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บทคัดย่อ 
 

   งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาโอกาสในการสร้างธุรกิจของนักศึกษาและการ
พัฒนาสู่การเป็นผู ้ประกอบการในอนาคต  ประชากรท่ี ศึกษาคือ นักศึกษาสาขาการเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา โครงงานการเป็นผูป้ระกอบการชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน แบ่งกลุ่มจ านวน 12 กลุ่ม ลงพื้นท่ีด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองใน
สถานการณ์จริง จ านวน 1 ภาคการศึกษา วิธีการศึกษาใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 
จากการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองทั้ ง 12 ธุรกิจ พบธุรกิจท่ีสามารถพัฒนาสู่การเป็น
ผู ้ประกอบการได้จ านวน 3 ธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจ ต. เน้ือย่าง (เฟรนไชส์) (2) ธุรกิจ Jarid 
Handmade Jewely (ออนไลน์) (3) ธุรกิจจ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิกไซดม์าตรฐาน ม.อ.ก (ออนไลน์) ในส่วน
ธุรกิจท่ีไม่สามารถพฒันาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการไดมี้จ านวน 9 ธุรกิจ ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจ Dr. Grill 
หมูย่างกะทิสด (อาหารและเคร่ืองด่ืม) (2) ธุรกิจ Chicken Q (อาหารและเคร่ืองด่ืม) (3) ธุรกิจ
มิสเตอร์เกลียว (อาหารและเคร่ืองด่ืม) (4) ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด (อาหารและเคร่ืองด่ืม) (5) ธุรกิจ
บวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI) (อาหารและเคร่ืองด่ืม) (6)  ธุรกิจขนม ค.ร.ก (อาหารและเคร่ืองด่ืม)  (7) 
ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุง โต (อาหารและเคร่ืองด่ืม)  (8) ธุรกิจจ าหน่ายรองเท้า Out let Online 
(ออนไลน์)   (9) ธุรกิจ Cokyqler  (ออนไลน์) 
  ธุรกิจท่ีมีผลก าไรสูงสุด 3 อนัดับแรก ได้แก่ ธุรกิจ ต.เน้ือย่าง มีผลก าไรจากการ
ด าเนินงานเท่ากบั 35,674.00 บาท รองลงมา คือ ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด มีผลก าไรจากการ
ด าเนินงานเท่ากบั 25,769.00 บาท และธุรกิจจ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิกไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก มีผลก าไรจาก
การด าเนินงานเท่ากับ 10,589.33 บาท เป็นอนัดับสุดทา้ย ในส่วนของธุรกิจท่ีมีผลประกอบการ
ขาดทุนสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด ขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากบั 
4,930.00 บาท รองลงมา คือ ธุรกิจจ าหน่ายรองเทา้  Out let Online ขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงาน
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เท่ากับ 1,960.00 บาท และ ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต ขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากับ 
203.00 บาท เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
  ขอ้เสนอแนะในส่วนของการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานการเป็น
ผูป้ระกอบการ ทางหลกัสูตรควรก าหนดแผนการด าเนินงานให้มีระยะเวลาท่ีชดัเจนในการน าเสนอ
แผนธุรกิจจ าลองของนกัศึกษาตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการไปจนถึงส้ินสุดระยะเวลาเพื่อให้นกัศึกษา
ได้เตรียมความพร้อมในการน าเสนอความก้าวหน้าต่าง ๆ ควรมีการจดับูรณาการกับรายวิชาใน
หลกัสูตรให้มีความต่อเน่ืองตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 จนถึงปีท่ี 4 เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการด าเนิน
ธุรกิจ หลกัสูตรควรจดัโครงการบูรณาการเขา้กบัโครงการท่ีจดัขึ้นในหลกัสูตรโดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิ
ท่ีเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องมาให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในธุรกิจ 
สร้างภูมิคุ ้มกันและเสริมทักษะด้านการประกอบธุรกิจบนโลกดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
สินคา้บนส่ือสังคมออนไลน์ ขอ้เสนอแนะในส่วนของนกัศึกษา นักศึกษาควรมีการวางแผนเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองทั้งดา้นการจดัการ การตลาด การผลิต การเงินและ
การบริหารความเส่ียงให้รอบด้านผ่านการจัดท าแผนธุรกิจท่ีมีความละเอียดสอดคล้องกับ
สถานการณ์ เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั นักศึกษาตอ้งสามารถวิเคราะห์งานต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในกิจการ 
จดัแบ่งหน้าท่ีงานให้มีความเหมาะสมต่อศักยภาพของสมาชิกและลูกจ้างแต่ละคน เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีความราบร่ืน ใช้แรงงานและพนักงานได้อย่างคุ ้มค่า ด้านการตลาด นักศึกษาควร
ออกแบบและน าเสนอผลิตภณัฑใ์ห้มีความแตกต่างบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค ์สร้างคุณค่า
และเร่ืองราวของผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีสนใจแก่ผูบ้ริโภค ท าการวิเคราะห์ตน้ทุนรวมทั้งหมดเพื่อทราบ
ตน้ทุนขาย แลว้น ามาก าหนดผลก าไรคาดหวงัเพื่อเป็นประโยชน์ในการตั้งราคาสินคา้ นกัศึกษาควร
น าส่ือสังคมออนไลน์มาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างการรู้จักและเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ไปยงัผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็น ท่ีนิยมสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็ว นักศึกษาควรจัดท าแผนการส่งเสริมการขายโดยวิเคราะห์ปัจจัย
แวดลอ้มต่าง ๆ  เช่น กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ฤดูกาลหรือเทศกาลส าคญัต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการวางแผนจดั
รายการส่งเสริมการขายให้ครอบคลุมและต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาในการด าเนินโครงงานธุรกิจ
จ าลอง นักศึกษาควรน าเอาโปรแกรมช่วยจดัการการขาย  ธนาคารออนไลน์ รวมถึงแอพพลิเคชั่น
ต่าง ๆ มาช่วยในการให้บริการลูกคา้เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจให้มีความทนัสมยั เพิ่มความ
สะดวกสบายให้กบัลูกคา้ในการเขา้ถึงสินคา้และบริการ อีกทั้งยงัสามารถใช้ในการบริหารจดัการ
และการติดต่อส่ือสารระหว่างพนกังานหรือลูกจา้งภายในร้านมีความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ขึ้น ดา้น
การขายสินคา้นักศึกษาควรเพิ่มช่องทางการขายผ่านแอพพลิเคชัน่บริการส่งอาหารหรือบริการส่ง
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สินคา้ เช่น Food Panda หรือ Grab Food เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ให้กบักลุ่มคนรุ่นใหม่อีก
ช่องทางหน่ึง 
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ABSTRACT 
  

 The objective of this research was to study and seek for opportunities to build 
businesses of students and development to be a future entrepreneur. The population study is 30 4th 
year students who enrolled in an entrepreneurship course in 2018, divided into 12 groups. All 
students were required to implement a business simulation project with real situations for 1 
semester. This qualitative research was found that from all 12 business simulation projects, 3 
businesses were found to have a potential to develop in order to be future entrepreneurs which 
are; (1) T.Grilled beef business (franchise), (2) Jarid Handmade Jewelry (online business), (3) 
Thai Industrial Standard Big-sized Doll business (online business). However, 9 businesses which 
cannot further be developed into future entrepreneurs are as follows; Dr.Grill or Grilled skewered 
coconut milk pork business (food and beverages), (2) Chicken Q business (food and beverage), 
(3) Mister Kleaw business (food and beverages), (4) EP fried milk pork (food and beverage), (5) 
Bualoy Haiso (EAZI LAZI: food and beverages), (6) Ka Nom Krok (food and beverage), (7) Tee 
Hoy Sai Krok Phung Toh (food and beverage), (8) Outlet Shoes business online (online business), 
(9) Cokyqler business (online business). 
 The top-3 most profitable businesses are as follows; T.Grilled beef business could make 
the profit up to 35,674 baht, Dr.Grill or Grilled skewered coconut milk pork business could make 
the profit up to 25,769 baht, and Thai Industrial Standard Big-sized Doll business could make the 
profit up 10,589.33 baht accordingly. The top-3 businesses who suffered the loss are as follows; 
EP fried milk pork owned net loss up to 4,930 baht, Outlet Shoes business online owned net loss 
up to 1,960 baht, and Tee Hoy Sai Krok Phung Toh owned net loss up to 203.00 baht 
respectively.  
 The suggestions regarding the teachings in an entrepreneurship course are that the 
operation plans for the course should be put into consideration in order to indicate a clear duration 
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of operations so that the students would be able to prepare themselves for the presentations 
whether they have made a progress. Integration arrangement of 1st – 4th year students should be 
managed to be in accordance with the continuation of the course in order that students would be 
able to prepare their own business operations. It’s suggested that the projects in the course should 
combine with integrated projects by inviting a related professional or qualified business 
entrepreneur give students information in order to enlighten more understandings in business and 
build strong immunity as well as enhance business skills in this digital age. This would help to 
bring more sales opportunities such as online goods on social media. The suggestions for students 
are that students should have preparedness and readiness to plan for the business project 
operations including management, marketing, production, monetary, and risk management in all 
aspects which go along with recent situations. The students would be able to analyze and wrap up 
the information into a conclusion for what happens in doing business. Appropriate allocating 
tasks for each member and employee’s potential so that the operations would proceed effectively 
without problems and hire employees in a cost-effective manner. For marketing, the students 
should design and represent the products in a different way based on creativity, value as well as 
background stories of the products to seduce consumers’ interests. Besides, students should 
analyze the net cost to know the cost of goods sold (COGS) and then students will be able to 
determine profit expectancy to be used in the pricing procedure. Students should bring and apply 
social media communities into the business operations to spread their own introduction and to be 
a channel for publicizing information of products to consumers. Social media is widely used 
because it can help to get into customers and target group easily and fast. Students should make a 
sales promotion campaign by analyzing environmental factors such as a target group, seasons or 
festivals so that the plan would be covered with a more accurate plan throughout the period of the 
business operations. Moreover, students should apply the sales management program, online 
banking as well as applications to be tools to service which can help to build the business’s 
identity to be trendy and bring more comfortability and accessibility regarding goods and services 
to customers. Additionally, all of these tools could help the management and communications 
between employees and staffs more convenient. For good sales, students should add more selling 
channels through food delivery applications or delivery service such as Food Panda or Grab Food 
in order to increase the sales opportunities for the new generation. 

Keyword (s) : Entrepreneurship, Integrated projects, Management, Social media communities 
 




