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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง การประเมินความตองการจําเปนในการฝกอบรมทางดานบริหารธุรกิจของผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปญหาใน

การดําเนินธุรกิจในปจจุบันของผูประกอบการ 2) เพื่อประเมินความตองการจําเปนในการฝกอบรมทางดาน

บริหารธุรกิจของผูประกอบการ และ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการฝกอบรมที่ผูประกอบการตองการ โดยกลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ไดแก 

จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี จํานวน 384 ราย ที่ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 

Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติบรรยาย ไดแก รอย

ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหหาความตองการจําเปนในการฝกอบรมของผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยใชดัชนีความสําคัญของลําดับความตองการจําเปน (Modified Priority 

Needs Index: PNI Modified) ผลการวิจัยพบวา 

 1. ปญหาในการดําเนินธุรกิจในปจจุบันของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกลุม

จังหวัดภาคกลางตอนลางในภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

“ปญหาดานการตลาด” มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.47) รองลงมาเปน “ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” ( X = 3. 

43) และ “ปญหาดานการเงิน” ( X = 3.38) ตามลําดับ 

2. ผลการประเมินสภาพที่เปนอยูของความสามารถในดานตางๆ ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลางในภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.46) สวนผลการประเมิน

สภาพที่ควรจะเปนโดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ( X = 3.90) และคาดัชนีลําดับความสําคัญของความ

ตองการจําเปน (PNI Modified) มีคาเทากับ .59 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาความตองการจําเปนในการ

ฝกอบรมดาน “การเขาถึงแหลงเงินทุน” มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงที่สุดเปนลําดับ

แรก (.62) รองลงมาเปน “ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” “ความพรอมตอการเปดเสรีของตลาดสินคา 

ตลาดทุน และตลาดเงิน” (.60 เทากัน) และ “ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมการตลาด” “ศักยภาพแรงงาน

และทรัพยากรมนุษย” (.59 เทากัน) 
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของความตองการจําเปนในการฝกอบรมดานการเขาถึงแหลงเงินทุน พบวา 

“การจัดทําเอกสารการดําเนินงานที่ตองแสดงตอรัฐเพื่อขอความชวยเหลือทางธุรกิจ” มีคาดัชนีลําดับความสําคัญ

ของความตองการจําเปนสูงที่สุดเปนลําดับแรก (.64) รองลงมาเปน “การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอการสนับสนุนทาง

การเงิน” (.61)  

3. บุคลากรระดับหัวหนางานมีความตองการจําเปนในการฝกอบรมมากที่สุด (รอยละ 31.70) คาใชจาย

ตอหลักสูตรที่ตองการ คือ มากกวา 3,000 บาทขึ้นไป (รอยละ 33.10) ระยะเวลาในการฝกอบรมตอหลักสูตรที่

ตองการคือ 3 วัน (รอยละ 32.80) วันที่สะดวกในการเขาฝกอบรมคือ วันอาทิตย (รอยละ 34.10) รูปแบบการ

ฝกอบรมที่ตองการคือ การฝกอบรมในลักษณะการเรียนการสอนพรอมการฝกปฏิบัติ (รอยละ 24.20) สถานที่ใน

การจัดฝกอบรมที่ตองการคือ ในสถานที่ทํางาน (รอยละ 35.80) วิทยากรฝกอบรมที่ตองการคือ ผูเชี่ยวชาญใน

ประเทศ (รอยละ 30.30) และชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรฝกอบรมท่ีตองการ คือ อินเตอรเน็ต (รอยละ 

27.00)  
 

ABSTRACT 
The research on “A Needs Assessment in Business Administration Training of Small and 

Medium Enterprise Entrepreneurs in Lower Central Thailand.” aims 1) to study the problems of 

currently running businesses of entrepreneurs. 2) to assess the need in business administration 

training of entrepreneurs. 3) tostudy the form of training that entrepreneurs need. There are 384 

representative samples of small and medium enterprise entrepreneurs in lower central provinces: 

NakhonPathom, Ratchaburi, SuphanBuri and Kanchanaburi which come from stratified random 

sampling. The tools used in the research are the questionnaire and data analysis using descriptive 

statistics: percentage, average, standard deviation, and the analysis of training needs of the small 

and medium entrepreneurial enterprise by using the Modified Priority Needs Index:(PNI Modified). The 

results of the research found that; 

1) The overall problems of running a business of the small and medium entrepreneurial 

enterprisein lower central provinces nowadays are in the middle level ( X = 3.35). Considering in a 

particular aspect found that “the marketing problem” has the highest average( X = 3.47), followed by 

“the problem of information technology” ( X = 3. 43) and “the financial problem” ( X = 3.38) 

respectively. 

2) The result of assessment status quo in various fields of capabilities of the small and 

medium entrepreneurial enterprisein lower central provinces is in low level ( X = 2.46). The result of 

overall assessment status quo is in the high level( X = 3.90) and the Modified Priority Needs Index 

(PNI Modified) equals 0.59.  Considering needs in training of “capital accession” has the highest level of 

the Modified Priority Needs Index (.62). Secondary is“the capability of Information Technology” and 
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“the readiness of opening free market, capital market, and financial market”(equally .60), followed by 

“the ability in running market business” and “potential of labors and human resources” (equally.59). 

Considering details of needs in training of capital accession found that “documentations 

submitted to the government for business assist” has the highest level of the Modified Priority Needs 

Index (.64). Secondary is “the writing business plan applying for financial support”(.61). 

3) The greatest need in training is the personnel in the chief level (31.70%). The expense per 

course is higher than 3,000 Baht (33.10%). Duration of training per course is 3 days (32.80%). The 

available day for training is Sunday (34.10%). The preferable training form is the class training 

combined with practices (24.20%). The preferable training place is in the office (35.80%). The 

preferable lecturer is the national expert (30.30%) and the channel of public relation of the needed 

course is Internet (27.00%). 

Key Words : needs assessment, training, small and medium enterprise entrepreneurs, SMEs 
E-mail : jureewan_janpla@hotmail.com 
 

คํานํา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนแหลงสรางรายไดและการจางแรงงานที่สําคัญของ

ประเทศ อีกทั้งยังเปนแหลงในการพัฒนาทักษะแรงงานที่สําคัญของประเทศ เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในประเทศไทยมีโครงสรางการผลิตที่ใชแรงงานมาก (Labor Intensive) โดยทําหนาที่เปนทั้งผูผลิต ผู

ใหบริการ และผูจัดจําหนายสินคาไปพรอมๆ กับการผลักดันใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

ดําเนินไปไดดวยดี ซึ่งเอื้อตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด แตจากการศึกษาพบวา

อัตราการอยูรอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะสูงสุดอยูในชวงปที่ 1 และลดลงอยางตอเนื่องตลอด 

โดยมีอัตราการอยูรอดนอยลงในชวงปที่ 2 และปที่ 3 (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 

2553) ทั้งนี้เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประสบปญหาตางๆ หลายประการ เชน ปญหาดาน

การตลาด ปญหาดานการขาดแคลนเงินทุน ปญหาดานแรงงาน ปญหาดานเทคโนโลยีทางการผลิต และปญหา

ทางดานการจัดการ เปนตน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2552) โดยหนวยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวของก็ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความ

เขมแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งในสวนของการเตรียมความพรอมสําหรับผูประกอบการใหมผาน

ระบบการบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การพัฒนาหลักสูตรดานการประกอบกิจการ (SMEs 

University) การสนับสนุนองคความรูที่สําคัญตอการประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เปนตน  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตองการจําเปนในการฝกอบรมทางดานบริหารธุรกิจของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง เพื่อใหไดหลักสูตรการ

ฝกอบรมที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการจําเปนของผูประกอบการที่ตองใชในการดําเนินกิจการ 

ซึ่งจะทําใหสามารถพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลางใหมีศักยภาพ

ทางการแขงขันอันจะเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 
 การประเมินความตองการจําเปนในการฝกอบรมทางดานบริหารธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี) เปน

การวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี ้
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตจังหวัดนครปฐม 

ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี จํานวน 123,943 ราย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตจังหวัด

นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี จํานวน 384 ราย คน โดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบประเมินความตองการจําเปนในการฝกอบรมทางดานบริหารธุรกิจของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง โดยมีลักษณะเปนแบบมาตร

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และเปนแบบการตอบสนองคู (Dual – response Format) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามประเมินสภาพที่เปนอยูและสภาพที่ควรจะเปนของการหลักสูตรฝกอบรม 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะหความตองการจําเปน โดยใชดัชนีความสําคัญของลําดับความตองการจําเปน (Modified Priority 

Needs Index: PNI Modified)  
 

ผลและวจิารณ 
1. ขอมูลพื้นฐานของผูประกอบการ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 51.20) มีอายุ 30 – 39 ป (รอยละ 38.20) วุฒิการศึกษา

สูงสุดระดับปริญญาตรี (รอยละ 43.00) มีสถานภาพเปนเจาของกิจการ (รอยละ 62.60) ธุรกิจหลักของกิจการ

เปนธุรกิจบริการ (37.40) ดําเนินกิจการในลักษณะกิจการเจาของคนเดียว (รอยละ 58.90) ระยะเวลาในการ

ดําเนินกิจการมากกวา 5 ปขึ้นไป (รอยละ 44.20) 

 กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเขารวมการฝกอบรมและพัฒนา (รอยละ 53.20) และไมเคยใชบริการการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาครัฐและเอกชน (รอยละ 55.40) แตมีการรับรูขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (รอยละ 64.00) โดยผานสื่ออินเตอรเน็ต ( X = 3. 97)  
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2. ปญหาในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน 
 

ปญหาในการดําเนนิธุรกิจในปจจุบนั X  SD. แปลผล ลําดับ 

ปญหาดานการเงิน 3.38 .76 ปานกลาง 3 

ปญหาดานการตลาด 3.47 .74 ปานกลาง 1 

ปญหาดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3.43 .88 ปานกลาง 2 

ปญหาดานการผลิต 3.37 .83 ปานกลาง 4 

ปญหาดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 3.33 .89 ปานกลาง 5 

ปญหาดานการบริหารจัดการ 3.21 .94 ปานกลาง 6 

รวม 3.35 .69 ปานกลาง - 
 

 เมื่อพิจารณาถึงปญหาในการดําเนินธุรกิจในปจจุบันของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลางในภาพรวมพบวามีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.35) เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา “ปญหาดานการตลาด” มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.47) รองลงมาเปน “ปญหาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ” ( X = 3. 43) และ “ปญหาดานการเงิน” ( X = 3.38) ตามลําดับ  

 หากพิจารณาในรายละเอียดของปญหาแตละดาน คือ ปญหาดานการตลาดของผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม พบวา “การแขงขันทางการตลาดที่สูง” มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.74) รองลงมาเปน 

“ปญหาดานการกําหนดราคา (Price)” ( X = 3.50) และ “ปญหาดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)” ( X = 

3.43) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ที่ไดวิเคราะหถึงขอเสียของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2553) ที่ไดทําการวิเคราะหสภาพปญหา

ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเดิมและผูประกอบการใหม แลวพบวาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมสวนใหญประสบปญหาทางดานการตลาด ทําใหวิสาหกิจทั่วไปสูญเสียความไดเปรียบในการ

แขงขัน  

ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา “ปญหา

การเลือก/พัฒนาดัดแปลงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับธุรกิจ” มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.49) รองลงมาเปน 

“ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีเนื่องจากมีเงินลงทุนต่ํา” ( X = 3.37) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับที่

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2553) ที่ไดวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัย

คุกคามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่พบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยยังมีการใช

เทคโนโลยีในระดับต่ํา โดยมีการใชเทคโนโลยีที่ลาสมัยถึงรอยละ 47 และยังไมสามารถสรางหรือพัฒนา

เทคโนโลยีขึ้นมาเองได  

และปญหาดานการเงินของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา “ปญหาการเขาถึง

แหลงเงินทุน” มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.63) รองลงมาเปน “การขาดสภาพคลองทางการเงินและเงินทุน

หมุนเวียน” ( X = 3.43) และ “ปญหาทางดานผลประกอบการของธุรกิจ” ( X = 3.34) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลอง

กับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2553) ที่ไดทําการวิเคราะหสภาพปญหาของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเดิมและผูประกอบการใหม ที่พบวาปญหาที่ผูประกอบการ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนมากประสบอยู คือ ขาดหลักทรัพยในการค้ําประกันสินเชื่อ ขาดเงินทุนใน

การเริ่มกิจการใหมและขยายธุรกิจ  
 

3. ความตองการจําเปนในการฝกอบรม 
 

สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 
ความตองการจําเปนในการฝกอบรม 

X  SD. แปลผล X  SD. แปลผล 
PNI ลําดับ 

ความสามารถเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2.45 1.08 นอย 3.84 1.07 มาก .57 4 

ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ 2.51 1.06 ปานกลาง 3.91 1.01 มาก .56 5 

ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.41 1.05 นอย 3.86 1.03 มาก .60 2 

ความสามารถในการดําเนินกิจกรรม

การตลาด 

2.47 1.19 นอย 3.91 1.00 มาก .59 3 

ศักยภาพแรงงานและทรัพยากรมนุษย 2.46 1.04 นอย 3.89 0.97 มาก .59 3 

ความพรอมตอการเปดเสรีของตลาดสินคา 

ตลาดทุน และตลาดเงิน 

2.43 1.05 นอย 3.89 1.29 มาก .60 2 

การเขาถึงแหลงเงินทุน 2.42 1.08 นอย 3.92 1.04 มาก .62 1 

ธรรมาภิบาล 2.55 1.12 ปานกลาง 3.99 1.09 มาก .57 4 

รวม 2.46 1.08 นอย 3.90 1.06 มาก .59 - 

 
เมื่อพิจารณาสภาพที่เปนอยูของความสามารถในดานตางๆ ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลางในภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.46) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา “ธรรมาภิบาล” มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 2.55) และ “ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” มีคาเฉลี่ยต่ํา

ที่สุด ( X = 2.41)  

เมื่อพิจารณาถึงสภาพที่ควรจะเปนของความสามารถในดานตางๆ ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลางโดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ( X = 3.90) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา “ธรรมาภิบาล” มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.99) และ “ความสามารถเชิงเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม” มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( X = 3.84)  

และเมื่อพิจารณาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน (PNI Modified) พบวาโดยภาพรวม

ของความตองการจําเปนในการฝกอบรมดานตางๆ ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกลุม

จังหวัดภาคกลางตอนลางมีคาเทากับ .59 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาความตองการจําเปนในการฝกอบรม

ดาน “การเขาถึงแหลงเงินทุน” มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงที่สุดเปนลําดับแรก (.62) 

รองลงมาเปน “ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” “ความพรอมตอการเปดเสรีของตลาดสินคา ตลาดทุน 

และตลาดเงิน” (.60 เทากัน) และ “ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมการตลาด” “ศักยภาพแรงงานและ

ทรัพยากรมนุษย” (.59)  
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สภาพที่เปนอยู สภาพที่ควรจะเปน 
การเขาถึงแหลงทุน 

X  SD. แปลผล X  SD. แปลผล 
PNI ลําดับ 

การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอการสนับสนุนทาง

การเงิน 
2.46 1.10 นอย 3.95 1.05 มาก .61 2 

การจัดทําเอกสารการดําเนินงานที่ตองแสดง

ตอรัฐเพื่อขอความชวยเหลือทางธุรกิจ 
2.39 1.08 นอย 3.92 1.03 มาก .64 1 

การบริหารการเงินและงบประมาณอยางเปน

ระบบ 
2.43 1.07 นอย 3.88 1.05 มาก .59 3 

รวม 2.42 1.08 นอย 3.92 1.04 มาก .62 - 
 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของความตองการจําเปนในการฝกอบรมดานการเขาถึงแหลงเงินทุน พบวา

ความตองการจําเปนในการฝกอบรมเรื่อง “การจัดทําเอกสารการดําเนินงานที่ตองแสดงตอรัฐเพื่อขอความ

ชวยเหลือทางธุรกิจ” มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงที่สุดเปนลําดับแรก (.64) รองลงมา

เปน “การเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอการสนับสนุนทางการเงิน” (.61) และ “การบริหารการเงินและงบประมาณอยาง

เปนระบบ” (.59) ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2553) ที่ไดทําการ

วิเคราะหสภาพปญหาของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเดิมและผูประกอบการใหม ที่พบวา

ปญหาที่ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนมากประสบอยู คือ ขาดหลักทรัพยในการค้ํา

ประกันสินเชื่อ ขาดเงินทุนในการเริ่มกิจการใหมและขยายธุรกิจ ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการขาดการบริหาร

จัดการที่ดี ขาดการจัดระบบบัญชีที่ดี ทําใหสถาบันการเงินตางๆ ขาดความเชื่อถือและมีความเสี่ยงในการปลอย

สินเชื่อ เปนเหตุใหวิสาหกิจตองพึ่งพาเงินกูนอกระบบ และตองจายดอกเบี้ยในอัตราสูง 
 

4. รูปแบบการฝกอบรม 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการรายละเอียดและรูปแบบในการฝกอบรม ดังนี้ 

 บุคลากรระดับหัวหนางานมีความตองการจําเปนในการฝกอบรมมากที่สุด (รอยละ 31.70) รองลงมาคือ 

บุคลากรระดับปฏิบัติการ (รอยละ 29.70) คาใชจายตอหลักสูตรที่ตองการ คือ มากกวา 3,000 บาทขึ้นไป (รอย

ละ 33.10) รองลงมาคือ 1,000 – 2,000 บาท (รอยละ 30.60) ระยะเวลาในการฝกอบรมตอหลักสูตรที่ตองการคือ 

3 วันตอหลักสูตร (รอยละ 32.80) รองลงมาคือ 2 วันตอหลักสูตร (รอยละ 31.40) วันที่สะดวกในการเขาฝกอบรม

คือ วันอาทิตย (รอยละ 34.10) รองลงมาคือ วันเสาร (รอยละ 29.20) รูปแบบการฝกอบรมที่ตองการคือ การ

ฝกอบรมในลักษณะการเรียนการสอนพรอมการฝกปฏิบัติ (รอยละ 24.20) รองลงมาคือ การฝกอบรมในลักษณะ

การฝกปฏิบัติการ (รอยละ 22.50) สถานที่ในการจัดฝกอบรมที่ตองการคือ ในสถานที่ทํางาน (รอยละ 35.80) 

รองลงมาคือ โรงแรม (รอยละ 35.00) วิทยากรฝกอบรมที่ตองการคือ ผูเชี่ยวชาญในประเทศ (รอยละ 30.30) 

รองลงมาคือ ผูที่ปฏิบัติงานอยูในอุตสาหกรรม (รอยละ 20.70) และชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรฝกอบรม

ที่ตองการ คือ อินเตอรเน็ต (รอยละ 27.00) รองลงมาคือ โทรทัศน (รอยละ 20.10)  
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สรุปผลการวจิัย 
   จากการศึกษาปญหาในการดําเนินธุรกิจในปจจุบันของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี) พบวาผูประกอบการ

มีปญหาในการดําเนินธุรกิจอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีปญหาดานการตลาดสูงที่สุด

สุด รองลงมาเปนปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และปญหาดานการเงิน ตามลําดับ สวนการประเมินความ

ตองการจําเปนในการฝกอบรม พบวาผูประกอบการมีความตองการจําเปนในการฝกอบรมเรื่อง “การเขาถึงแหลง

เงินทุน” สูงที่สุด รองลงมาเปน “ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” “ความพรอมตอการเปดเสรีของตลาด

สินคา ตลาดทุน และตลาดเงิน” “ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมการตลาด” และ “ศักยภาพแรงงานและ

ทรัพยากรมนุษย” ตามลําดับ 

   ในสวนของการศึกษาในรายละเอียดและรูปแบบการฝกอบรมท่ีตองการ พบวาบุคลากรระดับหัวหนา

งานมีความตองการจําเปนในการฝกอบรมมากที่สุด คาใชจายตอหลักสูตรที่ตองการ คือ มากกวา 3,000 บาทขึ้น

ไป ระยะเวลาในการฝกอบรมตอหลักสูตรที่ตองการคือ 3 วัน วันที่สะดวกในการเขาฝกอบรมคือ วันอาทิตย 

รูปแบบการฝกอบรมที่ตองการคือ การฝกอบรมในลักษณะการเรียนการสอนพรอมการฝกปฏิบัติ สถานที่ในการ

จัดฝกอบรมที่ตองการคือ ในสถานที่ทํางาน วิทยากรฝกอบรมท่ีตองการคือ ผูเชี่ยวชาญในประเทศ และชองทาง

การประชาสัมพันธหลักสูตรฝกอบรมท่ีตองการ คือ อินเตอรเน็ต  

 

เอกสารอางอิง 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2541. ธุรกิจทั่วไป: ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ. ธีระฟลม, 

กรุงเทพฯ. 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2552. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ประจําป 2551 และแนวโนมป 2552. กรุงเทพฯ. 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2553. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ประจําป 2552 และแนวโนมป 2553. กรุงเทพฯ. 

สุวิมล วองวานชิ. 2548. การวิจัยประเมินความตองการจําเปน. โรงพมิพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

กรุงเทพฯ. 

Kuafman, R., Rojas, A.M., & Mayer, H. 1993. Needs Assessment: A User’s Guide. New Jersey: 

Educational Technology Publication. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /THA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


