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การบริหารจัดการทางการเงินสาหรับผู้เริ่มประกอบธุรกิจ
รายใหม่ในจังหวัดสกลนคร
Financial Management for New Entrepreneurs
in Sakon Nakhon Province
ปิยะวดี ยอดนา 1

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในระยะเริ่ ม ต น สํ า หรั บ
ผูประกอบกิจการธุรกิจรายใหม ควรมีขนาดของโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมอยางไรจึงจะทําใหธุรกิจ
สามารถดําเนินตอไปได เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหแกผูประกอบการธุรกิจรายใหม ในการดํารงสภาพ
คลองทางการเงินสงผลใหธุรกิจสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน เป็นแนวทางในการสราง
เครือขายทางธุรกิจ และสามารถนํามาปฏิบัตไิ ดอยางเป็นรูปธรรมระหวางผูประกอบการรายใหมที่ตองการ
หาแหลงเงินทุน และสถาบันการเงินที่พรอมจะเป็นแหลงเงิ นทุนกลุมตัวอยาง ไดแก 1. ผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครจํานวน 308 ราย 2. กลุมสถาบัน
การเงินในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร จํานวน 5 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ์ สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายรอยละ 51.3 และเพศหญิงรอยละ 48.7
เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา มีอายุระหวาง 31-40 ปี รอยละ 43.2 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด
สวนใหญประกอบธุรกิจบริการ ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ 1-5 ปี โดยมีพ้ืนฐานการทําธุรกิจมาจาก
ประสบการณ์ เงิน ลงทุน เริ่ มแรกสวนใหญแ ลว ต่ํา กว า 1,000,000 บาท แหล งเงิน ทุน มาจากธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินกูอยูในระดับ 5 % - 10 % ตอปี ในดานการดําเนินธุรกิจ
ส ว นมากขอคํ า ปรึ ก ษาจากประชาชนทั่ ว ไป รายได เ ฉลี่ ย ต อ ปี อยู ใ นช ว ง 50,001-1,000,000 บาท
กลุมลูกคาสวนใหญเป็นประชาชนทั่วไป และสื่อในการประชาสัมพันธ์สินคาใชใบปลิว และปูายโฆษณา
มากที่สุด
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการประกอบ
ธุรกิจ ตามรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการที่มีผลกระทบมากเป็นอันแรก ไดแก ความชัดเจนในการ
ตัง้ เปูาหมายของการดําเนินธุรกิจ ดานผูบริหารมีผลกระทบมาก ไดแก การมีวิสัยทัศน์ ดานการตลาดและ
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Volume 5 No. 10 : July – December 2013

49

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2556
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal; 5(10) : July - December 2013

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พัฒนาผลิตภัณฑ์มีผลกระทบมาก ไดแก ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการ ดานการบริหารจัดการ
ทางการเงิน มีผลกระทบมาก ไดแกความมั่นคงของรายได ดานคูแขง มีผลกระทบมาก ไดแก การคุกคาม
จากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง มีผลกระทบมาก ไดแก
ราคาน้ํามัน และปัญหาดานการเงินพบวา มีผลกระทบอยูในระดั บปานกลาง ไดแก การขาดสภาพคลอง
ทางการเงิน ดานปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจอนุมัตสิ ินเชื่อของสถาบันการเงิน มีผลกระทบมากที่สุด ไดแก
การปลอยสินเชื่อที่พิจารณาจากนโยบายขององค์กรเป็นหลัก

Abstract

50

The purposes of this study were: 1) to find out the appropriate financial structure for running
new entrepreneurs’ businesses so as to maintain the financial liquidity to make their businesses
proceed consistently and sustainably, 2) to gain concrete guidelines on building business network
which could be operated among new entrepreneurs who would seek for financial funds from the
financial institutions which were ready to be their supportive financial sources. The subjects used to
represent the population included (1) 308 Sakon Nakhon’s small and medium sized businesses’
entrepreneurs, (2) 5 Sakon Nakhon’s financial institutions. The statistics used to analyze the responses
in the questionnaire and interviews instruments. This statistical tools used in this study are
Percentages, Mean, Standard Deviation analysis.
This research results indicated that of all the respondents, 51.3 percent were males
and 48.7 were females. The people who were in the age group of 31 - 40 years old contained 43.2
percent of all the respondents and most of them held the Bachelor’s degrees. Their businesses
involved service sales. These people’s background knowledge in running businesses was obtained
directly from operating their businesses and they had 1-5 years’ experiences. Initially, their
investment funds were lower than 1,000,000 baht. Their investments were borrowed from
commercial banks and financial institutions and they had to pay 5 -10 percent annual interests to
most of their loans. In running their businesses, most of them got advice from people in general. Their
income ranged from 50,001 – 1,000,000 baht per year. Most of their customers were general
people. The medium these entrepreneurs used for public relations and advertising consisted of leaflets
and billboards.
This research results about factors which would impact on the businesses’ success or failure
included these aspects: the administration, and the clear targets of establishing the businesses. The
respondents’ opinions shown that these factors impacted at the high level on the success in or failure
at running the businesses.
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Administrators – The respondents’ opinions indicated that the administrators’ vision would be
the first factor which resulted at the high level in the businesses’ success or failure.
Marketing and Product Development – When surveying the respondents’ opinions, it was
found that the customers’ satisfaction of the services was the first factor which resulted at the high
level in the businesses’ success or failure.
Financial Management – The respondents perceived that the stability of an income was the
first factor which resulted at the high level in the businesses’ success or failure.
Business Rivals – Threat from the same type of business rivals was the first factor which
resulted at the high level in the businesses’ success or failure.
Economy, Society, Culture and Politics – Among these factors, oil price was seen as the first
factor which resulted at the high level in the businesses’ success or failure.
Financial problem -The first financial problem which resulted in the businesses’ success or
failure was the lack of financial liquidity. The respondents’ opinions on this aspect were at moderate
level.
Factors Impacting on Granting the Loan – The banks’ policies were perceived as the first
factor which had major impact on granting the loans to the banks’ clients. The respondents’ opinions
on this aspect was at the highest level.

บทนา
ผูประกอบการรายใหมเป็นหนวยธุรกิจที่ชวยเสริมสรางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการ
สร า งงานและกระจายรายได ไ ปสู ช นบท ลดการย า ยถิ่ น ฐานของประชากร ความเจริ ญ มั่ น คงของ
ผูประกอบการ เป็นเครื่องชี้ใหเห็นถึงความเจริญเติบโตของภาคธุรกิจของประเทศในอนาคตได ปัจจุบันมี
ผูประกอบการเกิดขึ้นอยางมากมายจึงทําใหมีการแขงขันอยางรุนแรง การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให
ประสบความสําเร็จ และผูประกอบการที่จะอยูรอดไดนั้น จําเป็นตองพัฒนาธุรกิจของตน ตองเขาใจจุดแข็ง
และจุดออนของกิจการ ประสิทธิภาพการบริหาร การควบคุม การจัดการ ประสิทธิภาพการใชทรัพย์สิน
ในการหารายได คาใชจายการบริหาร เป็นตน
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ด า นการพั ฒ นาประเทศ รั ฐ บาลมี น โยบายขยายฐานการผลิ ต ไปสู ส ว น
ภู มิ ภ าคมากยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารผลั ก ดั น ให เ กิ ด การสร า งธุ ร กิ จ ใหม เช น ด า นธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต
การทอ งเที่ ยว การส งออก และการค าสง ค าปลี ก เพื่อ ผลั กดัน ให เกิ ดการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศโดยการสรางผูประกอบการรายใหม และพัฒนาผูประกอบการรายเดิมใหมีคุณภาพ ยกระดับ
ความสามารถทางดานการผลิต การบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถใหมีประสิทธิภาพ
นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถแขงขันกับตลาดโลกได ดังจะเห็นไดจากรัฐบาลไดมีการเพิ่ มเขต
สงเสริมการลงทุนไปสูภ าคใต ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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จังหวัดสกลนครเป็นเขตพื้นที่จังหวัดหนึ่งที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (Zone - 3) โดยรัฐบาล
ตองการผลักดันใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขยายฐานการลงทุนอยางตอเนื่อง สูระดับรากหญาของ
ประเทศ นอกจากนี้แลวจังหวัดสกลนครยังไดรับผลกระทบเชิงบวก จากนโยบายของรัฐบาลที่ตองการให
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคาในแถบอินโดจีน จากการสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่สองขึ้นที่
จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเชื่อมตอเสนทางจากประเทศไทย สูประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทําใหธุรกิจการบริการและการทองเที่ยวขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
30% ในชวงไตรมาสที่ 1 ปี 2550 เนื่องจากเขตพื้นที่ติดตอกับจังหวัดมุกดาหาร นอกจากธุรกิจทองเที่ยว
แลวยังมีธุรกิจสิ่งทอไดขยายตัวเพิ่มมากขึน้ เชนเดียวกัน
ในช ว งปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2549 จนถึ ง ช ว งไตรมาสที่ 2 ปี 2550 จั ง หวั ด สกลนครได รั บ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา อันเป็นผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น และความไมแนนอนทาง
การเมือง สงผลใหธุรกิจที่จัดตั้งใหมมีสถิติลดลง โดยมีผูมาขอจดทะเบียนโดยเฉลี่ยเพียง 27 รายเทานั้น
เมื่อเทียบกับชวงไตรมาสที่ 1 ปี 2549 ซึ่งมีจํานวนถึง 45 รายและมีจํานวนธุรกิจที่ขอจดทะเบียนเลิกกิจการ
(สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย์, 2549)
ปัจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่สามารถเป็นตัวชีว้ ัดวาธุรกิจจะสามารถคงอยู เจริญเติ บโต หรือ
ลมเหลว ไดแกการบริหารจัดการทางการเงิน โดยเฉพาะผูประกอบการธุรกิจรายใหม ซึ่งมีประสบการณ์
ยังไมเพียงพอในดานการบริหารจัดการทางการเงิน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนศึกษาหาวิธีการใช
เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อนํามาซึ่งการบริหารจัด การทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชน์สูงสุดแกเจาของธุรกิจที่กําลังจัดตั้งใหมภายในจังหวัดสกลนคร โดยศึกษา
ถึงแนวทางที่จะทําใหธุรกิจรายใหมสามารถเตรียมความพรอมทางดานเงินทุน เพื่อหลีกหลีกเลี่ยงปัญหาใน
การเริ่มดําเนินกิจการ ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะทําใหทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนของกิจการ
รายใหม และทําอยางไรที่กิจการเหลานี้จะสามารถปรับโครงสรางทางการเงินเพื่อใหเกิดความสมดุลตาม
ขนาดของธุรกิจ ลดปัญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินในระยะเริ่มแรกของการดําเนินงาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบ
การรายใหมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการดําเนินธุรกิจที่สงผลตอความลมเหลวในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ
ปัญหาดานการเงิน และศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน
3. เพื่อศึกษาใหไดขอ มูล นําไปสูการวิเคราะห์ และหาขอสรุปวา การดําเนินธุรกิจในระยะเริ่มตนสําหรับ
ผูประกอบกิจการธุรกิจรายใหม ควรมีการบริการจัดการทางการเงินอยางไร จึงจะทําใหธุรกิจสามารถดําเนิน
ตอไปได
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ความมุ่งหมายในการศึกษา
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางการเงินสําหรับผูประกอบธุรกิจ การเตรี ยมการอยางไรในการ
จัดหาเงินทุน กลุมสถาบันการเงินมีขอกําหนด และขอจํากัดใดบางเกี่ยวกับการใหสินเชื่อแกกลุมผูประกอบ
ธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการแกปัญหาสําหรับผูเริ่มประกอบธุรกิจรายใหมในจังหวัดสกลนคร

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้มุงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในดานการบริหารจัดการทางการเงินที่สงผลกระทบ
ตอความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจสําหรับผูประกอบการรายใหม โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทางการเงิน สําหรับผูเริ่ม
ประกอบการธุรกิจรายใหมในเขตจังหวัดสกลนคร
2. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเริ่มดําเนินการในชวงระหวาง ปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีจํานวน 308 ราย
และกลุมสถาบันการเงิน จํานวน 5 ราย
3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา แบงไดเป็น 2 ประเภท ประกอบดวยตัวแปรตน คือขอมูลสวนตัวของ
ผูประกอบการ และตัวแปรตาม ไดแก ปัจจัยที่ทําใหการดําเนินธุรกิจลมเหลว และบทบาทของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่มีสว นเกี่ยวของในการสงเสริมการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
4. พื้นที่ในการวิจัยครั้งนีศ้ กึ ษาเฉพาะผูประกอบการรายใหมในเขตจังหวัดสกลนคร
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลของงานวิจัย ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551

กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวความคิดในการทําวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาวาอะไรคือปัญหาและอุปสรรคทางการเงินสําหรับผู
เริ่มทําธุรกิจ มีการเตรียมการอยางไรในการจัดหาเงินทุน และแหลงเงินทุนใดบางที่ใหการสนับสนุนกลุม
ธุรกิจเหลานี้ กลุมสถาบันการเงินมีขอจํากัดอะไรในการใหสินเชื่อ ขั้นตอไปของการศึกษา จะวิเคราะห์
ขอมูลทางการเงินจากทฤษฎี รายงานการวิจัย รายงานทางวิชาการ และเอกสาร อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
ศึกษาถึงแนวทางในการแกปัญหา โดยวิธีการประยุกต์จากทฤษฎีสูแนวทางการปฏิบัติ ในดานการกําหนด
ขนาดโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมสําหรับการเริ่มตนทําธุรกิจ
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กรอบแนวคิดในรูปแบบผังจาลอง (Flowchart Model)

1. ตัวแปร

2. กระบวนการวิจัย

54

ตัวแปรตน : ขอมูลสวนตัวของผูประกอบการ
ตัวแปรตาม : ปัจจัยที่ทําใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จหรือ
ลมเหลว
: บทบาทของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนที่มีสว นเกี่ยวของในการสงเสริมการ
ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ

1. ศึกษา รวบรวมขอมูล และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2. แจกแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์
3. รวมประชุม สัมมนา ดานนโยบายการใหสนิ เชื่อของสถาบัน
การเงิน
4. ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ มูล
5. สรุปผลและจัดทํารายงาน
แหลงความรู

3. ปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย

ผูประกอบ
การธุรกิจ

หนวยงานของ
รัฐและเอกชน

แหลงเงินทุน
ภายใน/ภายนอก
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ผูประกอบการธุรกิจทราบถึงปัญหา
การดําเนินธุรกิจ
4. ผลกระทบจากการวิจัย

หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
ทราบถึงปัญหาของผูประกอบการนําไปสู
การปรับนโยบายแผนการดําเนินงานของ
หนวยงาน

พัฒนาทองถิ่น

เครือขาย

ขยายตัวทางธุรกิจ
5. ผลลัพธ์ที่ไดจากการวิจัย

ผูประกอบการธุรกิจที่
มีความเขมแข็ง

พัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
เสถียรภาพทางการเงิน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้ไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
อําเภอเมืองสกลนคร จํานวน 308 ราย กอตั้งธุรกิจชวงปี 2549 และ 2550
1.2 สถาบันการเงิน ซึ่งเป็นกิจการสาขา ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร จํานวน 5 ราย
ผูใหขอ มูลในระดับผูบริหาร ไดแก ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ และพนักงานฝุายสินเชื่อ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน
สําหรับผูประกอบการธุรกิจรายใหมในจังหวัดสกลนคร มี จํานวน 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอ
เมืองสกลนคร มี 3 ตอน
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ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลสวนตัว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับปัจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลว
ในการประกอบธุรกิจ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นปัญหาดานการเงิน ที่สงผลกระทบตอ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale)
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสําหรับสถาบันการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) เพื่อวัดระดับความคิดเห็น ปัจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจอนุมัตสิ ินเชื่อ
เกณฑ์ในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้ (ธานินทร์,
2550 : 77)
เกณฑ์ ก ารแปลความหมายเพื่ อ จั ด ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ค า ความเห็ น กํ า หนดเป็ น ช ว งคะแนน
ดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.49
แปลความวา
มีความเห็นดวยนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
1.50 – 2.49
แปลความวา
มีความเห็นดวยนอย
คะแนนเฉลี่ย
2.50 – 3.49
แปลความวา
มีความเห็นดวยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
3.50 – 4.49
แปลความวา
มีความเห็นดวยมาก
คะแนนเฉลี่ย
4.50 – 5.00
แปลความวา
มีความเห็นดวยมากที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิในสวนที่เกี่ยวของ รายงานการศึกษารายงานวิจัยและสถิติ
ธุรกิจเกี่ยวของกับการคาภายในจังหวัดสกลนคร ขอมูลทางการคาการดําเนินธุรกิจจากหนวยงานราชการ
เชน พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัดและสถาบันการเงินสถิติจังหวัด และขอมูลทาง
วิชาการ รายงานการวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษารายละเอียดของขอมูล ดานการบริหาร
จัดการทางการเงิน เขารวมโครงการสัมมนาเกี่ยวกับมุมมองของธนาคารกับการใหเครดิตแกธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม หลังจากนั้นไดออกแบบสอบถาม และไดแจกจายไปยัง ผูประกอบการ และสถาบัน
การเงินพรอมสัมภาษณ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การดําเนินการวิเคราะห์ขอ มูล มีลําดับขั้นดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ขอ มูลเกี่ยวกับสถานภาพโดยทั่วไปของกลุมประชากรที่ตอบแบบสอบถามใช
คารอยละ
4.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจะใชวิธีหาคาเฉลี่ย ( ̅ ) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.3 การวิเคราะห์ขอ มูลใชโปรแกรมทางสถิติ
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ผลการวิจัย
ผลการวิ จัย พบวา ปัจ จัย ที่มี ผลกระทบต อความสํ าเร็จ หรื อความล มเหลวในการดํา เนิ นธุ รกิ จ
ผูประกอบการมีความคิดเห็นอยูในอันดับแรกดังนี้ 1) ความชัดเจนในการตั้งเปูาหมายการดําเนินธุรกิจ
การมี วิสั ย ทั ศ น์ ข องผู บ ริ ห าร ความพึ ง พอใจของลู ก ค า ในด า นการให บ ริ ก าร ความมั่ น คงของรา ยได
ภัยคุกคามจากคูแขงที่อยูในธุรกิจเดียวกัน ราคาน้ํามัน เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบมากตอการดําเนินธุรกิจ
และอาจสงผลทําใหธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จหรือหากบริหารจัดการที่ไมดี อาจนําไปสูความ
ลมเหลวของธุรกิจได 2) ปัญหาดานการเงิน โดยเฉพาะปัญหาการขาดสภาพคลอง เป็นปัจจัยที่ผลกระทบ
อยูในระดับปานกลาง 3) ปัจจัยที่สําคัญอันดับแรกที่กลุมสถาบันการเงินนํามาพิจารณาในการปลอยสินเชื่อ
แกกลุมผูประกอบการ ไดแก นโยบายการปลอยสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งมีผลกระทบตอการตัดสินใจมาก
ที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นสําคัญที่ไดคนพบจากการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยที่พบนี้ผูวจิ ัยจะไดนํามาอภิปรายเพื่อสรุป
เป็นขอยุติ โดยนําเอาแนวคิดที่เกี่ยวของมาอางอิงสนับสนุน ดังนี้
จากผลการวิจัยพบวา ปัจจัยที่สง ผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะการบริหารจัดการทางการเงินนั้น ผูประกอบการจะตองมีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี
มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1) มีความชัดเจนในการตั้งเปูาหมายการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นทักษะสําคัญ
ของความสําเร็จ สอดคลองกับ เพ็ชรี (2546) ที่มีแนวคิดวา ผูบริหารการเงินจะต องมีเปูาหมายของธุรกิจ
ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นจุดเริ่มตนของการประกอบธุรกิจ วัตถุประสงค์แรกที่ตอ งกําหนดใหชัดเจน คือ จะประกอบ
ธุรกิจประเภทใด มีเปูาหมายการลงทุนอยางไร มีการวางแผนการเงินอยางรัดกุม 2) มีวิสัยทัศน์ที่กวางไกล
เป็นสวนสําคัญอีกประการหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ หากองค์กรใดมีผูบริหารที่มีวิสัยทัศน์กวางไกล สามารถ
นํ า พาองค์ ก รไปสู ค วามความสํ า เร็ จ ตามเปู า หมายที่ ตั้ ง ไว ทั้ ง ในด า นผลกํ า ไรและภาพรวมของการ
เจริญเติบโตภายในองค์กร สอดคลองกับ จรัสผล (2538) ที่กลาววา ผูบริหารจะสามารถนําพาธุรกิจ
ใหประสบผลสําเร็จไดหรือไม สิ่งสําคัญอยูท ี่การมีสัยทัศน์ดา นการจัดการ และที่สําคัญที่สุดคือการจัดการ
ดานการเงิน เพราะเงินทุนที่ไดมาและใชไปนั้นคือรากแกวที่เปรียบเป็นเสนชีวิตของกิจการ เมื่อกิจการ
ประสบความสํ า เร็ จ แล ว สมควรจะพั ฒ นาไปอยา งไรเพื่อ ทํา กํ า ไรให ไ ด ม ากขึ้น และมี ค วามได เปรี ย บ
ในกิจการประเภทเดียวกัน 3) การใหบริการที่สรางความพึงพอใจแกลูกคา สามารถสงผลตอความสําเร็จ
ขององค์กร มีระดับผลกระทบที่บงชี้วา Gronroos C. (1990) ความพึงพอใจของลูกคามีผลตอความสําเร็จ
สรุปวาความพึงพอใจของลูกคาเกิดจากผลตางระหวางความคาดหวังกอนรับบริการ (Expectation) และ
ผลที่ไดรับในการรับบริการ (Performance) โดยถาผลที่ไดรับมากกวาความคาดหวังของลูกคา (P > E)
ลูกคาจะรูสึกพึงพอใจ ยิ่งถา P มากกวา E เทาไร ความพึงพอใจของลูกคาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเทานั้น ในทาง
กลับกัน หากความคาดหวังของลูกคามากกวาผลที่ลูกคาไดรับ (E > P) ลูกคาจะรูสึกไมพึงพอใจในบริการ
นั้นๆ 4) ความมั่นคงของรายไดเป็นปัจจัยที่ผูประกอบการจะตองคํานึงถึง เพื่อสามารถพยากรณ์ยอดขาย
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และการบริหารสินคาคงคลัง 5) คูแขงขันทางการคา เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต อการดําเนินธุรกิจ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ อัส (2555) ที่ใหขอคิดเกี่ย วเกี่ยวกับคูแขงทางธุรกิ จ ซึ่งมีผลกระทบตอการ
ดํา เนินธุ รกิ จ ผู ป ระกอบการที่ จ ะสามารถชนะคูแ ข ง ได จะตอ งหาคํา ตอบให ไ ด วา สิ น คา หรื อ บริ ก ารมี
จุดหมาย หรือจุดเดนอะไรที่ดีกวาสินคาอื่น หรือมีอ ะไรที่จูงใจใหกลุมเปูาหมายหรือลูกคาของคูแขง หันมา
ซื้อสินคาหรือบริการของเรา หากเราหาคําตอบไมได หมายถึงวาโอกาสจะขายสินคาหรือบริการของเรามัน
นอยมาก และโอกาสที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จก็มีนอยเชนกัน 6) การควบคุมตนทุน ลดคาใชจาย
เพื่ อ รั บ กั บ ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง โดยเฉพาะราคาน้ํ า มั น เช น การจั ด การระบบขนส ง ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดการใชพลังงาน หาพลังงานอื่นทดแทน สอดคลองกับ ธีรชัย (2550) ที่กลาว
วา ในยุคปัจจุบัน ธุรกิจตองเผชิญกับขอจํากัดหลายอยางอันเป็นอุปสรรคปัญหาตอการดําเนินธุรกิจ และ
เป็นเหตุใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ตนทุนสวนหนึ่งที่สําคัญ คือ ตนทุนคาโสหุยโรงงาน เชน คาน้ํามัน คาน้ํา
คาไฟที่จะปรั บตัวขึ้นทุกวัน คูแขงขันมี มากขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดั งนั้นผูประกอบการจึงตอ ง
พยายามลดตนทุนการผลิตตอหนวย เพื่อ ตองการผลกําไรมากขึ้น 7) มีการวางแผนทางการเงินที่ดี รัดกุม
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดสภาพคลอง โดยเริ่มจากการวางแผนทางการเงิน เพื่อใหรูวาแหลงเงินทุน
ควรจัดหาจากแหลงใดและนําไปใชจายอยางไร เพื่อใหเกิดสภาพคลองและเกิดกําไร การควบคุมการจัดหา
เงินทุนและการจัดสรรการใชจายเงินทุ นอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สวนการจัดการงาน
บัญชีเป็นการควบคุมทางการเงินอยางหนึ่งโดยมีการจดบันทึก จัดประเภทและจะชวยใหทราบถึงสถานะ
ของสภาพคลองทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถประเมินผลกระทบจากการตัดสินใจทางธุรกิจตางๆ ตอฐานะ
สภาพคลอง วาอยูในระดับทีด่ ีข้นึ หรือแยลงได โดยเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีต หรือกับกิจการอื่นๆ ที่อยู
ในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อหาแนวทางการจัดการและแกไขปัญหาที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจเริ่มตนหรือ
กําลั งประสบกับ ปัญหาสภาพคลอ งอยูในปั จจุ บัน นั่นคื อเงิ นสดของกิจ การมีร ะดับ นอยเกิ นไป และไม
พอเพียงตอความตองการใช ผูประกอบการจําเป็นจะตองหาเงินสดเพิ่มเติม ซึ่งอาจสามารถแกไขไดดวย
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธวัชชัย (2537) ในการดําเนินธุรกิจในชวงเริ่มตน
ที่กลาววาในการดําเนินธุรกิจชวงเริ่มตนอาจจะมีปัญหาดานทรัพ ยากรที่มีอยูอยางจํากัด เจาของธุรกิจ
จึงจําเป็นตองทําทุกวิถีทางเพื่อใหธุรกิจอยูรอดและผานพนชวงนี้ไป และอีกประการหนึ่ง มีเจาของธุรกิจ
มากมายที่มีปัญหาในการบริหารจัดการทางการเงิน เชน ขอผิดพลาดในการใหความสําคัญดานเงินทุนผิด
เปูาหมาย ฝุายบริหารการเงินของธุรกิจวางเปูาหมายดานการเงินโดยไมสามารถรองรับและทันการณ์กับ
การเติบโตของธุรกิจจึงนําไปสูวิกฤตดานเงินทุนหมุนเวียน ทําใหธุรกิจขาดสภาพคลอง ดังนั้นผูบริหาร
การเงิ น จึ งตอ งพิ จ ารณาให ร อบคอบกั บ การใชจ า ยเงิ น อยา งละเอียดเพื่อ ให ประหยั ด เงิ นทุ น มากที่ สุ ด
โดยตองทําทุกวิถีทางเพื่อใหธุรกิจมีรายไดเขามา การบริหารเงินทุนจึงตองมีการบริหารจัดการทางการเงิน
ที่ดี รูจักใชเงินทุนที่มีอยูอยางจํากัดทํางานเพื่อสรางผลกําไรอยางเต็มที่ โดยใหมีรายรับมากกวารายจาย
หาวิธีการตลาดที่ชวยใหกิ จการมีตนทุนต่ําแตมีประสิทธิภาพเชน ใชชองทางการขายทางโทรศัพท์หรือ
อิน เตอร์ เ น็ ต อาศั ย การกระจายข า วแบบปากต อ ปากของลู ก ค า หรื อ อาศั ย การประชาสั ม พั น ธ์ จ าก
สื่อมวลชน ใชแหลงเงินทุนไมตอ งเสียดอกเบีย้ ใหมากที่สุด เชนการซือ้ สินคาดวยเครดิต หรือการรับสวนลด
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เงิ น สด เป็ น ต น ขอสิ น เชื่ อ จากธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มแห ง ประเทศไทย
(SME Bank) เพื่อเพิ่มแหลงเงินทุน ควรศึกษาหาความรูดานการบริหารจัดการเงินทุนโดยสามารถเขารับ
การอบรมกับสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ซึ่งจะใหการสนับสนุนความรูดาน
ตางๆอยางเต็มที่ หมั่นขอคําแนะนํากับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนดานเงินทุนที่ถูกตอง
สําหรับปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่ อแกผูประกอบการของธนาคารนั้น พบวา ขึ้นอยู
กับนโยบายในการปลอยสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งธนาคารเองจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของการปลอยกู
ที่มีความเขมงวด ทําใหผูประกอบการรายยอย หรือธุรกิจที่กําลังอยูในชวงเริ่มตน ไมสามารถเสนองบ
การเงินยอนหลังได ธนาคารจึงปฏิเสธที่จะใหสินเชื่อ ทําใหผูประกอบการไมมีเงินทุนเพื่อนํามาใชในการ
ดําเนินธุรกิจ และอาจสงผลกระทบถึงขั้นลมละลายหรือปิดกิจการลงได
จากการวิจัยไดขอสรุปวา การที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการเริ่มธุรกิจใหม เจาของ
ธุรกิจจะตองทําธุรกิจที่ตนเองถนัดมากที่สุด ชอบที่สุด หรือที่มีประสบการณ์มากที่สุดเทานั้น จึงจะเป็น
ธุรกิจที่เหมาะกับตัวเรา และชวยใหเรามีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกวา อัส (2555) ไดแนะแนวทาง
ในการประกอบธุรกิจใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนไวหลายประเด็นโดยเฉพาะการบริหารจัดการทาง
การเงินของธุรกิจ ตองระวังควบคุมตนเองไมใชจายเงินนอกระบบหรือการใชจายทางดานอื่นที่ไมเกี่ยวกับ
ธุรกิจ จนเกิดเป็นปัญหา นอกจากนี้ผูประกอบการควรรักษา ปรับปรุงคุณภาพของสินคา การใหบริการ
ลูกคา การทบทวนธุรกิจและปัญหาอยูต ลอดเวลา

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่สําคัญดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ในการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงปัจจัยหลายอยาง ไมวาจะเป็นรูปแบบของ
การดําเนินธุ รกิจ งบประมาณ การตลาด การจัดการดานการเงิน โดยเฉพาะการจัดการดานการเงิ น
เป็นหัวใจที่สําคัญที่สุด และเป็นดัชนีที่บงชี้ใหเห็นถึงผลสําเร็จของธุกิจ ทั้งนี้ผูประกอบการจึงจําเป็นตองมี
การวางแผนการจัดการดานการเงินอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ทําไวลวงหนากอนเริ่มตนทําธุรกิจ
ชวยใหสามารถคาดการณ์ยอดขาย กําไร และตองใชเงินลงทุนเทาไรจนกวาธุรกิจจะอยูรอดและมั่นคง ใน
สวนของสถาบันการเงินที่ปลอยกู ควรปรับนโยบายดานสินเชื่อใหมีความยืดหยุน เชน การลดกฎระเบียบ
ที่เขมงวดเกินไป เพื่อใหผูประกอบการสามารถกูเงินได
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินสําหรับผูประกอบธุรกิจรายใหม ในเขต
จังหวัดสกลนคร เพื่อใหเกิดผลที่ดียิ่งขึน้ ผูวิจัยขอเสนอแนะใหมีการวิจัย ดังนี้
1) การศึกษาแนวทางในการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ภาวะผูนําที่สงผลตอความสําเร็จขององค์กร
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