน ประกอบการแลว รายไดส ะสมจึง เกิด จากผลกํา ไรจากการ
ดําเนินการในเบื้อ งตน (Weaver, 2009) แสดงถึ งความสําเร็จที่เกิดจากการประกอบการของ
ผูประกอบการ
4. การได เงินทุนเริ่มตน (start-up capital, STARTCAP): เงินทุนเริ่ มต น หมายถึงจํานวน
เงินที่ผูประกอบการมีความพรอมในการนําเงินจํานวนหนึ่ งมาลงทุน เพื่อดําเนินการกอตั้งและ
บริหารจัดการใหธุรกิจดําเนินการไดผูประกอบการอาจไดเงินทุนเริ่ มต นทั้งจากเงินออมสวนตัว
จากแหลงเงินกูในระบบ และเงินกูนอกระบบ หรือทั้งเงินกูในระบบและนอกระบบรวมกัน การที่
ผูประกอบการเขาถึงแหล งเงิ นทุนทั้งจากเงินทุนนอกระบบและเงิ นทุนในระบบ เพื่อใหไดรับ
เงินกูทั้งจากบุคคลทั่วไปและจากธนาคารเปนปญหาของผูประกอบการ (Leve, 2010) ปญหา
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สําคัญ ที่ผูประกอบการไมสามารถเขาถึ งแหล งเงินทุนในระบบไดนั้น เนื่อ งจากไมสามารถ
แสดงประวัติ การเคลื่ อนไหวทางการเงินต อผู ให กู (Hack, Anderson, & Thomas Chartered
Accountants, 2009) ขาดขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ประกอบการ (Shehrawat, 2007) ไมใหความสนใจ
ศึกษาความเปนไปได ของแผนธุ รกิ จที่ ได จัดทําขึ้นอย างเพี ยงพอ (Pacitico, 2007)ขาดความรู
ทั่วไปในการประกอบการและขาดทักษะในวิชาชีพ (Kurokawa, Tembo&Veldo, 2008) สงผลให
ผูประกอบการพบปญหาอุปสรรคในการเขาถึงแหล งเงิ นทุน การไดเงินทุนเริ่ มต นประกอบดวย
ตัวชี้วัด 3 ตัวดังนี้ ก)แหลงเงินทุนเริ่มตน(start- up source, STSOURCE):การไดเงินทุนเริ่มตนเพื่อ
การดําเนินการนั้น ผูประกอบการอาจไดจากแหล งเงิ นทุนที่มาจากเงิ นออมสวนตัว หรือไดจาก
แหลงเงินกู (Lucey, 2006) การกูเงินเพื่อเริ่มตนประกอบการทั้งจากแหลงเงินกูในระบบและแหล ง
เงินกูนอกระบบ ที่มีความเปนไปไดยากนั้น (Information for Development Program, 2008) อาจ
เนื่องมาจากการที่ผูประกอบการหรือผูกูไมรูจักสถาบันการเงินหรือผูใหกู ผูประกอบการสวน
ใหญจึ งใช เงินทุ นเริ่ มต นจากเงินออมสวนตัวที่มีอยู จากเครื อญาติ หรื อผูที่ ใหการสนั บสนุ น
(Budavari, 2008) ข)จํานวนเงินทุนเริ่มตน(start-up amount, STAMOUNT): จํานวนเงินทุนที่
ผูประกอบการตองการเพื่อการเริ่มตนประกอบการจากแหล งเงินทุนในระบบ เชน ธนาคาร
โดยการกู ยื ม ผูป ระกอบการต อ งแสดงฐานะความมั่น คงทางการเงิน ของผูป ระกอบการ
ศักยภาพในการประกอบการ การบันทึกบัญชีรายรับ รายจายความสามารถในการชําระเงินคืน
(JASME, 2008) แผนธุรกิจ(SME Loan Guarantee Scheme Unit, 2008)และ ค)กําหนดเวลาได
เงินทุนเริ่มตน (start-up time, [STTIME]):กําหนดเวลาไดเงินทุนเริ่มตนตองเปนกําหนดเวลาที่
ผูประกอบการไดเริ่มตนธุรกิจในจังหวะที่มีโอกาสสรางกําไรจากการประกอบการไดในทันที
(Department for Trade and Industry, 2007) ประกอบดวยความพรอมในดานการบริหารจัดการ
ทั่ว ไปกั บ ความพรอ มของผู ป ระกอบการในการไดรั บ เงิ น ทุ น เริ่ ม ตน (Siddiquee, Islam,
&Ralsman, 2006)ปญ หาอุ ปสรรคของผูประกอบการที่ไมสามารถเริ่มตนประกอบการดวย
เงินทุนที่ไดจากการกูยืม ตามกําหนดเวลาเนื่องจากไมสามารถหาหลักฐานแสดงการเคลือ่ นไหว
ทางการเงินแสดงถึงความนาเชื่อถือดานการเงินของธุรกิจ (Chan, 2003)ทําใหกําหนดเวลาได
เงินทุนเริ่มตนไมเปนไปตามที่คาดหวัง
5. ผลประกอบการจากเงิ น ทุ น เริ่ ม ต น (start-up outcomes, STARTOUT):ผล
ประกอบการเปนผลลัพธจากการประกอบการในดานปริมาณขายของผูประกอบการ ปรากฏ
เปนรายไดจากการขายผลิ ตภัณฑ ตามที่ ผูประกอบการไดกําหนดเปาหมายไว (Buckholtz,
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2006 ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการที่ประสบความล มเหลวในการประกอบการเกิด
จากการที่ผูประกอบการไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย (O’Sullivan, 2002)จึงไมมี
ผลประกอบการจากเงิ น ทุ น เริ่ ม ต น ตามที่ ค าดหวั ง ผลประกอบการจากเงิ น ทุ น เริ่ ม ต น
ประกอบด ว ยตั ว ชี้ วั ด 3 ตั ว ดั งนี้ ก)ปริ ม าณขาย(sales volume , SALEVOL): การที่
ผูประกอบการสามารถขายผลิ ตภัณฑใหไดในปริมาณที่สามารถทํารายไดใหคุมคาใชจายที่
เปน ตน ทุน และสามารถทํ ากํ าไรไดต ามเป าหมาย (Futrell, 2008) การประกอบการตอ ง
ประกอบดวยความสอดคล อ งทั้งดานเวลา สถานที่ และการเขาถึ งตลาดลู กคาเปาหมาย ข)
รายได (REVENUE): รายไดจากการขาย แสดงถึงความสามารถในการเปลี่ ยนผลิ ตภัณฑเปน
รายไดจ ากการดํา เนิ นการเปน ผลสํา เร็ จ (Bright, 2006) และ ค)กํ าไร(PROFIT):กําไรจากการ
ดําเนินงานแสดงถึ งความสามารถของผูประกอบการในการขายผลิ ตภัณฑ สามารถควบคุ ม
ตนทุนรายจายใหอยูในกรอบที่สามารถสรางกําไรจากการดําเนินการไดดวย (Glancey, 1998)
ผลกําไร เปนปจจัยทางการเงินที่เปนสวนสําคัญ ที่สงผลถึ งความนาเชื่อ ถื อ และความ
เชื่อมั่นในการประกอบการของผูประกอบการ(Bougheas , Mizen, &Yalein, 2004)
6. การไดเ งิน ทุน พัฒ นา (development capital, DEVELCAP):การไดเ งิน ทุน
พัฒนาขึ้นอยูกับความสามารถในการประกอบการ ความพรอ มในการผลัก ดัน ใหเ กิด การ
พัฒนาของผูประกอบการ (European Investment Bank, 2008) ศัก ยภาพการทํา งานของ
บุคลากร (Ganbold, 2008) เพื่อ ใหการประกอบการมีผ ลประกอบการที่สง ผลใหธุร กิจ มี
ความมั ่น คงและมีค วามพรอ มในการพัฒ นาการประกอบการ การไดเ งิน ทุน พัฒ นา
ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ตัวดังนี้ ก)แหลงเงินทุนพัฒนา(development source, DESOURCE):
ผูประกอบการที่มีความตั้งใจในการขยายกิจการ มีความพรอมในการพัฒนาธุรกิจและมองเห็น
แนวทางในการเจริญเติบโตของธุรกิจ (Wagner &Ziltener, 2008) สงผลตอความสามารถในการ
ขยายตัว ขยายกิจการ เงินทุนพัฒนานอกจากไดมาจากแหล งเงินทุ นที่เปนรายไดจากการ
ประกอบการแลว แหลงเงินทุนใหญที่มีจํานวนเงินมากคือสถาบันการเงิน ผูประกอบการที่มี
ความตั้งใจในการพัฒนาการประกอบการและมีผลประกอบการที่มีผลกําไร สามารถเขาถึ ง
แหลงเงินทุนพัฒนาตามตองการได ( Mazsarol, Volery, Doss, &Thein, 1999)ข) จํานวนเงินทุน
พัฒนา (development amount, DEAMOUNT): จํานวนเงินทุนพัฒนาที่ผูประกอบการตองการ ตองเปนจํานวน
เงินที่เพียงพอกับการบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ มีผลประกอบการบรรลุ ตามเปาหมายที่กําหนด คือ
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กําไรจากเงินทุนพัฒนาดวย ประสบการณในการทําธุรกิจทักษะในการจัดการความรูในธุรกิจจึง
เปนเครื่องชี้วัดความสามารถในการทํางานและ ค)กําหนดเวลาไดเงินทุนพัฒนา (development
time, [DETIME]): ผูประกอบการจะไดเงินทุนพัฒนานั้นตองมีพื้นฐานมาจากความตั้งใจในการ
ขยายกิจการ มีขีดความสามารถเพียงพอในดานการจัดการ มีความพรอมในการพัฒนา มีโอกาส
เขาถึงแหลงเงินทุนพัฒนา ปญหาอุปสรรคของผูประกอบการคือการขาดความรู ความเขาใจใน
ดานนวั ตกรรม เป นผลถึ งความสามารถในการเขาถึ งแหล งเงิ นทุ นเพื่อ ให ได เงิ นทุ นเพื่อ การ
พัฒนา (Aidis& Mickiewicz, 2006) นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากร ในดานธุรกิจการตลาดและ
การเงิน (Gunaratne, Hilton, & Emerson, 2007) มีสวนทําใหผูประกอบการไดเงินทุนพัฒนาตาม
กําหนดเวลา
7.ผลประกอบการจากเงิน ทุน พัฒ นา(development outcomes, DEVELOUT):ผล
ประกอบการจากเงินทุนพัฒนาเกิ ดจากการที่ผูประกอบการตองใชความสามาถเพิ่มปริมาณขาย
ใหมากขึ้นและมีความสามารถควบคุมต นทุนที่เปนรายจายทั้งหมด ใหอยูในระดับที่สามารถทํา
ใหเกิดกําไรไดมากขึ้น (Benslimane, &Poix, 2009)
ผลประกอบการจากเงินทุนพัฒนาประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ตัวดังนี้ก)ปริมาณขายเพิ่มขึ้น
(sale volume increase, [SALEINC]): ปริ ม าณขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป น ตั ว วั ดความสํ า เร็ จ ของ
ผูประกอบการ เป นเสมือ นเครื่ อ งมื อ ในการทํ ากํ าไร การลงทุ น รวมถึ งจํ านวนการผลิ ต (ยุ
พาวรรณ วรรณวาณิชย, 2549) การบริ หารการขายมี ส วนสํ าคั ญ ต อ ความอยู รอดของธุ รกิ จ
(Donaldson, 2007) เป นเครื่ องมื อสํ าคั ญในการดํารงอยูและการเติบโตของธุรกิจข) รายได
เพิ่ มขึ้ น(revenue increase , REVENINC): รายไดเพิ่ มขึ้ น หมายถึ งการบริหารต นทุ นลดลง
(Mckaig, 2010) ปริมาณขายที่เพิ่ มขึ้นมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิ จเพื่อใหการประกอบการเกิ ด
รายไดสูงสุดและมี รายได เพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา (DiModica, 2009) และ ค)กําไรเพิ่มขึ้น(profit
increase, PROFITIN): กําไรที่เพิ่ มขึ้นอาจเกิดจากยอดขายเพิ่มขึ้น สงผลถึ งการมี กําไรเพิ่มขึ้ น
(Mayasari, Maharani, &Wiadi, 2009) การขยายตลาดผลิตภัณฑไปสูตลาดใหม การปรับปรุง
วิธีการบริหารงานภายใน การลดตนทุนการผลิ ต ลดขั้ นตอนการทํางาน ลดการเก็ บรักษาสินคา
คงคลัง เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
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ภาพ 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการวิจัย
จากกรอบแนวความคิด สามารถเขียนสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้
1. ผลประกอบการจากเงินทุนพัฒนาขึ้นอยูกับการไดเงินทุนพัฒนา ผลประกอบการจาก
เงินทุนเริ่มตน การจัดการการเงิน การมีแผนธุรกิจ และลักษณะผูประกอบการ
2. การไดเงินทุนพัฒนาขึ้นอยูกับผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตน และการไดเงินทุน
เริ่มตน
3. ผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตนขึ้นอยูกับการไดเงินทุนเริ่มตน การจัดการการเงิน
การมีแผนธุรกิจ และลักษณะผูประกอบการ
4. การไดเงินทุนเริ่มตนขึ้นอยูก ับการจัดการการเงิน การมีแผนธุรกิจ และลักษณะ
ผูประกอบการ
5. การจัดการการเงินขึ้นอยูกับการมีแผนธุรกิจ และลักษณะผูประกอบการ
6. การมีแผนธุรกิจขึ้นอยูกับ ลักษณะผูประกอบการ
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ และเสริมดวยแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ สําหรับ
การวิจัยเชิงปริมาณนั้น ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิด และเก็บขอมูลจาก
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอ มประเภทการผลิ ต จํานวน 561 ราย ทําการวิเคราะหขอ มูล
ดวยแบบจําลองสมการโครงสราง สําหรับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณ
เจาะลึกกลุมตัวอยาง ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอ มประเภทการผลิ ตในพื้นที่กรุงเทพฯ
นนทบุรี และปทุมธานี จํานวน 8 ราย และผูบริหารสถาบันการเงินจํานวน 2 ราย รวมเปน
กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณเจาะลึกทั้งสิ้น 10 ราย
การศึกษาพบวา ผูประกอบการสวนใหญเปนเจาของและประกอบการดวยตนเอง มี
ประสบการณในธุรกิจอื่นมากอนมีความตองการเพิ่มความรู และทักษะดานเทคนิคในอาชีพ
และการตลาด กับมีความตองการสนับสนุนขาวสารขอมูลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้
ตาราง 1 ประสบการณของผูประกอบการ (n=561)
รายการ
ความเกี่ยวพันทางธุรกิจ
เจาของและผูประกอบการ
ผูรวมทุน
ประสบการณใน ธุรกิจอื่นมากอน : เคย
ประเภทธุรกิจจากประสบการณเดิม
การผลิต
การขาย
การบริการ
ประสบการณ

คาเฉลี่ย

อัตราสวนรอย
77.7
22.3
60.1
18.0
62.2
19.8
คาเบี่ยงเบน

คาต่ําสุด

คาสูงสุด

มาตรฐาน

คา

คา

ความเบ

ความโดง

ธุรกิจปจจุบัน(ป)

9.26

4.52

1

27

1.27

4.18

ธุรกิจอื่น (ป)

7.26

9.58

0

40

1.79

2.97

จากตาราง 1 พบวา ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอ มประเภทการผลิ ตที่เปนกลุ ม
ตัวอยาง สวนใหญเปนเจาของและผูประกอบการ เคยมีประสบการณในธุรกิจ อื่ นมากอ น โดย
มีป ระสบการณเ ดิม จากธุร กิจ การขาย รองลงมาเปน ธุร กิจ การบริ การและธุ รกิ จ การผลิ ต
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ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงประสบการณในการทําธุรกิจพบวา ผูประกอบการสวนใหญ มี
ประสบการณในธุรกิจปจจุบันประมาณ 9 ป แตมีประสบการณในธุรกิจอื่นมาแล วประมาณ 7
ป
ตาราง 2ทักษะในงานอาชีพของผูประกอบการ (n=561)
รายการ
แหลงความรูในการผลิตไดมาจาก
บรรพบุรุษ
ประสบการณ
การศึกษา / อบรม

อัตราสวนรอย
14.1
38.0
47.9

ความรูที่มีอยูปจจุบันเพียงพอที่จะประกอบอาชีพใหมี
รายไดมากขึ้น : เพียงพอ
ความตองการความรูเพิ่มดาน
การเงิน/การบัญชี
การตลาด
เทคนิคในอาชีพ
การบริหารบุคคล
การบริหารจัดการ
ทักษะที่มีอยูปจจุบันเพียงพอที่จะประกอบอาชีพใหมีรายได
มากขึ้น : เพียงพอ
ความตองการเพิม่ ทักษะดาน
การเงิน / การบัญชี
การบริหารจัดการ
การบริหารบุคคล
การตลาด
เทคนิคในอาชีพ
ระดับความตองการทักษะเพิม่
ปานกลาง
มาก
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2.8
39.7
43.3
1.1
13.1
35.4
9.5
15.0
1.4
34.5
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29.1
70.9
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ตาราง 2(ตอ)
รายการ

อัตราสวนรอย

ความสามารถแกปญหาธุรกิจเพียงพอที่จะประกอบอาชีพให มีรายไดมากขึ้น :
เพียงพอ
ความตองการความสามารถแกปญหาธุรกิจเพิ่มดาน
การเงิน / การบัญชี
การบริหารจัดการ
การบริหารบุคคล
การตลาด
ทุกดาน
ระดับความตองการความสามารถแกปญหาธุรกิจเพิ่ม
ปานกลาง
มาก
ความรูในสาขาอาชีพเพียงพอที่จะประกอบอาชีพใหมีรายไดมากขึ้น:
เพียงพอ
ความตองการความรูในสาขาอาชีพเพิ่มดาน
การเงิน / การบัญชี
การบริหารจัดการ
การบริหารบุคคล
การตลาด
เทคนิคในอาชีพ
ทุกดาน
ระดับความตองการความรูในสาขาอาชีพเพิ่มอีก
นอย
ปานกลาง
มาก
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด
ความยึดมั่นในอาชีพทีท่ ํา

9.30

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2556

1.13

6

73

คาสูงสุด
10

47.9
21.4
26.0
4.6
30.1
17.9
28.1
71.9
49.4
9.2
17.0
5.7
27.1
25.8
15.2
1.4
36.5
62.1
คา

คา

ความเบ ความโดง
-1.60

1.67
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จากตาราง 2 พบวา ผูประกอบการเกือบครึ่งหนึ่ง(รอ ยละ 47.9) มีทักษะในงานอาชีพ
จากแหล ง ความรู ใ นการผลิ ต จากการศึ ก ษา/อบรม รองลงมาได จ ากประสบการณ และ
บรรพบุรุษ ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมในปจจุบัน ไดเริ่มตน
ธุรกิจจากความรูประกอบกับความสามารถที่ตนมีอยู และคาดหวังวาสามารถดําเนินการได จึง
ไดเริ่มตนดําเนินธุรกิจ และเมื่อไดดําเนินธุรกิจแลว พบวาความรูที่ตนมีอ ยูปจจุบัน สวนใหญ
(รอยละ 60) เพียงพอประกอบอาชีพ ใหมีรายไดมากขึ้น อยางไรก็ตามผูประกอบการมีความ
ตองการความรูเพิ่มดานเทคนิคในอาชีพเปนอันดับแรก (รอยละ 43.3) รองลงมาคือ การตลาด
การบริหารจัดการ การเงิน/ การบัญชี และการบริหารบุคคล ตามลําดับ
ในสวนของทักษะในงานอาชีพที่มีอยูปจจุบันผูประกอบการสวนใหญ (รอ ยละ 64.6)
มีความเห็นวาไมเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ ใหมีรายไดมากขึ้น และมีความตอ งการเพิ่ ม
ทักษะดานเทคนิคในอาชีพมากที่สุด (รอยละ 39.6) รองลงมาคือ การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน/การบัญ ชี และการบริหารบุคคล ตามลํ าดับ ทั้งนี้ผูประกอบการสวนใหญ (รอ ยละ
70.9) มีระดับความตองการเพิ่มทักษะมาก
สําหรับความสามารถแกปญหาธุรกิจ พบวาผูประกอบการกวาครึ่งเล็ กนอ ย (รอ ยละ
52.1) เห็นวามีความสามารถไมเพียงพอในการแกปญ หาธุรกิจเพื่อ ใหการประกอบอาชีพมี
รายไดมากขึ้น และมีความตองการเพิ่มความสามารถแกปญ หาธุรกิจดานการตลาดมากที่สุด
(รอยละ 30.1) รองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการ การเงิน/การบัญชี ทุกดาน และการบริหาร
บุค คล ตามลํ า ดั บ โดยส วนใหญ ( ร อ ยละ 71.9) มีร ะดั บ ความตอ งการเพิ่ ม ความสามารถ
แกปญหาธุรกิจมาก
ในด านความรูในอาชี พเพี ยงพอที่ จะประกอบอาชีพ ให มีรายได มากขึ้นนั้ น พบว า
ผูประกอบการครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50.6) มีความเห็นวายังไมเพียงพอ โดยมีความตอ งการเพิ่ม
ความรูดานการตลาดมากที่สุด (รอยละ 27.1) รองลงมาคือ ดานเทคนิคในอาชีพ การบริหาร
จัดการทุกดาน การเงิน/การบัญชี และการบริหารบุคคล ตามลํ าดับ ทั้งนี้ผูประกอบการสวน
ใหญ (รอยละ 62.1) มีระดับความตอ งการเพิ่มความรูมาก และมีความยึดมั่นในอาชีพอยูใน
เกณฑสูง อาจกลาวไดวา ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมสวนใหญ มีความกระตือ รือ รนใน
การประกอบการ และใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในดานธุรกิจใหสามารถดํารงอยูไดภายใตตลาดแขงขันในปจจุบัน
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ตาราง 3 การเขาถึงขาวสารขอมูลของผูประกอบการ (n=561)
รายการ

อัตราสวนรอย

การติดตามขาวเกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง
ติดตามบางครั้ง
ติดตามประจํา

30.0
70.0

แหลงที่ติดตามขาวเกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง
หนังสือพิมพ
วิทยุ
โทรทัศน
internet
นิตยสาร
อื่นๆ(กลุมสนทนา การบอกตอๆ กัน ฯลฯ)

21.3
10.6
24.5
21.3
14.9
7.4

หนวยงานภาครัฐไดใหความชวยเหลือสนับสนุนในเรื่องขอมูล
ขาวสาร:เพียงพอ
ความตองการสนับสนุนขาวสารขอมูลจากภาครัฐในดาน
การเงิน / การบัญชี
การบริหารจัดการ
การบริหารบุคคล
การตลาด
ทุกดาน

38.0
11.9
15.7
11.6
30.2
30.6

ระดับความตองการสนับสนุนขาวสารขอมูลจากภาครัฐ
ปานกลาง
มาก
หนวยงานภาคเอกชนไดใหความชวยเหลือสนับสนุนในเรื่องขอมูล
ขาวสาร : เพียงพอ
ความตองการสนับสนุนขาวสารขอมูลจากภาคเอกชนในดาน
การเงิน / การบัญชี
การบริหารจัดการ
การบริหารบุคคล
การตลาด
ทุกดาน

32.3
67.7
30.0
10.5
20.9
12.0
24.9
31.7

ระดับความตองการสนับสนุนขาวสารขอมูลจากภาคเอกชน
นอย
ปานกลาง
มาก
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จากตาราง 3 พบวาผูประกอบการสวนใหญ (รอยละ 70) ไดติดตามขาวเกี่ยวกับธุรกิจ
ของตนเองเป น ประจํ า โดยติ ด ตามจากโทรทั ศ น ม ากที่ สุ ด (ร อ ยละ 24.5) รองลงมาคื อ
หนังสือพิมพ internet นิตยสาร วิทยุ และอื่นๆ ตามลําดับ ทั้งนี้ผูประกอบการสวนใหญ (รอ ย
ละ62.0)ตางมีความเห็นวาหนวยงานภาครัฐใหความชวยเหลื อ สนับสนุนขาวสารขอ มูล ไม
เพียงพอ โดยผูประกอบการมีความตอ งการใหภาครัฐ สนับสนุนข าวสารขอ มู ล ในทุกดา น
(รอ ยละ 30.6) รองลงมาคือ ด านการตลาด การบริห ารจัด การ การเงิน/การบัญ ชี และการ
บริหารบุคคล ตามลําดับ เมื่อพิจารณาภาพรวม พบวาผูประกอบการสวนใหญ (รอ ยละ 67.7)
มีความตองการสนับสนุนขาวสารขอมูลจากภาครัฐในระดับมาก
ในด า นหน ว ยงานภาคเอกชนนั้ น ผู ป ระกอบการส ว นใหญ (ร อ ยละ 70) เห็ น ว า
หนวยงานภาคเอกชนใหความชวยเหลือสนับสนุนในเรื่องขาวสารขอ มูล ไมเพียงพอตอ ความ
ตอ งการ และมี ค วามต อ งการสนั บ สนุ น ข าวสารข อ มู ล ทุ ก ด า นมากที่ สุ ด (ร อ ยละ 31.7)
รองลงมาคือ การตลาด การบริหารจัดการ การบริหารบุคคล และการเงิน/การบัญ ชี ตามลํ าดับ
โดยสวนใหญ (รอยละ 61.8) มีความตองการสนับสนุนขาวสารขอมูลจากภาคเอกชนในระดับ
มาก จากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ผูประกอบการมีความตอ งการสนับสนุนขาวสารที่
เกี่ยวกับธุรกิจของตน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในทุกๆ ดาน รองลงมาคือ ดานการตลาด
แมวาโดยปกติแลวผูประกอบการสวนใหญไดติดตามขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนเปนประจํา
ก็ ต าม ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า ข า วสารข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป น ที่
ผูประกอบการตองไดรับทราบความเคลื่อนไหวของธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษากลุมตัวอยาง ตามกรอบแนวคิด ตาม ตัวแปรประจักษของแตละ
ตัวแปรแฝงดังตาราง 4 และภาพ 2
ตาราง 4 ตัวแปรแฝง (latent variables) และตัวแปรประจักษ (manifest variables)
ตัวแปรแฝง
1.ลักษณะผูประกอบการ (entrepreneur
characteristics, ENTRECHA)
2.การมีแผนธุรกิจ (business plan, BPLAN)
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ตัวแปรประจักษ
1.1 ประสบการณ (WORKEXPE)
1.2 ทักษะในงานอาชีพ (OCCUSKIL)
1.3 การเขาถึงขาวสารขอมูล (INFORM)
2.1 การตลาด (MARKET)
2.2 งบประมาณ (BUDGET)
2.3 บุคลากร (PERSONEL)
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ตาราง 4 (ตอ)
ตัวแปรแฝง
3.การจัดการการเงิน (financial
management, FINANM)

ตัวแปรประจักษ
3.1 ระบบบัญชี (ACCOUNTS)
3.2 เงินทุนหมุนเวียน (CASHFLOW)
3.3 รายไดสะสม (RETAIN)
4.การไดเงินทุนเริ่มตน (start-up capital,
4.1 แหลงเงินทุนเริ่มตน (STSOURCE)
STARTCAP)
4.2 จํานวนเงินทุนเริ่มตน (STAMOUNT)
4.3 กําหนดเวลาไดเงินทุนเริ่มตน (STTIME)
5.ผลประกอบการจากเงิ น ทุ น เริ่ม ต น (start-up 5.1 ปริมาณขาย(SALEVOL)
outcomes, STARTOUT)
5.2 รายได (REVENUE)
5.3 กําไร(PROFIT)
6.การไดเงินทุนพัฒนา (development capital,
6.1 แหลงเงินทุนพัฒนา(DESOURCE)
DEVELCAP)
6.2 จํานวนเงินทุนพัฒนา(DEAMOUNT)
6.3 กําหนดเวลาไดเงินทุนพัฒนา (DETIME)
7.ผลประกอบการจากเงินทุนพัฒนา
7.1 ปริมาณขายเพิ่มขึ้น(SALEINC)
(development outcomes,
7.2 รายไดเพิ่มขึ้น (REVENINC)
DEVELOUT)
7.3 กําไรเพิ่มขึ้น (PROFITIN)

สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรนั้นผูวิจัยจะนําเสนอใน 2 ลักษณะ คือ (1) การวิเคราะห
ความสัมพั นธระหวางตัวแปรในรูปแบบจําลองสมการโครงสราง(structural equation modeling,
SEM) และ (2) อิทธิพลทางตรง และทางออมที่สงผลถึงผลลัพธของการไดเงินทุนเริ่ มต นในการ
ประกอบการ และผลลัพธของการไดเงินทุนพัฒนาการประกอบการตามภาพ 2
จากการวิเคราะหพบวา ผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตนมีอิ ทธิพลโดยรวมตอ ผล
ประกอบการจากเงิ น ทุ นพั ฒ นามากที่ สุด รองลงมาเป น การมี แผนธุ ร กิ จ การได เ งิ น ทุ น
พัฒนาการจัดการการเงิน และการไดเงินทุนเริ่มตน ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาผลประกอบการ
จากเงินทุนเริ่มตนมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากการดําเนินการของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดยอมที่มีผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตนที่ดี แสดงถึ งการดําเนินการที่ผูประกอบการ
ได
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PERSONEL

DESOURCE

ภาพ 2 ผลการวิเคราะหแบบจําลองในรูปแบบคาที (t-value)
ตาราง 5 ผลรวมอิทธิพลทางตรง และทางออมของผลประกอบการจากเงินทุนพัฒนา
อิทธิพลของตัวแปร

ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล

ทางตรง
ลักษณะผูประกอบการ
การมีแผนธุรกิจ
การจัดการการเงิน
การไดเงินทุนเริ่มตน
ผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตน
การไดเงินทุนพัฒนา

-

0.12
-

0.40
0.08

ทางออม
-

ผลรวม
-

0.01
0.04
0.03
-

0.13
0.04
0.03
0.40
0.08

-

กําหนดเปาหมายการดําเนินงานดวยกลยุทธการวางแผนการตลาดที่มีลู กค ากลุ มเปาหมาย
ชัดเจน มีการประมาณการคาใชจาย โดยกําหนดงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ในจํานวนที่เพียงพอ ปจจัยเหลานี้ลวนสงผลตอ ผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตน ซึ่งวัดได
จากปริมาณขายในจํานวนที่ปรากฏเปนรายได และเกิดเปนกําไรจากการดําเนินการมีสวนให
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ผูประกอบการไดเงินทุนพั ฒนา นอกจากนี้ ยังพบอี ก วา การจัดการการเงิน การไดเงินทุ น
เริ่มตน และการมีแผนธุรกิจ ยังมีอิทธิพลทางออม ที่สงผลตอเนื่องไปกับผลประกอบการจาก
เงินทุนพัฒนาอีกดวย
การอภิปรายผล
(1) การไดเงินทุนเริ่มตน: ลั กษณะผูประกอบการ การมีแผนธุรกิจ และการจัดการ
การเงิน เปนปจจั ยที่เกิดขึ้นกอ นและเปนเงื่อ นไขสําคั ญ ที่สงผลใหไดเงิ นทุนเริ่มตน ผูวิจั ย
พบวา ผูประกอบการที่สวนใหญเปนเจาของและประกอบการดวยตนเองนั้น มีประสบการณ
ในการประกอบการโดยมีทักษะในงานอาชีพจากการศึกษา/ อบรม และจากประสบการณ
และยังมีความตองการเพิ่มความรู และทักษะในการบริหารจัดการ และการสนับสนุนขาวสาร
ขอมูลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
ผลจากการวิ เคราะหพบวา กอ นได รับเงินทุนเริ่มตน ผูประกอบการมี การวางแผน
การตลาดระยะสั้นไมเกิน 1 ป มีปญหาอุปสรรคสูงในการบริหารงบประมาณ ดานการกําหนด
คาใชจาย ซื้อวัตถุดิบ การพัฒนาความสามารถลูกจาง การจัดการการเงิน ดานระบบบัญ ชี ซึ่ง
ผูประกอบการไมเห็นประโยชนของการจดรายรับ/ รายจาย เนื่อ งจากเห็นวาเสียเวลาทํามาหา
กิน และใชเงินสดสํารองที่มีอยู เมื่อเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอ การบริห ารงานที่ก ล าวหาก
ผูประกอบการใชเงินทุนของตนเองปญหาก็ไมเกิด แตเมื่อผูประกอบการตองการกูเงินเพื่อเปน
เงินทุนเริ่มตนจากสถาบันการเงิน ผูประกอบการควรปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมในการบริหาร
จัดการ ซึ่งเปนสิ่งที่สถาบันการเงินเห็นเปนเรื่องสําคัญและเปนเรื่อ งที่ผูประกอบการสามารถ
ทําได แตผูประกอบการละเลยในการทํางานเปนระบบทั้งในเรื่อ งการกําหนดเปาหมายการ
ทํางานและการควบคุมงบประมาณ
(2)การไดเงินทุนพัฒนา: การไดเงินทุนเริ่มตน และผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตน
เปนปจจัยที่เกิดขึ้นกอนและเปนเงื่อนไขสําคัญที่สงผลใหไดเงินทุนพัฒนา ผูวิจัยพบวาการได
เงินทุนพัฒนาการประกอบการนั้น เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญใชเงินทุนเริ่มตนจากเงิน
ออมที่มีอยู โดยไมทําการกูยืม ทําใหผูประกอบการขาดความรูความเขาใจในการทําธุรกรรม
หรือกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญหนึ่งที่ทําใหผูประกอบการไมสามารถได
เงินกูจากสถาบันการเงินเพื่อเปนเงินทุนพัฒนา
จากขอสรุปดังกลาวทําใหเห็นวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมยังตองมีก ารเตรียม
ความพรอมในดานการบริหารจัดการ ทักษะในงานอาชีพใหมากขึ้นไมใชทําเพียงเพื่อ ความอยู
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รอดเทานั้น แตตองใหเกิดความยั่งยืน การมีประสบการณเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอที่จะ
สง ผลให ผูป ระกอบการสามารถดํ าเนิน งานให ปรากฏเป นรายได ที่ ชัด เจนได นอกจากนี้
ผูประกอบการยังตองมีความตื่นตัวในการรับฟงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวขอ งอยาง
สม่ําเสมอ เพื่ อ ให สามารถปรับกลยุท ธในการประกอบการใหทัน สมัย เปน ที่ตอ งการของ
ผูบริโภค สําหรับผูประกอบการที่ยังไมมีการกําหนดแผนธุรกิจที่ชัดเจน ไมเห็นความสําคัญ
ของการจัดการการเงินที่สามารถควบคุมตนทุนรายจายที่แนชัดยอมสงผลใหผูประกอบการไม
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน และยังคงเปนธุรกิจที่เปนเพียงฐานทางเศรษฐกิจที่มีการ
ออกจากระบบในชวงระยะเวลา 3 ปแรกเปนจํานวนมาก
ขอคนพบที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคขอที่ 2 ดังนี้
(1) ผลลัพธของการไดเงินทุนเริ่มตน: ผูวิจัยพบวา เมื่อเริ่มตนประกอบการ การจัดการ
การเงิน และการมีแผนธุรกิจ มีความสัมพันธกับผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มต น แตเปนไป
ในทิ ศ ทางตรงข า ม แสดงให เ ห็ น ว า ถึ ง แม การจั ด การการเงิน และการมี แ ผนธุ ร กิ จ จะมี
ความสําคัญตอผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตน แตผูประกอบการไมใหความสนใจ หรือ
ไมใหความสําคัญกับการจัดการการเงิน โดยไมจัดใหมีระบบบัญชี ไมเตรียมเงินทุนหมุน เวียน
ใหเพียงพอ และไมไดใหความสําคัญกับการมีรายไดสะสมกับไมใหความสําคัญกับการมีแผน
ธุรกิจ ในดานการตลาด การกําหนดงบประมาณ และบุคลากร แตอยางใด นอกจากนี้ยังพบวา
การไดเงินทุนเริ่มตน มีความสัมพันธกับผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตน ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
การที่ผูประกอบการเริ่มตนจากเงินทุนของตนเอง และจากแหลงเงินกูในจํานวนที่พอเพียงใน
การประกอบการ ตามกําหนดเวลาที่ตองการ จึงสงผลใหการประกอบการมีผลประกอบการ
จากเงิ นทุนเริ่มตน ซึ่งแสดงถึ งการประกอบการที่มี ปริมาณขาย รายได และกําไรจากการ
ประกอบการ
(2) ผลลั พ ธ ข องการได เ งิ น ทุ น พั ฒ นา: ผู วิ จั ย พบว า การได เ งิ น ทุ น พั ฒ นา ผล
ประกอบการจากเงินทุนเริ่มตน และการมีแผนธุรกิจมีความสัมพันธกับผลประกอบการจาก
เงินทุนพัฒนา แสดงใหเห็นวา ผลประกอบการจากเงินทุนพัฒนา ซึ่งเกิดจากการดําเนินงานที่มี
ปริมาณขายเพิ่มขึ้น รายไดเพิ่มขึ้น และกําไรเพิ่มขึ้น เกิดจากการไดเงินทุนพัฒนา จากแหล ง
เงิ นทุ นพั ฒนา ตามจํ านวนเงิ นทุ นพั ฒนา ในกํา หนดเวลาไดเ งิน ทุน พัฒ นา นอกจากนี้ ผ ล
ประกอบการจากเงินทุนพัฒนาเกิดจากผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตน ซึ่งประกอบดวย
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ปริมาณขาย รายได และกํ าไร กับการมีแผนธุรกิจ ซึ่งเกิด จากการตลาด งบประมาณ และ
บุคลากร แตมีขอสังเกตวา ลักษณะผูประกอบการไมมีความสัมพันธกับผลประกอบการจาก
เงินทุ นพัฒนา ซึ่ง อาจเนื่อ งมาจากการประกอบการวิสาหกิจ ขนาดยอ ม ผูประกอบการไม
จําเปนตองมีประสบการณ ทักษะในงานอาชีพ และ/ หรือการเขาถึงขาวสารขอมูลก็เปนได
การที่ผูป ระกอบการใช เงิน ทุน เริ่ม ตนในการประกอบการ และเงินทุ นพั ฒนาการ
ประกอบการที่มาจากเงินออมของตนทําใหผูประกอบการไมไดคิดใหรอบคอบในเรื่อ งการ
เตรียมการใชเงินลงทุน ทําใหขาดเงินทุนในการดําเนินการเปนผลใหตนทุนในการบริหาร
จัดการสูงขึ้น เนื่องจากตองกูยืมเงินนอกระบบ ทําใหมีคาใชจายในเรื่อ งดอกเบี้ยจํานวนมาก
ประกอบกับการบริหารจัดการโดยผูประกอบการ ซึ่งไมกําหนดเปาหมายในการทํางานชัดเจน
ทําใหมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย
ปญหาอุปสรรคที่สงผลถึงผลลัพธของการไดเงินทุนเริ่มตน และผลลั พธของการได
เงินทุนพัฒนาเกิดจากการที่ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอ มไดเริ่มตนธุรกิจโดยใชเงินทุน
ของตนเองซึ่งมีจํากัด เปนการเริ่มตนธุรกิจในทันที ไมไดคิดถึ งการสํารองเงินใหเพียงพอกับ
การใชจายซึ่งตองมีอยางนอยสําหรับ 1 ปดําเนินการซึ่งทําใหเกิดปญหาในการดําเนินธุรกิ จ ทั้ง
ในดานการบริหารจัดการและการบริหารการผลิ ตซึ่งหากผูประกอบการสามารถปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม การดําเนินการอยางมีระบบอาจสงผลใหผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตน และผล
ประกอบการจากเงินทุนพัฒนาเปนไปตามเปาหมายคือ กําไรจากการดําเนินการ เปนไปตาม
แผนที่กําหนดได
(3) อิทธิพลทางตรงและทางออมที่มีตอผลลัพธข องการไดเ งินทุนพัฒนา: ผลจาก
การศึกษาพบวา การมีแผนธุรกิจมีอิทธิพลโดยรวมตอ ผลประกอบการจากเงินทุนพัฒนามาก
ที่สุด รองลงมาคือ ผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตน การไดเงินทุนพัฒนา การจัดการการเงิน
และการไดเงินทุนเริ่มตนตามลํ าดับ แตเมื่อ ไดพิจารณาเฉพาะอิ ทธิพลทางตรงที่มีผลตอ ผล
ประกอบการจากเงินทุนพัฒนา พบวา การมีแผนธุรกิจมีอิ ทธิพลทางตรงตอ ผลประกอบการ
จากเงินทุนพัฒนามากที่สุด รองลงมาคือ ผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตน และการไดเงินทุน
พัฒนาตามลําดับ นอกจากนี้ แผนธุรกิจเปนตัวแปรเดียวที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอ
ผลประกอบการจากเงินทุนพัฒนา
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ขอเสนอแนะ
ขอคนพบจากการวิจัยในครั้งนี้ ไดใชเปนแนวทางในการเสนอแนะไปยังฝายตางๆ ที่
เกี่ยวของ ดังนี้
ผูประกอบการ: ผูประกอบการตองใหความสําคัญกับการมีแผนธุรกิจ ผลประกอบการ
จากเงินทุนเริ่มตน และการไดเงินทุนพัฒนา ดังนี้การมีแผนธุรกิจ เนื่องจากผลการศึกษาพบวา
การมีแผนธุรกิจมีอิ ทธิพลทั้งทางตรงและมีอิ ทธิพลโดยรวมตอ ผลประกอบการจากเงินทุน
พั ฒ นา และยั ง มี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ ผลประกอบการจากเงิ น ทุ น พั ฒ นาอี ก ด ว ย ดั ง นั้ น
ผูประกอบการตองใหความสําคัญกับการจัดทําแผนธุรกิจ ประกอบดวยการกําหนดแผนการ
ตลาด โดยผูประกอบการตองกําหนดแผนการตลาดที่มีความเปนไปไดทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว กําหนดกลยุทธการตลาดที่เกี่ยวกับลู กคากลุ มเปาหมาย โดยการเขาถึ งตัวผูบริโภคผาน
ชองทางการจําหนายที่ชัดเจน นอกจากนี้ ผูประกอบการตอ งกําหนดงบประมาณคาใชจายที่
เปนตนทุนการผลิตและตนทุนการดําเนินการเพื่อ สรางกรอบการควบคุมคาใชจายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด สําหรับดานบุคลากรนั้น ผูประกอบการตองใหความสําคัญ กับการพัฒนาความรูและ
ทักษะของบุคลากร โดยใหการฝกอบรมเพื่อใหบุคลากรสามารถผลิต ผลิ ตภัณฑมีคุณภาพเปน
ที่ตองการของผูบริโภค สงผลใหผูประกอบการมีผลประกอบการจากเงินทุนพัฒนา เปนการ
สรางความนาเชื่อถือใหกับสถาบันการเงิน ในการพิจารณาใหเงินทุนเริ่มตนและเงินทุนพัฒนา
แกผูประกอบการ
นอกจากนี้ ผลจากการศึกษายัง พบวา การมีแผนธุรกิ จยังมี อิ ทธิ พลทางอ อ มตอ ผล
ประกอบการจากเงิ น ทุ น พั ฒ นาผ า นการจั ด การการเงิ น การได เ งิ น ทุ น เริ่ ม ต น และผล
ประกอบการจากเงินทุนเริ่ มตน โดยผูประกอบการต อ งใหความสําคัญ กับวิธีการทางดา น
การตลาด งบประมาณ และบุคลากร เพื่อกําหนดเปนแผนธุรกิจ สงผลตอผลประกอบการจาก
เงินทุนพัฒนา
ผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตน เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ผลประกอบการจาก
เงินทุนเริ่มตนมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการจากเงินทุนพัฒนา โดยการที่ผูประกอบการ
มีผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตน ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณขาย รายได และกําไร ที่เกิดจากการ
ประกอบการนั้น ผูประกอบการตอ งใชกลยุทธในการหารายได โดยใหความสําคัญ กับเรื่อ ง
การกําหนดราคาขายผลิ ตภัณฑ การเพิ่มปริ มาณขาย หรือ พัฒนาผลิ ตภัณฑใหตรงกับความ
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ตองการของผูบริโภค เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ สงผลใหผูประกอบการมีรายได ซึ่ง
เกิดจากปริมาณขาย เกิดเปนผลกําไรจากการดําเนินงาน
การไดเงิ นทุน พัฒนา เนื่อ งจากผลการศึ กษาพบว า การไดเงิ นทุน พัฒนามีอิ ทธิพ ล
ทางตรงตอผลประกอบการจากเงินทุนพัฒนา ผูประกอบการตองใหความสําคัญ กับการเขาถึ ง
แหลงเงินทุนพัฒนา ซึ่งผูประกอบการใหความสนใจและมีค วามสามารถไดรับเงินทุนพัฒนา
จากแหลงเงินทุนนั้นได นอกจากนี้ การไดเงินทุนพั ฒนายังตอ งประกอบดวยกําหนดเวลาได
เงินทุนพัฒนาในเวลาที่ผูประกอบการสามารถดําเนินการพัฒนาไดอยางตอเนื่องในจํานวนเงิน
ที่เพียงพอตอการประกอบการ สงผลถึงผลประกอบการจากเงินทุนพัฒนา
สถาบันการเงินเนื่ อ งจากสถาบันการเงินเปนแหล งเงินกูที่ใหญ สามารถใหเงินกูแก
ผูประกอบการไดเปนจํานวนมาก และเปนที่ตอ งการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอ ม
แตผูประกอบการไมสามารถเขาถึ งแหล งเงินกูตามที่ตอ งการได สถาบันการเงินควรพัฒนา
วิธีการใหเงินกูแกผูประกอบการ โดยใหความสนใจศึกษาพฤติกรรมการประกอบการของ
ผูประกอบการ เพื่ อ ใหสามารถเขา ถึ งผูประกอบการได โดยใชการประชาสัมพั นธเปนสื่ อ
เพื่อ ใหผูประกอบการสามารถปฏิบัติตามเงื่อ นไขที่สถาบันการเงินกําหนด ซึ่งจะสงผลให
ผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน และไดรับเงินกูเพื่อการลงทุนภายในเวลาที่กําหนด
และรวมทั้งสงผลตอผลประกอบการจากเงินทุนเริ่มตนและผลประกอบการจากเงินทุนพัฒนา
ภาครัฐในสวนของภาครัฐนั้นตองกําหนดนโยบายใหความชวยเหลื อ ผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดยอมในเรื่องการไดเงินทุนเริ่มตน และการไดเงินทุนพัฒนาผานธนาคารของรัฐ
โดยกําหนดกระบวนการและวิธีการที่ผูประกอบการไดเงินทุนเริ่มตน และไดเงินทุนพัฒนา
จากธนาคารอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ผูประกอบการสามารถนําเงินกูจากธนาคารเพื่อ นํามา
เปน เงิน ทุน เริ่ม ตน และเงิ นทุน พัฒ นาได นอกจากนี้ ภาครัฐต อ งกํ าหนดมาตรการในการ
ชวยเหลื อ ผูประกอบการนําผลิ ตภัณฑมาแสดงใหผูบริโภคไดรูจัก เพื่อ เปนชอ งทางในการ
ติดตอสั่งซื้อ สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการไดมีการประกวดผลิตภัณฑซึ่งเปนผลงานที่
ไดผลิ ตขึ้น และใหการสงเสริมผลิ ตภัณฑ ที่ไดรั บรางวัล จากการประกวดให ไดรับ เงินทุ น
พัฒนาการประกอบการ นําไปสูผลประกอบการจากเงินทุนพัฒนา
นอกจากนี้ภาครัฐ ตองใหการสนับสนุนในเรื่อ งของการใหความรูดานการตลาดแก
บุ ค ลากร และช ว ยจั ด หาตลาดสํ า หรั บ ผู ป ระกอบการ รวมทั้ ง เป น ผู ติ ด ต อ ประสานงาน
ภาคเอกชนที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ มาช ว ยสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ความรู ทั้ ง ภาควิ ช าการและ
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ภาคปฏิบัติใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม กําหนดบุคลากรเพื่อ การประสานงานให
คําแนะนําและตรวจเยี่ยมผูประกอบการเพื่อประเมินผลความเปนไปไดของการทําการตลาด
อยางสม่ําเสมอ
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