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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง นีมวี ตั ถุประสงค์เพื2อศึกษารูปแบบการดําเนินกิจการ ปญั หา อุปสรรค ข้อจํากัดต่าง ๆ ในการ
ประกอบธุรกิจ และศึกษาแนวทางความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประชากรทีใ2 ช้
ในการศึกษาเป็ นธุรกิจขนาดย่อมประเภทการผลิตอาหาร ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 30 - 35 ราย เครื2องมือทีใ2 ช้ใน
การศึกษาเป็ นแบบสัมภาษณ์กง2ึ ทางการ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง นําข้อมูลทีไ2 ด้มาวิเคราะห์เนือหาสําหรับ
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ค่าร้อยละ
ผลการวิจ ัย พอสรุ ป ได้ด ัง นี ธุ ร กิจ ขนาดย่ อ มส่ว นใหญ่ มีรูป แบบการบริห ารงานแบบเจ้า ของคนเดีย ว
ระยะเวลาในการดํา เนิ น งานส่วนใหญ่ มีร ะยะเวลาดํา เนิ นกิจการ 5 – 10 ปี มีทุ นจดทะเบียน ตํ2 ากว่ า 5 ล้า นบาท
สินทรัพย์รวมของกิจการตํ2ากว่า 5 ล้านบาท มีรายได้ต่อปี 5 – 10 ล้านบาท มีลกู จ้าง ตัง แต่ 10 – 50 คน มีระบบการ
บริหารจัดการที2ดเี หมาะกับรูปแบบการดําเนินกิจการ ธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่ไม่มปี ญั หาและอุปสรรคในการดําเนิน
กิจการเพราะเจ้าของกิจการจะดําเนินกิจการแบบพอเพียงตามกําลังที2จะสามารถทําการผลิตได้ ทัง นีสบื เนื2องมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ2าตัง แต่ปี 2540 เป็ นต้นมา จึงทําให้ธุรกิจขนาดย่อมไม่กล้ากูย้ มื เงินมาเพื2อขยายกิจการ หรือเพิม2
กําลังการผลิตเพราะไม่อยากมีหนีสนิ
ส่วนแนวทางความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมหรือหน่วยงานของภาครัฐไปพบปะกับ
ผูป้ ระกอบการบ้าง เพื2อจะได้สร้างแนวทางความร่วมมือซึง2 กันและกัน มีสถานประกอบการหลายแห่งยินดีรบั นักศึกษา
เข้าไปฝึกงานและยินดีให้นกั ศึกษาเข้าศึกษาดูงานของสถานประกอบการ
คําสําคัญ แนวทาง, การพัฒนา, ความร่วมมือ, ธุรกิจขนาดย่อม, ธุรกิจอุตสาหกรรม
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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
ปริมณฑล และยังช่วยกระจายการกระจุกตัวของกิจการ
ธุร กิจ ขนาดย่ อ มในเขตกรุ ง เทพฯ และปริม ณฑลไปสู่
ภูมิภาค ก่ อ ให้เกิดการพัฒนาความเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจทัง ในส่วนภูมแิ ละของประเทศ
เนื2องจากเป็ นธุรกิจขนาดเล็กจึงทําให้ธุรกิจขนาด
ย่อมมีปญั หาหลาย ๆ ด้าน ถึงแม้จะมีหน่ วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนทีเ2 กีย2 วข้องหลายหน่วยงานได้สง่ เสริม
พัฒนาและให้ความช่วยเหลือแล้วก็ตาม แต่ เนื2องจาก
ธุรกิจขนาดย่อมมีจาํ นวนมากและกระจายอยู่ทวประเทศ
ั2
ประกอบกับข้อจํากัด ของหน่ วยงานที2ช่ว ยเหลือ เช่ น
ในเรื2องบุคลากร งบประมาณ จํานวนสํานักงานสาขา
ภูมภิ าค การให้บริการส่งเสริมสนับสนุ นด้านต่าง ๆ จึง
ไม่ อ าจสนองตอบได้ท ัว2 ถึง และเพีย งพอ ทํา ให้ธุ ร กิจ
ั หาและ
ขนาดย่ อ มที2 ย ัง ไม่ ไ ด้ ร ับ การช่ ว ยเหลือ มีป ญ
ั หาด้ า นการตลาด
ข้ อ จํ า กั ด หลายด้ า น เช่ น ป ญ

1. บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของเรือ1 ง
ธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มคื อ ธุ ร กิ จ ที2 มี ข นาดเล็ ก เมื2 อ
เปรียบเทียบกับธุรกิจ อื2นในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน
ดําเนินการโดยผู้ประกอบการที2มคี วามสามารถในการ
ค้นหาโอกาสทางธุรกิจและรวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ มา
สนองตอบความต้องการของตลาดในท้องถิน2 เป็ นธุรกิจ
ทีม2 คี วามเหมาะสม มีความคล่องตัวในการปรับสภาพให้
เข้ า กั บ สถานการณ์ ท ั ว2 ไปของประเทศ ผลการ
ดํ า เนิ น งานของธุ ร กิจ ขนาดย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิด ความ
เจริญก้าวหน้ าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก เช่น
ช่ ว ยรองรับ แรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมื2อ หมด
ฤดูก าลเพาะปลูก รวมถึงเป็ นธุ รกิจ ที2สามารถรองรับ
แรงงานที2 เ ข้า มาใหม่ ช่ ว ยป้ องกัน การอพยพของ
แรงงานที2 เ ข้ า มาหางานทํ า ในเขตกรุ ง เทพฯ และ
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ั หาการขาดแคลนเงิน ทุ น ป ญ
ั หาด้า นแรงงาน
ปญ
ปญั หาข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีการผลิต ข้อจํากัดด้าน
การจัดการ ปญั หาการเข้าถึงบริการการส่งเสริมของ
รัฐ ปญั หาข้อจํากัดในการรับรูข้ า่ วสารข้อมูล จุดอ่อน
ทีส2 าํ คัญอีกด้านหนึ2ง คือ ปญั หาข้อจํากัดด้านบริการการ
ส่ ง เสริม พัฒ นาในด้ า นการฝึ ก อบรม แนวทางการ
ดําเนินงาน ทุนสนับสนุน ผูเ้ ชีย2 วชาญด้านต่าง ๆ ฯลฯ
ขององค์ก รภาครัฐ และเอกชน และความร่ ว มมือ กับ
สถาบันการศึกษาในท้องถิ2น ดังนัน สถาบันการศึกษา
และองค์กรภาครัฐ ที2มีส่ว นเกี2ยวข้อ งจึง มีค วามจําเป็ น
เร่งด่วนที2จะต้องศึกษาและกําหนดแนวทางการพัฒนา
ความร่ ว มมือ ในการส่ง เสริม ธุ ร กิจ ขนาดย่ อ มและเพื2อ
สร้างเครือข่ายการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานทีเ2 กีย2 วข้อง
ให้สนับสนุนซึง2 กันและกัน
ตามข้อมูล ของสํานักบริการข้อมูลธุรกิจ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที2 30 กรกฎาคม 2548
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2548)[1] จังหวัดนครปฐมมี
กิจ การอุ ต สาหกรรมที2จ ดทะเบีย นรวมทัง สิน 547
กิจการ เงินลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท นับเป็ นกําลังการ
ผลิต และเป็ น แหล่ง การจ้า งงานที2สํา คัญ ส่ว นหนึ2 ง ของ
ประเทศ เป็ นแหล่งอุตสาหกรรมสําคัญจังหวัดหนึ2งของ
ประเทศไทย
เนื2 อ งจากอยู่ ใ นพื น ที2 ติ ด ต่ อ กั บ
กรุงเทพมหานคร ซึง2 เป็ นศูนย์กลางของธุรกิจขนาดใหญ่
ทีจ2 ําเป็ นต้องใช้บริการต่าง ๆ ของธุรกิจขนาดย่อมใน
จังหวัดใกล้เคียงอย่างมาก ซึ2งเป็ นเหตุผลสําคัญในการ
เลือกพืน ทีด2 าํ เนินการวิจยั ในครัง นี

3. เพื2อหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ขนาดย่ อ มประเภทอุ ต สาหกรรมการผลิต อาหารใน
จังหวัดนครปฐมเพื2อเพิม2 ศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถิน2
4. เพื2อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทด2ี รี ะหว่างองค์กร
ธุรกิจและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอันจะนําไปสูก่ าร
พัฒนาการเรียนการสอนทีส2 อดคล้องกับความเป็ นจริงใน
การประกอบธุรกิจ
5. เพื2อรวบรวมข้อมูลทางการบริหารจัดการ
เกีย2 วกับธุรกิจขนาดย่อมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารสํ า หรับ ผู้ ท2ี เ กี2 ย วข้ อ งและผู้ ท2ี ส นใจนํ า ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
1.3 แนวคิ ดทฤษฎีเกี1ยวกับรูปแบบองค์กรธุรกิ จ
องค์ประกอบหลักในการทําธุรกิจ ที2สําคัญอย่าง
หนึ2งที2ผู้เริ2มต้นจะทําธุรกิจ หรือผู้ท2ีกําลังทําธุรกิจอยู่
จะต้องนํ ามาพิจารณา คือ "รูปแบบองค์กรธุรกิจ "
รูปแบบองค์กรธุรกิจ อาจจะแบ่งได้หลายประเภทดังนี
1. กิจการของคน ๆ เดียว
2. ห้างหุน้ ส่วน
3. บริษทั จํากัด (สุกล สุรมาศ ทีป2 รึกษา SMEs
่ฝายประสานและบริการ SMEs สํา นัก งานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) [2]
1.4 แนวคิ ดทฤษฎีเกี1ยวกับธุรกิ จขนาดย่อม
วิสาหกิจ ขนาดย่อมได้แ ก่ธุร กิจ ที2มีการจ้า งงาน
มูลค่าทรัพย์สนิ ถาวรหรือทุนจดทะเบียนทีช2 ําระแล้วตาม
จํ า นวนที2 กํ า หนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญ ญั ติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพ.ศ.2543)
ซึง2 มีการจัดตัง สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มโดยกํ า หนดว่ า วิส าหกิจ ขนาดย่ อ มได้ แ ก่
กิจ การที2มีลกั ษณะเป็ นกิจ การผลิต สิน ค้า
กิจ การ
ให้บริการ ทีม2 กี ารจ้างงานไม่เกิน 50คน หรือในกิจการ
ค้าส่งที2มีการจ้างงานไม่เกิน 25 คน โดยมีมูลค่า
ทรัพย์สนิ ถาวรไม่เกินห้าสิบล้านบาท หากเป็ นกิจการค้า

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิ จยั
1. เพื2อศึกษารูปแบบกิจการและระบบการบริหาร
จัดการของธุ รกิจ ขนาดย่อ มประเภทอุต สาหกรรมการ
ผลิต อาหารในจัง หวัด นครปฐมว่ า มีค วามเหมาะสม
หรือไม่
ั หา ข้อ จํ า กัด ของ
2. เพื2อ ศึก ษาอุ ป สรรค ป ญ
ผูป้ ระกอบการ และความต้องการความร่วมมือระหว่าง
ธุรกิจขนาดย่อมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตอาหารใน
จังหวัดนครปฐมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื2อ
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม
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นครปฐมกับธุรกิจขนาดย่อมประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิต ผลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกจะนํ าไปจัดทําเป็ น
แบบสอบถามต่อไป
3. การสัม ภาษณ์ โ ดยใช้ แ บบสอบถาม จาก
เจ้าของกิจ การ 30 – 35 ราย จุ ดประสงค์ข องการใช้
แบบสอบถามเพื2อ ให้มีก ารรวบรวมข้อ มูล ในวงกว้า ง
ได้รบั ข้อมูลทีค2 รอบคลุม

ปลีก ต้ อ งมีก ารจ้า งงานไม่ เ กิน 15 คนโดยมีมูล ค่ า
ทรัพย์สนิ ถาวรไม่เกินสามสิบล้านบาท
ตารางที2 1 แสดงประเภทวิสาหกิจ มูลค่าทรัพย์สนิ และ
การจ้างงานของธุรกิจขนาดย่อมตาม
กฎกระทรวง
ประเภท
มูลค่าทรัพย์
การจ้างงาน
วิสาหกิจ
สินถาวร
กิจการผลิต
50 ล้านบาท ไม่เกิน 50 คน
สินค้า
กิจการให้บริการ 50 ล้านบาท ไม่เกิน 50 คน
กิจการค้าส่ง
50 ล้านบาท ไม่เกิน 25 คน
กิจการค้าปลีก 30 ล้านบาท ไม่เกิน 15 คน
(ประกาศกฎกระทรวง
กระทรวงอุ ต สาหกรรม,
2545)[3]

3. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
ธุ ร กิ จ ข น า ด ย่ อ ม ส่ ว น ใ ห ญ่ มี รู ป แ บ บ ก า ร
บริห ารงานแบบเจ้า ของคนเดีย ว ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาดําเนินกิจการ 5 – 10 ปี
มีทุนจดทะเบียน ตํ2ากว่า 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมของ
กิจการตํ2ากว่า 5 ล้านบาท รายได้ต่อปี อยู่ในช่วง 5 –
10 ล้านบาท ส่วนใหญ่มลี ูกจ้าง ตัง แต่ 10 – 50 คน มี
ระบบการบริหารจัดการทีด2 เี หมาะกับรูปแบบการดําเนิน
ั หาและ
กิ จ การ ธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ป ญ
อุปสรรคในการดําเนินกิจ การเพราะเจ้าของกิจ การจะ
ดําเนินกิจ การแบบพอเพียงตามกําลังที2จะสามารถทํา
การผลิตได้ ทัง นีสบื เนื2องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ2า
ตัง แต่ ปี 2540 เป็ นต้นมา จึงทําให้ธุรกิจขนาดย่อมไม่
กล้ากูย้ มื เงินมาเพื2อขยายกิจการ หรือเพิม2 กําลังการผลิต
เพราะไม่ อ ยากมีห นี ส ิน ส่ ว นความต้ อ งการอบรม
หลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ที2 ผู้ วิ จ ั ย ได้ ร วบรวมจากหลาย ๆ
ผลงานวิจ ัยหลายเล่ มที2เป็ นปญั หาสํา หรับ ธุรกิจ ขนาด
ย่อมนัน แยกเป็ นด้านการตลาด ส่วนใหญ่ตอ้ งการอบรม

2. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง นีใช้วธิ กี ารรวบรวมข้อมูล 3 วิธี เพื2อ
เป็ นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล จากธุรกิจขนาด
ย่อมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร สาเหตุทเ2ี น้น
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เพราะจังหวัดนครปฐมมี
อุตสาหกรรมการผลิต อาหารเป็ นจํานวนมากและจาก
งานวิจ ัย ที2มีผู้วิจ ัย แล้ว บอกว่ า อุ ต สาหกรรมการผลิต
อาหารเป็ นธุรกิจ ที2สามารถรองรับแรงงานได้มากกว่ า
อุ ต สาหกรรมอื2น ๆ การศึก ษามีข นั  ตอนตามลํา ดับ
ดังนี การศึกษามีขนั  ตอนตามลําดับ ดังนี
1. การศึกษา ทบทวนเอกสารและงานวิจยั เพื2อ
สรุปเป็ นคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์นีเน้น
การทํ า ความเข้ า ใจข้ อ เท็ จ จริ ง ทั ว2 ไปเกี2 ย วกั บ การ
ดํา เนิ น งานของธุ ร กิจ ขนาดย่ อ มเกี2ย วข้อ งกับ รูป แบบ
ธุ ร กิ จ การบริ ห ารจัด การของผู้ ป ระกอบการที2 เ ป็ น
ั หา
เจ้ า ของธุ ร กิ จ 2-10 ราย ด้ า นอุ ป สรรค ป ญ
ข้อ จํา กัด ผลกระทบ ตลอดจนความต้อ งการความ
ร่ ว มมื อ เพื2 อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มประเภท
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื2 อ
สนับ สนุ น ซึ2ง กัน และกัน ระหว่ า งมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ

รูปที1 1 สัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการผลิตเค้กมะพร้าวอ่อน
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กิจการ ส่วนใหญ่ไม่มปี ญั หาและอุปสรรคในการดําเนิน
กิจ การเพราะเจ้ า ของกิ จ การจะดํ า เนิ น กิจ การแบบ
พอเพียงตามกําลังทีจ2 ะสามารถทําการผลิตได้ และเป็ น
ช่วงทีส2 ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี จึงทําให้ธุรกิจขนาดย่อมไม่
กล้ากูย้ มื เงินมาเพื2อขยายกิจการ หรือเพิม2 กําลังการผลิต
เพราะไม่อยากมีหนีสนิ จึงผลิตตามกําลังทีม2 อี ยู่จงึ ทําให้
ธุรกิจขนาดย่อมสามารถดําเนินกิจการได้

ในเรื2อง การวางแผนการตลาด รองลงมาเป็ นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และเทคนิค
การขาย ด้านการผลิต มีความต้องการอบรมหัวข้อ
เทคนิ ค การเพิ2ม ผลิต ภาพ รองลงมาคือ การควบคุ ม
สินค้าคงเหลือและการจัดส่งสินค้า ด้านการเงินต้องการ
อบรมการคํานวณภาษี การคิดภาษี ด้านบัญชีต้องการ
อบรมหัวข้อการจัดทํางบการเงินต่าง ๆ เช่น งบดุล งบ
กํ า ไรขาดทุ น รองลงมาเป็ น หัว ข้อ ระบบรายรับ –
รายจ่ า ย และระบบสิน ค้า คงเหลือ ด้า นการจัด การ
ต้องการอบรมหัวข้อ การวิเคราะห์ SWOT ระบบการ
จัดการ รองลงมาคือการเขียนแผนธุรกิจ และเทคนิค
การเจรจาต่ อรอง ด้านแนวทางความร่วมมือระหว่าง
ธุรกิจขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จาก
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอยากให้มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ นครปฐมหรือ หน่ ว ยงานของภาครัฐ ไปพบปะกับ
ผูป้ ระกอบการบ้าง เพื2อจะได้สร้างแนวทางความร่วมมือ
ซึ2 ง กั น แ ละกั น แ ละ จ าก ก าร วิ จ ั ย ค รั ง นี มี ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห ล า ย แ ห่ ง ยิ น ดี ร ั บ นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยเข้าไปฝึ กงานและให้นักศึกษาเข้าศึกษาดู
งานสถานทีผ2 ลิต

รูปที1 3 สัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการผลิตกระเจียN บกรอบ
ส่ว นแนวทางความร่ว มมือระหว่ างธุร กิจ ขนาด
ย่ อ มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมหรื อ หน่ วยงานของภาครั ฐ ไปพบปะกั บ
ผูป้ ระกอบการบ้าง เพื2อจะได้สร้างแนวทางความร่วมมือ
ซึง2 กันและกัน สถานประกอบการยินดีให้ความร่วมมือ
กับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐมหลายด้า น เช่ น รับ
นักศึกษาเข้า ฝึ ก งานและยิน ดีใ ห้นักศึกษาเข้า ศึก ษาดู
งาน เป็ นวิทยากรบรรยายให้นกั ศึกษาฟงั เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. การวิจยั ครัง นีมีข อบเขตกว้างไปไม่ได้ระบุ
พืน ที2ตามเกณฑ์ท2ี สกว.กําหนด การใช้พนื ที2ทงั  จังหวัด
จึงทําให้เป็ นปญั หาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูล แต่ถ้า
มีเวลามากกว่านีกส็ ามารถทําได้
2. การติดต่อประสานงานกับกลุ่มประชากรทีข2 อ
เข้าสัมภาษณ์ค่อนข้างยาก เนื2องจากเป็ นผูป้ ระกอบการ
ต้องมีการผลิตและขายทุกวัน ไม่เหมือนการทําวิจยั เชิง
ปริมาณ

รูปที1 2 สัมภาษณ์ธุรกิจการผลิตขิงแช่อมิ2 อบและ
มะพร้าว ส่งขายต่างประเทศหลายประเทศ
4. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
การวิจ ัย ครัง นี พ บว่ า ธุ ร กิจ ขนาดย่ อ มประเภท
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต อาหารในจัง หวัด นครปฐมมี
รูปแบบการบริหารงานแบบเจ้าของคนเดียว มีระบบ
การบริห ารจัด การที2ดีเ หมาะกับ รู ป แบบการดํ า เนิ น
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3. การกํ า หนดนั ก ศึ ก ษาเป็ น ชัน ปี ที2 4 ไม่
เอือ อํานวยต่อการทําวิจยั เพราะนักศึกษาต้องไปฝึ กงาน
หลังจากฝึ กงานเสร็จนักศึก ษาก็ไ ปทํา งาน จึงทําให้มี
ปญั หาในการเก็บข้อมูล ถ้าเป็ นนักศึกษาชัน ปี ท22ี - 3 ก็
จะดีเพราะเป็ นการฝึ กให้นักศึกษาทําวิจยั ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์ดว้ ย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมหรือหน่ วยงาน
ของรัฐควรออกไปพบพูดคุยกับผูป้ ระกอบการในบริเวณ
ใกล้เคียงบ้างเพื2อจะได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารและสร้าง
ความร่วมมือซึง2 กันและกัน
5. หน่ วยงานของภาครัฐและมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐมควรให้ความช่วยเหลือผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ขนาดย่ อ มอย่ า งจริ ง จัง เพื2 อ ทํ า ให้ ธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม
สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื2องและสามารถเอาตัว
รอดได้ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจแบบใดก็ตาม โดย
ไม่มกี ารปิ ดกิจการลงและเพื2อส่งเสริมให้มกี ารจ้างงาน
และประชาชนมีรายได้ดว้ ย

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงงานวิ จ ั ย นี ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ นวิ จ ั ย ใน
โครงการความร่วมมือระหว่าง มรภ. – สกว. ภายใต้
โครงการ “โครงการวิจยั ร่วมกับการเรียนการสอนบูรณา
การศาสตร์เพื2อเรียนรู้การพัฒนาพืนที2สําหรับนักศึกษา
ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโท (Area
Based
Collaborative Research for Undergraduate and
Master Students(ABC–PUS/MAG)) ประจําปี 2551”
6. เอกสารอ้างอิ ง
[1]สํานักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ณ วันที2 30 กรกฎาคม 2548.
[2] สุกล สุรมาศ ทีป2 รึกษา SMEsฝา่ ยประสานและ
บริการ SMEs สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและ ขนาดย่อม (สสว.) [24-4-2008]
http://www.businessthai.co.th/content.php?data=413
712_Smart%20SMEs
[3] ประกาศกฎกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม, 2545.

6

