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บทคดัยอ่ 
           การวจิยัครั �งนี�มวีตัถุประสงคเ์พื2อศกึษารูปแบบการดําเนินกจิการ   ปญัหา  อุปสรรค  ขอ้จํากดัต่าง ๆ  ในการ
ประกอบธุรกจิ และศกึษาแนวทางความร่วมมอืระหว่างธุรกจิขนาดย่อมกบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประชากรที2ใช้
ในการศกึษาเป็นธุรกจิขนาดย่อมประเภทการผลติอาหาร ในจงัหวดันครปฐม จํานวน 30 - 35  ราย   เครื2องมอืที2ใชใ้น
การศกึษาเป็นแบบสมัภาษณ์กึ2งทางการ  และแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง  นําขอ้มูลที2ไดม้าวเิคราะหเ์นื�อหาสาํหรบั
ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึ  วเิคราะหค่์ารอ้ยละ  
              ผลการวิจัยพอสรุปได้ดังนี�   ธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่มีรูปแบบการบริหารงานแบบเจ้าของคนเดียว  
ระยะเวลาในการดําเนินงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาดําเนินกิจการ 5 – 10 ปี  มีทุนจดทะเบียน ตํ2ากว่า 5 ล้านบาท  
สนิทรพัยร์วมของกจิการตํ2ากว่า 5 ลา้นบาท  มรีายไดต่้อปี 5 – 10 ลา้นบาท  มลีกูจา้ง ตั �งแต่ 10 – 50 คน  มรีะบบการ
บรหิารจดัการที2ดเีหมาะกบัรูปแบบการดําเนินกจิการ ธุรกจิขนาดย่อมส่วนใหญ่ไม่มปีญัหาและอุปสรรคในการดําเนิน
กจิการเพราะเจ้าของกจิการจะดําเนินกจิการแบบพอเพยีงตามกําลงัที2จะสามารถทําการผลติได ้ ทั �งนี�สบืเนื2องมาจาก
ภาวะเศรษฐกจิตกตํ2าตั �งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา จงึทําใหธุ้รกจิขนาดย่อมไม่กล้ากูย้มืเงนิมาเพื2อขยายกจิการ หรอืเพิ2ม
กําลงัการผลติเพราะไม่อยากมหีนี�สนิ     ส่วนแนวทางความร่วมมอืระหว่างธุรกจิขนาดย่อมกบัมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม  จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการอยากใหม้หาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมหรอืหน่วยงานของภาครฐัไปพบปะกบั
ผูป้ระกอบการบา้ง เพื2อจะไดส้รา้งแนวทางความร่วมมอืซึ2งกนัและกนั  มสีถานประกอบการหลายแห่งยนิดรีบันักศกึษา
เขา้ไปฝึกงานและยนิดใีหน้กัศกึษาเขา้ศกึษาดงูานของสถานประกอบการ  
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Abstract 

 

  The objective of this research is to study the business management styles, the problems, the 

obstacles, and the limited factors in operating business and to study the tendency of the cooperation between 

SME and Nakhon Pathom Rajabhat University.  Population used in this study is 30-35 SME food 

manufacturers in Nakhon Pathom.  The tools used in the study are the semi-formal questionnaire and the 

structured questionnaire.  The data are analyzed for the deep interviewing results and percentage. 

 The result of the study can be concluded as follow: the management style of most SME businesses is 

the entrepreneur type  their business operating periods range from 5 to 10 years their authorized capitals are 

under 5 million baht each  their total assets are below 5 million baht each  their annual incomes are 5-10 

million baht each  the employees in each business are ranged from 10-50  they have good management 

systems suit their business operations  most of SME businesses don’t have any problems and obstacles in 

their business because the owners have managed their businesses self-sufficiently, they only produce as 

much as they can. Due to the recession in year 1997, SME business owners don’t dare to use bank credit to 

enlarge the business or increase the production.  They don’t want to put themselves in debt. 

  In case of the tendency of the cooperation between SME and Nakhon Pathom Rajabhat University, the 

information received from the interviews with the owners show that the business owners want either Nakhon 

Pathom Rajabhat University or government units to visit them in order to create the way to cooperate.  Many 

businesses are welcome university students to gain experiences and visit their places. 

 

Keywords guideline, development,   cooperation ,small enterprise,  manufacturing firms 

 
1.  บทนํา 
1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของเรื1อง 
  ธุรกิจขนาดย่อมคือธุรกิจที2มีขนาดเล็กเมื2 อ
เปรยีบเทียบกบัธุรกิจอื2นในภาคอุตสาหกรรมเดียวกนั  
ดําเนินการโดยผู้ประกอบการที2มคีวามสามารถในการ
คน้หาโอกาสทางธุรกจิและรวบรวมทรพัยากรต่าง ๆ มา
สนองตอบความตอ้งการของตลาดในทอ้งถิ2น  เป็นธุรกจิ
ที2มคีวามเหมาะสม มคีวามคล่องตวัในการปรบัสภาพให้
เข้ากับสถานการณ์ทั 2ว ไปของประเทศ  ผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมส่งผลให้เกิดความ
เจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างมาก  เช่น  
ช่วยรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมื2อหมด
ฤดูกาลเพาะปลูก  รวมถึงเป็นธุรกิจที2สามารถรองรับ
แรงงานที2เข้ามาใหม่  ช่วยป้องกันการอพยพของ
แรงงานที2 เข้ามาหางานทําในเขตกรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล และยงัช่วยกระจายการกระจุกตวัของกจิการ
ธุรกิจขนาดย่อมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่
ภูมิภาค  ก่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิทั �งในสว่นภูมแิละของประเทศ 
   เนื2องจากเป็นธุรกจิขนาดเลก็จงึทําใหธุ้รกจิขนาด
ย่อมมีปญัหาหลาย ๆ ด้าน  ถึงแม้จะมีหน่วยงานของ
ภาครฐัและเอกชนที2เกี2ยวขอ้งหลายหน่วยงานไดส้ง่เสรมิ
พฒันาและให้ความช่วยเหลือแล้วกต็าม  แต่เนื2องจาก
ธุรกจิขนาดย่อมมจีาํนวนมากและกระจายอยู่ทั 2วประเทศ
ประกอบกบัข้อจํากดัของหน่วยงานที2ช่วยเหลือ  เช่น  
ในเรื2องบุคลากร  งบประมาณ  จํานวนสํานักงานสาขา
ภูมภิาค  การใหบ้รกิารสง่เสรมิสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ  จงึ
ไม่อาจสนองตอบได้ทั 2วถึงและเพียงพอ  ทําให้ธุรกิจ
ขนาดย่อมที2ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือมีปญัหาและ
ข้อจํากัดหลายด้าน  เช่น  ปญัหาด้านการตลาด     
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ปญัหาการขาดแคลนเงินทุน    ปญัหาด้านแรงงาน    
ปญัหาขอ้จํากดัดา้นเทคโนโลยกีารผลติ  ขอ้จํากดัด้าน
การจดัการ    ปญัหาการเขา้ถงึบรกิารการส่งเสรมิของ
รฐั    ปญัหาขอ้จาํกดัในการรบัรูข้า่วสารขอ้มลู   จุดอ่อน
ที2สาํคญัอกีดา้นหนึ2ง  คอื ปญัหาขอ้จาํกดัดา้นบรกิารการ
ส่งเสริมพัฒนาในด้านการฝึกอบรม   แนวทางการ
ดาํเนินงาน  ทุนสนบัสนุน  ผูเ้ชี2ยวชาญดา้นต่าง ๆ  ฯลฯ  
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน  และความร่วมมือกับ
สถาบนัการศกึษาในท้องถิ2น  ดงันั �นสถาบนัการศึกษา
และองค์กรภาครฐัที2มีส่วนเกี2ยวข้องจึงมีความจําเป็น
เร่งด่วนที2จะต้องศกึษาและกําหนดแนวทางการพฒันา
ความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมและเพื2อ
สรา้งเครอืข่ายการปฏบิตังิานของหน่วยงานที2เกี2ยวขอ้ง
ใหส้นบัสนุนซึ2งกนัและกนั 
  ตามข้อมูลของสํานักบริการข้อมูลธุรกิจ   กรม
พฒันาธุรกจิการค้า  ณ  วนัที2  30  กรกฎาคม  2548  
(กรมพฒันาธุรกจิการค้า,2548)[1]  จงัหวดันครปฐมมี
กิจการอุตสาหกรรมที2จดทะเบียนรวมทั �งสิ�น  547  
กจิการ เงนิลงทุนกว่า 4,000 ลา้นบาท นบัเป็นกาํลงัการ
ผลิตและเป็นแหล่งการจ้างงานที2สําคัญส่วนหนึ2งของ
ประเทศ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสาํคญัจงัหวดัหนึ2งของ
ประเทศไทย เนื2 องจากอยู่ ในพื�นที2ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร ซึ2งเป็นศนูยก์ลางของธุรกจิขนาดใหญ่
ที2จําเป็นต้องใช้บรกิารต่าง ๆ ของธุรกจิขนาดย่อมใน
จงัหวดัใกล้เคยีงอย่างมาก ซึ2งเป็นเหตุผลสําคญัในการ
เลอืกพื�นที2ดาํเนินการวจิยัในครั �งนี� 
 
1.2  วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตการวิจยั 
 1. เพื2อศกึษารปูแบบกจิการและระบบการบรหิาร
จดัการของธุรกิจขนาดย่อมประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารในจังหวัดนครปฐมว่ามีความเหมาะสม
หรอืไม่ 
 2. เพื2อศึกษาอุปสรรค  ปญัหา  ข้อจํากัดของ
ผูป้ระกอบการ และความต้องการความร่วมมอืระหว่าง
ธุรกจิขนาดย่อมประเภทอุตสาหกรรมการผลติอาหารใน
จงัหวดันครปฐมกบัมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐมเพื2อ
สรา้งเครอืขา่ยในการพฒันาและสง่เสรมิธุรกจิขนาดย่อม 

 3. เพื2อหาแนวทางการส่งเสรมิและพฒันาธุรกิจ
ขนาดย่อมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตอาหารใน
จงัหวดันครปฐมเพื2อเพิ2มศกัยภาพทางเศรษฐกจิในระดบั
ทอ้งถิ2น 

   4. เพื2อเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ี2ดรีะหว่างองคก์ร
ธุรกจิและมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมอนัจะนําไปสูก่าร
พฒันาการเรยีนการสอนที2สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิใน
การประกอบธุรกจิ 

 5. เพื2อรวบรวมข้อมูลทางการบริหารจดัการ
เกี2ยวกบัธุรกจิขนาดย่อมประเภทอุตสาหกรรมการผลติ
อาหารสําหรับผู้ที2 เกี2ยวข้องและผู้ที2สนใจนําไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาสง่เสรมิธุรกจิขนาดย่อมประเภท
อุตสาหกรรมการผลติอาหาร 
 

1.3  แนวคิดทฤษฎีเกี1ยวกบัรปูแบบองคก์รธรุกิจ 

  องค์ประกอบหลกัในการทําธุรกิจที2สําคญัอย่าง
หนึ2งที2ผู้เริ2มต้นจะทําธุรกิจ หรือผู้ที2กําลงัทําธุรกิจอยู่ 
จะต้องนํามาพิจารณา คือ  "รูปแบบองค์กรธุรกิจ" 
รปูแบบองคก์รธุรกจิ อาจจะแบ่งไดห้ลายประเภทดงันี� 
 1. กจิการของคน ๆ เดยีว 

  2. หา้งหุน้สว่น 

  3. บรษิทัจาํกดั  (สุกล สุรมาศ  ที2ปรกึษา SMEs 
ฝ่ายประสานและบริการ SMEs สํานักงานส่งเสริม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) [2] 

  
1.4  แนวคิดทฤษฎีเกี1ยวกบัธรุกิจขนาดยอ่ม 
    วิสาหกิจขนาดย่อมได้แก่ธุรกิจที2มีการจ้างงาน 
มลูค่าทรพัยส์นิถาวรหรอืทุนจดทะเบยีนที2ชําระแลว้ตาม
จํานวนที2กําหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติ
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมพ.ศ.2543) 
ซึ2งมกีารจดัตั �งสาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมโดยกําหนดว่าวิสาหกิจขนาดย่อมได้แก่
กิจการที2มีลกัษณะเป็นกิจการผลิตสินค้า กิจการ
ใหบ้รกิาร ที2มกีารจา้งงานไม่เกนิ 50คน หรอืในกจิการ
ค้าส่งที2มีการจ้างงานไม่เกนิ 25 คน โดยมีมูลค่า
ทรพัยส์นิถาวรไม่เกนิหา้สบิลา้นบาท หากเป็นกจิการคา้
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ปลีกต้องมีการจ้างงานไม่เกิน 15 คนโดยมีมูลค่า
ทรพัยส์นิถาวรไม่เกนิสามสบิลา้นบาท 
 

ตารางที2 1 แสดงประเภทวสิาหกจิ มลูค่าทรพัยส์นิและ 
             การจา้งงานของธุรกจิขนาดย่อมตาม 
     กฎกระทรวง 

ประเภท
วสิาหกจิ 

มลูค่าทรพัย ์
สนิถาวร 

การจา้งงาน 

กจิการผลติ
สนิคา้ 

50 ลา้นบาท ไม่เกนิ 50 คน 

กจิการใหบ้รกิาร 50 ลา้นบาท ไม่เกนิ 50 คน 
กจิการคา้สง่ 50 ลา้นบาท ไม่เกนิ 25 คน 
กจิการคา้ปลกี 30 ลา้นบาท ไม่เกนิ 15 คน 
 (ประกาศกฎกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม, 

2545)[3] 

 

2. วิธีดาํเนินการวิจยั 
    การวจิยัครั �งนี�ใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มูล 3 วธิ ีเพื2อ
เป็นการยนืยนัความถูกต้องของขอ้มูล จากธุรกจิขนาด
ย่อมประเภทอุตสาหกรรมการผลติอาหาร สาเหตุที2เน้น
อุตสาหกรรมการผลติอาหาร  เพราะจงัหวดันครปฐมมี
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเป็นจํานวนมากและจาก
งานวิจัยที2มีผู้วิจ ัยแล้วบอกว่าอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารเป็นธุรกิจที2สามารถรองรบัแรงงานได้มากกว่า
อุตสาหกรรมอื2น ๆ   การศึกษามีข ั �นตอนตามลําดับ 
ดงันี� การศกึษามขี ั �นตอนตามลาํดบั ดงันี� 
  1.   การศกึษา ทบทวนเอกสารและงานวจิยั เพื2อ
สรุปเป็นคาํถามสาํหรบัการสมัภาษณ์เชงิลกึ  
  2.  การสมัภาษณ์เชงิลกึ   การสมัภาษณ์นี�เน้น
การทําความเข้าใจข้อเท็จจริงทั 2วไปเกี2ยวกับการ
ดําเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมเกี2ยวข้องกับรูปแบบ
ธุรกิจ การบริหารจัดการของผู้ประกอบการที2เป็น
เจ้าของธุรกิจ 2-10 ราย  ด้านอุปสรรค  ปญัหา  
ข้อจํากดั  ผลกระทบ   ตลอดจนความต้องการความ
ร่วมมือ เพื2 อการพัฒนาธุ รกิจขนาดย่อมประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตและการสร้างเครือข่ายเพื2อ
สนับสนุนซึ2งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมกบัธุรกจิขนาดย่อมประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิต   ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจะนําไปจดัทําเป็น
แบบสอบถามต่อไป 
  3. การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม   จาก
เจ้าของกิจการ 30 – 35 ราย จุดประสงค์ของการใช้
แบบสอบถามเพื2อให้มีการรวบรวมข้อมูลในวงกว้าง 
ไดร้บัขอ้มลูที2ครอบคลุม    
 
3.  ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
   ธุ ร กิ จ ข น าดย่ อ ม ส่ ว น ใ ห ญ่ มี รู ป แ บ บ กา ร
บริหารงานแบบเจ้าของคนเดียว  ระยะเวลาในการ
ดาํเนินงานสว่นใหญ่มรีะยะเวลาดาํเนินกจิการ 5 – 10 ปี  
มทีุนจดทะเบยีน ตํ2ากว่า 5 ลา้นบาท  สนิทรพัยร์วมของ
กจิการตํ2ากว่า 5 ลา้นบาท      รายไดต่้อปีอยู่ในช่วง 5 – 
10 ล้านบาท ส่วนใหญ่มลีูกจ้าง ตั �งแต่ 10 – 50 คน  มี
ระบบการบรหิารจดัการที2ดเีหมาะกบัรูปแบบการดําเนิน
กิจการ ธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่ไม่มีปญัหาและ
อุปสรรคในการดําเนินกิจการเพราะเจ้าของกิจการจะ
ดําเนินกิจการแบบพอเพียงตามกําลงัที2จะสามารถทํา
การผลติได้  ทั �งนี�สบืเนื2องมาจากภาวะเศรษฐกจิตกตํ2า
ตั �งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา จึงทําให้ธุรกจิขนาดย่อมไม่
กลา้กูย้มืเงนิมาเพื2อขยายกจิการ หรอืเพิ2มกําลงัการผลติ
เพราะไม่อยากมีหนี�สิน   ส่วนความต้องการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ที2ผู้วิจ ัยได้รวบรวมจากหลาย ๆ 
ผลงานวิจัยหลายเล่มที2เป็นปญัหาสําหรบัธุรกิจขนาด
ย่อมนั �น แยกเป็นดา้นการตลาด สว่นใหญ่ตอ้งการอบรม  
 

รปูที1 1 สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการผลติเคก้มะพรา้วอ่อน 
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ในเรื2อง  การวางแผนการตลาด  รองลงมาเป็นการ 
พฒันาผลติภณัฑ์ การออกแบบบรรจุภณัฑ์และเทคนิค
การขาย   ดา้นการผลติ มคีวามตอ้งการอบรมหวัขอ้ 

เทคนิคการเพิ2มผลิตภาพ รองลงมาคือ การควบคุม
สนิคา้คงเหลอืและการจดัสง่สนิคา้  ดา้นการเงนิต้องการ
อบรมการคาํนวณภาษ ีการคดิภาษ ี  ดา้นบญัชตี้องการ
อบรมหวัขอ้การจดัทํางบการเงนิต่าง ๆ เช่น งบดุล งบ
กําไรขาดทุน  รองลงมาเป็นหัวข้อ ระบบรายรับ – 
รายจ่าย และระบบสินค้าคงเหลือ   ด้านการจัดการ
ต้องการอบรมหัวข้อ การวิเคราะห์ SWOT ระบบการ
จดัการ  รองลงมาคือการเขยีนแผนธุรกิจ และเทคนิค
การเจรจาต่อรอง  ด้านแนวทางความร่วมมือระหว่าง
ธุรกจิขนาดย่อมกบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  จาก
การสมัภาษณ์ผู้ประกอบการอยากให้มหาวทิยาลยัราช
ภัฏนครปฐมหรือหน่วยงานของภาครัฐไปพบปะกับ
ผูป้ระกอบการบา้ง เพื2อจะไดส้รา้งแนวทางความร่วมมอื
ซึ2 ง กันและกัน   และจ ากการวิจัย ค รั �ง นี� มีสถ าน
ป ร ะกอบ กา รห ลาย แ ห่ ง ยิน ดี รับ นั ก ศึกษ าข อ ง
มหาวทิยาลยัเขา้ไปฝึกงานและให้นักศกึษาเขา้ศกึษาดู
งานสถานที2ผลติ  
 

 

 

รปูที1 2 สมัภาษณ์ธุรกจิการผลติขงิแช่อิ2มอบและ 
          มะพรา้ว สง่ขายต่างประเทศหลายประเทศ 
 

4.  สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั �งนี�พบว่าธุรกิจขนาดย่อมประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารในจังหวัดนครปฐมมี
รูปแบบการบรหิารงานแบบเจ้าของคนเดียว  มีระบบ
การบริหารจัดการที2ดีเหมาะกับรูปแบบการดําเนิน

กจิการ  ส่วนใหญ่ไม่มปีญัหาและอุปสรรคในการดําเนิน
กิจการเพราะเจ้าของกิจการจะดําเนินกิจการแบบ
พอเพยีงตามกาํลงัที2จะสามารถทําการผลติได ้ และเป็น
ช่วงที2สภาวะเศรษฐกจิไม่ด ีจงึทําใหธุ้รกจิขนาดย่อมไม่
กลา้กูย้มืเงนิมาเพื2อขยายกจิการ หรอืเพิ2มกําลงัการผลติ
เพราะไม่อยากมหีนี�สนิ  จงึผลติตามกาํลงัที2มอียู่จงึทาํให้
ธุรกจิขนาดย่อมสามารถดาํเนินกจิการได ้

 

 

รปูที1 3 สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการผลติกระเจีNยบกรอบ 
 

 ส่วนแนวทางความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาด
ย่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จากการ
สมัภาษณ์ผู้ประกอบการอยากให้มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครปฐมหรือหน่วยงานของภาครัฐไปพบปะกับ
ผูป้ระกอบการบา้ง เพื2อจะไดส้รา้งแนวทางความร่วมมอื
ซึ2งกนัและกนั  สถานประกอบการยนิดใีห้ความร่วมมอื
กบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมหลายด้าน เช่น รับ
นักศึกษาเข้าฝึกงานและยินดีให้นักศึกษาเข้าศึกษาดู
งาน เป็นวทิยากรบรรยายใหน้กัศกึษาฟงั  เป็นตน้ 
    
ข้อเสนอแนะ 
 1.  การวิจยัครั �งนี�มีขอบเขตกว้างไปไม่ได้ระบุ
พื�นที2ตามเกณฑ์ที2 สกว.กําหนด การใช้พื�นที2ทั �งจงัหวดั
จงึทาํใหเ้ป็นปญัหาและอุปสรรคในการเกบ็ขอ้มูล แต่ถ้า
มเีวลามากกว่านี�กส็ามารถทาํได ้

 2.  การตดิต่อประสานงานกบักลุ่มประชากรที2ขอ
เขา้สมัภาษณ์ค่อนขา้งยาก เนื2องจากเป็นผูป้ระกอบการ
ต้องมกีารผลติและขายทุกวนั ไม่เหมอืนการทําวจิยัเชงิ
ปรมิาณ 
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 3.  การกําหนดนักศึกษาเป็นชั �นปีที2 4   ไม่
เอื�ออาํนวยต่อการทาํวจิยั เพราะนกัศกึษาตอ้งไปฝึกงาน
หลังจากฝึกงานเสร็จนักศึกษาก็ไปทํางาน จึงทําให้มี
ปญัหาในการเกบ็ขอ้มลู  ถา้เป็นนักศกึษาชั �นปีที22 - 3 ก็
จะดเีพราะเป็นการฝึกให้นักศึกษาทําวิจยัก่อนออกฝึก
ประสบการณ์ดว้ย 
 4.  มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐมหรอืหน่วยงาน
ของรฐัควรออกไปพบพดูคุยกบัผูป้ระกอบการในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงบา้งเพื2อจะได้รบัทราบขอ้มูลข่าวสารและสรา้ง
ความร่วมมอืซึ2งกนัและกนั 

  5.  หน่วยงานของภาครฐัและมหาวิทยาลยัราช
ภฏันครปฐมควรใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบการธุรกจิ
ขนาดย่อมอย่างจริงจัง เพื2อทําให้ธุรกิจขนาดย่อม
สามารถดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื2องและสามารถเอาตวั
รอดได้ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกจิแบบใดกต็าม โดย
ไม่มกีารปิดกจิการลงและเพื2อส่งเสริมให้มกีารจ้างงาน
และประชาชนมรีายไดด้ว้ย 
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