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 การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์  (Correlation Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาปัจจยัทางการบริหารจดัการทางธุรกิจ และประสิทธิผลร้านคา้ทองรูปพรรณในจงัหวดัสุรินทร์ 
2) ศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัการส่งผลระหวา่งปัจจยัทางการบริหารจดัการทางธุรกิจกบัประสิทธิผล 
ร้านคา้ทองรูปพรรณในจงัหวดัสุรินทร์ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรง ศึกษาอิทธิพลรวม 
อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออ้ม ของปัจจยัทางการบริหารจดัการทางธุรกิจท่ีมีต่อ ประสิทธิผล
ร้านคา้ทองรูปพรรณในจงัหวดัสุรินทร์ การวจิยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 425 คน ไดม้าโดยการสุ่ม 
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 2 ฉบบั คือ ฉบบัร้านคา้ และฉบบัลูกคา้/ผูใ้ชบ้ริการ  รวมกนั
หาความเช่ือมัน่เป็นฉบบัเดียว เน่ืองจากมีเน้ือหาเดียวกนัต่างกนัท่ีสถานภาพผูต้อบ  ความเช่ือมัน่ของ  
แบบสอบถามท่ีค านวณไดมี้ค่า เท่ากบั 0.9077 วเิคราะห์ขอ้มูลโดย ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 
Windows วเิคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ปัจจยัทางการบริหารจดัการทางธุรกิจกบัประสิทธิผลร้านคา้ทองรูปพรรณ วเิคราะห์โดยใชส้ัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของ เพียร์สัน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ และคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีโดยใช ้
Stepwise Multiple Regression วเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และศึกษาอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง 
และอิทธิพลทางออ้ม รวมทั้งวเิคราะห์ตรวจสอบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหวา่งปัจจยัทางการ 
บริหารจดัการทางธุรกิจกบัประสิทธิผลร้านคา้ทองรูปพรรณ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป LISREL และ 
วเิคราะห์ขอ้มูลการแสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม ปลายเปิดดว้ยการ
วเิคราะห์เน้ือความ (Content Analysis) 
 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัทางการบริหารจดัการทางธุรกิจ พบวา่ ปัจจยัทางการบริหารจดัการทางธุรกิจใน
ภาพรวมทั้งหมด มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.52 , S.D.= 0.43) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
ปัจจยัภายนอก มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.36 , S.D.= 0.53) และปัจจยัภายใน มี
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ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.61 , S.D.= 0.47) เม่ือแยกพิจารณารายดา้น พบวา่ มีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก 5 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอกดา้นกฎระเบียบของทางราชการ ปัจจยัภายในดา้นทรัพยากร 
อาคารและสถานท่ี ดา้นทรัพยากรการเงิน ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นกลยทุธ์ทางการบริหาร 
( X = 4.03, 3.84, 3.66, 3.76, 3.51 , S.D.= 0.60, 0.66, 0.64, 0.64, 0.65) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่ 
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ ส่วนปัจจยัภายนอกดา้นสภาวะเศรษฐกิจ ดา้นสังคม
และวฒันธรรม ปัจจยัภายในดา้นโครงสร้างการบริหาร และดา้นกระบวนการบริหาร มีความเหมาะสม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้ง 4 ดา้น ( X = 2.64, 3.41, 3.45, 3.43 , S.D.= 0. 08, 0.80, 0.57, 0.58) เม่ือพิจารณา 
รายละเอียด พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 
 2. ประสิทธิผลร้านคา้ทองรูปพรรณในภาพรวมทั้งหมด พบวา่ มีประสิทธิผล อยูใ่นระดบั 
ปานกลาง ( X = 3.48 , S.D.= 0.53) เม่ือแยกพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการเงิน มีประสิทธิผลอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.67 , S.D.= 0.60) ส่วนดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และพฒันา
มีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้ง 3 ดา้น ( X = 3.49, 3.44, 3.36 , S.D.= 0.66, 0.60, 0.65) ตามล าดบั 
 3. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ และระดบัการส่งผล ระหวา่งปัจจยัทางการบริหารจดัการ
ทางธุรกิจกบัประสิทธิผลร้านคา้ทองรูปพรรณในภาพรวม พบวา่ ปัจจยัทางการบริหารจดัการทางธุรกิจ 
ทั้ง 9 ตวั ประกอบดว้ย 1) สภาวะเศรษฐกิจ 2) สังคมและวฒันธรรม 3) กฎระเบียบทางราชการ 4) ทรัพยากร 
อาคารและสถานท่ี 5) ทรัพยากรการเงิน 6) ส่ิงอ านวยความสะดวก 7) โครงสร้าง การบริหาร 8) กลยทุธ ์
ทางการบริหาร และ 9) กระบวนการบริหาร มีค่าความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล ร้านคา้ทองรูปพรรณ
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัต ่า ถึงสูง (r = 0.335, 0.331, 0.272, 0.781, 0.668, 0.468, 0.463, 0.643, 0.782) 
ตามล าดบั สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 73.40 เม่ือคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดี พบวา่ เป็นตวัพยากรณ์ท่ีดี 6 ตวั 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร ดา้นโครงสร้างการบริหาร ดา้นทรัพยากรอาคารและสถานท่ี 
ดา้นทรัพยากรการเงิน ดา้นกลยทุธ์ทาง การบริหาร และดา้นสังคมและวฒันธรรม มีความสัมพนัธ์อยูใ่น 
ระดบัต ่าถึงสูง (r = 0.331, 0.781, 0.668, 0.463, 0.643, 0.782) ตามล าดบั และร่วมกนัส่งผลต่อประสิทธิผล 
ร้านคา้ทองรูปพรรณ อยูใ่นระดบัสูงท่ี สุด มีค่าเท่ากบั 0.856 ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
และสามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 73.20 
 4. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรง อิทธิพล รวม อิทธิพลทางตรง และ
อิทธิพลทางออ้มของปัจจยัทางการบริหารจดัการทางธุรกิจท่ีมีต่อประสิทธิผลร้านคา้ทองรูปพรรณ  
จากปัจจยัทางการบริหารจดัการทางธุรกิจท่ีเป็นตวัพยากรณ์ท่ีดี 6 ตวั คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร 
ดา้นโครงสร้างการบริหาร ดา้นทรัพยากรการเงิน ดา้นกลยทุธ์ทางการบริหาร ดา้นทรัพยากรอาคารและ 
สถานท่ี และดา้นสังคมและวฒันธรรม พบวา่ ค่าสถิติท่ีค  านวณไดเ้ขา้เกณฑก์ารวดัความกลมกลืนของ 
รูปแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 5 เกณฑ ์คือ (1) ค่าไค-สแควร์ มีค่าความน่าจะเป็นท่ีค านวณได ้(P-value > 
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0.05) เท่ากบั 0.87467 หรือค่า 2 หารดว้ย ค่า df  (2 หาร df < 2.00) ค่าท่ีค  านวณได ้เท่ากบั 0.86 (2) ค่า 
ประมาณความคลาดเคล่ือนรากก าลงัสอง เฉล่ีย (RMSEA < 0.05) ค่าท่ีค  านวณได ้เท่ากบั 0.000 (3) ค่า 
ดชันีความสอดคลอ้งสัมบูรณ์ คือ ค่าดชันีวดัความกลมกลืน (GFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป) ค่าท่ีค  านวณได ้
เท่ากบั 0.98 หรือค่าดชันีของปริมาณ ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI 
มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00) ค่าท่ีค  านวณได ้เท่ากบั 0.95 และค่าดชันีเม่ือค านึงถึงความซบัซอ้นของโมเดล 
(PGFI มีค่าตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไป) ค่าท่ีค  านวณได ้เท่ากบั 0.43 (4) ค่าดชันีความสอดคลอ้งสัมพทัธ์ (CFI 
มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00) ค่าท่ีค  านวณได ้เท่ากบั 1.00 (5) ค่าดชันีค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน (RMR) และ 
ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนในรูป คะแนนมาตรฐาน  (SRMR) มีค่านอ้ยกวา่  0.05 (ค่าท่ีค  านวณได ้
RMR เท่ากบั 0.018 และ SRMR เท่ากบั 0.024) ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ประสิทธิผล
ร้านคา้ทองรูปพรรณในภาพรวมไดร้้อยละ 99.00 (R2 = 0.99) มีสมการโครงสร้างเชิงเส้น มีอิทธิพลรวม 
อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออ้ม ดงัต่อไปน้ี 
  4.1 สมการโครงสร้างเชิงเส้น 
   ZEFFI = 0.01ZPLAC+ 0.28ZSTRU – 0.06ZSTRA – 0.06ZMONE + 0.41ZADMI + 0.03ZSOCI 
  4.2 อิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออ้ม 
   4.2.1 อิทธิพลรวม พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรวม (TE) สูงสุดต่อประสิทธิผลร้านคา้ 
ทองรูปพรรณ (EFFI) คือ โครงสร้างการบริหาร (STRU) โดยมีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.52 รองลงไปคือ  
กระบวนการบริหาร (ADMI) สังคมและวฒันธรรม (SOCI) กลยทุธ์ทางการบริหาร (STRA) และทรัพยากร 
การเงิน (MONE) โดยมีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.48, 0.15, 0.08, 0.06 ตามล าดบั 
   4.2.2 อิทธิพลทางตรง พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรง(DE) สูงสุดต่อประสิทธิผล 
ร้านคา้ทองรูปพรรณ (EFFI) คือ กระบวนการบริหาร (ADMI) โดยมีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.48 รองลงไป 
คือ โครงสร้าง การบริหาร (STRU) สังคมและวฒันธรรม (SOCI) และทรัพยากรอาคารและสถานท่ี 
(PLAC) โดยมีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.05, 0.02, 0.01 ตามล าดบั 
   4.2.3 อิทธิพลทางออ้ม พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้ม (IE) สูงสุดต่อประสิทธิผล 
ร้านคา้ทองรูปพรรณ (EFFI) คือ โครงสร้างการบริหาร (STRU) โดยมีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.47 รองลงไป 
คือ กลยทุธ์ทางการบริหาร (STRA) สังคมและวฒันธรรม (SOCI) และทรัพยากรการเงิน (MONE) โดย 
มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.36, 0.13, 0.06 ตามล าดบั 
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 The purposes of  this correlational research were 1) to study the factors of business 
administration and effectiveness of goldsmith shop in Surin 2) to study the relationship and 
influencing level between the factors of business administration and effectiveness of goldsmith shop 
in Surin and 3) to study the relationship of the linear structure, total, direct and indirect effects of 
the business administration toward effectiveness of goldsmith shop in Surin. The samples were 425 
selected by the Stratified Random Sampling. The research tool used in collecting data was the 5-
leveled rating scale consisting of 2 issues of questionnaires for customers and clients, with difference 
found at the status of respondents, which yielded a reliability of 0.9077. Collected data were then 
analyzed by SPSS program for Windows, statistics such as frequency, percentage, mean and standard 
deviation, overall relation among of business administration which effectiveness of goldsmith shop by 
Pearson Correlation Coefficient and Multiple Correlation. The Stepwise Multiple Regression Analysis 
was used to find the good predictors. The LISREL program was applied in analyzing the Path Analysis, 
to study the total, direct and indirect effects, and validity of the linear structure relationship between 
the factors of business administration and effectiveness of goldsmith shop, and analyzed opinions and 
suggestions of open-ended questionnaire respondents by using content analysis. 
 
 The research findings were as follows:  
 1. The factors of the business administration was at the highest level ( X =3.52, S.D.= 0.43). 
When considered individually, it was found at the middle level ( X = 3.36 , S.D.= 0.53), the internal 
factor was at the high level ( X = 3.61 , S.D.= 0.47). When examined at each aspect, it was appropriate 
at the high level in 5 items of external factor official rules, the internal factor building and place 
resource, money resource, facilities, and administrative strategies ( X  =4.03, 3.84, 3.66, 3.76, 3.51 , 
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S.D.= 0.60, 0.66, 0.64, 0.56). When considered each individual aspect of details, it was found mostly 
at high level, and it was appropriate at the middle level in 4 items of the external factor economic 
conditions, society and culture, the internal factor administrative structure, and administrative process 
( X = 2.64, 3.41, 3.45, 3.43 , S.D.= 0. 08, 0.80, 0.57, 0.58), and considered each individual aspect 
of details, it was mostly found at the middle level. 
 2. Overall effectiveness of goldsmith shop was at the middle level ( X =3.48 , S.D. = 0.53). 
When considered each individual aspect of the efficiency of the finance effectiveness, it revealed at 
high level ( X  =3.67, S.D. = 0.60). The efficiency of the customer, internal process and learning and 
development were at the middle level in all 3 aspects respectively ( X =3.49, 3.44, 3.36, 3.43 , S.D. = 0.66, 
0.60, 0.57, 0.65).  
 3. The overall result of the relationship and influencing between factors of business 
administration and effectiveness of goldsmith shop was found that the factors of business administration 
in all 9 aspects consisted of 1) the business condition 2) the society and culture 3) the official rules  
4) the building and the place resource 5) the money resource 6) the facilities 7) the business structure  
8) the administrative strategies and 9) the administrative processes. Overall relationship with the 
effectiveness of goldsmith shop was at low to high level (r = 0.335, 0.331, 0.272, 0.781, 0.668, 0.468, 
0.463, 0.643, 0.782), with prediction of 73.40 percentages. When considered good predictors, 6 good 
predictors were found such as the administrative processes, the administrative structure, the building 
and place resource, the money resource, the administrative strategies and the society and culture. They 
had relationship at low to high level (r = 0.331, 0.781, 0.668, 0.463, 0.643, 0.782) and influencing 
toward effectiveness of goldsmith shop was at the highest level of 0.856 with its statistic significant 
of 0.05, being able to have been predicted at 73.20 percentages.  
 4. The result of relationship study of the linear structure, direct, indirect and total effects 
of the business administration toward effectiveness of goldsmith shop by 6 good predictors were the 
society and culture, the building and the place resource, the money resource, the business structure, the 
administrative strategies and the administrative processes, revealed that the calculated statistics were 
consistent measurement within the factor analysis. These were 5 standards; (1) Significant statistic 
of Chi-Square P-value > 0.05, research result value = 0.87467 or 2 divided df (equivalent less than 
2.0) research result value = 0.86 (2) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA < 0.05) 
research result value = 0.000 (3) Index accordance absolute value, Goodness of Fit Index (GFI would 
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be valued from 0.90 up) research result value = 0.98, Adjust Goodness-of-Fit Index (AGFI would 
be valued from 0.90-1.00) research result value = 0.95 and Parsimony Goodness-of-Fit Index (PGFI 
would be valued from 0.05 up) research result value = 0.43 (4) Index accordance relatively value, 
Comparative Fit Index (CFI would be valued from 0.90-1.00) research result value = 1.00 and    
(5) Root Mean Square Residual (RMR) or Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) would 
be less than 0.05 (research result value RMR = 0.018 and SRMR = 0.024), and prediction of explained 
unusual effectiveness of goldsmith shop at 99.00 percentage (R2=0.99) the linear structure equation, 
direct, indirect and total effects found as follows: 
  4.1 The linear structure equation: 
   ZEFFI = 0.01ZPLAC+ 0.28ZSTRU – 0.06ZSTRA – 0.06ZMONE + 0.41ZADMI + 0.03ZSOCI 
  4.2 The total, direct, indirect effects could be detailed as follows : 
   4.2.1 The total effects revealed that the factors influencing in the total effect (TE) 
topmost before effectiveness of goldsmith shop (EFFI) such as administrative structure (STRU) were 
influencing at 0.52. The next received influential directions were administrative strategies (ADMI), 
society and culture (SOCI), administrative strategies (STRA), and money sources (MONE) were 
influencing at  0.48, 0.15, 0.08, 0.06 respectively. 
   4.2.2 The direct effects revealed that the factors influencing in the direct effect 
(DE) topmost before effectiveness of goldsmith shop (EFFI) such as administrative strategies (ADMI) 
were influencing at 0.48. The next receive influential direction were administrative structure (STRU), 
society and culture (SOCI) and building and the place resource (PLAC) were influencing at 0.05, 0.02, 
0.01 respectively. 
   4.2.3 The indirect effects revealed that the factors influencing in the indirect 
effect (IE) topmost before effectiveness of goldsmith shop (EFFI) such as administrative structure 
(STRU) were influencing at 0.47. The next receive influential direction were administrative strategies 
(STRA), society and culture (SOCI) and money sources (MONE) were influencing at 0.36, 0.131, 
0.06 respectively. 
 


