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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

     การวิจัยในครั้งนี้  เปนการศึกษาความตองการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของผูประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยทําการศึกษา
จากกลุมตัวอยางของประชากร คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีประเภท
กิจการดานการผลิต การคาปลีก การคาสง และการบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยศึกษา
วิจัยจากกลุมตัวอยาง จํานวน 407 ราย และใชวิธีการเก็บรวบรวม ขอมูล ดวยแบบสอบถามปลาย
เปด โดยสงทางไปรษณียตอบรับ เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ไดนํามาทําการวิเคราะหขอมูล
ดวยเครื่องคํานวณทางสถิติโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS    ซึ่งสถิติที่ใชในกาวิเคราะหขอมูล ไดแก
รอยละ

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 ดานการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม  พบวาสวนใหญเปนเพศชาย
คิดเปนรอยละ 59.0 อายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 36.4 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิด
เปนรอยละ 47.9 ดานของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเจาของกิจการ รอยละ
71.3 สวนขอมูลสถานประกอบการพบวา สวนใหญมีทุนจดทะเบียนระหวาง 1 – 4.9 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 54.5 มีจํานวนพนักงานระหวาง 10 – 19 คน คิดเปนรอยละ 33.2 ดานลักษณะการจด
ทะเบียนกิจการ พบวาสวนใหญเปนเจาของคนเดียว คิดเปนรอยละรอยละ 48.9 เปนกิจการ
ประเภทกิจการผลิต คิดเปนรอยละ 31.4 มีระยะเวลาของการประกอบกิจการ พบมากที่สุด คือ
สถานประกอบการที่มีระยะเวลาการดําเนินกิจการนอยกวา 3 ป คิดเปนรอยละรอยละ 32.4 สวน
ทางดานการเปรียบเทียบระหวาง ผูประกอบการรายใหมที่มีระยะเวลาดําเนินกิจการนอยกวา 3 ป
กับผูประกอบการรายเดิม ที่มีระยะเวลามากกวา 3 ปข้ึนไป พบวาเปนของผูประกอบการรายเดิม
คิดเปนรอยละ  67.6 และเปนของผูประกอบการรายใหม คิดเปนรอยละรอยละ 32.4 และในดาน
ของการตลาดในการจําหนายสินคาหรือบริการ พบวา เปนตลาดภายในประเทศ คิดเปนรอยละ
52.8
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5.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาหลักของผูประกอบการดานการตลาด
ดานการผลิต  ดานเงินทุน ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารจัดการ จําแนกตามลักษณะ
การจดทะเบียนหรือการเปนเจาของ ไดแก เจาของคนเดียว หางหุนสวน บริษัทจํากัด และกิจการ
รวมลงทุน  จําแนกตามประเภทของกิจการ ไดแก กิจการการผลิต การคาสง การคาปลีกและการ
บริการ จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงาน ไดแก ผูประกอบการใหม และผูประกอบการเดิม
ปรากฏผลดังนี้ สภาพปญหาดานการตลาดสวนใหญที่พบ คือ จํานวนคูแขงเพิ่มมากขึ้น คิดเปน
รอยละ 43.2   พบมากในกิจการคาปลีก บริษัท จํากัด กิจการการผลิต และผูประกอบการใหม คิด
เปนรอยละ 18.6 , 16.7 , 16.4 และ 16.0 ตามลําดับ (ดูหนา 60,70,80)  สวนสภาพปญหาดาน
การผลิตสวนใหญที่พบ คือ ราคาวัตถุดิบสูง คิดเปนรอยละ 31.2 พบมากในกิจการรวมลงทุน
กิจการคาปลีก ผูประกอบการใหม กิจการการผลิต และบริษัท จํากัดคิดเปนรอยละ 20.0, 19.2,
18.4, 17.7 และ 16.7 ตามลําดับ (ดูหนา 62,72,82) สําหรับสภาพปญหาดานเงินทุนสวนใหญที่
พบ คือ เงินทุนหมุนเวียนมีไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 35.6 พบมากในการจดทะเบียนเจาของคน-
เดียว กิจการรวมลงทุน และบริษัท จํากัด คิดเปนรอยละ 25.8, 24.1 และ 20.6 ตามลําดับ  และ
ประเภทกิจการทั้ง 4 ประเภทไดแก การผลิต การคาสง การบริการ  และการคาปลีก คิดเปนรอยละ
25.2,  23.1, 23.0 และ 19.6 ตามลําดับ  รวมทั้งผูประกอบการเดิม และผูประกอบการใหม คิดเปน
รอยละ 24.9 และ 22.5 ตามลําดับ  สวนสภาพปญหาดานการบริหารบุคคลสวนใหญที่พบ คือ มี
อัตราการเขา – ออกของแรงงานสูง คิดเปนรอยละ 32.7  พบมากในกิจการรวมลงทุน หางหุนสวน
และการจดทะเบียนเจาของคนเดียว คิดเปนรอยละ 22.2, 17.9 และ13.2 ตามลําดับและการคาสง
การบริการ และการผลิต คิดเปนรอยละ15.8, 15.7 และ 15.4 ตามลําดับ   และผูประกอบการเดิม
คิดเปนรอยละ 15.9 สวนสภาพปญหาดานการบริหารจัดการที่พบ คือ เปนการบริหารแบบครอบ
ครัว คิดเปนรอยละ 40.8  พบมากในการจดทะเบียนทั้ง  4 ประเภท ไดแก กิจการรวมลงทุน บริษัท
จํากัด เจาของคนเดียว และหางหุนสวน คิดเปนรอยละ 28.2, 26.3, 25.0 และ 21.9 ตามลําดับ
และกิจการคาสง คาปลีก และการผลิต  คิดเปนรอยละ 33.6, 33.3 และ 24.7 ตามลําดับ  และผู
ประกอบการใหม และผูประกอบการเดิม คิดเปนรอยละ 44.7 และ 39.1 ตามลําดับ

5.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดาน การเพิ่มสมรรถนะการตลาด ดานการจัดการผลิต ดาน
ความสามารถการบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ดานนโยบายและการสงเสริมของ
รัฐบาล และดานการใหคําปรึกษาแนะนําขอมูลเพื่อปรับปรุงธุรกิจ  จําแนกตามลักษณะการจด
ทะเบียน ประเภทของกิจการ และระยะเวลาการดําเนินงาน ปรากฏผลดังนี้  ความตองการพัฒนา
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ศักยภาพดานการผลิต  พบวาสวนใหญมีความตองการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ
คิดเปนรอยละ 32.9  พบมากในการกิจการรวมลงทุน และกิจการเจาของคนเดียว  คิดเปนรอยละ
25.0 และ 24.2 ตามลําดับ จําแนกตามประเภทกิจการพบวาเปนกิจการคาสง และการผลิต คิด
เปนรอยละ 27.0 และ 21.9  จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานพบกับผูประกอบการใหม คิดเปน
รอยละ 23.9 สวนความตองการพัฒนาศักยภาพดานการเพิ่มสมรรถนะการจัดการเชิง     กลยุทธ
และการตลาดพบวา สวนใหญมีความตองการพัฒนาดานการจัดทําแผนธุรกิจ   คิดเปนรอยละ
39.1  พบมากในการจดทะเบียนพบวาเปนหางหุนสวน บริษัทจํากัด คิดเปนรอยละ 26.3 และ 21.9
จําแนกตามประเภทธุรกิจพบวาเปนกิจการคาสง และการผลิต  คิดเปนรอยละ 21.9 และ 19.2
จําแนกตามระยะเวลาดําเนินงานพบวาเปนผูประกอบการเดิม คิดเปนรอยละ 18.8   สําหรับความ
ตองการพัฒนาศักยภาพดานการเสริมสรางความสามารถการบริหารการเงิน การบัญชี และการลง
ทุน สวนใหญมีความตองการพัฒนาศักยภาพเรื่องการอบรมความรูทางดานการบริหารเงินทุนหมุน
เวียน และสถาบันการเงินและรัฐบาลควรใหความสนใจนักธุรกิจรายใหมมากขึ้น คิดเปนสัดสวนที่
เทากันรอยละ 34.4 สวนความตองการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับสถาบันการเงินและรัฐบาลควรให
ความสนใจนักธุรกิจรายใหมมากขึ้น พบมากในผูประกอบการใหม การจดทะเบียนเจาของคนเดียว
และ กิจการการคา คิดเปนรอยละ 23.2, 20.2 และ 17.5 ตามลําดับ (ดูหนา 102,112,121) สวน
ความตองการพัฒนาศักยภาพเรื่องการอบรมความรูทางดานการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พบมาก
ในการจดทะเบียนหางหุนสวน กิจการคาปลีก การบริการ และผูประกอบการเดิม คิดเปนรอยละ
21.9, 20.7, 19.7 และ 16.7 ตามลําดับ (ดูหนา 102,112,121)

 สําหรับความตองการพัฒนาศักยภาพดานนโยบายและการสงเสริมของรัฐบาล  สวน
ใหญมีความตองการดานการประชาสัมพันธมาตรการในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม คิดเปนรอยละ 38.3 พบมากในกิจการคาปลีก การจดทะเบียนเจาของคนเดียว   กิจการ
คาสง และผูประกอบการเดิม คิดเปนรอยละ 24.0, 19.6, 19.2 และ 18.3 ตามลําดับ (ดูหนา
104,114,123) สวนความตองการพัฒนาศักยภาพดานการแนะนําขอมูลเพื่อปรับปรุงธุรกิจ พบวา
สวนใหญมีความตองการแนะนําขอมูลเพื่อปรับปรุงธุรกิจดานการตลาด คิดเปนรอยละ 62.9  พบ
มากในกิจการรวมลงทุน การจดทะเบียนเจาของคนเดียว และบริษัทจํากัด  คิดเปนรอยละ 21.7,
20.6 และ 19.6 ตามลําดับ  จําแนกตามประเภทกิจการการบริการ กิจการการผลิต และการคาสง
คิดเปนรอยละ 23.0, 19.9 และ 17.1 ตามลําดับ  จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินงานพบกับผู
ประกอบการใหมและผูประกอบการเดิม คิดเปนรอยละ 21.9 และ 18.9 ตามลําดับ  ที่มีความ
ตองการพัฒนาศักยภาพการแนะนําขอมูลเพื่อปรับปรุงธุรกิจดานการตลาด
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                 5.1.4  ขอเสนอแนะในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สําหรับคําถาม
ปลายเปดสามารถอธิบายไดโดยสรุปคือ ความตองการของผูประกอบการที่สําคัญที่สุดคือตองการ
ใหภาครัฐเขามามีบทบาทในการสงเสริม และพัฒนาผูประกอบการอยางจริงจัง ทั้งทางดานการ
จัดหาแหลงเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํา และระยะเวลาการชําระหนี้ กับทั้งภาครัฐจําตองเรงหาตลาด
เพื่อรองรับสินคาและบริการ ทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากผูประกอบการมี
ศักยภาพในการแสวงหาตลาดสูกับธุรกิจขนาดใหญไมได   ดังนั้นภาครัฐจึงตองเรงหาทางเขามา
ดําเนินการอยางเรงดวน และจริงจัง สวนทางดานการพัฒนาในคุณภาพของบุคลากร ผูประกอบ
การตองการใหทั้งทางภาครัฐและองคการเอกชนรายใหญที่มีระบบการทํางาน การบริหารการจัด
การที่ทันสมัย และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป เปดโอกาสใหกวางขวางมากขึ้นในการใหเขาศึกษา และ
เยี่ยมชมการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุง ประยุกตใช หรือ เปนแมแบบในการ
ทํางานของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีความแข็งแกรง และสามารถ
ดําเนินกิจการของตนเองได ภายใตสภาวะการณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.2  อภิปรายผล

    จากผลของการวิจัย สามารถอภิปรายไดวา
     5.2.1  สถานประกอบการที่เปนกลุมตัวอยาง พบปญหาในการดําเนินกิจการดานตางๆ

กลาวคือดานการตลาดพบวาผูประกอบการสวนมาก  พบปญหาเรื่องคูแขงตัดราคาและจํานวนคู
แขงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่มีการแขงขันสูงในภาวะเศรษฐกิจกําลังฟนตัว
จึงทําใหเกิดผูประกอบการรายใหมมากขึ้น ดานการเงินสถานประกอบการที่เปนกลุมตัวอยาง สวน
ใหญพบปญหาเงินทุนหมุนเวียนมีไมเพียงพอ   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพทางเศรษฐกิจที่เอื้อ
อํานวยตอการลงทุนและการขยายกิจการ ทําใหผูประกอบการนั้นมีตองการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนา
สินคาและเพื่อขยายกิจการสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได  ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของจิตรา
เหลืองออน ( 2543 : บทสรุป) ศึกษาเรื่องการสนับสนุนดานการเงินแกผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมพบวา ปญหาดานการเงินที่ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมพบ
มากที่สุด คือ ธนาคารปลอยกูยาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะธนาคารพาณิชยมีเงื่อนไข และรายละเอียด
ในการพิจารณามาก ประกอบกับขอเสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่สวนใหญไมมี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกําหนด เพราะที่ผานมารัฐบาลไดออกมาตร
การเพื่อชวยเหลือดานการเงินแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หลายมาตรการดวยกันแตทั้ง
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นี้จากการสํารวจพบวามาตรการตางๆ ยังไมสามารถทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เขา
ถึงแหลงเงินทุนใดอยางแทจริง โดยเฉพาะในชวงที่เกิดวิกฤตการณในระบบสถาบันการเงิน ทําให
สถาบันการเงินตางๆ ระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นสําหรับดานการบริหารจัดการผู
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญมีปญหาการบริหารแบบครอบครัว อาจ
เปนเพราะกิจการที่เร่ิมตนจากการเปนเถาแกมากอนทําใหการดําเนินงานและการจัดการดานตางๆ
ขาดมาตรฐาน การดําเนินงานทําอยางไมมีแบบแผนที่ชัดเจน ไมมีการควบคุมอยางมีระบบสงผล
ใหไมมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการวางแผน สวนดานการบริหารบุคคลพบวาผู
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญพบปญหาอัตราการเขา-ออกของแรงงาน
สูง สอดคลองกับผลการวิจัยของ    วีรวรรณ ติยะศิริตานนท (2542 : บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษา
เร่ือง  การบริหารงานทรัพยากรมนุษยในองคการธุรกิจขนาดยอม กรณีศึกษา บริษัท สหสินไทย คา
วัสดุกอสราง จํากัด พบวา ปญหาในการจัดหาบุคลากรเขาทํางานสวนใหญ คือ การที่องคการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากรเขามาแลว แตบุคลากรเหลานี้ปฏิบัติงานไดไมเปนไปตามที่องคการคาด
หวังเกิดการเขาออกของพนักงานบอยครั้ง ทําใหองคการมีแนวคิดที่จะเพิ่มแหลงในการสรรหา
บุคลากร เพื่อใหมีบุคลากรหลากหลายประเภทเขามาสมัครงานมากยิ่งขึ้น อันจะทําใหองคการได
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถอยางแทจริงเขาทํางาน

    อยางไรก็ตาม   แมวาจะมีปญหามากมายเกิดขึ้นกับกิจการประเภทตางๆ  แตมิได
หมายความวาโอกาสในการดําเนินการ หรือการพัฒนาศักยภาพจะหมดไป กิจการประเภท SMEs
ก็ยังถือไดวามีสวนในการสรางโอกาสทางธุรกิจ ไมวาจะเปนในรูปของการสรางธุรกิจใหม ผลิต
ภัณฑใหมที่มีคุณภาพ หรือในรูปของกิจการที่มีศักยภาพพรอมอยูแลวใหสามารถแขงขันใหสูงขึ้น
ตอไป

     5.2.2  ดานความตองการพัฒนาศักยภาพในสถานประกอบการที่เปนกลุมตัวอยาง พบ
วาความตองการดานการเพิ่มสมรรถนะทางการจัดการเชิงกลยุทธและการตลาดตางมีความ
ตองการที่ตางกันไป ตามประเภทกิจการ กลาวคือ กิจการคาสง กิจการคาปลีก และกิจการบริการ
สวนใหญมีความตองการสงเสริมและวางแผนทางดานการตลาด สวนกิจการการผลิตนั้นมีความ
ตองการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจาก กิจการการผลิตจะตองอาศัย
ขอมูลหลายๆดานทั้งการตลาด การเงิน การบริหาร การจัดการ การนําเขา-สงออกเพื่อเสนอขอกู
เงินไปสูแนวทางตามเปาหมาย มากกวากิจการการคาสง การคาปลีก และการบริการที่อาจเปน
การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคาเพียงอยางเดียว ไมตองมีการลงทุนทางดานเครื่องจักร หรือวัตถุดิบ
ทําใหกิจการการผลิตมีอัตราความเสี่ยงในการดําเนินงานมากกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
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ลัดดาวัลย วัฒนเสถียร (2543 : บทคัดยอ) เร่ืองการใชประโยชนและความพึงพอใจขอมูลขาวสาร
จากกรมอุตสาหกรรมของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวาลักษณะ
กิจการผลิต จะมีการเปดรับขาวสารของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมมากกวากิจการการคาปลีก คาสง
และกิจการบริการ

     สําหรับกิจการการผลิตและกิจการคาสงมีความตองการพัฒนาศักยภาพในการ
ประกอบการเหมือนกันทั้งทางดานการตลาดเรื่องการจัดทําแผนธุรกิจเพื่อเปนแนวทางในการ
ทํางานและตองการพัฒนาศักยภาพเรื่องการใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อปรับปรุงธุรกิจดานการตลาด
เนื่องจากมีความเปนหวงในเรื่องของรายไดวาเมื่อผลิตสินคาออกมาแลวจะไมสามารถระบายสิน
คาออกจากคลังสินคาทําใหเกิดการขาดสภาพคลองในกิจการที่จะนําเงินไปใชหมุนเวียนในกิจการ
ได  ดังนั้นจึงเกิดความตองการที่จะจัดทําแผนธุรกิจเพื่อเปนแนวทางและเพื่อนําไปเสนอเพื่อขอวง
เงินกูกับธนาคารตางๆเพื่อเสริมสภาพคลองใหกับธุรกิจ สําหรับกิจการคาปลีก และกิจการบริการมี
ความตองการที่เหมือนกันคือความตองพัฒนาศักยภาพความสามารถทางการบริหารการเงินเกี่ยว
กับ การอบรมความรูดานการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากกิจการคาปลีกและกิจการบริการ
จะมีเงินหมุนเวียนในแตละวันเปนจํานวนมาก  และเงินทุนหมุนเวียนก็เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหกิจการ
ดําเนินตอไปไดโดยไมมีอุปสรรค เพราะถาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไมถูกวิธีอาจทําใหเกิดความ
ยุงยากสับสน   ดังนั้นผูประกอบการจึงตองการความรูที่ถูกตองเพื่อทําใหการบริหารเงินทุนหมุน
เวียนเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพงายตอการตรวจสอบ

    กลาวโดยสรุปแลว การพัฒนาศักยภาพในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของผูประกอบการที่มีความพรอมอยูแลวใหมีความสามารถแขงขันมากขึ้นแลว จะเปน
ทางเลือกใหเกิดการมีงานทําและยกระดับรายไดแลว ยังมีความสําคัญในฐานะที่เปนทางเลือก
ประการหนึ่งที่ทําใหเกิดผูประกอบการใหมที่เกิดจากการสรางสรรคุณคาของสินคาใหแปลกใหม
ดังนั้นจึงยังมีรายละเอียดที่ตองศึกษาและคนคิดอีกมากมายซึ่งคงจะตองดําเนินการตอไปโดยไม
หยุดยั้ง การวิจัยนี้จึงเปนแตเพียงการใหขอมูลความรูและขอคิดเห็นบางประการ อันเปนพื้นฐาน
เบื้องตนของการดําเนินงานตอไป

5.3  ขอเสนอแนะ

     5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
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1) ดานของผูประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ควรจะตอง
พิจารณาถึงการพัฒนาทางดานธุรกิจที่กําลังดําเนินการอยู หรือที่กําลังจะเริ่มตนดําเนินกิจการ ใน
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด การพัฒนาขีดความสามารถ
ในดานของการจัดหาตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ และการเพิ่มทักษะในดานการบริหารเงินทุน
หมุนเวียน โดยเนนไปที่การพัฒนา ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความสามารถ การเพิ่มทักษะให
ทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมไปถึงการพิจารณาปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได เพื่อหามาตรการและแนว
ทางปองกันมิใหกระทบกับธุรกิจที่ดําเนินการอยู

2)  ดานของผูใหการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งทาง
ภาครัฐและองคกรเอกชน จะเปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณาใหความชวยเหลือผูประกอบการให
ตรงตามความตองการที่แทจริง และทันกับเวลาในการดําเนินกิจการของผูประกอบการ กับทั้งเปน
ขอมูลในดานการกําหนดวิธีการแกไขปญหา  และการกําหนดแนวทางการปองกันมิใหการดําเนิน
ธุรกิจหยุดชะงักได

     5.3.2   ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1) การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่อง

มือในการวิจัยซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูล อาจไดขอมูลที่ไมถูกตองมากนัก เนื่องจากวาบางคําถาม
ไมสามารถอธิบายไดอยางเดนชัด เพราะวุฒิภาวะของผูตอบแบบสอบถามตามประเภท กิจการ
แตกตางกันไป เชน บางประเภทกิจการเปนการคาปลีกที่ผูประกอบการอาจเปนเจาของคนเดียว มี
ความเขาใจที่คาดเคลื่อนไดเพราะพื้นฐานการประกอบธุรกิจมาจากการเรียนรูดวยตนเอง ควรจะมี
การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ จะไดขอมูลที่เหมาะสมในเชิงลึกมากกวา อันจะสงผลใหการเก็บ
ขอมูลสมบูรณไดมากขึ้น

   2)  การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการประกอบ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ควรจะทําการวิจัยในเชิง
เปรียบเทียบถึงความตองการในการพัฒนาและปญหาของผูประกอบการระหวางพื้นที่ของเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อใหเห็นถึงขอแตกตางที่ผูประกอบการจะไดรับประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจในดานตางๆ เพราะตลาดสินคา หรือวัตถุดิบของผูประกอบการมีอยูในทุกพื้นที่นอก
เหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร




