บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของโครงงานธุ ร กิ จ จาลองของนัก ศึ ก ษา พบว่า
กระบวนการดาเนินงานตั้งแต่จุดเริ่ มต้นของโครงการ ไปจนถึงจุดสิ้ นสุ ดของโครงการ จะมีข้ นั ตอน
การดาเนินงานใน 7 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มโครงงานธุรกิจจาลอง
2. ผลการดาเนินธุรกิจในเดือน กรกฎาคม
3. ผลการดาเนินธุรกิจในเดือน สิ งหาคม (รายงานผลครึ่ งภาคการศึกษา)
4. ผลการดาเนินธุรกิจในเดือน กันยายน
5. สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงานธุรกิจจาลองในภาพรวม (ตุลาคม)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐานของกลุ่มโครงงานธุรกิจจาลอง
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาการศึ ก ษาข้อมูล พื้นฐานของกลุ่มโครงงานธุ รกิจจาลองจาก
แผนธุ รกิจและการนาเสนอก่อนเริ่ มต้นกิจการของนักศึกษาพบ จานวน 12 กลุ่มธุ รกิจ ใน 3 หมวด
ดังต่อไปนี้
1. หมวดธุรกิจเฟรนไชส์ ประกอบด้วยโครงงานธุรกิจดังต่อไปนี้
1.1 ธุรกิจ ต. เนื้อย่าง
2. หมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ประกอบด้วยโครงงานธุรกิจดังต่อไปนี้
2.1 ธุรกิจ Dr. Grill หมูยา่ งกะทิสด
2.2 ธุรกิจ Chicken Q
2.3 ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว
2.4 ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด
2.5 ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI)
2.6 ธุรกิจขนม ค.ร.ก
2.7 ธุรกิจ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต
3. หมวดธุรกิจออนไลน์
3.1 ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely
3.2 ธุรกิจจาหน่ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก
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3.3 ธุรกิจจาหน่ายรองเท้า Out let Online
3.4 ธุรกิจ Cokyqler
ซึ่งแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 หมวดธุรกิจเฟรนไชส์
ในหมวดธุรกิจเฟรนไชส์ มีนกั ศึกษาสนใจลงทุนจานวน 1 กลุ่ม ดังนี้
1. ธุรกิจ ต. เนื้อย่ าง
ด าเนิ นการโดย นายพนารั ก ษ์ มะโน นั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 4 สาขาการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ รหัส นักศึ กษา 58124752 ดาเนิ นโครงการธุ รกิ จในรู ปแบบเจ้าของคนเดียว โดย
ซื้ อเฟรนไชส์ ต.เนื้ อย่าง จากเจ้าของธุ รกิจโดยตรง ซึ่ งมีหน้าร้านอยู่บริ เวณล้านกิจกรรม Think park
สี่ แยกริ นคา อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่ ในราคา 12,900 บาท เงื่ อนไขของเฟรนไชส์ คือ สามารถสั่ งซื้ อ
สิ นค้าโดยตรงจากทางร้านโดยไม่มีขอ้ ห้ามหากผูซ้ ้ื อเฟรนไชส์ จะนาสิ นค้าหรื อพัฒนาสิ นค้าย่าง
ประเภทอื่นมาวางขายร่ วมภายในร้าน และไม่มีค่าธรรมเนียมเฟรนไชส์รายปี
ธุ รกิ จ ต.เนื้ อ ย่าง สาขา Think Park เปิ ดจาหน่ าย ณ บริ เวณ ลานกิ จกรรม Think
Park บริ เวณ 4 แยก ริ นคา ในเวลาจาหน่ายตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 22.00 น. ของ วันพุธ พฤหัสบดี และ
ศุกร์สินค้าที่มีจาหน่ายภายในร้าน จะแสดงในตารางด้านล่างดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงรายการสิ นค้าที่มีจาหน่ายในร้าน ต.เนื้อย่าง
ที่

รายการสิ นค้า

ต้นทุนสั่งซื้อ

ราคาขายปลีก

ส่วนต่างกาไร

1

เนื้อโคขุน

6 บาท

10 บาท

4 บาท

2

เนื้อโคขุนพริ กไทดา

6 บาท

10 บาท

4 บาท

2

เนื้อหมูสามชั้น

6 บาท

10 บาท

4 บาท

3

หมูสันคอ

6 บาท

10 บาท

4 บาท

4

เนื้อไก่

6 บาท

10 บาท

4 บาท

5

พริ กยัดใส้

6 บาท

10 บาท

4 บาท
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ที่

รายการสิ นค้า

ต้นทุนสั่งซื้อ

ราคาขายปลีก

ส่วนต่างกาไร

6

ไส้หมูยา่ ง

6 บาท

10 บาท

4 บาท

7

ข้าวเหนียว

5 บาท

10 บาท

5 บาท

ด้ านการลงทุน
ในส่ วนของการลงทุนนายพนารักษ์ มะโน จะใช้ทุนส่ วนตัวจานวน 33,800 บาท
ในการลงทุน โดยใช้เป็ นเงินสดสารองในการดาเนิ นงาน จานวน 10,000 บาท จัดซื้ อซื้ อเฟรนไชส์
พร้อมสิ นค้าและบูธขายสาเร็ จรู ปจานวน 12,900 บาท อุปกรณ์ที่ใช้ในการขายจานวน 5,000 บาท
เครื่ องใช้ส านักงาน จานวน 1,500 บาท ค่าเช่ าที่ เพื่อจาหน่ ายสิ นค้า จานวน 3,600 บาท ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงใช้ในกิจการ 300 บาท และค่าใช้จ่ายก่อนการดาเนิ นงาน 500 บาท ซื้ อสิ นทรัพย์เพื่อใช้ใน
การขาย จานวน เป็ นค่าวัส ดุ อุปกรณ์ และสิ นค้าเพื่ อเริ่ มต้นกิ จการ ตามรายการที่แสดงในตาราง
ด้านล่างนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ และสิ นค้าเพื่อมีไว้เพื่อเริ่ มต้นกิจการเฟรนไชส์ ต.เนื้อย่าง
ที่

รายการ

จานวน หน่วยนับ

หมายเหตุ

1

สิ นค้าสาเร็จรู ปเตรี ยมขาย

1,000

ไม้

รวมในค่ า เฟรน
ไชส์ 12,900 บาท

2

ซุม้ ขายพร้อมฉากหลัง หลังคาและอุปกรณ์

1

ชุด

รวมในค่ า เฟรน
ไชส์ 12,900 บาท

3

เครื่ องใช้สานักงาน

1

ชุด

1,500 บาท

4

อุปกรณ์ที่ใช้ในการขาย

1

ชุด

5,000 บาท

รวมส่ วนวัสดุ อุปกรณ์ และสิ นค้าเพื่อมีไว้เพื่อ
เริ่ มต้นกิจการ

19,400 บาท
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ด้ านการบริหารและบุคลากร
ในส่ ว นของการจัด การ ธุ ร กิ จ ต.เนื้ อ ย่ า ง ของนายพนารั ก ษ์ มะโน ได้ว่ า จ้า ง
พนักงาน พาร์ ทไทม์ จานวน 2 คน ให้ค่าแรง คิดเป็ นรายวัน วันละ 300 บาท กาหนดเวลาทางาน
ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. ถึง 22.00 น. ของวัน พุธ พฤหัส และศุกร์ เนื่ องจากในภาคการศึกษาปั จจุบนั
นายพนารักษ์ มะโน ยังมีการเรี ยนการสอนกับวิชาอื่นๆ จึงต้องให้พนักงานพาร์ ทไทม์ ทาการตั้งร้าน
เตรี ยมจาหน่ายสิ นค้าช่วงวันที่มีการเรี ยนที่ตรงกับช่วงเวลา 15.00 น. – 18.00 น. เพื่อให้ธุรกิจดาเนิน
ไปได้อย่างราบรื่ น
ด้านการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าในปรับใช้ภายในร้าน นายพนารักษ์ มะ
โน ได้ใช้แอพพลิ เคชั่น ไลน์ ในการสั่งการ ติ ดต่อ ประสานงาน กับพนักงานในร้ าน เพื่ออานวย
ความสะดวก และสามารถติดตามสถานการณ์ของร้านได้ตลอดเวลา
ในส่ วนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตอ้ งขนย้ายนายพนารักษ์ มะโน ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัว
ในการขนย้าย และใช้หอพักของตนเองเป็ นคลังเก็บสิ นค้า
ด้านการส่ งเสริมการขาย
ในช่วงเริ่ มต้นกิจการ นายพนารักษ์ มะโน ได้กาหนดโปรโมชัน่ เพื่อส่ งเสริ มการ
ขาย ซื้อ 10 ไม้ แถม 1 ไม้ ในช่วงเริ่ มต้นกิจการ
ประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมา
ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่ผ่านมา นายพนารักษ์ มะโน เคยเริ่ มต้น
ดาเนินธุรกิจขายขนมโตเกียวประยุกต์ ในชื่อ เซียนเกียว จาหน่ายในรู ปแบบคีออส จาหน่ายที่ ถนน
นิ มมานเหมิน สี่ แยกริ นคา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แต่ได้ลม้ เลิกกิจการไปเนื่ องจากเกรดเฉลี่ย (GPA)
รวม อยูใ่ นระดับต่า จึงต้องทุ่มเทให้กบั การเรี ยนมากขึ้น

ภาพที่ 4.1 แสดงกิจการ ต.เนื้อย่างที่ดาเนินงานโดยนักศึกษา
ที่มา ผูว้ ิจยั

25

หมวดที่ 2 หมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม มีนกั ศึกษาสนใจลงทุนจานวน 1 กลุ่ม ดังนี้
1. Dr. Grill หมูย่างกะทิสด
ดาเนิ นกิ จการจาหน่ ายเนื้ อและเครื่ องในสุ กรย่าง สู ตรกะทิ ซึ่ งเป็ นสู ตรเฉพาะที่
คิดค้นขึ้นเอง กอรปกับธุ รกิจทางบ้านของหนึ่ งในสมาชิ ก เป็ นร้านค้าส่ งมะพร้าวในเขตหนองหอย
อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่ จึงมีความพร้อมด้านวัตถุดิบ ในส่ วนของน้ าจิ้ ม ทางร้ านได้คิดค้นสู ตรน้ าจิ้ ม
จานวน 3 สู ตร ได้แก่ น้ าจิ้มสามรส น้ าจิ้มแจ่วแซบ และน้ าจิ้มแจ่วมะขาม ทาการพัฒนาสู ตรจนได้
รสชาติที่อร่ อยและมีความมัน่ ใจว่าสิ นค้าสามารถขายได้ สมาชิกในกลุ่มที่ร่วมดาเนิ นโครงงานธุรกิจ
จาลองมี จานวน 5 คน ดังนี้
1. นายวีรยุทธ ไชยแยง
รหัสนักศึกษา 58124724
2. นายวรคม โพประยูร
รหัสนักศึกษา 58124703
3. นายวสันต์ อิฐประสงค์ รหัสนักศึกษา 58124719
4. นายนิติพงศ์ คามูลใจ
รหัสนักศึกษา 58124723
5. นายนราพงษ์ สุวรรณคระกูล รหัสนักศึกษา 58124760
สถานที่ ต้ งั ของกิ จการ อยู่ที่บริ เวณสามแยกสันติ ธรรม เยื้องร้านขนมจีนป้ าพินธุ์
สาขาสันติธรรม สาเหตุที่ต้ งั กิจการบริ เวณดังกล่าว เนื่ องจากค่าเช่าที่มีราคาถูก คือ เดือนละ 1,000
บาท และอยูบ่ ริ เวณ 3 แยกสิ นติธรรม ที่มีผคู ้ นสัญจรผ่านจานวนมาก
กิจการจาหน่ ายสิ นค้าในช่ วงเวลาตั้งแต่ 16.00 น. ไปจนถึ ง 20.30 น. ของทุกวัน
โดยรายการสิ นค้าที่จาหน่ายในกิจการจะแสดงในตารางด้านล่างดังนี้
ตารางที่ 4.3 แสดงรายการสิ นค้าที่มีจาหน่ายในร้าน Dr.Grill
ที่

รายการสิ นค้า

ต้นทุนซื้อ

ราคาขายปลีก
ขีดละ 35 บาท

1

เนื้อหมูสันคอย่าง

กก. ละ 110 บาท

2

ไส้ยา่ ง เครื่ องในย่าง

กก. ละ 110 บาท ขีดละ 35 บาท

3

แป้งนมย่าง

กก. ละ 110 บาท ขีดละ 35 บาท

4

เนื้อหมูสามชั้นย่าง

กก. ละ 110 บาท ขีดละ 35 บาท

หมายเหตุ
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ด้ านการลงทุน
ในส่ วนของการลงทุนกลุ่ม Dr. Grill จะใช้การร่ วมลงทุนจากสมาชิกในกลุ่มคนละ
9,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงินที่ ใช้ในการเริ่ มต้นกิจการทั้งสิ้ น 45,000 บาท โดยกันส่ วนเพื่อเป็ น
เงิ น สดหมุ น เวีย นในกิ จการจานวน 36,960 บาท และจานวน 8,040 บาท ใช้ในการจัด ซื้ อวัส ดุ
อุปกรณ์ และวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าโดยมีรายการดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.4 แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่กิจการ Dr.Grill จัดซื้อเพื่อเริ่ มต้นกิจการ
ที่

รายการ

จานวน หน่วยนับ

เงินลงทุน

1

วัสดุสิ้นเปลือง

100 บาท

2

อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับดาเนินการขาย

3

ค่าใช้จ่ายก่อนกาเนินงาน

4

ค่าวัตถุดิบเตรี ยมขาย

1,340 บาท

รวม

8,040 บาท

6,100 บาท
500 บาท

ด้ านการบริหารและบุคลากร
ด้านการบริ หารการจัดการ ธุ รกิจ Dr.Grill ได้มีการจัดตารางหน้าที่ปฏิบตั ิงานเพื่อ
หมุนสลับการปฏิบตั ิงานใน แต่ละวันทาการ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5 แสดงหน้าที่การปฏิบตั ิงานของสมาชิกในโครงงานธุรกิจ Dr. Grill หมูยา่ งกะทิสด
พนักงานย่าง

พนักงานขายหน้ าร้ าน

จัดเตรียมสินค้า

จันทร์

วีรยุทธ

นราพงษ์

วสันต์

อังคาร

นิติพงศ์

วรคม

วีรยุทธ

พุธ

วีรยุทธ

นราพงษ์

วสันต์

พฤหัสบดี

นิติพงศ์

วรคม

วีรยุทธ
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
พนักงานย่าง

พนักงานขายหน้ าร้ าน

จัดเตรียมสินค้า

ศุกร์

วีรยุทธ

นราพงษ์

วสันต์

เสาร์

นิติพงศ์

วีรยุทธ

วรคม

อาทิตย์

วีรยุทธ

วรคม

วสันต์

ด้านการประสานงานภายในร้าน จะใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ เพื่อสร้างกลุ่มสนทนา
ในการพูดคุย และประสานงาน และมีการจดบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่าย เป็ นประจาทุกวัน
ในส่ วนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดาเนิ นกิจการนั้น สามารถฝากอุปกรณ์ต่างๆ
ไว้ กับเจ้าของสถานที่ เช่ าได้ จึ งลดภาระในการขนย้ายและเพิ่มความสะดวกในการจัดการเตรี ยม
สิ นค้า
ด้านการส่ งเสริมการขาย
ในช่วงเริ่ มต้นกิจการ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด ได้กาหนดโปรโมชัน่ เพื่อส่ งเสริ ม
การขาย โดยทาโปรโมชัน่ หากลูกค้าสั่งซื้ อตั้งแต่ 60 บาท ขึ้นไป มีบริ การส่ งในบริ เวณสันติธรรม
แต่หากสั่งเกิน 100 บาท มีบริ การส่ งในเขตตัวเมืองเชียงใหม่
ประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมา
ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่ผ่านมา พบว่าโดยพื้นฐานของสมาชิกใน
กลุ่มเติบโตมาในครอบครัวที่ ประกอบธุ รกิจส่ วนตัวทุกคน จึงทาให้มีประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้
จากธุรกิจของครอบครัว นามาปรับใช้ในการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจจาลอง แต่การดาเนินธุ รกิจ Dr.
Grill ยังถือว่าเป็ นสิ่ งใหม่ที่สมาชิกในกลุ่มต้องเรี ยนรู ้ร่วมกันตลอดระยะเวลา 4 เดือน
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ภาพที่ 4.2 แสดงกิจการ Dr.Grill หมูยา่ งกะทิสด ที่ดาเนินงานโดยนักศึกษา
ที่มา ผูว้ ิจยั
2. ธุรกิจ Chicken Q
ดาเนินกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ทอดและเฟรนช์ฟรายส์ จากการพัฒนา
และคิ ด ค้น สู ต รขึ้ น มาเอง สิ น ค้า ที่ มี จ าหน่ า ย ได้แ ก่ ไก่ ป๊ อบ และเฟรนช์ ฟ รายส์ ร สชาติ ต่ าง ๆ
จาหน่ายในแบบถ้วยกระดาษ ราคา 35 บาท มีเมนูที่คาดว่าจะสร้างยอดขายให้กบั กิจการได้มาก คือ
เฟรนช์ฟรายส์ชีส ดาเนินธุรกิจในรู ปแบบกิจการเจ้าของคนเดียวโดย นายนคริ นทร์ วงศ์ยงั ประเสริ ฐ
รหัสนักศึกษา 58124715
สถานที่ต้ งั ของกิจการ อยู่ที่บริ เวณกาดเจดียต์ ิดกับโรงเรี ยนโกวิทย์ดารง อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ โดยทาสัญญาเช่าจานวน 1 ล๊อคขาย แบ่งครึ่ ง และร่ วมเฉลี่ยค่าเช่ากับอีก หนึ่ งโครงงาน
ธุ รกิ จ คื อ ธุ รกิจ มันเกลียว สาเหตุที่ เลือกท าเลดังกล่าว เนื่ องจากมี หน้าร้านเป็ นสัดส่ วนสามารถ
จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ และอยู่ใกล้โรงเรี ยนประถมศึกษาเป็ นโอกาสในการขายให้กบั ผูป้ กครอง
และนักเรี ยนในช่วงที่มารับบุตรหลาน
กิจการจาหน่ ายสิ นค้าในช่ วงเวลาตั้งแต่ 16.00 น. ไปจนถึ ง 19.00 น. ของทุกวัน
โดยรายการสิ นค้าที่จาหน่ายในกิจการจะแสดงในตารางด้านล่างดังนี้

29

ตารางที่ 4.6 แสดงรายการสิ นค้าที่มีจาหน่ายในร้าน Chicken Q
ที่

รายการสิ นค้า

ต้นทุนซื้อ

ราคาขายปลีก

หมายเหตุ

1

ไก่ป๊อบรสชาติต่างๆ

35 บาท

ต่อถ้วย

2

เฟรนช์ฟรายส์รสชาติต่างๆ

35 บาท

ต่อถ้วย

ด้ านการลงทุน
ในส่ ว นของการลงทุ น กลุ่ ม Chicken Q จะใช้ทุ น ส่ วนตัว ในการเริ่ ม ต้น กิ จ การ
จานวน 9,975 บาท แบ่งเป็ นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ค่าสัญญาเช่าที่ 4,000 บาท ค่าวัตถุดิบขาย 580 บาท
ค่าอุปกรณ์ในการขาย (โต๊ะขายของ, เตาแก๊ส, ถังแก๊ส, โต๊ะวางของ) 4,770 บาท ค่าวัสดุใช้ไป (ถ้วย
กระดาษ) 165 บาท ค่าวัตถุดิบใช้ไป (ชีส) 460 บาท ซี่งจะได้แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.7 แสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในกิจการ Chicken Q
ที่

รายการ

เงินลงทุน

1

ค่าทาสัญญาเช่าที่

2

ค่าวัตถุดิบขาย

3

ค่าอุปกรณ์ในการขาย

4

ค่าวัสดุใช้ไป

165 บาท

5

ค่าวัตถุดิบใช้ไป

460 บาท

รวม

4,000 บาท
580 บาท
4,770 บาท

9,975 บาท

ด้ านการบริหารและบุคลากร
ด้านการบริ หารจัดการ เนื่องจากธุรกิจ Chicken Q ดาเนินการในรู ปแบบเจ้าของคน
เดียว และเป็ นกิจการขนาดเล็ก จึงไม่มีการบริ หารจัดการที่ซับซ้อน ดาเนิ นการทุกอย่างด้วยตัวเอง
ทั้ง การจัด เตรี ย มสิ น ค้า การบริ ห ารคลัง สิ น ค้า การขายและการส่ งเสริ ม การขาย จึ งไม่ มี ก ารจ้า ง
พนักงานเข้ามาช่วยงานในร้านแต่อย่างใด
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อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดาเนิ นกิจการนั้น เนื่ องจากเป็ นการเช่าล๊อคขายสิ นค้าที่มี
สถานที่ต้ งั ร้าน มีตาข่ายรอบและมีประตูเปิ ดปิ ด จึงสามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆไว้ กับจุดขาย ลดภาระ
ในการขนย้ายและเพิ่มความสะดวกในการจัดการเตรี ยมสิ นค้าในแต่ละวัน
ด้านการส่ งเสริมการขาย
ในช่วงเริ่ มต้นกิจการ Chicken Q เนื่ องจากอยู่ในช่วงเริ่ มต้นกิ จการ จึงยังไม่มีการ
จัดโปรโมชัน่ ใดๆ แต่มีแนวคิดจัดทาบัตรสะสมแต้มในช่วงเดือนที่ 2 ของการดาเนินกิจการ
ประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมา
ด้านประสบการณ์ ในการประกอบธุ รกิจที่ผ่านมา พบว่า นายนครริ นทร์ วงศ์ยงั
ประเสริ ฐ เคยทางานเป็ นพนักงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารในระหว่างเรี ยน จึงมีประสบการณ์จาก
การปฏิ บ ั ติ ง านในธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม แต่ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ เจ้ า ของคนเดี ย วถื อ เป็ นสิ่ ง ที่ ท ้ า ทาย
ความสามารถและทาให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

ภาพที่ 4.3 แสดงกิจการ Chicken Q ที่ดาเนินงานโดยนาย นครริ นทร์ วงศ์ยงั ประเสริ ฐ
ที่มา ผูว้ ิจยั
3. ธุรกิจ มิสเตอร์ เกลียว
ดาเนินกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์มนั ฝรั่งทอดกรอบในรู ปแบบใหม่ โดยทาเป็ นมัน
ฝรั่งเกลียวเสี ยบบนไม้ทอดกรอบ ปรุ งรสด้วยรสชาติต่างๆ ได้แก่ รสซาวครี มและหัวหอม รสพิซซ่ า
รสปาปรี ก้า รสลาบ รสชี ส รสต้ม ยา และรสบาบิ คิ ว จาหน่ ายทั้งหน้ าร้ า น และใส่ ห่ อ กลับ บ้า น
โครงงานธุรกิจนี้ ดาเนินธุรกิจเป็ นกลุ่มโดยนักศึกษาจานวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
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1. นายสมศักดิ์
สนิท
รหัสนักศึกษา 58124709
2. นายธนากร
ชมพูธญ
ั
รหัสนักศึกษา 58124726
3. นางสาวเยาวลักษณ์ พลหาญ
รหัสนักศึกษา 58124746
สถานที่ต้ งั ของกิจการ อยู่ที่บริ เวณกาดเจดีย ์ ใกล้กบั โรงเรี ยนโกวิทย์ดารง อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ โดยทาสัญญาเช่าจานวน 1 ล๊อคขาย แบ่งครึ่ ง และร่ วมเฉลี่ยค่าเช่ากับโครงงาน Chicken
Q สาเหตุที่เลือกทาเลดังกล่าว เนื่องจากมีหน้าร้านเป็ นสัดส่ วนสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ และ
อยูใ่ กล้โรงเรี ยนประถมศึกษาเป็ นโอกาสในการขายให้กบั ผูป้ กครองและนักเรี ยนในช่วงที่มารับบุ ตร
หลาน
กิจการจาหน่ ายสิ นค้าในช่ วงเวลาตั้งแต่ 16.00 น. ไปจนถึ ง 19.00 น. ของทุกวัน
โดยรายการสิ นค้าที่จาหน่ายในกิจการจะแสดงในตารางด้านล่างดังนี้
ตารางที่ 4.8 แสดงรายการสิ นค้าที่มีจาหน่ายในร้าน มิสเตอร์เกลียว
ที่
1

รายการสิ นค้า

ต้นทุนซื้อ

มัน เกลี ย วรสชาติ ต่ า งๆ เช่ น มั น ฝ รั่ งดิ บ 18
รส ซ าว ค รี ม แ ล ะ หั วห อ ม บาท ต่อ กก.
รสพิซซ่ า รสปาปรี กา้ รสลาบ
รสชี ส รสต้ม ย า และรสบาบิ
คิว

ราคาขายปลีก

หมายเหตุ

20 บาท ต่อไม้ (1 ลูกทา
มันเกลียวได้ 1
ไม้)

ด้ านการลงทุน
ในส่ ว นของการลงทุ น กลุ่ม มิ ส เตอร์ เกลี ย ว จะใช้ก ารระดมทุ น ส่ วนตัวในการ
เริ่ มต้นกิ จการ จานวน 3,951 บาท ต่อคน รวมเป็ นเงิน 11,853 บาท โดยกันเป็ นเงินสดหมุนเวียน
รายวันจานวน 1,000 บาท ค่าจัดซื้ ออุปกรณ์ในการขาย จานวน 5,990 บาท ค่าวัตถุดิบขาย (มันฝรั่ง
ซอสปรุ ง รสต่ างๆ และส่ ว นประกอบสิ น ค้าขาย) จ านวน813 บาท ค่ าน้ า มัน เชื่ อ เพลิ ง 50 บาท
(จักรยานยนต์) ค่ามัดจาที่ พร้อมค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือน รวม 4,000 บาท ซี่ งจะได้แสดงดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.9 แสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในกิจการ มิสเตอร์เกลียว
ที่

รายการ

เงินลงทุน

1

เงินสดหมุนเวียนรายวัน

1,000 บาท

2

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการขาย

5,990 บาท

3

ค่าวัตถุดิบขาย

4

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

5

ค่ามัดจาที่ และค่ าเช่าล่วงหน้า 2 เดื อน (มัดจา
1,000 ค่าเช่าที่ 1,500 บาท ต่อเดือน )
รวม

813 บาท
50 บาท
460 บาท
11,853 บาท

ด้ านการบริหารและบุคลากร
ด้านการจัดการ ธุ รกิจ มิสเตอร์เกลียว ดาเนิ นการในรู ปแบบหุ่นส่ วน จึงมีการแบ่ง
หน้าที่ในแต่ละวัน ไม่มีการจ้างพนักงานพาร์ทไทม์ แต่ได้แบ่งหน้าที่ให้กบั สมาชิกในกลุ่มธุรกิจทุก
คนใน 3 หน้าที่ คือ
1. นายสมศักดิ์
สนิท
ทาหน้าที่ทอด ปรุ งรสและขายหน้าร้าน
2. นายธนากร
ชมพูธญ
ั
ทาหน้าที่นามันฝรั่งเข้าเครื่ องตัดเกลียว
3. นางสาว เยาวลักษณ์ พลหาญ
ท าหน้ า ที่ ป อกเปลื อ ก ล้ า งท าความ
สะอาดก่อนส่ งต่อให้ นายธนากร ชมพูธญ
ั นาเข้าเครื่ องตัดเกลียว
ส่วนหน้าที่เก็บร้านทาความสะอาด และจัดเตรี ยม ถือเป็ นหน้าที่ของสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มต้องช่วยกัน
ในส่ วนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ ใช้ในการดาเนิ นกิจการนั้น เนื่ องจากเป็ นการเช่าล๊อค
ขายสิ นค้าที่มีสถานที่ต้ งั ร้าน มีตาข่ายรอบ และมีประตูเปิ ดปิ ด จึงสามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆไว้ กับจุด
ขาย ลดภาระในการขนย้ายและเพิ่มความสะดวกในการจัดการเตรี ยมสิ นค้าในแต่ละวัน
ด้านการส่ งเสริมการขาย
ในช่ วงเริ่ ม ต้นกิ จการ มิ สเตอร์ เกลี ยว จะส่ งเสริ มการขายโดย ซื้ อมันเกลี ยวทอด
ครบ 3 ไม้ ลดราคา จาก 60 บาท เหลือ 50 บาท
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ประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมา
ด้านประสบการณ์ ในการประกอบธุ รกิจที่ ผ่านมา พบว่านายสมศักดิ์ สนิ ท เคย
ทางานช่วยกิจการร้านขนมไทยซึ่ งเป็ นธุ รกิจของครอบครัว จึงสามารถนาเอาประสบการณ์ ที่ได้
เรี ยนรู ้มาปรับใช้กบั การดาเนินธุรกิจซึ่งจะดาเนินงานต่อไปในเวลา 1 ภาคการศึกษา

ภาพที่ 4.4 แสดงกิจการ มิสเตอร์เกลียว ที่ดาเนินงานกลุ่มนักศึกษา
ที่มา ผูว้ ิจยั
4. ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด
ดาเนินกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ หมูหมักด้วยรสชาติต่างๆ สอดใส้ดว้ ยข้าวเหนียว
ปั้ นเป็ นก้อ นกลมแล้ว ท าการทอดจนสุ ก ให้ พ ร้ อ มรั บ ประทาน สร้ างความแปลกใหม่ ในตลาด
จาหน่ายไม้ละ 20 บาท โครงงานธุรกิจนี้ ดาเนิ นธุรกิจเป็ นกลุ่มโดยนักศึกษาจานวน 4 คน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. นางสาวเบญจรัตน์ สุภาทิพย์
รหัสนักศึกษา 58124712
2. นางสาววิชุดา
สุริเย
รหัสนักศึกษา 58124716
3. นางสาวกานต์รวี
สุทธโลก
รหัสนักศึกษา 58124751
4. นางสาวอักษรสมัย โตพัญญะ
รหัสนักศึกษา 58124761
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สถานที่ต้ งั ของกิจการ อยู่ที่บริ เวณถนนข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยทา
การเช่าพื้นที่จานวน 1 ล็อคเล็ก เพื่อทาเป็ นพื้นที่หน้าร้าน ทาการจาหน่ายสิ นค้าตั้งแต่เวลา 16.00 น.
ไปจนถึง 21.00 น. ของทุกวัน โดยรายการสิ นค้าที่จาหน่ายในกิจการจะแสดงในตารางด้านล่างดังนี้
ตารางที่ 4.10 แสดงรายการสิ นค้าที่มีจาหน่ายในร้าน EP หมูทอดนมสด
ที่

รายการสิ นค้า

ราคาขายปลีก

หมายเหตุ

1

หมูป้ ั นก้อนนมสดสอดใส้ขา้ ว
เหนียวทอด

20 บาท

ต่อ 1 ไม้ 3 ลูก

2

หมู ป้ ั นก้ อ นรสพริ กไทยด า
สอดใส้ขา้ วเหนียวดาทอด

20 บาท

ต่อ 1 ไม้ 3 ลูก

ด้ านการลงทุน
ในส่ วนของการลงทุนกลุ่ม EP หมูทอดนมสด จะใช้การระดมทุนส่ วนตัวในการ
เริ่ ม ต้นกิ จการ จานวน 2,000 บาท ต่อคน รวมเป็ นเงิน 8,000 บาท โดยกันเป็ นเงินสดหมุน เวีย น
จานวน 3,201 บาท ค่าจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ในการขาย จานวน 3,149 บาท ค่าวัตถุดิบขาย จานวน
1,650 บาท ค่ามัดจาที่ พร้อมค่าเช่าล่วงหน้า ทางเจ้าของสถานที่ ไม่คิด แต่ให้รวมจ่าย ณ สิ้ นเดื อน
งบประมาณลงทุนของกิจการจะได้แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.11 แสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในกิจการ EP หมูทอดนมสด
ที่

รายการ

เงินลงทุน

1

เงินสดหมุนเวียนรายวัน

3,201 บาท

2

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการขาย

3,149 บาท

3

ค่าวัตถุดิบขาย

1,650 บาท

รวม

8,000 บาท
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ด้ านการบริหารและบุคลากร
ด้านการจัดการ ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด ดาเนินการในรู ปแบบหุ่นส่ วนจัดการ จึง
มีการแบ่งหน้าที่ในแต่ละวัน ไม่มีการจ้างลูกจ้างรายชัว่ โมง แต่ได้แบ่งหน้าที่ให้กบั สมาชิกในกลุ่ม
ธุรกิจทุกคนใน 4 หน้าที่ สลับหมุนเวียนเพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถทาหน้าที่แทนสมาชิกในกลุ่ม
ที่อาจไม่สบายหรื อติดภารกิจเร่ งด่วนได้ การจัดแบ่งหน้าที่ในแต่ละวันจะแสดงดังตารางดังนี้
ตารางที่ 4.12 แสดงหน้าที่การปฏิบตั ิงานของสมาชิกในโครงงานธุรกิจ EP หมูทอดนมสด
ปรุงสิ นค้ า

ขายหน้ าร้ าน

จัดเตรียมสินค้า

บันทึกบัญชี

จันทร์

อักษรสมัย

เบญจรัตน์

วิชุดา

กานต์รวี

อังคาร

เบญจรัตน์

อักษรสมัย

กานต์รวี

วิชุดา

พุธ

อักษรสมัย

วิชุดา

เบญจรัตน์

กานต์รวี

วิชุดา

กานต์รวี

อักษรสมัย

เบญจรัตน์

ศุกร์

อักษรสมัย

วิชุดา

เบญจรัตน์

กานต์รวี

เสาร์

วิชุดา

เบญจรัตน์

กานต์รวี

อักษรสมัย

อักษรสมัย

วิชุดา

เบญจรัตน์

กานต์รวี

พฤหัสบดี

อาทิตย์

ส่วนหน้าที่เก็บร้านทาความสะอาด และจัดเตรี ยม ถือเป็ นหน้าที่ของสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มต้องช่วยกัน
ในส่ วนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดาเนิ นกิจการนั้น เนื่ องจากเป็ นการเช่าล๊อค
ขายสิ นค้าที่มีสถานที่ต้ งั ร้าน จึงสามารถเก็บอุปกรณ์บางส่ วนไว้ กับจุดขาย ลดภาระในการขนย้าย
อุปกรณ์และเพิ่มความสะดวกในการจัดการเตรี ยมสิ นค้าในแต่ละวัน
ด้า นการติ ด ต่ อ ประสานงาน ทางกลุ่ ม จะใช้ แ อพพลิ เคชั่น ไลน์ เพื่ อ สร้ า งกลุ่ ม
สนทนา และประสานงานในการดาเนินธุรกิจในแต่ละวัน
ด้านการส่ งเสริมการขาย
ในช่ วงเริ่ ม ต้น กิ จการ จะท าการสร้ างเพจบน Facebook เพื่ อ โปรโมทร้าน ส่ วน
โปรโมชั่น ส่ งเสริ ม การขายสมาชิ ก ของกลุ่ ม ได้ตกลงกันว่าจะทดลองจาหน่ ายสิ น ค้าก่ อน เพื่ อดู
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แนวโน้ม ของสิ นค้าแล้วจะท าการออกโปรโมชั่น กระตุ ้นการขายหากสิ น ค้าขายไม่ ดีเท่ าควรใน
ภายหลัง
ประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมา
ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่ผ่านมา พบว่าโดยพื้นฐานของสมาชิกใน
กลุ่มมีหลายคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว จึงทาให้มีประสบการณ์จากการ
เรี ยนรู ้จากธุ รกิจของครอบครัว นามาปรับใช้ในการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจจาลอง แต่ก ารดาเนิ น
ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด ยังถือว่าเป็ นสิ่ งใหม่ที่สมาชิกในกลุ่มต้องเรี ยนรู ้ร่วมกันตลอดระยะเวลา 1
ภาคการศึกษา

ภาพที่ 4.5 แสดงกิจการ EP หมูทอดนมสด ที่ดาเนินงานกลุ่มนักศึกษา
ที่มา ผูว้ ิจยั
5. ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI)
ดาเนิ นกิ จการจาหน่ ายขนมหวานบัวลอย ในรู ปแบบใหม่โดยจะมี ก ารสอดใส้
ธัญพืชที่มีคุณประโยชน์ในเนื้ อบัวลอยพร้อมด้วยน้ ากะทิอบควันเทียน เช่าพื้นที่หน้าร้านจาหน่ าย
สิ นค้าบริ เวณถนนท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิ ดขายตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ของทุกวัน มี
การดาเนินธุรกิจในรู ปแบบหุน้ ส่วนโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาว อารี ยา
พรมแย้ม
รหัส 58124725
2. นางสาว วชิราภรณ์ ถิ่นทัพไทย
รหัส 58124747
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รายการสิ นค้าที่จาหน่ายในกิจการจะแสดงในตารางด้านล่างดังนี้
ตารางที่ 4.13 แสดงรายการสิ นค้าที่จาหน่ายในกิจการบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI)
ที่

รายการสิ นค้า

ราคาขายปลีก

หมายเหตุ

1

บั ว ล อ ย ส อ ด ใ ส้ ธั ญ พื ช
ธรรมดา

35 บาท

ต่อ 1 ถ้วย

2

บั ว ลอยส อดใส้ ธั ญ พื ช ไข่
หวาน

45 บาท

ต่อ 1 ถ้วย

ด้ านการลงทุน
ในส่ ว นของการลงทุ น กิ จ การบัว ลอยไฮโซ (EAZI LAZI) จะใช้ก ารระดมทุ น
ส่ วนตัวในการเริ่ มต้นกิจการ จานวน 4,000 บาท ต่อคน รวมเป็ นเงิน 8,000 บาท โดยกันเป็ นเงินสด
หมุนเวียน จานวน 3,201 บาท ค่าจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ในการขาย จานวน 6,019 บาท ค่าวัตถุดิบขาย
จานวน 1,290 บาท ค่ า เช่ า จ านวน 3,000 บาท เจ้าของสถานที่ เช่ า ให้ ช าระ ณ ต้น เดื อ นถัด ไป
งบประมาณลงทุนของกิจการจะได้แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.14 แสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในกิจการบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI)
ที่

รายการ

เงินลงทุน

1

เงินสดหมุนเวียนรายวัน

691 บาท

2

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการขาย

6,019 บาท

3

ค่าวัตถุดิบขาย

1,290 บาท

รวม

8,000 บาท
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ด้ านการบริหารและบุคลากร
ในส่ วนของการจัดการ ธุ รกิจ บัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) ดาเนิ นการในรู ปแบบ
หุ่นส่ วนจัดการ จึงมีการแบ่งหน้าที่ในแต่ละวัน ไม่มีการจ้างลูกจ้างรายชัว่ โมง แต่ทาหน้าที่ช่วยกัน
ในกิจการโดยมีหน้าที่หลักในการจัดการดังนี้
1. นางสาว อารี ยา
พรมแย้ม
ทาหน้าที่ จดั เตรี ยมวัตถุดิบ ผลิตสิ นค้า
และบรรจุ
2. นางสาว วชิราภรณ์ ถิ่นทัพไทย
ท าหน้ า ที่ จั ด ซื้ อวัต ถุ ดิ บ บริ การส่ ง
สิ นค้าและขายหน้าร้าน
หน้าที่เก็บร้านทาความสะอาดร้านและห้องเตรี ยมสิ นค้า ถือเป็ นหน้าที่ของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มต้องช่วยกัน
อุ ป กรณ์ ต่างๆ ที่ ใช้ใ นการดาเนิ น กิ จการนั้น เนื่ องจากเป็ นการแบ่ งเช่ าล๊อคขาย
สิ นค้าร่ วมกับ กิจการอื่น (เป็ นร้านญาติ ของนางสาว อารี ยา พรมแย้ม) จึงมี ส ถานที่ จดั เก็ บสิ นค้า
สามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ไว้กบั จุดขาย ลดภาระในการขนย้ายและเพิ่มความสะดวกในการจัดการ
เตรี ยมสิ นค้าในแต่ละวัน
ด้านการส่ งเสริมการขาย
ในช่ ว งเริ่ ม ต้น กิ จ การ จะท าการสร้ า งเพจบน Facebook ในชื่ อ Eazi Lazi เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ร้าน ส่ วนโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย จะมีบริ การส่ งสิ นค้าในเขตตัวเมืองเชียงใหม่
หากมี ยอดสั่ งซื้ อครบ 200 บาท และน าสิ นค้าไปฝากขายตามร้ านค้า ร้ านอาหารต่ าง ๆ เพื่ อเพิ่ ม
โอกาสในการขายมากขึ้น
ประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมา
ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่ผา่ นมา พบว่า นางสาว อารี ยา พรมแย้ม
มีประสบการณ์ในการขายอาหารคาวหวาน โดยช่วยกิจการร้ านอาหารของทางบ้าน ส่ วนนางสาว
วชิ ราภรณ์ ถิ่ นทัพ ไทย มี ป ระสบการช่วยกิ จการค้าไม้ไผ่ ของครอบครัว จึ งมี โอกาสที่ จะนาเอา
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดาเนินโครงงานธุรกิจจาลองในครั้งนี้
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ภาพที่ 4.6 แสดงกิจการ บัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) ที่ดาเนินงานกลุ่มนักศึกษา
ที่มา ผูว้ ิจยั
6. ธุรกิจขนม ค.ร.ก
ดาเนิ น กิ จการจาหน่ ายขนมครก ในรู ป แบบใหม่โดยจะมี ก ารใส่ ใส้ ธัญ พื ช ที่ มี
คุณประโยชน์บนหน้าขนมครก และทาการสั่งทาแป้ งขนมครกให้เป็ นสู ตรเฉพาะของทางร้าน โดย
ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติท้ งั หมด สถานที่ต้ งั ร้าน อยู่บริ เวณสามแยกสันติธรรม จุดเดียวกับธุ รกิจ
Dr.Grill เปิ ดขายตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น. ของทุกวัน โดยมีสมาชิกในกลุ่มโครงงานธุ รกิจ
ดังนี้
1. นางสาว อวัสดา
วงค์เยาว์
รหัส 58124708
2. นางสาว วรวดี
วรกุล
รหัส 58124730
3. นางสาว อัญชนา
มหาบุรุษ
รหัส 58124756
รายการสิ นค้าที่จาหน่ายในกิจการจะแสดงในตารางด้านล่างดังนี้
ตารางที่ 4.15 แสดงรายการสิ นค้าที่จาหน่ายในกิจการขนม ค.ร.ก
ที่

รายการสิ นค้า

ราคาขายปลีก

หมายเหตุ

1

ขนมครกดอกอัญชัน

40 บาท ต่อ 1 กล่อง 8 ชิ้น

2

ขนมครกฟักทอง

40 บาท ต่อ 1 กล่อง 8 ชิ้น

3

ขนมครกหน้าต้นหอม

40 บาท ต่อ 1 กล่อง 8 ชิ้น

40

ตารางที่ 4.15 (ต่อ)
ที่

รายการสิ นค้า

ราคาขายปลีก

หมายเหตุ

4

ขนมครกหน้าข้าวโพด

40 บาท ต่อ 1 กล่อง 8 ชิ้น

5

ขนมครกมันม่วง

40 บาท ต่อ 1 กล่อง 8 ชิ้น

ด้ านการลงทุน
ในส่ วนของการลงทุนกิจการขนม ค.ร.ก จะใช้การระดมทุนจากหุ้นส่ วนในการ
เริ่ ม ต้นกิ จการ จานวน 1,555 บาท ต่อคน รวมเป็ นเงิน 4,665 บาท โดยกันเป็ นเงินสดหมุน เวีย น
จานวน 1,745 บาท ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการขาย จานวน 2,622 บาท ค่าวัตถุดิบขาย จานวน 298
บาท ค่าเช่าที่เจ้าของสถานที่ให้ชาระ ณ ต้นเดือนถัดไป งบประมาณลงทุนของกิจการจะได้แสดงดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.16 แสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในกิจการขนม ค.ร.ก
ที่

รายการ

เงินลงทุน

1

เงินสดหมุนเวียนรายวัน

1,745 บาท

2

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการขาย

2,622 บาท

3

ค่าวัตถุดิบขาย
รวม

298 บาท
4,665 บาท

ด้ านการบริหารและบุคลากร
ในส่ วนของการจัดการ ธุรกิจ ขนม ค.ร.ก ดาเนินการในรู ปแบบหุ่นส่ วนจัดการ จึง
มีการแบ่งหน้าที่ในแต่ละวัน ไม่มีการจ้างพนักงานพาร์ทไทม์ แต่ได้ทาหน้าที่ช่วยกันดาเนินกิจการ
โดยมีหน้าที่หลักในการจัดการดังนี้
1. นางสาว อวัสดา
วงค์เยาว์
ทาหน้าที่จดั เตรี ยมวัตถุดิบ ผลิตสิ นค้า
และขายสิ นค้า
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2. นางสาว วรวดี

วรกุล

ท าหน้าที่ จดั ซื้ อวัตถุ ดิบ และขายหน้า

ร้าน
3. นางสาว อัญชนา
มหาบุรุษ
ทาหน้าที่ผลิตสิ นค้าและขายหน้าร้าน
ส่ วนหน้าที่เก็บร้านทาความสะอาดร้าน และห้องเตรี ยมสิ นค้า ถือเป็ นหน้าที่ของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องช่วยกัน
ในส่ วนของอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ ใช้ในการดาเนิ นกิ จการนั้น จาขนย้ายเก็บที่ห้องพัก
ของ นางสาว อวัสดา วงค์เยาว์ ที่อยู่บริ เวณใกล้จุดขาย เนื่ องจากสถานที่เช่าร้านเป็ นแบบเปิ ด
ไม่มีที่จดั เก็บอุปกรณ์ จึงเป็ นหน้าที่ของทุกคนที่ตอ้ งช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ
ด้านการส่ งเสริมการขาย
ในช่วงเริ่ มต้นกิจการ ยังไม่มีโปรโมชัน่ ใดๆ เนื่ องจากเป็ นช่วงทดสอบตลาด และ
จะมีการวางแผนการจัดทาโปรโมชัน่ หลังจากดาเนินธุรกิจไประยะหนึ่ง
ประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมา
ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่ผ่านมา พบว่า สมาชิกทุกคนในกลุ่มยัง
ไม่มีใครมีประสบการณ์ในธุ รกิจอาหารและขนมมาก่อน แต่เลือกดาเนิ นธุ รกิจเนื่ องจากความชอบ
ในขนมครก และมีความคิดว่า ขนมครก มีวิธีทาง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่ งจะได้ติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างใกล้ชิดต่อไป

ภาพที่ 47 แสดงกิจการ ขนม ค.ร.ก ที่ดาเนินงานกลุ่มนักศึกษา
ที่มา ผูว้ ิจยั
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7. ธุรกิจ ตี๋ห่อย ไส้ กรอก พุงโต
ด าเนิ น กิ จ การจ าหน่ า ยไส้ ก รอกทอด โดยท าการคัด ไส้ ก รอกคุ ณ ภาพจาก
ห้างสรรพสิ นค้า คิดค้นสู ตรน้ าจิ้มที่มีความอร่ อยเพื่อนามาทอดขายให้กบั ลูกค้า โดยมีลกั ษณะการ
ประกอบกิจการแบบหุน้ ส่วน มีจานวนสมาชิกในธุรกิจ ดังนี้
1. นายกฤษฎา จันคา รหัส 58124714
2. นายนราวิชญ์ ธิเตจ๊ะ รหัส 58124754
กิจการเช่าที่เพื่อตั้งร้านบริ เวณตลาดแม่เจดีย ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีคน
เข้ามาจับจ่ายซื้ อสิ นค้าที่ตลาดจานวนมาก จาหน่ ายตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนถึง 19.00 น. ของทุกวัน
ผลิตภัณฑ์ของทางร้านจะแสดงดังตารางด้านล่าง ดังนี้
ตารางที่ 4.17 แสดงรายการสิ นค้าที่จาหน่ายในกิจการตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต
ที่

รายการสิ นค้า

ราคาขายปลีก

หมายเหตุ

1

ไส้กรอกรมควัน

15

ต่อ 1 ไม้

2

ไส้กรอกชีส

15

ต่อ 1 ไม้

3

ไส้กรอกคอกเทล

15

ต่อ 1 ไม้

4

ไส้กรอกอีสานทอด

15

ต่อ 1 ไม้

5

ไก่จ๊อทอด

15

ต่อ 1 ไม้

ด้ านการลงทุน
ด้านการลงทุนกิจการตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต จะใช้การระดมทุนจากหุน้ ส่ วนในการ
เริ่ ม ต้นกิ จการ จานวน 1,000 บาท ต่อคน รวมเป็ นเงิน 2,000 บาท โดยกันเป็ นเงินสดหมุน เวีย น
จานวน 534 บาท ค่าจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ในการขาย จานวน 966 บาท ค่าวัตถุดิบขาย จานวน 500
บาท ค่าเช่าที่เจ้าของสถานที่ให้ชาระ ณ ต้นเดือนถัดไป งบประมาณลงทุนของกิจการจะได้แสดงดัง
ตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.18 แสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในกิจการกิจการตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต
ที่

รายการ

เงินลงทุน

1

เงินสดหมุนเวียนรายวัน

534 บาท

2

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการขาย

966 บาท

3

ค่าวัตถุดิบขาย

500 บาท

รวม

2,000 บาท

ด้ านการบริหารและบุคลากร
ด้านการจัดการ ธุรกิจ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต ดาเนินการในรู ปแบบหุ่นส่ วนจัดการ
และเป็ นกิ จการขนาดเล็กมาก จึง ไม่มี การจ้างพนัก งานพาร์ ทไทม์ แต่ได้ทาหน้าที่ ช่วยกันดาเนิ น
กิจการโดยทาทุกอย่างร่ วมกันทั้งหมด ตั้งแต่ จัดซื้ อ จัดเตรี ยมสิ นค้า ผลิตสิ นค้า ไปจนถึงการเก็บทา
ความสะอาดร้านและอุปกรณ์
ในส่ วนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ ใช้ในการดาเนิ นกิจการนั้น ทาขนย้ายเก็บที่ บา้ นของ
นาย กฤษฎา จันคา ซึ่งอยูไ่ ม่ไกลจากตลาดแม่เจดียม์ ากนัก
ด้านการส่ งเสริมการขาย
ในช่วงเริ่ มต้นกิจการ ยังไม่มีโปรโมชัน่ ใดๆ เนื่ องจากเป็ นช่วงทดสอบตลาด และ
จะมีการวางแผนการจัดทาโปรโมชัน่ หลังจากดาเนินธุรกิจไประยะหนึ่ง
ประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมา
ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่ผ่านมา พบว่า สมาชิกทุกคนในกลุ่มยัง
ไม่มีใครมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารมาก่อน แต่เลือกดาเนิ นธุ รกิจเนื่ องจากความง่ายและสะดวก
ลงทุนน้อยเนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ
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ภาพที่ 4.8 แสดงกิจการ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต ที่ดาเนินงานกลุ่มนักศึกษา
ที่มา ผูว้ ิจยั
หมวดที่ 3 หมวดธุรกิจออนไลน์
1. ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely
ดาเนินกิจการจาหน่ายเครื่ องประกับตุม้ หู Handmade ด้วยการคิดรู ปแบบ และทา
การผลิตด้วยตนเองให้มีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างโดยตุม้ หู แต่ละคู่ที่ผลิตได้จะรู ปแบบที่มีความ
คล้ายคลึ ง กัน แต่ ไ ม่ ซ้ าแบบ สามารถใส่ ไ ด้ในทุ ก โอกาส ผลิ ต จากวัตถุ ดิบ ที่ มี คุณ ภาพ และเน้น
จาหน่ายในรู ปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Instagram ตลอด 24 ชัว่ โมง โดย
มีสมาชิกในกลุ่มดังต่อไปนี้
1. นางสาวสุทธิดา
ไกลถิ่น
รหัส 58124710
2. นางสาวฉัตรลดา
นาคภูรี
รหัส 58124744
3. นางสาว จุฑามาส ใจหลัก
รหัส 58124748
รายการสิ นค้าที่จาหน่ายในกิจการจะแสดงในตารางด้านล่างดังนี้
ตารางที่ 4.19 แสดงรายการสิ นค้าที่จาหน่ายในกิจการ Jarid Handmade Jewely
ที่

รายการสิ นค้า

1

ตุม้ ดอกไม้ลวดลายต่างๆ

2

ตุม้ ดอกไม้ลวดลายต่างๆ

ราคาขายส่ง

90 บาท

ราคาขายปลีก

หมายเหตุ

100 บาท

ต่อ 1 คู่
ต่อ 50 ชิ้น
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
ที่

รายการสิ นค้า

ราคาขายส่ง

ราคาขายปลีก

หมายเหตุ

3

ตุม้ ดอกไม้ลวดลายต่างๆ

80 บาท

ต่อ 100 ชิ้นขึ้นไป

4

ตุม้ ดอกไม้ลวดลายต่างๆ

80 บาท

ต่อ 100 ชิ้นขึ้นไป

ภาพที่ 4.9 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ของ Jarid Handmade Jewely
ที่มา Facebook fanpage Jarid 19 กรกฏาคม 2561
ด้ านการลงทุน
ในส่ ว นของการลงทุ น กิ จ การ Jarid Handmade Jewely จะใช้ก ารระดมทุ น จาก
หุ้นส่ วนในการเริ่ มต้นกิจการ จานวน 500 บาท ต่อคน รวมเป็ นเงิน 1,500 บาท โดยกันเป็ นเงินสด
หมุนเวียน จานวน 604 บาท ค่าจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ในการขาย จานวน 451 บาท ค่าวัตถุดิบขาย
จานวน 445 บาท เนื่องจากเป็ นการขายสิ นค้าในรู ปแบบออนไลน์ ใช้ห้องพักของ นางสาว ฉัตรรดา
นาคภู รี เป็ นสถานที่ ผ ลิ ต และเก็ บ สต็ อ คสิ น ค้า จึ งจะขอปั น ส่ ว นค่ า ห้ อ งพัก ค่ า น้ า ค่ า ไฟเข้า ใน
ค่าใช้จ่ายในเดือนถัดไป งบประมาณลงทุนของกิจการจะได้แสดงดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.20 แสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในกิจการ Jarid Handmade Jewely
ที่

รายการ

เงินลงทุน

1

เงินสดหมุนเวียนรายวัน

604 บาท

2

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการขาย

451 บาท

3

ค่าวัตถุดิบขาย

445 บาท

รวม

1,500 บาท

ด้ านการบริหารและบุคลากร
ในส่ วนของการจัดการ กิจการ Jarid Handmade Jewely มีลกั ษณะการดาเนิ นงาน
ในรู ปแบบหุน้ ส่ วน และเป็ นกิจการขนาดเล็ก จึงมีการแบ่งหน้าที่ในการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. นางสาวสุทธิดา
ไกลถิ่น ช่วยดาเนินการผลิต จัดเก็บ ล้างอุปกรณ์
2. นางสาวฉัตรลดา
นาคภูรี ดาเนิ น การเกี่ ย วกับ การจัดซื้ อวัตถุ ดิบ ท าการ
ผลิต และขายออนไลน์ผา่ นช่องทาง Instrgram
3. นางสาว จุฑามาส ใจหลัก ช่ วยดาเนิ นการผลิ ต สิ น ค้า และขายออนไลน์
ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage
ในส่ วนของอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ ใช้ในการดาเนิ นกิจการนั้น ทาขนย้ายเก็บที่ ห้องพัก
ของ นางสาวฉัตรลดา นาคภูรี เพื่อความสะดวกในการจัดการ
ด้านการส่ งเสริมการขาย
ในช่วงเริ่ มต้นกิจการ จะจัดรายการกระตุน้ ยอดขายปลีก โดยกาหนดราคา คู่ละ 99
บาท ในช่วงเดือนแรกที่ดาเนินกิจการ
ประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมา
ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่ผา่ นมา พบว่า สมาชิกในกลุ่ม มีนางสาว
ฉัตรลดา นาคภูรี เคยจาหน่ายสิ นค้าในรู ปแบบออนไลน์มาก่อน จึงมีความได้เปรี ยบในการจัดการ
ขาย และเป็ นสิ่ ง ที่ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม อี ก 2 คน ต้อ งเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดภาค
การศึกษา
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ภาพที่ 4.10 ภาพถ่ายวัสดุ อุปกรณ์การผลิตในธุรกิจ Jarid Handmade Jewely
ที่มา ผูว้ ิจยั
2. ธุรกิจ ตัวแทนจาหน่ าย ตุ๊กตาบิ๊กไซด์ มาตรฐาน มอก.
ดาเนิ น กิ จการจาหน่ ายตุ๊ ก ตาขนาดใหญ่ ไปจนถึ งขนาดเล็ก ที่ ได้รับมาตรฐาน
มอก. ผ่านช่องทางออนไลน์ ในราคาที่ถูกกว่าที่ขายตามท้องตลาดทัว่ ไป และมีบริ การส่ งสิ นค้าถึง
ลูกค้าโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาถูก การจาหน่ายเน้นใช้ช่องทาง Facebook
Fanpage เป็ นหลัก ตลอด 24 ชม โดยมีสมาชิกในกลุ่มดังต่อไปนี้
1. นางสาววิภารัตน์
วันนอก
รหัส 58124701
2. นางสาววิไลวรรณ ขันยา
รหัส 58124706
3. นางสาวธัญญานุช อรุ ณโรจน์
รหัส 58124732
รายการสิ นค้าที่จาหน่ าย เช่น ตุ๊กตาหมี ตุ๊กตากระต่าย และตุ๊กตาสุ นัข ในมีราคา
จาหน่ายในแต่ละขนาดแสดงในตารางด้านล่างดังนี้
ตารางที่ 4.21 แสดงรายการสิ นค้าที่จาหน่ายในกิจการ ตุ๊กตาบิ๊กไซด์ มาตรฐาน มอก.
ที่

รายการสิ นค้า

ราคาขายส่ง

ราคาขายปลีก

หมายเหตุ

1

ตุ๊กตาขนาด 1 m ขนนุ่ม

-

790 บาท

ต่อ 1 ตัว

2

ตุ๊กตาขนาด 1.1 m ขนนุ่ม

-

690 บาท

ต่อ 1 ตัว

3

ตุ๊กตาขนาด 1.2 m ขนนุ่ม

-

990 บาท

ต่อ 1 ตัว

4

ตุ๊กตาขนาด 1.5 m ขนนุ่ม

-

1,350 บาท

ต่อ 1 ตัว
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ)
ที่

รายการสิ นค้า

ราคาขายส่ง

ราคาขายปลีก

หมายเหตุ

5

ตุ๊กตาขนาด 1.7 m ขนธรรมดา

-

1,290 บาท

ต่อ 1 ตัว

6

ตุ๊กตาขนาด 2.0 m ขนนุ่ม

-

1,550 บาท

ต่อ 1 ตัว

ภาพที่ 4.11 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ของ กิจการ ตุ๊กตาบิ๊กไซด์ มาตรฐาน มอก.
ที่มา ผูว้ ิจยั
ด้ านการลงทุน
การลงทุนในกิจการ ตุ๊กตาบิ๊กไซด์ มาตรฐาน มอก. เนื่องจากเป็ นการขายสิ นค้าใน
รู ปแบบออนไลน์ เมื่อมีการสั่งซื้ อสิ นค้าจะทาการติดต่อไปยังโรงงานผลิตตุ๊กตา ที่อยู่จงั หวัดราชบุรี
และ จ.นครนายก เพื่อส่ งรายการสั่งซื้อและแจ้งโรงงานส่ งสิ นค้าตรงถึงลูกค้าเป้าหมายทันที จึง ไม่มี
การลงทุ นในกิจการมากนัก แต่ ได้เก็ บ เงินเพื่ อเป็ นเงิน ทุนส ารองและใช้ในการดาเนิ นการตลาด
ออนไลน์ โดยเก็ บ เงินจากหุ้น ส่ วนคนละ 500 บาท รวม 1,500 บาท เพื่ อใช้ในการดานเนิ น งาน
ส่วนกลาง ในส่วนของค่าเช่าสถานที่ดาเนินงานใช้บา้ นของ นางสาวธัญญานุช อ รุ ณ โ ร จ น์ เป็ น
สถานที่ ดาเนิ นงาน และจะได้ปันส่ วนค่าเช่าที่ค่าน้ า ค่าไฟ และค่าดาเนิ นงานเข้าในรายจ่าย ณ สิ้ น
เดือนถัดไป
งบประมาณลงทุนของกิจการจะได้แสดงดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.22 แสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในกิจการ ตุ๊กตาบิ๊กไซด์ มาตรฐาน มอก.
ที่
1

รายการ

เงินลงทุน

เงินสดหมุนเวียนรายวัน

1,500 บาท

รวม

1,500 บาท

ด้ านการบริหารและบุคลากร
ในส่ ว นของการจัด การ กิ จ การ ตุ๊ ก ตาบิ๊ ก ไซด์ มาตรฐาน มอก. มี ล ัก ษณะการ
ดาเนิ น งานในรู ป แบบหุ้น ส่ วน และเป็ นกิ จการขนาดเล็ก จึงมี ก ารแบ่ งหน้าที่ ในการดาเนิ นงาน
ดังต่อไปนี้
1. นางสาววิภารัตน์
วันนอก รับคาสั่งซื้อจาก Facebook Fanpage แพ็คสิ นค้า
ดาเนินการด้านการตลาดออนไลน์
2. นางสาววิไลวรรณ ขันยา รับคาสั่งซื้ อจาก Facebook Fanpage แพ็คสิ นค้า
ดาเนินการด้านการตลาดออนไลน์
3. นางสาวธัญญานุช อรุ ณ โรจน์ ด าเนิ น การด้า นการเงิ น และรายการโอน
ชาระค่า สิ นค้า ดาเนิ นการจัดส่ งสิ นค้าในบางครั้งหากต้องมีการสั่งสิ นค้ามาพักที่บา้ นของ นางสาว
ธัญญานุช อรุ ณโรจน์ และทาหน้าที่เป็ นหัวหน้ากลุ่มในการสั่งการทัว่ ไป
ในส่วนของสิ นค้าที่ตอ้ งนามาพักระหว่างการจัดส่ งถึงลูกค้า จะใช้บา้ นของนางสาว
ธัญญานุช อรุ ณโรจน์ เป็ นสถานที่จดั เก็บเพื่อลดต้นทุนและง่ายต่อการบริ หารจัดการ
ด้านการส่ งเสริมการขาย
ในช่ ว งเริ่ ม ต้น กิ จ การ จะจัด รายการกระตุ้น ยอดขายโดยฟรี ค่ า ส่ ง EMS เมื่ อ
สั่งซื้ อตัก๊ ตาตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป และมีบริ การนัดรับสิ นค้าสาหรับลูกค้าที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ และ
มีสะดวกที่จะให้ส่งสิ นค้าไปยังที่พกั
ประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมา
ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่ผา่ นมา พบว่า สมาชิกในกลุ่ม มีนางสาว
ธัญญานุช อรุ ณโรจน์ เคยจาหน่ ายสิ นค้าตุ๊กตาในรู ปแบบออนไลน์มาก่ อน จึงมีความได้เปรี ยบใน
การจัดการขาย และเป็ นสิ่ งที่สมาชิกในกลุ่มอีก 2 คน ต้องเรี ยนรู ้ร่วมกันในการดาเนิ นธุรกิจ และเพิ่ม
โอกาสในการขายสิ นค้า ตลอดภาคการศึกษา
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3. ธุรกิจ ตัวแทนจาหน่ าย รองเท้า Out let Online
ดาเนินกิจการจาหน่ายรองเท้า Outlet ยีห่ ้อดัง ที่มีความคงทนเหมือนรองเท้าที่ผ่าน
มาตรฐาน แต่ มี ร าคาถู ก กว่า อาธิ Converse Wans และสิ น ค้ารองเท้ามื อ สองแบรนด์ต่ างๆ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ในราคาที่ถูก และมีบริ การส่ งสิ นค้าถึงลูกค้าโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าได้สิ นค้าใน
ราคาถูก การจาหน่ ายเน้นใช้ช่องทาง Facebook Fanpage เป็ นหลัก ตลอด 24 ชม โดยมีสมาชิ กใน
กลุ่มดังต่อไปนี้
1. นางสาวชมพูนุช
ผาตา
รหัส 58124717
2. นางสาวรชนิชล
ปันปุ๊ ด
รหัส 58124731
รายการสิ นค้าที่จาหน่าย เช่น รองเท้า Converse และรองเท้า Wans มีราคาจาหน่าย
ในแต่ละยีห่ อ้ แสดงในตารางด้านล่างดังนี้
ตารางที่ 4.23 แสดงรายการสิ นค้าที่จาหน่ายในกิจการจาหน่ายรองเท้า Out let Online
ที่

รายการสิ นค้า

ราคาขายปลีก

หมายเหตุ

1

รองเท้า Converse คละรุ่ น

1,180 – 1,480 บาท

ต่อ 1 คู่

2

รองเท้า Vams คละรุ่ น

1,380 บาท ขั้นไป

ต่อ 1 คู่

3

รองเท้ามือสองแบรนด์อื่น

590 – 1,280 บาท

ต่อ 1 คู่

ภาพที่ 4.12 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์รองเท้า Out let Online
ที่มา Facebook Fanpage จาหน่ายรองเท้า Converse ราคาถูก 19 กรกฏาคม 2561
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ด้ านการลงทุน
ในส่ วนของการลงทุนในกิจการจาหน่ายรองเท้า Out let Online เนื่ องจากเป็ นการ
ขายในรู ปแบบออนไลน์ จะทาการสั่งซื้อสิ นค้าจากตัวแทนจาหน่ายสิ นค้า OutLet จากโรงงานผูผ้ ลิต
และในส่ วนของสิ นค้ามื อสองจะสั่งซื้ อจากตลาดโรงเกลื อด่านชายแดนกัมพูชา นามาสต๊อคและ
จัดส่ งให้ลูกค้าทางไปรษณี ย ์ และบริ การส่ งในตัวเมืองเชียงใหม่ จึงมีการลงทุนในกิจการไม่มากนัก
โดยระดมเงินทุนจากหุน้ ส่วน คนละ 2,000 บาท รวม 4,000 บาท เพื่อเป็ นเงินสดในการทาตลาดผ่าน
ช่องทางออนไลน์ แต่ในเบื้องต้นยังไม่มีการสต๊อคสิ นค้า จะรอคาสั่งซื้ อจากลูกค้าและสั่งซื้ อไปยัง
ต้นทางจาหน่ายสิ นค้าอีกต่อหนึ่ง
การจัดการคลังสิ นค้าจะใช้บา้ นของนางสาว รชนิ ชล ปั นปุ๊ ด เป็ นสถานที่จดั เก็บ
สิ นค้าเพื่อให้ง่ายต่อการบริ หารจัดการ และจะได้ปันส่ วนค่าเช่าที่ค่าน้ า ค่าไฟ และค่าดาเนิ นงานเข้า
ในรายจ่าย ณ สิ้ นเดือนถัดไป งบประมาณลงทุนของกิจการจะได้แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.24 แสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในกิจการ จาหน่ายรองเท้า Out let Online
ที่
1

รายการ

เงินลงทุน

เงินสดหมุนเวียนรายวัน

4,000 บาท

รวม

4,000 บาท

ด้ านการบริหารและบุคลากร
ในส่ วนของการจัดการ จาหน่ ายรองเท้า Out let Online มีลกั ษณะการดาเนิ นงาน
ในรู ปแบบหุน้ ส่ วน และเป็ นกิจการขนาดเล็ก จึงมีการแบ่งหน้าที่ในการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. นางสาวชมพู นุ ช ผาตา รั บ ค าสั่ ง ซื้ อจาก Facebook Fanpage แพ็ ค สิ นค้ า
ดาเนินการด้านการตลาดออนไลน์
2. นางสาวรชนิชล ปันปุ๊ ด ดาเนินการด้านการเงิน และรายการโอนชาระค่า สิ นค้า
ดาเนิ นการจัดส่ งสิ นค้าในบางครั้งหากต้องมีการสั่งสิ นค้ามาพักที่บา้ นของ นางสาวรชนิชล ปันปุ๊ ด
และทาหน้าที่เป็ นหัวหน้ากลุ่มในการสั่งการทัว่ ไป
ในส่วนของสิ นค้าที่ตอ้ งนามาพักระหว่างการจัดส่ งถึงลูกค้า จะใช้บา้ นของนางสาว
รชนิชล ปันปุ๊ ด เป็ นสถานที่จดั เก็บเพื่อลดต้นทุนและง่ายต่อการบริ หารจัดการ

52

ด้านการส่ งเสริมการขาย
ในช่ วงเริ่ ม ต้น กิ จการ จะจัดรายการกระตุ้นยอดขายโดยโปรโมทผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ ฟรี ค่าส่ ง EMS เมื่อสั่งซื้ อรองเท้าตั้งแต่ 2 คู่ ขึ้นไป มีรายการลดราคาในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
และมีบริ การนัดรับสิ นค้าสาหรับลูกค้าที่อยูใ่ นตัวเมืองเชียงใหม่
ประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมา
ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่ผา่ นมา พบว่า สมาชิกในกลุ่ม มีนางสาว
รชนิชล ปันปุ๊ ด เคยจาหน่ายสิ นค้าในรู ปแบบออนไลน์มาก่อน จึงมีความได้เปรี ยบในการจัดการขาย
และเป็ นสิ่ งที่นางสาวชมพูนุช ผาตา ต้องเรี ยนรู ้ในการดาเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้า
ตลอดภาคการศึกษา

ภาพที่ 4.13 ภาพถ่ายหน้า Facebook Fanpage ของกิจการ จาหน่ายรองเท้า Out let Online
ที่มา Facebook Fanpage จาหน่ายรองเท้า Converse ราคาถูก 19 กรกฏาคม 2561
4. ธุรกิจ ตัวแทนจาหน่ าย เสื้ อผ้า Cokyqler
ดาเนินกิจการจาหน่ายเสื้ อยืดแฟชัน่ แนวสตรี ท สิ นค้าแต่ละตัวทางร้านจะคัดเป็ น
พิเศษสั่งตรงจากโรงงานในประเทศจีนผ่านระบบ Shipping ของ Application Taobao เพียงแบบละ
1 ตัวเท่านั้น เพื่อให้สินค้ามีความเฉพาะ ไม่ซ้ ากับร้านอื่น โดยจะเน้นขายผ่านช่องทางออนไลน์บน
Instragram เท่านั้น ในชื่ อ COKYQLER ขายตลอด 24 ชั่วโมง ดาเนิ นธุ รกิจในลักษณะเจ้าของคน
เดียว คือ นายวีระลักษณ์ ไคร้ม่วง รหัสนักศึกษา 58124705
สิ นค้าที่มีในกิจการจะได้แสดงดังตารางนี้
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ตารางที่ 4.25 แสดงรายการสิ นค้าที่จาหน่ายในกิจการ Cokyqler
ที่
1

รายการสิ นค้า
เสื้ อแฟชัน่ แนวสตรี ท คละแบบ

ราคาขายปลีก

หมายเหตุ

300 - 500 บาท

ต่อ 1 ตัว ทุกแบบ

ภาพที่ 4.14 ภาพถ่ายตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสื้ อแนวสตรี ท ในร้าน Cokyqler
ที่มา Page Instagram Cokyqler 19 กรกฏาคม 2561
ด้ านการลงทุน
ในส่ วนของการลงทุนกิจการ กิจการ Cokyqler เนื่ องจากเป็ นการขายในรู ปแบบ
ออนไลน์ จะทาการนาเข้าสิ นค้าจาก เวป 1688 และApplication Taobao ผ่านท่องทาง Shipping จึง
ต้องใช่เงินลงทุนเพื่อสั่งสิ นค้ามาสต็อคเพื่อรอขาย โดยเงินทุนเริ่ มแรกที่ใช้ในกิจการ จานวน 10,000
บาท ค่าสิ นค้าขายจานวน 7,410 บาท ค่าขนส่ง 600 บาท ส่วนที่เหลือกันเป็ นเงินสดเพื่อใช้ในกิจการ
จานวน 2,590 บาท สถานที่ใช้ห้องพักของนายวีระลักษณ์ ไคร้ม่วง ซึ่ งจะได้ปันส่ วนค่าไฟ ค่าน้ า
และค่ าเช่ าสถานที่ เข้าสู่ รายการค่ าใช้จ่าย ณ สิ้ น เดื อน รายละเอี ยดเงิ น ลงทุ น ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.26 แสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในกิจการ Cokyqler
ที่

รายการ

เงินลงทุน

1

เงินสดหมุนเวียนรายวัน

2,590 บาท

2

ค่าสิ นค้าขาย

7,410 บาท

3

ค่าขนส่งสิ นค้า

600 บาท

รวม

10,000 บาท

ด้ านการบริหารและบุคลากร
ในส่ วนของการจัด การ กิ จการ Cokyqler มี ล ัก ษณะการด าเนิ น งานในรู ป แบบ
เจ้าของคนเดี ย ว และเป็ นกิ จการขนาดเล็ก เจ้าของกิ จการจึ งท าหน้าที่ ในทุ ก กระบวนการ ตั้งแต่
จัดซื้ อสิ นค้า จัดการสต๊อค ดาเนินการด้านการตลาดจนถึงการจัดทาบัญชีรายวัน และใช้ห้องพักของ
นายวีระลักษณ์ ไคร้ม่วง เป็ นสถานที่จดั เก็บสิ นค้าและดาเนิ นธุ รกิจ เพื่อลดต้นทุนและง่ายต่อการ
จัดการ
ด้านการส่ งเสริมการขาย
ในช่ วงเริ่ ม ต้น กิ จการ จะจัดรายการกระตุ้นยอดขายโดยโปรโมทผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ Instragram ฟรี ค่าบริ การส่ งสิ นค้า และจัดกิจกรรมเกมทายรางวัลรับสิ นค้าฟรี และส่วนลด
ซื้อสิ นค้า
ประสบการณ์ในการประกอบการที่ผ่านมา
ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่ผ่านมา พบว่า นายวีระลักษณ์ ไคร้ม่วง
ยังไม่มีประสบการณ์ ในการขายสิ นค้าประเภทเครื่ องแต่งกายออนไลน์มาก่อน จึงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ ง
เรี ยนรู ้ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
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ภาพที่ 4.15 ภาพถ่ายหน้า Page Instragram ของกิจการ Cokyqler
ที่มา Page Instragram ของกิจการ Cokyqler 19 กรกฏาคม 2561

ส่ วนที่ 2 ผลการดาเนินธุรกิจในเดือน กรกฎาคม
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสังเกตการณ์ดาเนิ นงานโครงงานธุ รกิจ พร้อมกับการรับฟั งการ
รายงานผลการดาเนิ นงานรายอาทิตย์ในช่วงเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ซึ่ งได้วิเคราะห์แยกตาม
ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ โอกาสในการสร้างธุ รกิ จและแนวทางการพัฒ นาสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการของ
นักศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้ ความสาเร็ จด้านการจัดการ ด้านการตลาดและการขาย
ความสาเร็จด้านการบริ หารเงินทุน และความสาเร็จด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ผลการศึกษาในแต่ละหมวดธุรกิจจะมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มโครงงานธุรกิจ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 หมวดธุรกิจแฟรนไชส์
1. ธุรกิจ ต.เนื้อย่ าง
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ภาพที่ 4.16 แสดงกิจการ ต. เนื้อย่างของนายพนารักษ์ มะโน บริ เวณ ลานกิจกรรม Think Park
ที่มา ผูว้ ิจยั
1.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ในเดื อนกรกฏาคมจากการสังเกตและสัมภาษณ์ นักศึ กษานายพนารักษ์ มะโน
เจ้าของกิจการ พบว่าในเดื อนนี้ เป็ นเดื อนแรกที่ เริ่ มดาเนิ นธุ รกิจ มียอดขายที่ค่อนข้างทรงตัว และ
น้อยในบางวันเนื่องจากยังอยูใ่ นช่วงฤดูฝน กอรปกับสถานที่ต้ งั ร้าน เป็ นลานเปิ ดโล่ง ส่ งผลให้มีคน
มาเดินเลือกซื้ อสิ นค้าบางตา และยังเป็ นช่วงโลวซี ซั่นของจังหวัดเชียงใหม่ จึงถือเป็ นเดือนแห่ งการ
เริ่ มต้นและเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการภายในร้าน
1.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการ นายพนารักษ์ มะโน ได้ว่าจ้างพนักงานพาร์ทไทม์ จานวน
2 คน เพื่ อให้ม าช่วยงานภายในร้าน และป้ องกันปั ญ หาผลิตสิ นค้าไม่ทันหากกรณี ลูกค้าเข้าร้าน
จานวนมาก ในส่วนหน้าที่ของการควบคุมและบริ การงานร้าน นายพนารักษ์ มะโน ใช้แอพพลิเคชัน่
ไลน์ ในการประสานงานทั้งด้านการสั่งสิ นค้าเข้าร้าน การตรวจเช็คสิ นค้าในสต๊อคจากพนักงาน
หน้าร้าน หรื อแม่แต่การติดต่อสื่ อสารระหว่างพนักงานในร้าน ในส่ วนของการขนย้ายอุปกรณ์และ
วัตถุดิบในการผลิตสิ นค้า เนื่องจากนายพนารักษ์ มะโน มีรถยนต์ส่วนตัว จึงทาให้มีความสะดวกใน
การขนย้ายวัตถุดิบ จากห้องพักไปยังจุดข้าย ณ ลาน Think Park ซึ่ งโดยสรุ ปในด้านบริ หารจัดการ
นายพนารักษ์ มะโน มีการบริ หารจัดการร้านที่ดี และไม่พบปัญหาหรื ออุปสรรค์ใดในช่วงแรกของ
การดาเนินกิจการ
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1.3 การตลาดและการขาย
ในด้านของการตลาด ส่ วนของผลิตภัณฑ์ ยังคงมีจานวนผลิตภัณฑ์ที่วางขายเท่า
เดิม ได้แก่ เนื้ อหมัก เนื้ อหมักพริ กไทดา เนื่ อไก่หมัก เนื้ อหมูหมัก ไส้หมูย่าง พริ กยัดใส้ สันคอหมู
หมัก โดยจาหน่ายที่ ไม้ละ 10 บาท ทุกรายการ พร้อมข้าวเหนียว ถุงละ 10 บาท ด้านการจาหน่าย ยัง
จาหน่ายที่ลานกิจกรรม Think Park ในวัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 17.00 – 22.00 น. ในส่ วนของ
การส่ งเสริ มการขายในช่ วงเดื อนที่ ผ่านมา ได้ใช้โปรโมชั่น ซื้ อ 10 ไม้ แถมฟรี 1 ไม้ ซึ่ งได้รับผล
ตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี โดยส่ วนใหญ่จะซื้ อจานวน 10 ไม้ข้ ึนไป เพื่อให้ได้สินค้าแถมอีก 1 ไม้
เป็ นการเพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้น และจากการทาบริ การส่ งหากสั่งซื้อครบ 20 ไม้ข้ นึ ไป โดย
คิดค่าขนส่ ง 20 บาท ต่อรอบ แต่ยงั ไม่มีลูกค้าสนใจใช้บริ การในเดือนที่ผ่านมา แต่ก็จะยังคงการ
บริ การไว้เพื่อรองรับลูกค้าที่อาจจะใช้บริ การในเดือนถัดไป
1.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่วนของการบริ หารเงินทุนพบว่า ในเดือนกรกฏาคม กิจการ ต.เนื้อย่าง มีรายได้
จากการขาย 21,100 บาท หักต้นทุ นขาย 12,580 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน 3,800 บาท
เป็ นกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 4,720 บาท เมื่อเที่ยบกับยอดขาย คิดเป็ นผลกาไรเท่ากับ 22.36 เปอร์ เซ็นต์
ในช่วงเดือนแรกของการดาเนินงาน เป็ นช่วงที่นกั ศึกษาต้องเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดซื้อ การบริ หารจัดการ
ภายในร้าน และการจัดการเงินทุน การที่กิจการสามารถดาเนินการให้มีผลกาไรได้ ถือว่านักศึกษามี
ความสามารถในการบริ หารงานในระดับที่ดี
1.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ย งที่ พ บในเดื อนที่ ผ่านมา คือ ความเสี่ ยงที่ จะขายสิ น ค้าไม่ไ ด้ตาม
เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้เนื่ องจากฝนตก ซึ่ งเป็ นปั ญ หาในการประกอบการที่ ไม่อาจหลี ก เลี่ ย งได้ จึงใช้
บริ การส่ งสิ นค้าหากมีปริ มาณการสั่งซื้ อครบ 20 ไม้ พร้อมคิดค่าบริ การส่ งจานวน 20 บาท ต่อครั้ง
แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้นมากนัก ในส่ วนความเสี่ ยงด้านการผลิตสิ นค้า ไม่ทนั กับความ
ต้องการในบางช่วงเวลาที่นกั ท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวเป็ นกลุ่มใหญ่ จึงได้วา่ จ้างพนักงานเพื่อมา
ช่วยงานในร้านจานวน 2 คน เพื่อให้ ผลิตสิ นค้าทันกับความต้องการ และเพื่อป้ องกันปั ญหาการ
เตรี ยมร้านไม่ทนั หากนายพนารักษ์ มะโน ติดเรี ยน หรื อสอบในช่วงเวลาที่ตอ้ งจัดเตรี ยมหรื อเปิ ด
ร้าน
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หมวดที่ 2 หมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
1. ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด
1.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สังเกตและจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน
กรกฏาคมที่ผ่านมา นับแต่ร้านเปิ ดทาการในวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 จนถึง ณ สิ้ นเดือน กรกฏาคม
ยอดจาหน่ ายสิ น ค้ายัง ไม่ ดีนัก โดยส่ วนใหญ่ ลู ก ค้าที่ เข้ามาซื้ อ จะมาจากกลุ่ ม เพื่ อนหรื อคนรู ้ จัก
เท่านั้น เนื่องจากทาเลที่เลือกในการเริ่ มต้นกิจการ เป็ นพื้นที่ที่มีระดับต่ากว่าพื้นถนน ประสบปั ญหา
ไม่มีที่จอดรถให้กบั ลูกค้า อีกทั้งตั้งอยู่บริ เวณกลางสามแยกมีรถสัญจรมากเกิดฝุ่ นควันลอยเข้าร้าน
ถูกอาหารที่วางขาย ทาให้สมาชิกในกลุ่มพิจารณาหาทาเลใหม่โดยพิจารณาทางเลือกสองทาเล คือ
บริ เวณหน้าร้านเสาวนา บริ เวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อีกสถานที่หนึ่ง คือบริ เวณหน้าร้าน
ของชาของครอบครัว นายนราพงษ์ สุวรรณตระกูล ซึ่งจะพิจารณาย้ายทาเลในเดือนถัดไป
1.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการร้านในช่วงเดือนแรก พบว่าสมาชิ กในกลุ่มมีการจัดแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการต่าง ๆ ตามตารางหน้าที่ ที่ได้จดั ไว้ แต่หน้าที่ในการบันทึก
บัญชีและจัดซื้อสิ นค้า ยังคงเป็ นของนายนราพงษ์ สุ วรรณตระกูล ทาหน้าที่หลักเพื่อให้ง่ายต่อการ
รวบรวมรายการ ส่ วนของการประสานงานกันในกลุ่ม พบความขัดแย้งในเรื่ องการบริ หารจัดการ
ตารางการปฏิบตั ิงานบ้าง แต่สามารถพูดคุยและปรับความเข้าใจกันในกลุ่มได้ในที่สุด
1.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์วางจาหน่าย ได้แก่ เนื้อหมูย่าง เนื้ อหมูสามชั้นย่าง เนื้ อ
สันคอย่าง ไส้หวาน แป้ งนม คางหมู ลิ้นหมู และใส้สุดย่าง พร้อมน้ าจิ้ม 3 รส ได้แก่ น้ าจิ้มสามรส
น้ าจิ้มแจ่วแซบ และน้ าจิ้มแจ่วมะขาม โดยมีสินค้าขายดี คือ รายการเนื้ อหมูย่าง และเนื้ อสามชั้นย่าง
ส่ วนสิ นค้าอื่น ขายได้ในระดับคงที่ ส่ วนของราคายังคงราคาขายที่ ขีดละ 35 บาท ทุกรายการ ใน
ส่ วนของช่องทางการจัดจาหน่ายเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา ใช้ช่องทางขายหน้าร้านเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ด้านการส่ งเสริ มการขายเดือน กรกฏาคม ที่ผ่านมา ได้จดั โปรโมชัน่ ซื้อ 3 ขีดขึ้นไป ลดราคา
ทันที 20 บาท แต่ก็ไม่ได้ยอดขายเข้ามาเท่าที่ ควร เนื่ องจากมี ปัญหาด้านทาเลที่ ไม่เอื้อต่อการขาย
สิ นค้า
1.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่ วนของการบริ หารเงินทุนพบว่า ในเดือนกรกฏาคม กิจการ Dr. Grill หมูย่าง
กะทิสด มีรายได้จากการขาย 6,800 บาท หักต้นทุนขาย 6,949 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2,500 บาท ขาดทุ น สุ ท ธิ เท่ ากับ 2,649 บาท การที่ กิจการติ ดลบเกิ ดจากปั จจัย ด้านท าเลที่ ต้ งั ไม่
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เอื้ออานวยต่อการขาย อีกทั้งเป็ นช่วงเริ่ มต้นกิจการจานวนลูกค้าน้อย ประสบปั ญหาสิ นค้าเน่ าเสี ย
เนื่ องจากขายไม่ ได้ในช่วงแรก ซึ่ งทางกลุ่มธุ รกิจจะได้วางแผนหาทาเลในการดาเนิ นธุ รกิ จใหม่
พร้อมกับระดมทุนเพิ่มเพื่อให้มีงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบเข้ามาขายในกิจการต่อไป
1.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ย งที่ พ บในเดื อนที่ ผ่านมา คือ ความเสี่ ยงที่ จะขายสิ น ค้าไม่ไ ด้ตาม
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้เนื่ องจากฝนตก และประสบปั ญหาด้านทาเลที่ไม่เอื้อต่อการขาย จึงมีบริ การบริ การ
ส่ งสิ นค้าในบริ เวณใกล้เคียงแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากทางร้านยังไม่เป็ น
ที่รู้จกั ในส่ วนความเสี่ ยงดังกล่าวทางสมาชิ กในกลุ่มจะได้วางแผนย้ายทาเลที่ต้ งั ร้านไปอยู่ในจุดที่
เหมาะสมและเอื้อต่อการขายสิ นค้าต่อไป ซึ่งจะดาเนินการในเดือน สิ งหาคม 2561
2. ธุรกิจ Chicken Q
2.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สังเกตและจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน
กรกฏาคมที่ผ่านมา อยู่ในช่วงของการหาทาเลที่ ต้ งั ร้าน และการค้นหาสู ตรและทดลองผลิตสิ นค้า
โดยสรุ ป ได้ที่ ต้ ัง จุ ด ขาย บริ เวณตลาดเจดี ย ์ ติ ดกับ โรงเรี ย นโกวิ ท ย์ธ ารง ต.ช้า งเผื อ ก อ.เมื อง จ.
เชี ยงใหม่ โดยได้ตกลงทาสัญ ญาขอเช่ าพื้ นที่ จานวน 1 ล๊อค หารพื้ นที่ เช่ าหน้าร้ านและค่าใช้จ่าย
ร่ วมกับกลุ่ม มันเกรี ยว ซึ่ งสามารถเข้าพื้นที่เพื่อจัดร้านได้ต้ งั แต่วนั ที่ 31 กรกฏาคม และเริ่ มเปิ ดขาย
ในวันที่ 1 สิ งหาคม 2561
2.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการร้านในช่วงเดือนแรก พบว่าอยู่ในระหว่างเริ่ มต้นกิจการ ซึ่ ง
จากการประกอบธุ รกิจเพียงคนเดียว ทาให้ใช้เ วลาในการเตรี ยมความพร้อมธุ รกิจมากกว่ากลุ่มอื่น
สาเหตุที่นายนคริ นทร์ วงศ์ยงั ประเสริ ฐ ตัดสิ นใจเลือกทาเลบริ เวณตลาดเจดีย ์ เนื่องจากเป็ นหน้าร้าน
ที่มีร้ ัวลูกกรงเหล็กและประตูปิดรอบด้าน ง่ายต่อการจัดเก็บอุปกรณ์การขายและการผลิตสิ นค้ารวม
ไปถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบางอย่าง อีกทั้งยังตั้งอยูใ่ กล้โรงเรี ยนประถมศึกษา มีโอกาสขายสิ นค้า
ให้กบั นักเรี ยน และผูป้ กครองที่มารอรับบุตรหลาน รวมไปถึงผูท้ ี่มาจับจ่ายซื้อสิ นค้าในบริ เวณตลาด
เจดียอ์ ีกด้วย
2.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์ จะมีผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่ายในเดือน สิ งหาคม ได้แก่ ไก่ป๊อปราด
ซอสบาบิคิว เฟรนฟรายส์ และกาลังหาผลิตภัณฑ์ใหม่มาเติมให้ร้านมีสินค้าเพิ่มมากขึ้น คือ ชีสบอล
ไก่ไม่มีกระดู ก และเบอร์ เกอร์ ไก่ ซึ่ งจะมี การกาหนดราคาไก่ ป๊อบขนาดแก้วกระดาษไซด์เล็ก 29
บาท แก้วกระดาษไซด์ใหญ่ 35 บาท ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายใช้ช่องทางหน้าร้านเพียงอย่าง
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เดียว ไม่มีบริ การส่ ง ด้านการส่ งเสริ มการขายได้วางแผนทาใบปลิวส่ วนลด จานวน 15 % หากนา
ใบปลิวมาแลกซื้อไก่ป๊อบ ไซด์ใหญ่
2.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่วนของการบริ หารเงินทุนพบว่า ในเดือนกรกฏาคม กิจการ Chicken Q ยังไม่มี
รายได้จากการขาย แต่ มี รายจ่ ายในการลงทุ นเริ่ ม แรก ดังต่ อไปนี้ ค่าสั ญ ญาเช่ าที่ 4,000 บาท ค่ า
วัตถุดิบขาย 580 บาท ค่าอุปกรณ์ในการขาย (โต๊ะขายของ, เตาแก๊ส, ถังแก๊ส, โต๊ะวางของ) 4,770
บาท ค่ าวัส ดุใช้ไป (ถ้วยกระดาษ) 165 บาท ค่าวัตถุดิบใช้ไป (ชี ส ) 460 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น
9,975 บาท จึงเป็ นปั ญหาสาคัญที่ นายนคริ นทร์ วงศ์ยงั ประเสริ ฐ จะต้องเร่ งดาเนิ นการให้กิจการมี
รายได้จากการขายโดยเร็วที่สุด
2.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่พบในเดือนที่ผ่านมา ยังไม่พบปัญหาในการดาเนินธุรกิจเพราะยัง
ไม่ได้เปิ ดกิจการ แต่มีความเสี่ ยงเดียวในเรื่ องของเงินลงทุนที่เสี ยไปจานวนมาก แต่ยงั ไม่ก่อให้เกิด
รายได้เข้ามาในกิจการ แต่คาดว่าปั ญหานี้ จะคลี่ คลายลงหลังจากเริ่ มเปิ ดกิ จการในเดือน สิ งหาคม
2561
3. ธุรกิจ มิสเตอร์ เกลียว
3.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สังเกตและจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน
กรกฏาคมที่ ผ่านมา อยู่ใ นช่ วงของการหาท าเลที่ ต้ ัง ร้ า นเช่ น เดี ย วกับ ธุ รกิ จ Chicken Q ของนาย
นคริ นทร์ วงศ์ยงั ประเสริ ฐ และอยู่ในระหว่างการค้นหาและพัฒนาสู ตรการทอดมันเกลียวให้กรอบ
ได้นานและรสชาติอร่ อย โดยสรุ ปได้ที่ต้ งั จุดขาย บริ เวณตลาดเจดีย ์ ติดกับโรงเรี ยนโกวิทย์ธารง ต.
ช้างเผือก อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่ โดยได้ตกลงทาสัญญาขอเช่ าพื้นที่จานวน 1 ล๊อค หารพื้นที่เช่ าหน้า
ร้ า นและค่ า ใช้จ่ า ยร่ ว มกับ ธุ ร กิ จ Chicken Q ซึ่ งสามารถเข้า พื้ น ที่ เพื่ อ จัด ร้ า นได้ต้ ัง แต่ ว ัน ที่ 31
กรกฏาคม และเริ่ มเปิ ดขายในวันที่ 1 สิ งหาคม 2561
3.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการร้ านในช่ วงเดื อนแรก พบว่าอยู่ในระหว่างเริ่ ม ต้น กิ จการ
และยังไม่ มีป ระสบการณ์ ในธุ รกิ จขายสิ นค้าประเภทนี้ จึ งท าให้ใช้เวลาในการค้นหาสู ตรสิ นค้า
วิ ธี ก ารที่ เหมาะสมในการผลิ ต และการจัด การวัต ถุ ดิ บ ค่ อ นข้า งนาน สาเหตุ ที่ ก ลุ่ ม มัน เกลี ย ว
ตัดสิ นใจเลือกทาเลบริ เวณตลาดเจดีย ์ เนื่ องจากเป็ นหน้าร้านที่มีร้ ัวลูกกรงและประตูปิดรอบด้าน ง่าย
ต่อการจัดเก็บอุปกรณ์การขายและการผลิตสิ นค้ารวมไปถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบางอย่าง อีกทั้ง
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ยังตั้งอยู่ใกล้โรงเรี ยนประถมศึกษา มีโอกาสขายสิ นค้าให้กบั นักเรี ยน และผูป้ กครองที่มารอรับบุตร
หลาน รวมไปถึงผูท้ ี่มาจับจ่ายซื้อสิ นค้าในบริ เวณตลาดเจดียอ์ ีกด้วย
3.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิ ตภัณฑ์ จะมี ผลิ ตภัณฑ์ที่วางจาหน่ ายในเดื อน สิ งหาคม ได้แก่ มันเกรี ยว
ทอด รสซาวครี มและหัวหอม รสพิซซ่ า รสปาปรี กา้ รสลาบ รสชีส รสต้มยา และรสบาบิคิว ซึ่ งมี
การกาหนดราคามันเกลียวไม้ละ 20 บาท ทุกรสชาติ ด้านสถานที่จดั จาหน่ายจะใช้วิธีขายสิ นค้าผ่าน
ช่องทางหน้าร้านเพียงอย่างเดี ยว ด้านการส่ งเสริ มการขายจะทาโปรโมชั่นส่ วนลด ซื้ อ 3 ไม้ จาก
ราคาปกติ 60 บาท ลดทันทีเหลือ 50 บาท เพื่อเพิ่มปริ มาณการซื้อของลูกค้าให้มากขึ้น
3.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่ วนของการบริ หารเงินทุนพบว่า ในเดือนกรกฏาคม กิจการ มันเกลียว ยังไม่มี
รายได้จากการขาย แต่มีรายจ่ายในการลงทุนเริ่ มแรก ดังต่อไปนี้ ค่าจัดซื้ ออุปกรณ์ในการขาย จานวน
5,990 บาท ค่ ามัดจาที่ พร้อมค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือน รวม 4,000 บาท รวมเป็ นเงินลงทุนที่ ยงั ไม่
ก่อให้เกิดรายได้จานวน 9,990 บาท จึงเป็ นปั ญหาสาคัญที่กิจการจะต้องเร่ งดาเนินการให้มีรายได้เข้า
มาในกิจการโดยเร็วที่สุด
3.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่พบในเดือนที่ผ่านมา ยังไม่พบปัญหาในการดาเนินธุรกิจเพราะยัง
ไม่ได้เปิ ดกิจการ แต่มีความเสี่ ยงเดียวในเรื่ องของเงินลงทุนที่เสี ยไปจานวนมาก แต่ยงั ไม่ก่อให้เกิด
รายได้เข้ามาในกิจการ แต่คาดว่าปั ญหานี้ จะคลี่ คลายลงหลังจากเริ่ มเปิ ดกิ จการในเดือน สิ งหาคม
2561
4. ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด
4.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สังเกตและจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน
กรกฏาคมที่ผ่านมา ได้ทดลองขายสิ นค้าบริ เวณริ มทางถนนข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย
ขอแบ่งเช่าทาเลขายของร่ วมกับร้านขายอาหารบริ เวณใกล้เคียง โดยเริ่ มเปิ ดขายวันแรกในวันที่ 19
กรกฏาคม 2561 เริ่ มต้นขายสิ นค้าตั้งแต่ 17.00 น. – 23.00 น. โดยในช่วงแรกยังขายสิ นค้าได้ไม่ดีนกั
อาจเนื่องจากเริ่ มต้นใหม่ สิ นค้ายังไม่เป็ นที่รู้จกั มากนัก
4.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการร้ านในช่ วงเดื อนแรก พบว่าอยู่ในระหว่างเริ่ ม ต้น กิ จการ
และสู ตรในการผลิตสิ นค้ายังไม่มีมาตรฐานชัดเจน จึงได้ทดลองทาสิ นค้าหลายครั้งเพื่อให้ได้สูตร
และรู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ในส่วนของการจัดแบ่งหน้าที่การทางานในช่วงแรกจะให้สมาชิกทุก
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คนเข้าร้านเพื่อช่วยขายสิ นค้า แต่ในเดือนถัดไปจะเริ่ มแบ่งหน้าที่ตามตารางที่กาหนดไว้ ในส่ วนของ
วัส ดุ อุป กรณ์ ที่ ใ ช้ข ายสิ นค้า จะใช้วิ ธี ก ารขนย้ายจัด เก็ บและใช้ห้องพัก ของ นางสาวอัก ษรสมัย
โตพัญญะ เป็ นสถานที่จดั เก็บและคลังสิ นค้า โดยในช่วงแรกให้ทุกคนทาหน้าที่ช่วยขนย้าย และจะ
จัดเวรในการขนย้ายสิ นค้าในภายหลัง
ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่ งของการดาเนิ นธุรกิจในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา พบ
ปัญหาวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าเน่าเสี ยเป็ นจานวนมากส่งผลให้กิจการขาดทุน ซึ่งเกิดจากระบบการ
จัดซื้ อและการจัดการการขายและคลังสิ นค้าไม่มีประสิ ทธิ ภาพ สมาชิ กในกลุ่มทราบถึงปั ญหาและ
จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ต่อไปในเดือน สิ งหาคม
4.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่ ายในเดือน สิ งหาคม มีการปรับเปลี่ยนจาก
หมูห่อข้าวปิ้ ง กลายเป็ นหมูห่อข้าวทอดในน้ ามันและเพิ่มเมนู หมูป้ ั นก้อนห่ อใส้ชีส เพื่อให้มีสีสัน
และรู ปแบบที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ด้านราคา ยังคงจาหน่าย หมูทอดไส้ขา้ วธรรมดา ไม้ละ 10
บาท หมูป้ ั นก้อนใส้ชีส ไม้ละ 20 บาท เหมือนเดิม ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย นอกจากขายหน้าร้าน
แล้ว ยังได้ทา Facebook Fanpage เพื่อประชาสัมพันธ์ร้าน และเป็ นช่องทางรับคาสั่งซื้ อและบริ การ
ส่ งในบริ เวณใกล้เคี ยง แต่ ช่ อ งทางการขายนี้ ยังไม่ ส ร้ างยอดขายให้ กับ กิ จการ ในส่ วนของการ
ส่งเสริ มการขาย เดือนที่ผา่ นมาเป็ นช่วงทดลองตลาดจึงยังไม่มีโปรโมชัน่ ใดเพื่อกระตุน้ การขาย
4.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่ วนของการบริ หารเงินทุนพบว่า ในเดือนกรกฏาคม กิจการ EP หมูทอดนมสด
มี รายได้จากการขายสิ น ค้า จานวน 2,086 บาท หัก ต้น ทุ น ขาย 3,414 บาท หั ก ค่ าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นงาน 1,344 บาท รวมขาดทุนสุ ทธิ เท่ากับ 2,672 บาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากการสั่งซื้ อวัตถุดิบเพื่อ
รอขายมากเกินไปสุ ดท้ายเน่าเสี ยเพราะขายสิ นค้าไม่หมดในแต่ละวัน ซึ่งทางสมาชิกในกลุ่มธุ รกิจ
ทราบถึงปัญหาและพยายามหาวิธีการในการจัดซื้อสิ นค้าให้พอดีกบั ยอดขายต่อไป
4.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่พบในเดือนที่ผ่านมา พบปัญหาสิ นค้าขายไม่ดีนกั เนื่องจากความ
รู ้จกั ในตัวสิ นค้าน้อย และสิ นค้ายังไม่เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้า จึงมีแนวคิดที่จะสาเสนอสิ นค้าใน
รู ปแบบอื่น และอยู่ในระหว่างการหาทาเลที่ต้ งั ร้านเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้มากที่สุด
ต่อไป
ความเสี่ ย งด้านสิ น ค้า และวัตถุ ดิบ เน่ าเสี ยได้วางแผนบริ ห ารจัดการโดยการซื้ อ
วัตถุดิบในปริ มาณที่นอ้ ยลง แต่เพิ่มความถี่ในการซื้ อ เพื่อให้วตั ถุดิบสดใหม่และไม่คา้ งสต๊อคจนเน่า
เสี ย ซึ่งจะเริ มดาเนินการในเดือนถัดไป
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5. ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI)
5.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สังเกตและจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน
กรกฏาคมที่ผ่านมา อยู่ในช่วงของการคิดค้นสู ตรบัวลอย การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ในการขาย และ
การหาทาเลที่เหมาะสมในการเริ่ มต้นธุ รกิจ จากเดิมพยายามคิดต่อขอเช่าหน้าร้านบริ เวณกาดฝรั่ง อ.
หางดง จ.เชียงใหม่ แต่การเจรจาไม่เป็ นผลสาเร็ จเนื่องจากค่าเช่าสถานที่มีราคาสู งเกินไป จึงได้ยา้ ย
ทาเลมาเช่าร้านโดยเช่าร่ วมกับธุรกิจร้านอาหารตะวันตกบริ เวณถนนท่าแพ ซึ่งมีค่าเช่าร่ วม เดือนละ
3,000 บาท โดยจะเริ่ มทาสัญญาและเช่าหน้าร้านเปิ ดกิจการในวันที่ 1 สิ งหาคม 2561 เป็ นต้นไป
5.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการร้านในช่ วงเดื อนแรก พบว่าอยู่ในระหว่างเริ่ ม ต้น กิ จการ
และคิดค้นสูตรในการผลิตสิ นค้าเพื่อให้ได้สูตรและรู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ในช่วงเดือนนี้ ยังไม่
มีการจัดแบ่งหน้าที่ชดั เจนนักเนื่องจากยังไม่ได้เปิ ดกิจการ
5.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่ายในเดือน สิ งหาคม จะเป็ นบัวลอยสอดใส้
ธัญญาหาร พร้อมด้วยท๊อปปิ้ ง เน้นขายสิ นค้าให้กบั พนักงานบริ ษทั เอกชนในบริ เวณใกล้เคียงและ
ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมสิ นค้าบริ เวณถนนท่าแพ ด้านราคาจัดจาหน่ายในราคา ถ้วยละ 29 บาท หาก
ซื้ อพร้อม ท๊อปปิ้ ง 4 อย่าง ขายในราคาชุดละ 59 บาท ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่วางแผนในการ
ขายเดือนสิ งหาคม นอกเหนือจากการขายหน้าร้านแล้ว จะทา Facebook Fanpage เพื่อโปรโมทและ
รับรายการสิ นค้าจากลูกค้าพร้อมบริ การส่ งในเขตอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดรายการ
ส่ งเสริ มการขาย จะทาใบปลิวประชาสัมพันธ์ร้าน และสามารถนามาเป็ นส่ วนลด 10 % หากสั่งซื้ อ
สิ นค้า ครบ 150 บาท ขึ้นไป
5.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่ วนของการบริ หารเงิน ทุน พบว่า ในเดื อ นกรกฏาคม กิ จการ บัวลอยไฮโซ
(EAZI LAZI) ยังไม่มีรายได้จากการขายสิ นค้า แต่มีรายการจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขายไปแล้ว
ทั้งสิ้ น 7,309 บาท เป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ในการขาย จานวน 6,019 บาท และค่าวัตถุดิบขาย
จานวน 1,290 บาท ซึ่งล่วนแต่เป็ นค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่ก่อให้เกิดรายได้
5.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่พบในเดือนที่ผ่านมา พบว่าจุดขายใหม่ ไม่มีที่จอดรถให้กบั ลุกค้า
จึงแก้ปัญหาโดยจัดให้มีบริ การส่งสิ นค้าในบริ เวณใกล้เคียงสถานที่ต้ งั ร้าน
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6. ธุรกิจขนม ค.ร.ก
6.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สารวจและการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกอบการ พบว่า กิจการขนม
ครกไม่ได้จาหน่ายขนมครกตามแผนงานที่นาเสนอในตอนต้น แต่จาหน่ ายไข่ครกโดยใช้วตั ถุดิบ
จากไข่นกกระทาและไข่ไก่ และตั้งร้านจาหน่ ายในสถานที่เดียวกันกับธุ รกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิ
สด เนื่องจากประสบปัญหาเดิมที่ได้ตกลงสัง่ ทาน้ าแป้งจากร้านขนมครกย่านสันติธรรมโดยให้ผลิต
ตามสู ตรที่ ต้องการ แต่เมื่ อถึงเวลาประกอบการจริ ง พบว่าไม่ส ามารถผลิตให้ได้และไม่ส ามารถ
ติดต่อได้เนื่องจากปิ ดกิจการจึงประสบปัญหาด้านการผลิต
6.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา พบว่าในด้านของการบริ หารจัดการยังไม่ดีนัก การ
เลือกทาเลที่ต้ งั ร้านไม่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าและตัวผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายไม่ตรงตามแผนงานที่วาง
ไว้ แต่ส มาชิ กกลุ่มได้ลงความเห็ นให้ยา้ ยทาเลที่ ต้ งั ร้านไปอยู่บ ริ เวณตลาดแม่เจดี ย ์ เพื่อเจาะกลุ่ ม
ลูกค้าใหม่ซ่ ึงจะย้ายทาเลที่ต้ งั ในเดือน สิ งหาคม 2561
6.3 การตลาดและการขาย
ในช่ วงเริ่ ม ต้น กิ จการธุ รกิ จขนม ค.ร.ก ยังไม่ส ามารถจาหน่ ายสิ น ค้าได้มากนัก
เนื่ องจากประสบปั ญหาด้านการผลิตสิ นค้า ทาเลที่ต้ งั ของร้านไม่สอดคล้องกับสิ นค้าที่จาหน่ายและ
อยู่ในจุดที่ไม่สามารถจอดรถได้โดยสะดวก จึงทาให้ยอดขายสิ นค้าทาได้ 1,100 บาท และมีรายจ่าย
ทั้งสิ้ น 1,766 บาท รวมขาดทุ นสุ ท ธิ ตลอดทั้งเดื อนเท่ ากับ 666 บาท ในด้านการส่ งเสริ ม การขาย
กิจการมิได้ออกรายการส่งเสริ มการขายสิ นค้าแต่อย่างใด
6.4 การบริ หารเงินทุน
ในช่ วงเดื อนกรกฏาคม ที่ ผ่านมากิ จการมี ย อดรายได้จากการขายสิ น ค้าเท่ ากับ
1,100 บาท และมีรายจ่ายจากค่าวัตถุดิบสิ นค้าและค่าเช่าที่อยู่ที่ 1,765 บาท จึงทาให้กิจการขาดทุน
สุ ทธิ อยู่ที่ 665 บาท เงินลงทุนทั้งหมด 4,665 จึงเหลืออยู่ ณ ปลายเดือนกรกฏาคมอยู่ที่ 4,000 บาท
กิจการจึงต้องเร่ งให้เกิดผลกาไรจากการขายสิ นค้าโดยเร็ วที่สุด
6.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่กิจการ ค.ร.ก ได้พบ ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านวัตถุดิบในการขาย คือ
น้ าแป้ งที่ใช้ทาขนมครก เมื่อเกิดปั ญหาขึ้นทางกลุ่มได้ทดลองผลิตสู ตรน้ าแป้ งของตนขึ้นมาเพื่อให้
สามารถกลับมาจาหน่ายขนมครกได้ตามแผนที่วางไว้ แต่อยูใ่ นระหว่างค้นหาสู ตรและคาดว่าจะได้
สู ตรที่สามารถจาหน่ายได้ในเดือนถัดไป ในด้านความเสี่ ยงของสถานที่จอดรถและบริ เวณจุดขาย
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กิจการฯ อยู่ในระหว่างการหาทาเลใหม่โดนจะย้ายไปขายสิ นค้าบริ เวณตลาดเจดีย ์ ติดกั บโรงเรี ยน
โกวิทย์ธารง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในเดือนถัดไป
7. ธุรกิจ ตี๋ห่อย ไส้ กรอก พุงโต
7.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ในช่วงเดือนกรกฏาคม ธุ รกิจ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุ งโต อยู่ในระหว่างการหาทาเล
ที่ต้ งั ร้านที่เหมาะสม โดยได้มองบริ เวณตลาดแม่เจดีย ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่ งมีผคู ้ นสัญจร และ
จับจ่ายซื้ อของเป็ นจานวนมาก เป็ นโอกาสในการจาหน่ายสิ นค้าของกิจการ ในส่ วนของวัตถุดิบได้
สั่งซื้อมาเพื่อเตรี ยมพร้อมจาหน่ายในเดือนถัดไป
7.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการจัดการเนื่ องจากกิจการยังไม่ได้เริ่ มดาเนิ นการขายในเดือน กรกฏาคม จึง
ยัง ไม่ เห็ น รู ป แบบของการบริ ห ารจัด การมากนัก แต่พ บว่ามี ปั ญ หาเรื่ อ งของสมาชิ ก ในกลุ่ม ที่ มี
ความเห็นไม่ตรงกันเรื่ องของการกาหนดจุดขาย และติดปัญหาเรื่ องเงินทุนของหุ้นส่ วนธุรกิจ คือยัง
ไม่ได้รับเงินลงทุนจากนายนราวิชญ์ ธิเตจ๊ะ จึงทาให้กิจการเริ่ มต้นได้ชา้ กว่ากลุ่มอื่น
7.3 การตลาดและการขาย
กิจการยังไม่ได้เริ่ มดาเนินการขายและการส่งเสริ มการขายในเดือนสิ งหาคม
7.4 การบริ หารเงินทุน
กิจการประสบปั ญหาเงินทุนเนื่ องจากหุ้นส่ วนยังไม่ชาระเงินในการลงทุนอีกกึ่ง
หนึ่งจากนายนราวิชญ์ ธิเตจ๊ะ เนื่องจากประสบปัญหาการเงิน นายกฤษฎา จันคา จึงได้กูย้ ืมเงินจาก
มารดาเพื่อมาลงทุนในกิจการ อีก 1,000 บาท รวม เป็ น 2,000 บาท และจะได้นาเงินไปจัดซื้ อวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ในการขายเพื่อให้พร้อมขายในเดือนถัดไป
7.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
การจัดการความเสี่ ยงของกิจการพบปั ญหาด้านการเงินในการเริ่ มต้นธุ รกิจ แต่ได้
หาทางออกโดยการกูย้ ืมเงินจากแหล่งทุนส่ วนตัวมาใช้ในกิจการ แต่หากการดาเนินกิจการประสบ
สภาวะขาดทุนในช่วงแรก กิจการอาจพบกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ใน
ด้านการจัดการความเสี่ ยงและและการแก่ไขปัญหาในเดือนกรกฎาคม จึงทาได้ไม่ดีนกั
หมวดที่ 3 หมวดธุรกิจออนไลน์
1. ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely
1.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
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ธุ รกิ จ Jarid Handmade Jewely จาหน่ ายตุ้ม หู Hand made เรซิ่ น จากดอกไม้แ ห้ ง
และดอกไม้ส ด จัด จ าหน่ า ยผ่ า นช่ อ งทาง Facebook Fanpage เพี ย งช่ อ งทางเดี ย ว โดยในเดื อ น
กรกฏาคมที่ผ่านมา เป็ นช่วงทดลองผลิต ออกแบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและมีคุณภาพมาก
ที่สุด กิจการสามารถจาหน่ ายตุม้ หู ได้ท้ งั สิ้ น 32 คู่ ขายส่ งสิ นค้าคู่ละ 100 บาท รวมรายรับจากการ
จาหน่ายสิ นค้า 3,200 บาท
1.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการจัดการการผลิต หุ่นสวนในกิจการได้กาหนดหน้าที่งาน โดยหน้าที่หลักใน
การจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์การผลิต การดาเนิ นการผลิตสิ นค้าและจัดเก็บสิ นค้า เป็ นของ นางสาวฉัตร
ลดา นาคภู รี และ นางสาวจุ ฑ ามาส ใจหลัก โดยใช้ห้อ งเช่ าของนาวสาวฉัตลดา นาคภู รี เป็ น
สถานที่ดาเนิ นธุรกิจ ส่ วนหน้าที่ในการรับคาสั่งซื้อและการจัดส่ ง เป็ นของนางสาวสุ ทธิ ดา ไกลถิ่น
เป็ นผูด้ าเนิ น การ ซึ่ งตลอดเดื อ น กรกฏาคม ที่ ผ่านมา กิ จการพบปั ญ หาเรซิ้ น ที่ ใช้ผ ลิ ต ตุ ้ม หู ท า
ปฏิกิริยากับอากาศ ทาให้เนื้ อเรซิ่ นขุ่นหมอง จึงแก้ไขโดยใช้เวลาในการพักเรซิ่ นนานขึ้นและเพิ่ม
น้ ายาเคลือบใสเพื่อให้ป้องกันปัญหาเรซิ่นขุ่น และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามขึ้น
1.3 การตลาดและการขาย
ด้า นการตลาดในเดื อ นกรกฏาคม ธุ ร กิ จ Jarid Handmade Jewely ได้จัด รายการ
ส่ งเสริ มการขาย เมื่อลูกค้าสั่งซื้ อตั้งแต่ 100 ชิ้น ราคาคู่ละ 80 บาท สั่งซื้ อ 50 ชิ้น ราคาคู่ละ 90 บาท
และสั่งซื้อ 30 คู่ลงมา ราคาส่ งคู่ละ 100 บาท โดยได้กาหนดราคาขายปลีก โดยกาหนดราคาขายปลีก
ส่ งเสริ มการขาย คู่ละ 99 บาทจากลูกค้าที่ สั่งซื้ อเข้ามาจาก Facebook Fanpage ในเดือนกรกฏาคม
สามารถจาหน่ายได้ 32 คู่ รวม ยอดขายทั้งสิ้ น 3,200 บาท
1.4 การบริ หารเงินทุน
กิจการมีรายรับจากการจาหน่ ายสิ นค้าในเดือน กรกฏาคม จานวน 3,200 บาท หัก
รายจ่ายจากวัตถุดิบและวัส ดุในการผลิ ตสิ นค้า จานวน 803 บาท หัก ค่าใช้จายในการดาเนิ นงาน
จานวน 1,099 บาท กิ จการมี กาไรทั้งสิ้ น 1,298 บาท สาเหตุที่ กิจการมี กาไรเนื่ องจากสามารถหา
แหล่ งซื้ อวัตถุ ดิบ ที่ ราคาต่ าแต่ได้สิ นค้าที่ มี คุณ ภาพดี มี ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานที่ ต่ า จึ งท าให้
กิจการมีกาไรในเดือนแรกของการดาเนินธุรกิจ
1.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ความเสี่ ยงที่พบจากการดาเนินธุรกิจด้านการผลิตสิ นค้า เนื่องจากเรซินทาปฏิกิริยา
กับอากาศทาให้เนื้ อเรซิ่ นเปลี่ยนสี เป็ นสี ขุน กิ จการได้แก้ปัญหาโดยใช้เวลาในการพักเนื้ อเรซิ่ นที่
นานขึ้นและเพิ่มน้ ายาเคลือบใสเพื่อให้เนื้ องานออกมาสวยงามและมีคุณภาพ ในส่ วนของการตลาด

67

กิจการจะเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าในช่องทางออนไลน์อื่น และเพิ่มการโฆษณาบน Facebook
Fanpage แบบเสี ยค่าใช้จ่ายซึ่งจะเริ่ มในเดือนสิ งหาคม
2. ธุรกิจจาหน่ ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์ มาตรฐาน ม.อ.ก
2.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ธุ รกิ จจาหน่ ายตุ๊กตาหมี บิ๊ กไซด์ ในช่ วงเดื อนกรกฏาคมที่ ผ่านมา มียอดจาหน่ าย
สิ น ค้ารวมทั้งสิ้ น 21 ตัว รวมเป็ นเงิน 24,510 บาท ซึ่ งมาจากการจาหน่ ายผ่านช่องทาง Facebook
เพียงช่องทางเดียว โดยในเดือนที่ผ่านมา ทารายการส่ งเสริ มการขาย จากราคาปกติ 1,150 บาท จัด
จาหน่ายเพียง 990 บาท พร้อมฟรี บริ การจัดส่ง ซึ่งถือเป็ นการเริ มต้นที่ดีในธุรกิจออนไลน์
2.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการจัดการ หุ้นส่ วนในธุ รกิจมี การจัดแบ่งหน้าที่ ก ารดาเนิ นงานออกเป็ น 2
หน้าที่หลัก คือ 1 หน้าที่ดา้ นการบริ หารการเงินและการจัดทาบัญชี การรับชาระค่าสิ นค้า และการ
ชาระค่าสั่งซื้อสิ นค้า เป็ นหน้าที่ของ นางสาวธัญญานุช อรุ ณโรจน์ ส่ วนหน้าที่ 2 คือการรับคาสั่งซื้ อ
การโฆษณาผ่าน Facebook Fanpage เป็ นหน้าที่ของ นางสาววิไลวรรณ ขันยา และ นางสาว วิภา
รัตน์ วันนอก เนื่ องจากเป็ นการขายสิ นค้าในรู ปแบบรับคาสั่งซื้อจากลูกค้าในเพจ แล้วสั่งสิ นค้าจาก
โรงงานไปยังที่อยูข่ องลูกค้าโดยตรงจึงทาให้ลดขั้นตอนในการจัดเก็บสิ นค้าไว้รอจาหน่าย
2.3 การตลาดและการขาย
ในเดื อนที่ ผ่านมา ด้านการตลาดใช้ก ารโฆษณาในเพจ Facebook เพี ยงช่ องทาง
เดี ยว และมี ก ารก าหนดโปรโมชั่นเพื่ อส่ งเสริ ม การขาย จากราคาปกติ 1,150 บาท ลดเหลื อ 990
พร้อมฟรี ค่าบริ การจัดส่ง จึงทาให้ได้ยอดขายจานวน 21 ตัว เป็ นเงิน 24,510 บาท
2.4 การบริ หารเงินทุน
ในเดือนกรกฏาคม มียอดจาหน่ายสิ นค้ารวมทั้งหมด 24,510 บาท หักต้นทุนสิ นค้า
ขาย 17,850 บาท รวมได้กาไร 6,660 บาท แต่เมื่ อกิจการหักค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน 5,299
บาท พบว่ากิจการเหลือกาไรจากการดาเนิ นงานเท่ากับ 1,361 บาท ในส่ วนของการบริ หารเงินทุน
กิ จการสามารถบริ ห ารให้เกิ ดผลกาไรได้ต้ งั แต่ เดื อนแรกที่ ป ระกอบกิ จการ แต่ ผ ลก าไรจากการ
ดาเนินธุรกิจเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานยังถือว่ามีผลตอบแทนที่นอ้ ยซึ่ งอาจเกิดจากยอดขาย
ยังไม่มากพอเนื่ องจากจาหน่ายสิ นค้าผ่านช่องทางเดียวคือ Facebook ทางนักศึกษาประกอบการจึง
จะเพิ่มยอดขายสิ นค้าไปยังช่องทางอื่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้กิจการมีรายรับที่มากพอต่อการ
ดาเนินงานต่อไป
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2.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ปั ญหาที่พบในเดือนแรกของการประกอบการ ด้านการจัดการยังไม่พบปั ญหาใด
แต่สมาชิกในกลุ่มต้องการยอดขายสิ นค้าที่มากขึ้น จึงอยู่ในช่วงของการค้นหาช่องทางขายใหม่ โดย
อาจจะเพิม่ ช่องทางจาหน่ายสิ นค้าไปยังช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น Soopee และ Lazada หรื อการสั่ง
สิ น ค้า มาเก็ บ เป็ นสิ น ค้า คงคลัง เพื่ อ เป็ นสิ น ค้าตัว อย่างเพื่ อ ให้ ลู ก ค้าสนใจโดยอาจจัด กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นสิ นค้าก่อนตัดสิ นใจซื้อ
3. ธุรกิจจาหน่ ายรองเท้ า Out let Online
3.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ธุรกิจจาหน่ายสิ นค้า Out let Online เป็ นการดาเนินธุรกิจในรู ปแบบออนไลน์ที่ไม่
มีหน้าร้านและสถานที่จดั เก็บสิ นค้า แต่ใช้วิธีการรับคาสั่งซื้อและส่ งคาสั่งซื้อไปยังโรงงานเพื่อจัดส่ ง
สิ นค้าตรงไปยังที่ อยู่ข องลูกค้า จึ งเป็ นลักษณะการประกอบการแบบซื้ อมาขายไป โดยในเดือน
สิ งหาคม จากการโฆษณาบน Facebook Fanpage มีลูกค้าสอบถามถึงสิ นค้าหลายราย แต่ไม่ตดั สิ นใจ
ซื้อสิ นค้า ทาให้ตลอดทั้งเดือนกรกฏาคม ไม่มียอดจาหน่ายสิ นค้าแม้แต่ชิ้นเดียว
3.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการจัดการยังไม่ เห็นได้ชดั เจนในช่วงเดือนแรกเนื่ องจากยังไม่มียอดจาหน่าย
สิ นค้า แต่กิจการได้สร้าง Facebook Fanpage พร้อมลงรู ปภาพสิ นค้าแต่ยงั ไม่มีการโฆษณาแบบเสี ย
ค่าใช้จ่ายบน Facebook และการจัดรายการส่งเสริ มการขายสิ นค้าแต่อย่างใด
3.3 การตลาดและการขาย
เดื อ นแรกของการประกอบการยังไม่ มี ย อดจาหนายสิ น ค้าและการจัดรายการ
ส่งเสริ มการขายแต่อย่างใด
3.4 การบริ หารเงินทุน
ในเดือนแรกกิจการมีเงินลงทุนและหมุนเวียนในกิจการ จานวน 4,000 บาท และยัง
ไม่ได้ใช้ในการดาเนินการในกิจการแต่อย่างใด
3.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ในเดือนที่ผ่านมา พบความเสี่ ยงจากการจาหน่ายสิ นค้าไม่ได้ ในเดือนถัดไปจะจัด
รายการส่ งเสริ ม การขายโดยการก าหนดโปรโมชั่นลดราคาสิ น ค้า ฟรี ค่าบริ ก ารจัดส่ ง และจาใช้
บริ การโฆษณาบน Facebook Fanpage แบบมีค่าใช้จ่าย โดยจะเริ่ มทดลองในเดือนสิ งหาคม
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4. ธุรกิจ Cokyqler
4.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ในช่ ว งเดื อ น กรกฏาคม กิ จ การขายเสื้ อผ้า Cokyqler เน้ น การขายสิ น ค้า ผ่ า น
ช่องทางออนไลน์โดยสร้างเพจใน Instragram โดยตั้งแต่สั่ งซื้ อสิ นค้าจากเมื องจี นเพื่อมาเก็บ เป็ น
สิ น ค้าคงคลังรอขายในเดื อ นที่ ผ่า นมา จาหน่ ายได้เพี ย ง 1 ตัว โดยนัก ศึ ก ษาประกอบการได้ใ ห้
ความเห็นว่าอาจเป็ นเพราะยังมิได้ทาการโฆษณาในเพจที่ดีพอ และอยูใ่ นระหว่างการหาช่องทางการ
ขายอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการจาหน่ายสิ นค้าเพิ่มเติม
4.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการจัดการ เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์ และธุ รกิจเจ้าของคน
เดี ยวไม่ มี ลูก น้องและที ม งาน การบริ หารจัดการทั้งด้านการสั่ งซื้ อสิ นค้า การจัดเก็บ การบริ หาร
เงินทุ น และการจัดส่ งสิ นค้า จึงต้องดาเนิ นการด้วยตัวของนัก ศึกษาเอง แต่เนื่ อจากยอดจาหน่ าย
สิ นค้าเดือนที่ผา่ นมายังไม่ดีนกั จึงทาให้ยงั ไม่พบปัญหาใด
4.3 การตลาดและการขาย
ด้านการตลาดในเดือนที่ผ่านมาเป็ นช่วงของการเริ่ มต้นกิจการ ธุ รกิจ Cokyqler จึง
ยังไม่ได้จดั รายการส่ งเสริ มการขาย และการโฆษณาบนเพจใน Instragram ซึ่ งงอาจเป็ นสาเหตุที่ทา
ให้มียอดจาหน่ายสิ นค้าเพียงแค่ 1 ตัว โดยจาหน่ายให้กบั คนรู ้จกั เท่านั้น ในเดือนถัดไป จะได้ทาการ
โฆษณาบนเพจให้มากขึ้น มีการถ่ายภาพโฆษณาสิ นค้าลงใน Instragram และเพิ่มบริ การจัดส่ งสิ นค้า
ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4.4 การบริ หารเงินทุน
ในเดือนที่ผา่ นมา กิจการใช้เงินลงทุนเพื่อสั่งซื้ อสิ นค้าเข้ามาจาหน่าย จานวน 6,810
บาท รวม ค่าขนส่ ง 600 บาท รวมใช้จ่ายในการขายสิ นค้า 7,410 บาท โดยกันเป็ นเงินสดหมุนเวียน
ในกิจการ 2,590 บาท รวมเงินลงทุนในกิจการทั้งสิ้ น 10,000 บาท แต่มียอดขายสิ นค้าเพียง 1,530
บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน รวม 1,000 บาท รวมกิจการ มีกาไรจากการ
ดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 530 บาท ซึ่ งถือเป็ นผลกาไรที่ นอ้ ยมาก และไม่คุม้ ค่าต่อการดาเนิ นกิจการ อีกทั้ง
ยังไม่ได้ปันส่วนค่าแรงและค่าเช่าสถานที่ใช้ในการจัดเก็บสิ นค้าแต่อย่างใด
4.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
การจัดการความเสี่ ยงด้านยอดขาย ในเดือนที่ผ่านมายังไม่มีการโฆษณาแบบเสี ย
ค่าใช้จ่ายใน Instragram และไม่มีการจัดรายการส่ งเสริ มการขายแต่อย่างใดจึงทาให้โอกาสในการ
จาหน่ายสิ นค้ามีนอ้ ย ซึ่ งนักศึกษาประกอบการ จะทดลองโฆษณาแบบเสี ยค่าใช้จ่าย ใน Instragram
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และสารวจเพื่อหาทาเลหน้าร้านเพื่อฝากขายสิ นค้า ณ ตลาดริ นคา บนถนนสุ เทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
และจะเริ่ มดาเนินการในเดือน สิ งหาคม

ส่ วนที่ 3 ผลการดาเนินธุรกิจในเดือน สิ งหาคม (สรุปรายงานผลการดาเนินงานครึ่งภาค
การศึกษา)
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสังเกตการณ์ดาเนิ นงานโครงงานธุ รกิจ พร้อมกับการรับฟั งการ
รายงานผลการดาเนินงานในช่วงเดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2561 จึงได้วิเคราะห์แยกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
โอกาสในการสร้ า งธุ รกิ จ และแนวทางการพัฒ นาสู่ ก ารเป็ นผูป้ ระกอบการของนัก ศึ ก ษา ซึ่ งมี
องค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้ ความสาเร็จด้านการจัดการ ด้านการตลาดและการขาย ความสาเร็ จด้าน
การบริ หารเงินทุน และความสาเร็จด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ผลการศึกษาในแต่ละหมวดธุรกิจจะมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มโครงงานธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1. หมวดธุรกิจเฟรนไชส์
1. ธุรกิจ ต. เนื้อย่ าง
1.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
สถานการณ์ โดยทั่วไปยัง คงจาหน่ ายได้อ ย่า งต่ อเนื่ อง เนื่ อ งจากในบริ เวณลาน
กิจกรรม Think Park มีคู่แข่งที่ขายสิ นค้าในประเภทเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันเพียงรายเดียว และเป็ น
ร้าน ต.เนื้ อย่าง ของผูซ้ ้ือเฟรนไชส์อีกรายหนึ่ งซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณลานกิจกรรมห้างสรรพสิ นค้าเมย่า แต่
ก็ไม่ได้กระทบกับยอดขายสิ นค้ามากนัก โดยนายพนารักษ์ มะโน นักศึกษาประกอบการมองว่า เป็ น
โอกาสในการขายสิ นค้ามากขึ้น เนื่ องจากลูกค้าเลือกซื้ อสิ นค้าจากอีกร้านหนึ่ ง แล้วเดินข้ามมาเดิน
ชมสิ นค้ายังอีกฝั่ งหนึ่ งแต่ในระหว่างทางทานสิ นค้าหมดแล้วและอยากทานต่อก็สามารถซื้ อสิ นค้า
เพิ่มจากร้านของตนได้ ปั ญหาที่ พ บในระหว่างประกอบการอาจมี บ างวันที่ ฝนตกท าให้ยอดขาย
สิ นค้าน้อย กับทาง Think Park จะขอขึ้นค่าเช่าที่อีก 50 บาท ต่อวัน แต่ไม่ได้รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้
กระทบกับการประกอบการมากนัก
1.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านบริ หารจัดการ นายพนารักษ์ มะโน นักศึกษาประกอบการสามารถบริ หาร
จัดการร้านด้วยตนเองได้เป็ นอย่างดี ไม่พบปั ญหาใดในการดาเนิ นธุรกิจ และมีการใช้ Application
Line เข้ามาช่วยในการประสาน สั่งการ จัดตารางเวรงานและติดตามงานจากลูกจ้างในร้านได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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1.3 การตลาดและการขาย
ในช่วงเดือนที่ผา่ นมากิจการ ต.เนื้อย่าง มียอดขายโดยเฉลี่ยประมาณ วันละ 5,000 –
6,000 บาท ต่อวัน หัก ต้น ทุ น คงที่ โดยประมาณ วันละ 1,500 บาท จะได้ก าไรในการขายสิ นค้า
ประมาณวันละ 3,500 – 4,500 บาท โดยจะคงโปรโมชั่นซื้ อ 10 ไม้ แถม 1 ไม้ ต่ อไป เพื่ อรอรั บ
นักท่องเที่ยวในช่วง Hi - Season ของจังหวัดเชียงใหม่
1.4 การบริ หารเงินทุน
ในเดือนสิ งหาคม กิจการ ต.เนื้ อย่างมีรายได่จากการขายสิ นค้ารวมทั้งสิ้ น 79,300
บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 63,701 บาท รวมกาไรสุ ทธิ อยู่ที่ 15,599 บาท หากเทียบ
สัดส่ วนกาไรต่อยอดขายคิดเป็ น 19.67 % เมื่อเทียบกับอัตรากาไรในเดือนที่ผ่านมา ถือมีเปอร์เซ็นต์
ที่ น้อยกว่า แต่ เมื่ อดู จากยอดจาหน่ ายสิ น ค้า คื อว่ากิ จการมี ก ารพัฒ นายอดขายสิ น ค้าที่ ดีข้ ึ น โดย
สามารถขายสิ นค้าได้เพิ่มจากเดือนก่อนถึง 58,200 บาท ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานที่เพิ่มขึ้น จึงผัน
แปรจากยอดขายสิ นค้าที่มากขึ้นนัน่ เอง
1.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ความเสี่ ยงที่พบในกิจการคืออาจมีสินค้าไม่พอขายในบางวันที่ลูกค้ามาก
จึ งจะได้ส ต๊ อคสิ นค้าเพิ่ ม เพื่ อให้ มี สิ นค้าเพี ย งพอส าหรั บ การขายในแต่ ละวัน ในส่ วนของค่ าเช่ า
สถานที่ขายสิ นค้าถึงทาง Think Park จะเพิ่มค่าเช่าที่ข้ ึนอีกวันละ 50 บาท แต่เมื่อเที่ยบกับยอดขาย
สิ นค้าที่ได้รับ ยังถือว่ารับได้กบั ส่ วนต่างที่เพิ่มขึ้นนี้
2. หมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
1. ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด
1.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สังเกตและจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน
สิ งหาคม ที่ผ่านมา ทางร้านได้พยายามหาทาเลตั้งร้านใหม่ โดยทดลองย้ายจุ ดขายมาบริ เวณร้าน
เสวนาพาเพลีน ต.สุ เทพ อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่ สิ นค้ามี ยอดขายเพิ่ มขึ้นจากจุ ดขายเดิ ม แต่หลังจาก
ทดลองขายสิ นค้าได้สองวัน กลับเจอปั ญหาถูกไล่ที่เนื่ องจากมีปัญหากับเจ้าของพื้นที่เช่ารายเดิม จึง
ย้ายมาตั้งร้ านบริ เวณหน้าร้ านขายสิ น ค้าเบ็ดเตล็ด ของครอบครั วนาย นราพงษ์ สุ วรรณตระกู ล
บริ เวณการเคหะหนองหอย จ.เชียงใหม่ ในภาพรวมของเดือนสิ งหาคม กิจการสามารถขายสิ นค้าได้
แต่อาจพบอุปสรรคด้านการขายเนื่ องจากอยู่ในช่ วงฤดูฝน ในส่ วนของการผลิตสิ นค้า พบปั ญหา
ต้นทุนวัตถุดิบขึ้นราคา แต่ไม่ได้ปรับราคาสิ นค้าขึ้นเนื่ องจากสามารถรับกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ หาก
วัตถุดิบขึ้นราคาต่อเนื่อง อาจพิจารณาปรับราคาสิ นค้าขึ้นให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
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ภาพที่ 4.17 แสดงจุดขายใหม่ของกิจการ Dr. Grill หมูยา่ งกะทิสด ณ การเคหะหนองหอย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
ที่มา ผูว้ ิจยั
1.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการร้านในสิ งหาคมที่ผา่ นมา พบว่าสมาชิกในกลุ่มมีการจัดแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการต่าง ๆ ตามตารางหน้าที่ ที่ได้จดั ไว้ เหมือนเดือนกรกฏาคม
ในส่ วนของสมาชิ กในกลุ่มธุ รกิจพบปั ญหาความเห็นที่ไม่ลงรอยกันบ้างในเรื่ องของการย้ายทาเล
ที่ ต้ งั ในช่ วงแรก แต่สามารถพู ดคุยปรับ ความเข้าใจกันได้และดาเนิ นธุ รกิจร่ วมกันได้ในที่สุด ใน
ส่ วนของทาเลที่ยา้ ยมาในบริ เวณการเคหะหนองหอย นอกจากทาให้กิจการมียอดขายสิ นค้าเพิ่มขึ้น
และยังสามารถลดต้นทุนค่าเช่าสถานที่ และมีความสะดวกในเรื่ องของการจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์
ในการผลิ ตเนื่ องจากสามารถฝากอุป กรณ์ เหล่ า นี้ ที่ ค ลัง สิ น ค้า หลังร้ านขายสิ น ค้าเบ็ ด เตล็ ดของ
ครอบครัวนายนราพงษ์ สุวรรณตระกูล ได้ในจุดเดียว
1.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์วางจาหน่ายเหมือนในเดือนกรกฏาคม คือ เนื้ อหมูย่าง
เนื้อหมูสามชั้นย่าง เนื้อสันคอย่าง ไส้หวาน แป้งนม คางหมู ลิน้ หมู และใส้สุดย่าง พร้อมน้ าจิ้ม 3 รส
ได้แก่ น้ าจิ้มสามรส น้ าจิ้มแจ่วแซบ และน้ าจิ้มแจ่วมะขาม โดยมีสินค้าขายดี คือ รายการเนื้ อหมูย่าง
และเนื้ อสามชั้นย่าง ส่ วนสิ นค้าอื่น ขายได้ในระดับคงที่ ส่วนของราคา ได้ปรับราคาทาโปรโมชัน่ อยู่
ที่ ขีดละ 30 บาท ยกเว้นแป้ งนมที่จะขายราคา ขีดละ 35 บาทเท่าเดิมเนื่ องจากต้นทุนสิ นค้าสู งที่สุด
ในส่ วนของช่ องทางการจัดจาหน่ ายเดือนกรกฏาคมที่ ผ่านมา ใช้ช่ องทางขายหน้าร้าน พร้อมจัด
โปรโมชัน่ โทรสั่งสิ นค้าหรื อสั่งในช่องทางออนไลน์ หากจุดส่งสิ นค้าอยูใ่ กล้บริ เวณหน้าร้าน และมี
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ยอดขายสิ นค้าเกิน 50 บาทขึ้นไป ด้านการส่ งเสริ มการขายเดือน สิ งหาคม ที่ผา่ นมา ได้จดั โปรโมชัน่
ลดราคาขีดละ 35 บาท เว้น เมนูแป้ งนมที่ยงั คงราคาขาย 35 บาท พร้อมปรับเวลาขายสิ นค้ามาขาย
ในช่ วงเวลา 16.00 น. – 20.30 น. โดยสรุ ปสถานการณ์ ก ารขายและการตลาดในเดื อนสิ งหาคม
พบว่าหลังจากย้ายทาเลมายังจุดขายใหม่ กิจการสามารถทายอดขายได้เฉลี่ยวันละ 800 บาท ขึ้นไป
ซึ่ งถือว่าดีกว่าจุดขายเดิมที่ ขายได้เพียง 300 ถึ ง 500 บาท ต่อวันเท่านั้น จุดขายที่ดีจึงมีส่วนช่วยให้
สิ นค้าของกิจการสามารถขายได้
1.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่ วนของการบริ หารเงินทุนพบว่า ในเดือนสิ งหาคม กิจการ Dr. Grill หมูย่าง
กะทิ ส ด มี รายได้จากการขาย 11,045 บาท หัก ค่าต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ น จานวน
9,933 บาท ได้กาไรสุ ทธิ เท่ากับ 1,112 บาท หากเที่ยบกับผลประกอบการที่ขาดทุนในเดือนที่ผ่าน
มา พบว่า กิจการสามารถผลิกสถานการณ์ให้เกิดกาไรจากการดาเนิ นงานได้ในเดือนที่ 2 ของการ
ประกอบการ แต่ยงั ถือว่าเป็ นรายได้ที่นอ้ ยจากการประกอบธุรกิจ และเป็ นปัญหาสาคัญที่กิจการต้อง
พยายามดาเนินการทางการตลาดเพื่อให้กิจการสามารถขายสิ นค้าได้มากขึ้น
1.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่พบตลอดเดือนสิ งหาคม คือ ความเสี่ ยงในเรื่ องของทาเลขายสิ นค้า
ที่พบปัญหาขัดแย้งกับเจ้าของสถานที่เดิมจนถูกไล่ที่ นักศึกษาประกอบการได้เรี ยนรู ้ในเรื่ องของการ
ติดต่อประสานงาน และมารยาทในการทาธุ รกิจ ว่า ในการค้นหาทาเลเพื่อขายสิ นค้า ควรพบกับ
เจ้าของสถานที่ ที่ แท้จริ งหรื อผูม้ ี อิท ธิ พ ลในพื้ น ที่ ที่ เราจะท าธุ รกิ จก่ อน เพื่ อป้ องกัน ปั ญ หาความ
ขัดแย้งในการดาเนินธุรกิจในภายหลัง แต่หลังพบปัญหา นักศึกษาประกอบการได้แก้ปัญหาโดยย้าย
จุดขายจากพื้นที่ขดั แย้งไปยังจุดตั้งร้านปัจจุบนั คือ บริ เวณการเคหะหนองหอย จนสามารถขายสิ นค้า
ได้ในที่สุด อีกความเสี่ ยงที่พบ คือความเสี่ ยงจากการผลิ ตสิ นค้าขาย โดยหลังจากขายสิ นค้าในจุด
ขายใหม่ได้ไม่นาน ก็ถูกร้องเรี ยนจากร้านค้าฝั่งตรงข้ามเนื่ องจากควันจากการย่างสิ นค้าขายลอยเข้า
ร้านค้าฝั่ งตรงข้าม ทางกิจการจึงแก้ไขปั ญหาด้วยการทาปล่องควันให้สูงขึ้น และย้ายเตาย่างไปไว้
ด้านหลังร้ านเพื่ อลดปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น หลังจากแก้ปัญ หาด้วยวิธีดังกล่าว ก็ไม่พ บข้อร้องเรี ยนจาก
ร้านค้าข้างเคียงเพิ่มแต่อย่างใด
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ภาพที่ 4.18 กิจการ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด ได้ยา้ ยเตาย่างมาอยู่บริ เวณตรอกริ มถนนหลังร้านเพื่อ
ป้องกันปัญหาควันลอยกระทบร้านค้าในบริ เวณใกล้เคียง
ที่มา ผูว้ ิจยั
2. ธุรกิจ Chicken Q
2.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สังเกตและจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน
สิ งหาคม ที่ผ่านมา เป็ นช่วงแรกของการเริ่ มต้นกิ จการ จุดตั้งร้านอยู่ในตลาดเจดีย ์ ติดกับโรงเรี ยน
โกวิทย์ธารง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากการทดลองขายสิ นค้า พบว่าราคาที่กาหนดไว้คือ
ไก่ ป๊ อบขนาดแก้วกระดาษไซด์เล็ก 29 บาท แก้วกระดาษไซด์ใหญ่ 35 บาท ไม่ส ามารถขายได้
เนื่ องจากลูกค้าในพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็ นเด็กนักเรี ยนในระดับชั้นประถม และมัธยม ที่มีกาลังซื้ อน้อย
จึงได้ปรับลดราคา และขนาดบรรจุสินค้า 2 ขนาดคือ แก้วกระดาษเล็ก ขายในราคา 15 บาท และ
แก้วกระดาษใหญ่ ขายในราคา 25 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มและกาลังซื้อของลูกค้า จึงสามารถ
ขายสิ นค้าได้ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ในภาพรวมของการขายสิ นค้ายังมี ย อดขายน้อยกว่าเป้ าหมายที่
คาดการณ์ไว้
2.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้ า นการบริ หารจั ด การร้ า น ในเดื อ นสิ งหาคม ซึ่ งเป็ นเดื อ นแรกของการ
ประกอบการในรู ปแบบเจ้าของคนเดียว ในส่ วนของการจัดการร้าน นายนคริ นทร์ วงศ์ยงั ประเสริ ฐ
สามารถบริ หารจัดการทั้ง การจัดการการผลิตสิ นค้าและการจัดซื้ อ การขายสิ นค้า และการบริ หาร
สิ นค้าและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ได้เองโดยไม่พบปั ญหาใด แต่ปัญหาที่พบโดยส่ วนใหญ่อยู่ในเรื่ อง
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ของการขายสิ นค้า เนื่องจากยอดขายสิ นค้ายังไม่เป็ นที่พอใจ ซึ่งจะได้จดั รายการส่งเสริ มการขายและ
ทดลองออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทดลองตลาดต่อไป
2.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิ ตภัณฑ์ จะมี ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ วางจาหน่ าย ได้แก่ ไก่ ป๊อปราดซอสบาบิ คิว เฟ
รนฟรายส์ และกาลังหาผลิตภัณฑ์ใหม่มาเติมให้ร้านมีสินค้าเพิ่มมากขึ้น คือ ชีสบอล ไก่ไม่มีกระดูก
และเบอร์เกอร์ ไก่ ซึ่ งได้ลดราคาสิ นค้าและขนาดบรรจุให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในพื้นที่
คื อ แก้วกระดาษเล็ก ขายในราคา 15 บาท และแก้วกระดาษใหญ่ ขายในราคา 25 บาท แต่ ใ น
ภาพรวมกิ จการยังขายสิ น ค้าไม่ ไ ด้ดีต ามที่ คาดการณ์ ไ ว้ จึ งได้จดั ทาใบปลิ ว ส่ วนลด 10 % เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็ นที่รู้จกั และจะได้ทาเพจนาเสนอสิ นค้าพร้อมแจ้งรายการส่ งเสริ มการขาย
ในเดือนถัดไป
2.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่ วนของการบริ หารเงินทุนพบว่า ในเดือนสิ งหาคม กิจการ Chicken Q มีรายได้
จากการขายทั้งสิ้ น 5,254 บาท มี ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 3,978 บาท รวมกาไรจากการ
ดาเนิ นธุ รกิจทั้งสิ้ น 1,276 บาท ถือว่าเป็ นรายได้ที่นอ้ ยสาหรับการประกอบการ จึงเป็ นปัญหาสาคัญ
ที่ นายนคริ นทร์ วงศ์ยงั ประเสริ ฐ จะต้องเร่ งดาเนินการส่งเสริ มการขายเพื่อให้ร้านเป็ นที่รู้จกั แก่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายนามาสู่ ยอดขายสิ นค้าที่มากขึ้นต่อไป
2.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่พบในเดือนสิ งหาคม พบปัญหาดังต่อไปนี้
2.5.1 สิ นค้าขายได้นอ้ ย ได้แก้ไขปัญหาโดยปรับลดราคาและขนาดบรรจุสินค้าให้
สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากที่ได้กาหนดราคาสิ นค้าขนาดแก้วกระดาษขนาดเล็ก 29 บาท
แก้วกระดาษขนาดใหญ่ 35 บาท ปรับเป็ น แก้วกระดาษเล็ก ขายในราคา 15 และแก้วกระดาษใหญ่
ขายในราคา 25 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับกาลังซื้ อของลูกค้าเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนชั้นประถม และ
มัธยมศึกษา และผูป้ กครองที่มารอรับบุตรหลาน
2.5.2 ท าเลที่ ต้ ัง ร้ า นอยู่ ใ นมุ ม อับ และทางโครงการตลาดเจดี ย ์ส ร้ า งรั้ วกั้น เขต
ระหว่างโรงเรี ยนโกวิทย์ธารง และตลาดเจดีย ์ ทาให้ปริ มาณนักเรี ยนที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าลดลง อีกทั้งมี
คู่แข่งร้านสเต็คที่อยู่ใกล้เคียงขายสิ นค้าลักษณะคล้ายกันจึงเกิดการแย้งลูกค้ากันขึ้น ความเสี่ ยงข้อนี้
นักศึกษาประกอบการจะแก้ไขโดยออกแจกใบปลิว และทาลองฝากขายสิ นค้าในร้านค้าที่อยู่นอก
กาแพงตลาดเจดียเ์ พื่อเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้า ซึ่งจะได้ดาเนินการในเดือนถัดไป
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3. ธุรกิจมิสเตอร์ เกลียว
3.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สังเกตและจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน
สิ งหาคมที่ผ่านมา เป็ นเดือนแรกของการเริ่ มประกอบธุ รกิจ ทาให้ทราบถึงปั ญหาต่างๆในด้านการ
ดาเนินงาน วัตถุดิบ และการขาย ซึ่งปัญหาที่พบในช่วงเดือนที่ผา่ นมา กิจการพบปัญหาด้านการผลิต
สิ นค้าเนื่ องจากมันเกลียวที่ทอดได้ อมน้ ามัน และไม่มีความกรอบ จึงทดลองเปลี่ยนสู ตรแป้ งและ
อุณหภูมิในการทอดจนได้สูตรการทอดมันเกรี ยวที่รสชาติดีและมีความกรอบ ในส่ วนของที่ต้ งั ร้าน
ตั้งอยู่บริ เวณตลาดเจดี ยจ์ ุ ดขายเดียวกับ ธุ รกิ จ Chicken Q ของนายนคริ นทร์ วงศ์ยงั ประเสริ ฐ ใน
ลักษณะร่ วมหารค่าเช่าและใช้พ้ืนที่หน้าร้านร่ วมกันเนื่ องจากกิจการทุนน้อย ในเดือนนี้ กิจการพบ
ช่ วงเวลาที่ กิ จการสามารถขายสิ น ค้าได้ดี คื อช่ วงเวลา 15.00 น. ไปจนถึ ง 17.00 น. ของทุ ก วัน
โดยเฉพาะวันจันทร์ ถึงศุกร์ เนื่ องจากกลุ่มลูกค้าที่มาซื้ อสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูป้ กครองที่มารอ
รับบุตรหลานที่มาเรี ยนในโรงเรี ยนโกวิทย์ธารงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อุปสรรค์ในการขายสิ นค้าใน
เดือนนี้ คือเริ่ มเข้าสู่ ฤดูฝน ทาให้ขายสิ นค้าไม่ได้ในบางวัน
3.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้ า นการบริ หารจัด การร้ า นในช่ ว งเดื อ น ที่ ส อง ด้ า นการจัด สรรหน้ า ที่ ก าร
ดาเนิ นงาน ยังคงเป็ นไปในลักษณะการช่วยกันดาเนิ นการ โดยหน้าที่ในการทอดและการปรุ งรส
และการจัดซื้ อวัตถุดิบเป็ นของ นายสมศักดิ์ สนิ ท หน้าที่การจัดเตรี ยมวัตถุดิบ นามันเข้าเครื่ องหั่น
เกลียว เสี ยบไม้ เป็ นของ นายธนากร ชมภูธญ
ั และหน้าที่ในการจดบันทึกรายการบัญชีและยังช่วย
จัดเตรี ยมวัตถุดิบเป็ นของ นางสาวเยาวลักษณ์ พลหาญ ซึ่งตลอดเดือนที่ผา่ นมาไม่พบปัญหาด้านการ
จัดแบ่งหน้าที่ภายในร้าน แต่พบปัญหาวัตถุดิบขายตลาด และด้อยคุณภาพเนื่องจากมันฝรั่งถูกน้ าเกิด
ความชื่ น ทอดไม่ ก รอบ จึ ง แก้ไ ขปั ญ หาโดยการน าวัตถุ ดิ บ ที่ พ บปั ญ หามาวางผึ่ งแดดให้แห้ ง ก็
สามารถนามาใช้ผลิตสิ นค้าได้เหมือนเดิม
3.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่ายในเดือนนี้ ได้แก่ มันเกรี ยวทอด รสซาว
ครี มและหัวหอม รสพิซซ่ า รสปาปรี กา้ รสลาบ รสชี ส รสต้มยา และรสบาบิคิว มีราคาไม้ละ 20
บาท ทุกรสชาติ และได้จดั รายการส่ งเสริ มการขายโดยเมื่อซื้ อมันเกลียวครบ 3 ไม้ ลดราคาเหลือ 50
บาท จากปกติ 60 บาท ท าให้ ได้ย อดขายเพิ่ ม มากขึ้ น โดยมี ยอดรวมจากการจาหน่ ายมัน เกลี่ ย ว
ทั้งหมด 6,430 บาท และจะทดลองแจกใบปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็ นที่รู้จกั ในเดือนถัดไป
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3.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่ วนของการบริ หารเงินทุนพบว่า ในเดือน สิ งหาคม กิจการ มันเกลียว มีรายได้
จากการขาย เข้ามาทั้งสิ้ น 6,430 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวม 4,307 บาท กิจการมีกาไร
สุ ท ธิ จากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 2,123 บาท ในเดื อนนี้ กิ จการไม่ มี ก ารซื้ ออุ ป กรณ์ เพื่ อใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจใดๆ
3.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่ พ บในเดื อ นที่ ผ่านมา กิ จการมิ ส เตอร์ เกลี ย วพบปั ญ หาในการ
ดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
3.5.1 สถานที่ต้ งั ของกิจการทาเลการขายไม่ดี ขายสิ นค้าได้นอ้ ยและถูกบัง
หน้า ร้ า น หุ้ น ส่ ว นกิ จ การจึ ง วางแผนจัด ท าใบปลิ ว เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ร้านให้ เป็ นที่ รู้ จัก ซึ่ งจะ
ดาเนินการในเดือนถัดไป อีกทั้งจะเพิ่มจุดขายอีก 1 จุดร่ วมกับธุรกิจ Chicken Q โดยนาสิ นค้าไปตั้ง
โต๊ ะ ขายยัง บริ เวณทางเท้ า ติ ด กั บ โรงเรี ยนโกวิ ท ย์ ธ ารงค์ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการขายและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าให้กบั กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับรู ้
3.5.2 พบปัญหาวัตถุดิบขาดตลาดและได้วตั ถุดิบไม่ตรงตามความต้องการ
กิจการแก้ไขโดยการสั่งซื้ อวัตถุดิบเพื่อนามาจัดเก็บเป็ นวัตถุดิบ คงคลังเพิ่มขึ้น และหากพบวัตถุดิบ
คื อมัน ฝรั่ ง ที่ ถู ก ล้างน้ ามาแล้ว ก็ จะน ามาตากผึ่ งแดดไล่ ค วามชื่ น ก่ อนน ามาจัดเก็ บ ก็ ส ามารถใช้
วัตถุดิบนั้นผลิตสิ นค้าได้มีคุณภาพเหมือนเดิม
3.5.3 ปั ญ หาด้านการผลิต กิจการไม่ส ามารถผลิ ตสิ นค้าได้ทันในช่วงที่
ลูกค้าเข้ามาซื้ อสิ นค้าพร้ อมกันในปริ ม าณมาก กิ จการแก้ไขปั ญหานี้ โดยจะได้จดั ซื้ อเตาทอดมัน
เกลี่ยวเพิ่มอีก 1 เตา เนื่องจากเตาเดิมที่ใช้ผลิตสามารถทอดได้ ครั้งละ 2 ไม้เท่านั้น
4. ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด
4.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สังเกตและจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน
สิ งหาคมที่ผา่ นมา กิจการได้ยา้ ยสถานที่ต้ งั ร้านมายังบริ เวณหน้าร้าน Backyard ซึ่งเป็ นสถานบันเทิง
ขนาดเล็ ก ตั้ง อยู่บ ริ เวณสั น ติ ธ รรมพลาซ่ า อ.เมื อ ง จ.เชี ย งใหม่ โดยให้ เหตุ ผ ลที่ เลื อ กสถานที่ น้ ี
เนื่ องจากเป็ นจุดขายที่น่าจะมีผูค้ นสัญจรไปมามาก และเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้าให้กบั กลุ่มนัก
เที่ยวที่มาเที่ยวยังสถานบันเทิงในบริ เวณใกล้เคียง อีกทั้งในเดือนนี้ นักศึกษาประกอบการได้ทาการ
ปรับสู ตรและเปลี่ยนเมนู เป็ นข้าวยาหมูกอ้ นทอดเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายคือนักเที่ยวที่
มักจะรับประทานยา เป็ นอาหารกับแกล้มในขณะดื่มสุ รา ดังนั้นในช่วงเดือนสิ งหาคมจึงเป็ นช่วงที่
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กิจการมีก ารปรับ เปลี่ยนองค์ป ระกอบต่างๆในกิ จการเป็ นอย่างมาก เพื่ อเพิ่ มโอกาสในการสร้ าง
ยอดขายให้กิจการเพิ่มขึ้น
4.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการร้านในช่วงเดือนสิ งหาคม พบว่ากิจการมีการปรับสู ตรและ
ปรับรู ปแบบของสิ นค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น ในส่ วนของการจัดแบ่งหน้าที่การทางาน
ยังคงรู ปแบบการดาเนิ นการเหมือนเดือนกรกฏาคม ที่ ให้สมาชิกทุกคนเข้าร้านเพื่อช่วยขายสิ นค้า
เนื่ องจากยังเป็ นทาเลใหม่ และเมนูการขายใหม่ ในส่ วนของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ขายสิ นค้า จะใช้
วิธีก ารขนย้ายจัดเก็ บ และใช้ห้องพัก ของ นางสาวอัก ษรสมัย โตพัญ ญะ เป็ นสถานที่ จดั เก็บ และ
คลังสิ นค้าเหมือนในเดือนที่ผา่ นมา โดยในช่วงแรกให้ทุกคนทาหน้าที่ช่วยขนย้าย และช่วยทาความ
สะอาดอุปกรณ์ต่างๆ
ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่งของการดาเนินธุรกิจในเดือนสิ งหาคมกิจการยังคงพบ
ปั ญหาวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าเน่ าเสี ย จากสิ นค้าขายไม่ได้ ซึ่ งเกิ ดจากระบบการจัดซื้ อและการ
จัดการการขายและคลังสิ นค้าไม่มีประสิ ทธิ ภาพ สมาชิ กในกลุ่มทราบถึงปั ญหาและจะหาวิธีการ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดยพยายามลดปริ มาณการสต๊อคสิ นค้าคง และสังเกตสิ นค้าขายดีเพื่อจัดการ
การสั่งซื้อสิ นค้าให้มีปริ มาณที่พอเหมาะ
4.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ว างจาหน่ ายในเดือน สิ งหาคม มีการปรับเปลี่ยนจาก
หมูห่อข้าวทอดในน้ ามันและเมนูหมูป้ ั นก้อนห่ อใส้ชีส เป็ นยาหมูกอ้ นทอดเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายคือนักเที่ยวและสมาชิกในกลุ่มมีความถนัดในเมนูนามากกว่าเมนูทอด ทาให้ได้สิน ค้าที่มี
รสชาติดี โดยจาหน่ายในราคาจานละ 49 บาท โดยเพิ่มเมนู ปี กไก่ทอด เอ็นไก่ทอด ยารวม ยาวุน้ เส้น
และนักเก๊ตไก่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจาหน่ ายสิ นค้าให้มากขึ้น โดยในเดือนสิ งหาคม กิจการมียอด
จาหน่ายสิ นค้าทั้งสิ้ น 7,816 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ถึง 5,730 บาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากทาเลที่ดีข้ ึน
และสิ นค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น
ในส่ วนของการส่ งเสริ มการขาย กิจการยังไม่มีการจัดรายการส่ งเสริ มการขายด้วย
การลดราคา แต่เน้นการส่ งพนักงานในร้านออกไปนาเสนอสิ นค้าถึงโต๊ะทั้งในร้าน Backyard เอง
และร้านที่ อยู่บริ เวณใกล้เคียง เนื่ องจากลูกค้าเห็ นสิ นค้าแต่ไม่กล้าเข้ามาซื้ อ ซึ่ งการใช้กลยุทธิ์ ขาย
ตรงสามารถเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้าให้กบั กิจการได้อย่างมากในเดือนที่น้ ี
4.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่ วนของการบริ หารเงินทุนพบว่า ในเดือนสิ งหาคม กิจการ EP หมูทอดนมสด
มีรายได้จากการขายสิ นค้า จานวน 7,816 บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร จานวน
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6,610 บาท รวมกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 1,206 บาท กิจการมีกาไรในเดือนสิ งหาคมเนื่ องมาจากยอดขาย
สิ นค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากการย้ายทาเลและปรับเปลี่ยนรู ปแบบสิ นค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้า นความเสี่ ย งที่ พ บในเดื อ นที่ ผ่ านมา พบปั ญ หาสิ น ค้า ขายไม่ ไ ด้ใ นบางวัน
เนื่ องจากเริ่ มเข้าสู่ ฤดูฝนและสถานบันเทิงในระแวกส่ วนใหญ่ เป็ นร้านเปิ ดโล่ง กลุ่มนักเที่ยวส่ วน
ใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะ จึงทาให้ปริ มาณลูกค้าที่มาเที่ยวยังสถานบันเทิงน้อยลง ส่ งผล
กระทบกับ ยอดขายกับกิ จการอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ ได้ ส่ วนวิธีก ารแก้ไขปั ญหา กิ จการอาจเพิ่ มช่ อง
ทางการขายอื่นๆ เช่น บริ การส่ งสิ นค้าออนไลน์ในบริ เวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายต่อไป
ความเสี่ ย งด้านสิ น ค้าและวัตถุ ดิบ เน่ าเสี ยได้วางแผนบริ ห ารจัดการโดยการซื้ อ
วัตถุดิบในปริ มาณที่น้อยลง สังเกตสิ นค้าขายดีเพื่อให้สามารถกาหนดปริ มาณการสต๊อคสิ นค้าได้
อย่างเหมาะสม เพิ่มความถี่ในการซื้ อหรื อรอบการสั่งซื้ อวัตถุดิบให้มากขึ้น เพื่อให้วตั ถุดิบสดใหม่
และไม่คา้ งสต๊อคจนเน่าเสี ย ซึ่งจะเริ่ มควบคุมอย่างจริ งจังในเดือนถัดไป

ภาพที่ 4.19 ภาพจุดขายใหม่บริ เวณสันติธรรมพลาซ่ า และรายการสิ นค้าใหม่ที่กิจการมีจาหน่ายเพิ่ม
จากเดือนก่อน
ที่มา ผูว้ ิจยั
5. ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI)
5.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สังเกตและจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน
สิ งหาคม ที่ผ่านมากิจการประสบปัญหาร้านที่ขอเช่าร่ วมกับร้านอาหารตะวันตกบริ เวณถนนท่าแพ
พบปัญหาฝุ่ นและเสี ยงจากการปรับปรุ งหน้าร้านที่อยูต่ ึกฝั่งตรงข้ามทาให้กิจการไม่สามารถเปิ ดร้าน
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ได้ จึงได้เน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และพยายามหาหน้าร้านเพื่อจาหน่ายสิ นค้าใหม่ โดยไป
จาหน่ายสิ นค้าในแผงตลาดต้นลาใย ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 04.00 น.
ถึง 07.00 น. ของทุกวัน และได้เปลี่ยนชื่อร้านเป็ น EAZI LAZI เพื่อให้เหมาะกับรู ปแบบของสิ นค้าที่
จานามาขายเพิม่ คือ กาแฟที่ใช้กะทิเป็ นส่ วนประกอบแทนน้ านมวัว แฮมเบอร์เกอร์ และแซนวิซ
5.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการร้านในช่วงเดือนที่สอง กิจการพบปัญหาที่ต้ งั ร้านมีมลภาวะ
จากเสี ยงและฝุ่ นจากการปรับปรุ งร้านค้าในบริ เวณใกล้เคียง กิจการจึงไม่สามรรถเปิ ดร้านเพื่อขาย
สิ นค้าตามที่ได้วางแผนไว้ จึงใช้สถานที่เพื่อผลิตสิ นค้ารอขายเท่านั้น
ด้านการการบริ หารจัดการและการจัดแบ่งหน้าที่ในการดาเนินการต่างๆ เนื่องจาก
มีจานวนสมาชิกในหุ ้นส่ วนกิจการ 2 คน จึงช่วยกันทาหน้าที่ต่างๆ โดยหน้าที่ในการจัดซื้ อ การผลิต
เป็ นของ นางสาวอารี ยา พรมแย้ม ในส่ วนของการขนย้าย และการขาย เป็ นของ นางสาววชิราภรณ์
ถิ่นทัพไทย
ดังนั้นในส่ วนของการบริ หารจัดการร้านในเดือนนี้ยงั ไม่มีประสิ ทธิภาพมากนัก
5.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่ายในเดือน สิ งหาคม จะเป็ นบัวลอยสอดใส้
ธัญญาหาร พร้อมด้วยท๊ อปปิ้ ง แต่ยงั ไม่มียอดขายสิ นค้ามากนักเนื่ องจากหน้าร้านประสบปั ญหา
มลพิษทางเสี ยงและฝุ่ นจากการก่อสร้าง จึงขายได้เพียงช่องทางออนไลน์ และขายผ่านหน้าร้านแห่ง
ที่ 2 ที่ตลาดต้นลาไย ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพียงเท่านั้น ในส่ วนของการส่ งเสริ มการขาย
กิจการได้จดั ทา Facebook Fanpage เพื่อโปรโมทและรับรายการสิ นค้าจากลูกค้าพร้อมบริ การส่ งใน
เขตอ าเภอเมื อ งจัง หวัด เชี ย งใหม่ ด้ า นการจัด รายการส่ ง เสริ มการขาย ยัง คงจัด ท าใบปลิ ว
ประชาสัมพันธ์ร้าน และสามารถนามาเป็ นส่ วนลด 10 % หากสั่งซื้ อสิ นค้า ครบ 150 บาท ขึ้นไป
เหมือนกับเดือนที่ผา่ นมา
5.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่ ว นของการบริ ห ารเงิ น ทุ น พบว่า ในเดื อ นสิ งหาคม กิ จ การ บัวลอยไฮโซ
(EAZI LAZI) มีรายได้จากการขายสิ น ค้า ทั้งสิ้ น 2,820 บาท หักต้นทุ น ขายและค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นการทั้งสิ้ น 3,775 บาท รวมกิ จการมี ก าไรทั้งสิ้ น 955 บาท สาเหตุที่ กิ จการมี ยอดขายน้อย
เนื่องจากปัญหาจุดขายได้รับผลกระทบจากการต่อเดิมอาคารของร้านค้าบริ เวณใกล้เคียง และกว่าจะ
หาจุดขายใหม่ได้ใช้เวลานานจนเกินไปจึงทาให้ผลประกอบการไม่ดีนกั

81

5.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่พบในเดือนที่ผ่านมา พบว่าจุดขายใหม่ พบปัญหามลพิษจากเสี ยง
และฝุ่ นจากการก่อสร้าง ทาให้ไม่สามารถเปิ ดร้านเพื่อจาหน่ายสิ นค้าในช่วงกลางวันได้ จึงแก้ปัญหา
โดยเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์พร้อมบริ การส่ ง และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าผ่านหน้าร้าน
แห่งที่ 2 บริ เวณ ตลาดต้นลาไย ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยเริ่ มจาหน่าย ตั้งแต่เวลา 04.00 น.
ถึง 07.00 น. ของทุกวัน

ภาพที่ 4.20 แสดงจุดขายใหม่ของกิจการบริ เวณตลาดต้นลาใย ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ที่มา ผูว้ ิจยั
6. ธุรกิจขนม ค.ร.ก
6.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้ นที่ สารวจและการสัมภาษณ์ นักศึ กษาประกอบการ พบว่า ในเดื อน
สิ งหาคม กิจการได้พยายามหาทาเลที่ต้ งั ร้านใหม่เนื่ องจากจุดขายเดิมมีปัญหาเรื่ องจุดอับ และไม่มีที่
จอดรถ จึงได้ยา้ ยทาเลมาตั้งขายบริ เวณริ มถนนตลาดเจดีย ์ ติดกับโรงเรี ยนโกวิทย์ธารง ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นท าเลที่ ไม่มีค่าเช่ า แต่อาจมี อุปสรรค์ คือ สิ นค้าทดแทนมีจานวนมาก
เนื่ องจากมีร้านขายสิ นค้าประเภททานเล่นอยู่มากรายในพื้นที่ ในส่ วนของสู ตรในการทาขนมครก
กิจการได้คิดค้นจนพบสู ตรที่สามารถผลิตเป็ นสิ นค้าขายได้ แต่ยงั ไม่เป็ นมาตรฐานมากนัก ในช่วง
เดือนนี้ จึงเป็ นช่วงที่กิจการเริ่ มตั้งหลักได้หลังจากประสบปั ญหาต่างๆ จนกิจการต้องหยุดชะงักใน
เดือนที่ผา่ นมา
6.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ในเดือนสิ งหาคมที่ผ่านมา พบว่าในด้านของการบริ หาร กิจการเริ่ มมี การบริ หาร
จัดการทั้งในส่ วนของการจัดแบ่งหน้าที่ในการทางานภายในร้านที่ ดีข้ ึน สามารถหาสถานที่ ต้ งั จุด
ขายใหม่ที่มีโอกาสทาให้กิจการสามารถขายสิ นค้าได้ และมีกระบวนการที่สามารถคิดค้นสู ตรการ
ทาขนมครกที่สามารถขายได้ ในส่ วนของการจัดแบ่งหน้าที่โดยรวมตลอดทั้งเดือนที่ผา่ นมา ยังไม่มี
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การแบ่งหน้าที่จดั เจนมากนัก โดยเป็ นการดาเนิ นกิจการที่หุ้ นส่ วนประกอบการทุกคนต้องช่วยกัน
ทาหน้าที่ ต่างๆ ทั้งการจัดซื้ อ การผลิ ตสิ นค้า การขาย การจัดการวัสดุอุปกรณ์ ขาย และการขนย้าย
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้กิจการสามารถประคองตัวไปรอดในช่วงเริ่ มต้นกิจการ
6.3 การตลาดและการขาย
ในช่วงเดือนสิ งหาคมที่ผ่านมา กิจการธุรกิจขนม ค.ร.ก สามารถจาหน่ายสิ นค้าได้
2,370 บาท ซึ่ งเป็ นยอดขายสิ นค้าที่ ดีข้ ึนจากเดื อนที่ ผ่านมา อันเป็ นผลมาจากการย้ายจุดจาหน่ าย
มายังจุดขายใหม่ บริ เวณริ มถนนติดกับโรงเรี ยนโกวิทย์ธารง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่ ใน
ส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายยังคงจาหน่ายเป็ นขนมครกสี ธรรมชาติใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100
% เหมือนเดิม จาหนายกล่องละ 25 บาท และอยู่ในช่วงของการปรับรู ปแบบการขายผลิตภัณฑ์ให้
เด็กนักเรี ยนสามารถซื้ อได้ง่าย เนื่ องจากลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนในระดับประถมที่มีกาลังซื้ อ
น้อยจึงอาจพิจารณาขายแยกย่อย เป็ นรายคู่ คู่ละ 5 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับกาลังซื้ อของนักเรี ยน
ในเดือนถัดไป
6.4 การบริ หารเงินทุน
ในช่วงเดือนสิ งหาคมที่ผ่านมากิจการมียอดรายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 2,370
บาท และมีตน้ ทุนสิ นค้าขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทั้งสิ้ น 1,180 บาท รวมกิจการกาไรสุ ทธิ
ทั้งสิ้ น 1,190 บาท ถึงแม้กิจการจะมีกาไรในเดือนนี้ แต่ยงั ถือว่าเป็ นจานวนเงินที่นอ้ ยมากเมื่อเทียบ
กับหุน้ ส่วนธุรกิจที่มีถึง 3 คน
6.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่กิจการ ค.ร.ก ได้พบ ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านวัตถุดิบในการขาย คือ
น้ าแป้ งที่ใช้ทาขนมครก เมื่อเกิดปั ญหาขึ้นทางกลุ่มได้ทดลองผลิตสู ตรน้ าแป้ งของตนขึ้นมาเพื่อให้
สามารถกลับ มาจาหน่ ายขนมครกได้ตามแผนที่ วางไว้ซ่ ึ งสามารถคิดค้นสู ตรจนสามารถทาเป็ น
สิ นค้าขายได้ในเดื อนนี้ ในด้านความเสี่ ยงของสถานที่จอดรถและจุดขายที่ ไม่เหมาะกับประเภท
สิ นค้าของกิจการฯ ได้ยา้ ยมาขายยังจุดขายใหม่บริ เวณริ มถนนติดกับโรงเรี ยนโกวิทย์ธารง อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ ซึ่ งเป็ นทาเลที่เพิ่มยอดขายให้กิจการได้ดีกว่าจุดขายเดิม และยังไม่มีตน้ ทุนค่าเช่าที่อีกด้วย
ซึ่ งโดยรวมกิจการ ค.ร.ก สามารถบริ หารจัดการกับความเสี่ ยงทางธุ รกิจได้ในเดือนที่ 2 ของการ
ดาเนินกิจการ
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7. ธุรกิจ ตี๋ห่อย ไส้ กรอก พุงโต
7.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ในช่ วงเดือนสิ งหาคม ธุ รกิจ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุ งโต ได้ติดต่อเพื่ อขอเช่าสถานที่
บริ เวณตลาดแม่ เจดี ย ์ อ.สั น ทราย จ.เชี ย งใหม่ ซึ่ งได้ จุ ด ขายบริ เวณด้ า นในตลาด เยื้ อ งกั บ
ห้างสรรพสิ นค้าบิ๊ กซี เอ็กซ์ตร้ าสาขาตลาดแม่เจดี ย ์ โดยขายตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. แต่
หลังจากทดลองขายสิ นค้าได้เพียงสองวัน ก็ ตอ้ งหยุดกิจการชัว่ คราวเนื่ องจากจุดขายอยู่ในจุดอับ
และมีรถยนต์ของลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้ อสิ นค้าในตลาดจอดขวางบังหน้าร้านจึงหยุดกิจการ และมอง
หาจุดขายที่ เอื้ อต่อการขายสิ นค้าใหม่ ซึ่ งทาเลที่ ได้ติดต่อไว้คือบริ เวณตลาดฝั่ งตรงข้ามโรงงานพ
รี เมียมซึ่ งอยู่ใกล้จากตลาดแม่เจดีย ์ประมาณ 5 กิ โลเมตร และอยู่ในระหว่างติดต่อขอเช่ าสถานที่
ดังกล่าว
7.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ในเดือนสิ งหาคม กิจการก็ยงั ไม่สามารถบริ หารจัดการเพื่อเริ่ มต้นธุ รกิจได้มากนัก
เนื่ องจากปั ญหาหุ้นส่ วนทางธุรกิจที่ขอลาออกจากการเรี ยนกลางคัน มีผลต่อทุนที่ใช้ในการดาเนิ น
ธุ รกิจ เดือนนี้ เป็ นเดือนที่ 2 ของการดาเนิ นธุ รกิจ กิจการก็ไม่สามารถขายสิ นค้าหรื อมีจุดขายหน้า
ร้านที่แน่นอนได้ การบริ หารจัดการของธุรกิจนี้จึงมีประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับต่า
7.3 การตลาดและการขาย
กิจการได้ดาเนิ นการขายแต่ไม่สามารถขายสิ นค้าเพื่อนาเม็ดเงินเข้ามาสู่ กิจการได้
เนื่องจากพบปัญหาด้านเงินทุน หุ้นส่ วน และจุดขายสิ นค้าที่ยงั ไม่แน่นอนตลอดระยะเวลากว่าสอง
เดือนที่ผา่ นมา
7.4 การบริ หารเงินทุน
กิจการประสบปั ญหาเงินทุนเนื่ องจากหุ้น กิจการได้ลาออกจากการเป็ นนักศึกษา
กลางคัน จึงทาให้ภาระในการประกอบการและการลงทุนตกอยู่ กบั นายกฤษฎา จันทร์ คา เพียงผู ้
เดียว กิจการจึงไม่สามารถนาเงินมาลงทุนเพื่อจัดรายการส่งเสริ มการขายและการพัฒนารู ปแบบของ
ร้านได้มากนัก
7.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
การจัดการความเสี่ ยงของกิ จการพบปั ญหาด้านการเงินในการเริ่ มต้นธุ รกิ จ และ
ปั ญหาหุ้นส่ วนที่ลาออกในระหว่างการดาเนิ นธุ รกิจกลางคัน นายนายกฤษฎา จันทร์ คา นักศึกษา
ประกอบการจึงแก้ปัญหาโดยการใช้เงินทุนส่ วนตัวเพิ่มทุนเพื่อให้กิจการสามารถดาเนิ นธุ รกิจต่อไป
ได้
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3. หมวดธุรกิจออนไลน์
1. ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely
1.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ในช่วงเดือนสิ งหาคมที่ผ่านมา ถือเป็ นช่วงที่กิจการ ทดลองผลิต ออกแบบ เพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและมีคุณภาพ ซึ่ งกิจการได้พยายามค้นหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อช่วยให้
ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ทั้งการทดลองเปลี่ยนน้ ายาเรซิ นที่เป็ นส่ วนประกอบสาคัญ
ของการผลิต การจัดซื้ ออุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อช่วยให้การผลิตมีความรวดเร็ วและได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ
มากขึ้ น ในส่ ว นของการขายและการตลาด ในเดื อ นนี้ ธุ ร กิ จ Jarid Handmade Jewely ได้ เพิ่ ม
ช่องทางทางการขายสิ นค้าเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เน้นจาหน่ายผ่านช่องทาง Facebook เพียงช่องทางเดียว
ได้นาเสนอสิ นค้าผ่านช่องทาง Shopee Instragram และ Lazada รวมเป็ น 4 ช่องทาง ในส่ วนของ
รายการส่งเสริ มการขาย ในเดือนสิ งหาคม กิจการปรับราคาขายปลีกตุม้ หู เป็ นคู่ละ 100 บาท และใน
วันที่ 12 สิ งหาคม 2561 ได้จดั รายการซื้ อสิ นค้า 1 ชิ้น แถมฟรี อีก 1 ชิ้น เพื่อต้อนรับกิจกรรมวันแม่
แห่ งชาติ ในส่ วนของยอดขายสิ นค้าในเดือนสิ งหาคม กิจการมีรายได้จากยอดขายทั้งสิ้ น 1,420 บาท
หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน กิจการขาดทุ นสุ ทธิ 190 บาท เนื่ องจากกิจการมีขอด
ขายสิ นค้าน้อยกว่าเดือนที่ผา่ นมาจาก 32 คู่ เหลือเพียง 13 คู่ เท่านั้น ยอดรายรับจากการขายจากเดือน
ที่ผ่านมา เท่ากับ 3,200 บาท เหลือเพียง 1,420 บาท จึงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน จึง
ส่งผลให้กิจการขาดทุนในที่สุด
1.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการจัด การการผลิ ต หุ่ น สวนในกิ จการยังคงก าหนดหน้าที่ ก ารปฏิ บัติ งาน
ใกล้เคียงกับเดือนกรกฏาคม โดยหน้าที่หลักในการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์การผลิต การดาเนิ นการผลิต
สิ นค้าและจัดเก็บสิ นค้า เป็ นของ นางสาวฉัตรลดา นาคภูรี และ นางสาวจุฑามาส ใจหลัก โดยใช้
ห้องเช่าของนาวสาวฉัตลดา นาคภูรี เป็ นสถานที่ดาเนินธุรกิจ ส่ วนหน้าที่ในการรับคาสั่งซื้อและการ
จัดส่ ง เป็ นของนางสาวสุ ทธิ ดา ไกลถิ่น เป็ นผูด้ าเนิ นการ ในส่ วนชองการดูแลช่องทางออนไลน์ท้ งั
4 ช่องทาง ได้แบ่งหน้าที่ดงั นี้
นางสาวฉัตรลดา นาคภูรี ดูแลช่องทาง Facebook Fanpage และ Instragram
นางสาวจุฑามาส ใจหลัก ดูแลช่องทางการขายบนเวปไซด์ Shopee
นางสาวสุ ทธิดา ไกลถิ่น ดูแลช่องทางขายบนเวปไซด์ Lazada
1.3 การตลาดและการขาย
ด้านการตลาดในเดือนสิ งหาคม ธุ รกิจ Jarid Handmade Jewely มียอดขายที่ตกลง
จากเดือนก่อนถึง 1,780 บาท ยอดขายจากที่เคยขายได้ 32 คู่ในเดือนกรกฏาคม แต่ในเดือนสิ งหาคม
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ขายสิ นค้าได้เพียง 13 คู่ เท่านั้น โดยมีรายรับจากการขายทั้งสิ้ น 1,420 บาท หักต้นทุนวัตถุดิบในการ
ขายจานวน 360 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน จานวน 1,250 บาท ขาดทุนสุ ทธิ จานวน 190
บาท
ด้า นการส่ ง เสริ ม การขายผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ 3 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่ Facebook
Shopee Instragram และ Lazada ถึงแม้จะมีการลงโฆษณาและสมัครเพจของร้านแล้ว แต่กิจการยังมี
ยอดขายที่ไม่ดีนกั และมียอดขายที่ลดลงจากเดือนที่ผ่านมากว่าครึ่ ง อาจเป็ นเพราะกิจการยังไม่ได้ทา
โฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์แบบมี ค่าใช้จ่าย เช่ น โฆษณาบนเฟสบุค และ Instragram และไม่ได้นา
Page สิ นค้าไปโฆษณาตามสื่ อสังคมออนไลน์อื่นที่คากว่าจะมี กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอยู่ จึงทาให้มี
จานวนผูเ้ ห็นและเข้าชมสิ นค้ารวมถึงยอดไลค์ใน Facebook Page และ Instragram น้อย
ในส่ วนของการส่ งเสริ มการขายในเดือนสิ งหาคม กิจการได้จดั รายการขายปลีก
หน้าร้านในราคาคู่ละ 100 บาท และในวันที่ 12 สิ งหาคม 2561 ซึ่ งตรงกับวันแม่แห่ งชาติ เมื่อลูก
สั่งซื้ อสิ นค้าในวันที่ รับฟรี ทนั ที อีก 1 คู่ เพื่อเพิ่มยอดขาย และสมนาคุณลูกค้าในช่ วงดังกล่าว แต่
กิจการก็ไม่ได้มียอดจาหน่ายสิ นค้าเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เนื่ องจากการรับรู ้ในตัวผลิตภัณฑ์และรายการ
ส่งเสริ มการขายที่ตอ้ งการสื่ อถึงลูกค้ายังไม่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอ

ภาพที่ 4.21 แสดง Facebook Fanpage ของ ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely
ที่มา Facebook Fanpage Jarid Handmade Jewely
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ภาพที่ 4.22 แสดง Instragram Page ของ ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely
ที่มา Facebook Fanpage Jarid Handmade Jewely
1.4 การบริ หารเงินทุน
กิจการมีรายรับจากการจาหน่ ายสิ นค้าในเดือน สิ งหาคม จานวน 1,420 บาท หัก
รายจ่ายจากวัตถุดิบและวัส ดุในการผลิ ตสิ นค้า จานวน 360 บาท หัก ค่าใช้จายในการดาเนิ นงาน
จานวน 1,250 บาท กิจการขาดทุนสุ ทธิ 190 บาท สาเหตุที่กิจการขาดทุนเนื่ องจากยอดขายที่น้อย
เป็ นสัดส่ วนที่ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน ซึ่ งหากกิจการขาดทุนสุ ทธิ สะสมอาจ
ส่ งผลให้เงินทุนในกิจการลดและต้องพิจารณาเพิ่มทุนเพื่อให้กิจการสามารถดาเนินงานได้ต่อไป
1.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ความเสี่ ยงที่พบจากการดาเนิ นธุ รกิจด้านการผลิตสิ นค้า จากที่กิจการได้พยายาม
ทดลองเปลี่ยนน่ ายาเรซิ นเพื่อผลิตสิ นค้าให้ได้คุณภาพ กิจการได้ทดลองเปลี่ยนน้ ายาเรซิ้ น เป็ นตัวที่
3 ที่มีราคาสู งขึ้น แต่เมื่อทดลองผลิตสิ นค้าพบว่าทาให้ดอกไม้แห้งที่เป็ นส่ วนประกอบสาคัญเปลี่ยน
สี จากการทาปฏิกริ ยาในระหว่างผลิต ทาให้กิจการพิจารณาเปลี่ยนน้ ายาเรซิ่ นเป็ นชนิ ดที่ 3 และเพิ่ม
ระยะเวลาในการรอน้ ายาแห้งให้นานขึ้น ทาให้กิจการมีชิ้นงานที่มีคุณภาพที่สวยงามขึ้น

87

ความเสี่ ยงในเรื่ องยอดขายสิ นค้าที่ ลดลง กิ จการจะเริ่ มนาสิ นค้าไปโฆษณาตาม
แหล่งชุมชนออนไลน์ต่างๆที่คาดว่าจะมีลูกค้าเป้ าหมายอยู่ และจะเริ่ มนาสิ นค้าไปฝากขายยังร้านค้า
เครื่ อ งประดับ บนถนนคนเดิ น จัง หวัด เชี ย งใหม่ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการขายสิ น ค้า ให้ กั บ กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อไป
2. ธุรกิจจาหน่ ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์ มาตรฐาน ม.อ.ก
2.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ธุ รกิจจาหน่ ายตุ๊กตาหมี บิ๊ กไซด์ มาตรฐาน ม.อ.ก ในช่วงเดือนสิ งหาคมที่ผ่านมา
กิจการพยายามเพิ่มช่องทางในการจาหน่ ายจากเดิมที่จาหน่ ายสิ นค้าผ่านช่องทางเดียวคือ Facebook
Fanpage ได้เพิ่มช่องทาง Instragram ขึ้นมาอีกหนึ่ งช่องทางเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้า แต่ใน
พบว่ากิจการมียอดสั่งซื้ อสิ นค้าเข้ามาไม่มากนักถึงแม้จะจัดรายการส่ งเสริ มการขายสิ นค้าลดราคา
สิ นค้า โดยตุ๊กตาขนาด 1.5 จากปกติ 1,690 ลดราคา เหลือเพียง 1,350 และ 2 เมตร จากปกติ 1,700
ลดราคา เหลื อเพี ยง 1,550 บาท แต่กิ จการมี ยอดจาหน่ ายสิ นค้ารวมทั้งสิ้ น 16 ตัว น้อยกว่าเดื อน
กรกฏาคม จานวน 5 ตัว รวมยอดขายในเดื อนสิ งหาคมทั้งสิ้ น 18,650 บาท หักต้นทุนขายจานวน
14,120 บาท คงเหลือ 4,530 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 5,199 บาท กิจการขาดทุนสุทธิ 669
บาท ซึ่งเป็ นผลมาจากยอดขายที่ได้ไม่เพี ยงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยเฉพาะค่าโฆษณา
ผ่านช่องทาง Facebook จึงทาให้กิจการขาดทุนในที่สุด
2.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการจัดการ หุ้นส่ วนในธุ รกิจมี การจัดแบ่งหน้าที่ ก ารดาเนิ นงานออกเป็ น 2
หน้าที่หลัก คือ 1 หน้าที่ดา้ นการบริ หารการเงินและการจัดทาบัญชี การรับชาระค่าสิ นค้า และการ
ชาระค่าสั่งซื้อสิ นค้า เป็ นหน้าที่ของ นางสาวธัญญานุช อรุ ณโรจน์ ส่ วนหน้าที่ 2 คือการรับคาสั่งซื้ อ
การโฆษณาผ่าน Facebook Fanpage เป็ นหน้าที่ของ นางสาววิไลวรรณ ขันยา และ นางสาว วิภา
รัตน์ วันนอก และได้เพิ่ มหน้าที่ ในการดูแล Instragram ให้กบั นางสาววิภารัตน์ วันนอกอีกหนึ่ ง
หน้าที่ ในด้านของการบริ หารจัดการภายในกิจการไม่พบปั ญหาด้านการจัดการใดๆ แต่ละคนใน
กิจการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ตนเองได้รับผิดชอบในกิจการได้ แต่กิจการยังไม่สามารถบริ หาร
จัดการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลงให้มีกาไรได้ในเดือนนี้
2.3 การตลาดและการขาย
ในเดื อ นที่ ผ่า นมา ด้านการตลาดใช้ก ารโฆษณาในเพจ Facebook และได้เพิ่ ม
ช่องทางจาหนายสิ นค้าอีกช่องทางผ่าน Instragram และจัดรายการส่ งเสริ มการขาย ลดราคาสิ นค้า
ตุ๊กตา ขนาด 1.5 จากปกติ 1,690 ลดราคา เหลือเพียง 1,350 และ 2 เมตร จากปกติ 1,700 ลดราคา
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เหลือเพียง 1,550 บาท แต่กิจการมียดจาหน่ายสิ นค้าทั้งสิ้ น 18,650 บาท ลดลงจากเดือนก่อน 5,860
บาท จานวนตุ๊กตาที่กิจการขายได้ลดลงจากเดือนกรกฏาคม จานวน 5 ตัว อาจเป็ นเพราะกิจการยังไม่
สามารถหากลุ่ม ลู ก ค้า เป้ าหมายในช่ อ งทางออนไลน์ ที่ แ ท้จริ งได้ มี ก ารก าหนดการโฆษณาใน
ช่ อ งทาง Facebook Fanpage ที่ ไ ม่ ต รงกับ กลุ่ ม ลู ก ค้าเป้ าหมาย ไม่ มี ก ารโฆษณาหรื อ น าเพจไป
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มสังคมออนไลน์อื่นๆ หรื อการจัดรายการส่ งเสริ มการขายยังไม่โดนใจกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภค จึงทาให้กิจการมียอดขายสิ นค้าที่ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เป็ นปั ญหาสาคัญที่กิจการต้อง
เร่ งดาเนิ นกิจกรรมทางการตลาดและการหาช่องทางขายที่เหมาะสมตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้
เร็ วที่สุด เพื่อให้กิจการมียอดขายที่เพิ่มขึ้นในการดาเนินธุรกิจต่อไป
2.4 การบริ หารเงินทุน
ในเดือนสิ งหาคม มียอดจาหน่ ายสิ นค้ารวมทั้งหมด 18,650 บาท หักต้นทุนสิ นค้า
ขาย 4,530 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน 5,199 บาท กิ จการขาดทุนสุ ทธิ ท้ งั สิ้ น 669 บาท
เนื่องจากยอดขายสิ นค้าไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทาให้กิจการขาดทุนในที่สุด
2.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ปั ญ หาที่ พ บในเดื อ นที่ ส องของการประกอบการ ด้านการจัด การกิ จการยังไม่
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลงได้และพบกับปัญหายอดขายสิ นค้าน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา
ถึงแม้จะจัดรายการส่ งเสริ มการขายสิ นค้า ลดราคาสิ นค้า และเพิ่มช่องทางการขายสิ นค้าในช่องทาง
Instragram อี กช่ องทางหนึ่ ง ก็ ยงั ไม่สามารถเพิ่ม ยอดขายสิ นค้าได้ม ากขึ้น กิ จการจึ งดาเนิ นธุ รกิ จ
ขาดทุนในที่สุด
จากการสอบถามนักศึกษาประกอบการมีความเห็นในแนวทางแก้ไขปัญหาว่า จะ
พยายามก าหนดช่ ว งเวลา และระยะทางในการโฆษณาใน Facebook Fanpage ให้ ต รงกั บ
กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เช่น กาหนดอายุให้เป็ นกลุ่มวัยรุ่ น ถึง กลุ่มคนทางาน และกาหนดช่วงเวลา
ที่กลุ่มคนเหล่านี้ใช้โทรศัพท์ คือ ช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 23.00 น. ซึ่งจะได้คน้ หาช่วงเวลาที่เหมาะสม
กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่อไป
3. ธุรกิจจาหน่ ายรองเท้ า Out let Online
3.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ในเดือนสิ งหาคม ธุ รกิจจาหน่ายสิ นค้า Out let Online เริ่ มมียอดสั่งซื้ อสิ นค้าจาก
ช่องทางขายหลักคือช่องทาง Facebook Fanpage และ Instragram โดยมียอดขายตลอดทั้งเดือนเป็ น
เงิน 11,120 บาท (จาหน่ ายได้ 9 คู่) สาเหตุที่กิจการเริ่ มมียอดขายสิ นค้าเข้ามามากขึ้นเนื่ องจากได้ลง
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โฆษณาบน Facebook Fanpage แบบมีค่าใช้จ่าย และเริ่ มทาการลงรู ปภาพสิ นค้าในเพจออนไลน์ท้ งั
สองให้มีความสม่าเสมอและบ่อยครั้งขึ้น ทาให้เกิดยอดขายเข้ามาในกิจการเพิ่มขึ้นดังกล่าว
3.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการจัดการกิ จการได้แบ่ งหน้าที่ ก ารดาเนิ นงานดังนี้ หน้าที่ ในการสั่ งสิ นค้า
ประสานงานกับโรงงานผูผ้ ลิตรองเท้า การโปรโมทเพจ การจัดทาบัญชีต่างๆ เป็ นของ นางสาวรชนิ
ชล ปั นปุ๊ ด ซึ่งทาหน้าที่หลักในการบริ หารงาน ส่ วนนางสาวชมพูนุช ผาตา ทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยใน
การดาเนินการต่างๆ เนื่ องจากมีภารกิจที่ตอ้ งทางานประจาจึงทาหน้าที่ตามที่ นางสาวรชนิชล ปั น
ปุ๊ ด มอบหมาย โดยหลักคือการตอบคาถามและรับรายการสั่งสิ นค้าจากลูกค้าเป็ นหน้าที่หลัก
ในส่ วนของการจัดการการขายกิ จการเริ่ ม มี การลงโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ ซ่ ึ ง
สามารถสร้างยอดขายเข้ามาในกิจการได้ แต่ตน้ ทุนค่าโฆษณาก็เพิ่มสู งขึ้นจนทาให้กิจการขาดทุนใน
เดือนนี้ ดังนั้นการบริ หารจัดการด้านการโฆษณาอาจใช้งบประมาณมากเกินไป หรื อยังไม่ตรงกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเท่าที่ควร
ด้านการบริ ห ารจัดการคลังสิ นค้าและการจัดซื้ อ เนื่ องจากกิ จการมี ลกั ษณะการ
ดาเนิ นการแบบซื้ อมาขายไปโดยส่ งคาสั่งซื้ อไปยังหน้าโรงงานและให้โรงงานส่ งสิ นค้าตรงถึงบ้าน
ลูกค้า จึงไม่พบปัญหาด้านการจัดการคลังสิ นค้า
3.3 การตลาดและการขาย
ในเดื อนสิ งหาคม กิ จการมี ช่ องทางการขายหลัก 2 ช่ องทาง คือ Facebook และ
Instragram และได้ลงโฆษณาแบบมีค่าใช้จ่ายทั้งสองช่องทาง ซึ่ งสามาถสร้างยอดขายสิ นค้าเข้ามา
ในกิ จการทั้งหมด 9 คู่ เป็ นเงิน 11,120 บาท ซึ่ งถื อว่ามี ป ระสิ ทธิ ผลมากกว่าเดื อนก่ อน (ไม่มียอด
จาหน่ าย) โดยในเดือนนี้ กิจการได้เริ่ มลงรู ปสิ นค้าใหม่ๆใน ทั้งสองช่องทางขายอย่างต่อเนื่ อง ใน
ส่ วนของการจัดรายการส่งเสริ มการขาย กิจการได้จดั รายการ หาก Follow IG และแชร์โพสของทาง
ร้านลง IG ส่ วนตัว พร้อม ส่ งรู ปมาเป็ นหลักฐานยืนยัน รับส่ วนลดในการสั่งซื้อสิ นค้าทันที 100 บาท
และในช่วนปลายเดือนได้จดั รายการส่ งเสริ มการขายอีกรายการหนึ่ ง คือ จัดกิจกรรมให้กบั ลูกค้ าที่
กดติดตาม Instragram และแท็กเพื่อนจานวน 3 คน โพสในหน้าโฆษณาส่ งเสริ มการขายนี้ ผูโ้ ชคดีที่
ถูกสุ่ มรายชื่อ รับฟรี ทนั ที รองเท้า Converse Jack Purcell 1 คู่ ผลตอบรับในกิจกรรมดังกล่าว มียอด
ติดตามบน Instragram มากขึ้น แต่ไม่คุม้ กับค่าใช้จ่ายที่ เสี ยไปจากการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
ดังกล่าว
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ภาพที่ 4.23 แสดง Page บน ช่องทาง Instagram และการโปรโมทเพจแบบมีค่าใช้จ่ายของกิจการ
ร้องเท้าConverse
ที่มา Instargram Page ร้องเท้า Converse

ภาพที่ 4.24 แสดง Page บน ช่องทาง Facebook และการโปรโมทเพจแบบมีค่าใช้จ่ายของกิจการ
Converse
ที่มา Instargram Page ร้องเท้า Converse
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ภาพที่ 4.25 แสดง การจัดรายการส่งเสริ มการขายผ่านช่องทาง Instragram ของกิจการ
ที่มา Instargram Page ร้องเท้าConverse
3.4 การบริ หารเงินทุน
ในเดือนสิ งหาคม กิจการมี รายได้จากการขายสิ นค้าทั้งสิ้ น 11,120 บาท มี ตน้ ทุน
สิ นค้าขาย 9,320 บาท มี ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานและการตลาดทั้งสิ้ น 2,300 บาท รวมกิ จการ
ขาดทุนสุ ทธิ 500 บาท สาเหตุที่กิจการขาดทุนเนื่องจากใช้งบประมาณในกิจกรรมการตลาดมากแต่
ผลตอบรับจากกิจกรรมน้อยไม่สวนทางกับค่าใช้จ่ายที่กิจการเสี ยไป การวางแผนการเงินและการ
จัดสรรทุนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆของกิจการจึงยังไม่มีประสิ ทธิผลที่ดีนกั
3.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ในเดือนสิ งหาคม กิ จการสามารถจัดการกับความเสี่ ยงที่ กิ จการไม่ส ามารถขาย
สิ นค้าได้ในเดือนที่ผ่านมา แต่ความเสี่ ยงที่กิจการพบในเดือนนี้ คือ กิจการขาดทุนเนื่ องจากกิจการ
ทุ่มงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากแต่ กลับได้ยอดขายเข้ามาในกิจการน้อย ส่ งผล
ให้กิจการขาดทุนในที่สุด ความเสี่ ยงนี้ นักศึกษาประกอบการจะได้วางแผนเพื่อกาหนดงบประมาณ
ในการดาเนินกิจกรรมการตลาดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่กิจการมีในเดือนต่อไป
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4. ธุรกิจ Cokyqler
4.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ในช่ วงเดื อน สิ งหาคม กิ จการขายเสื้ อผ้า Cokyqler ยังคงเน้นการขายสิ นค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์โดยสร้างเพจใน Instragram เป็ นช่องทางหลัก แต่ได้เพิ่มช่องขายฝากหน้าร้านกับ
ร้านขายเสื้ อผ้าแนวสตรี ท บริ เวณกาดริ นคา ต.สุ เทพ อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่ อี กแห่ งหนึ่ ง แต่ก็ส ร้าง
ยอดขายให้กบั กิจการได้ไม่มากนัก จึงตั้งเป้ าหมายเน้นขายผ่านช่องทาออนไลน์เพียงช่องทางเดียว
และได้ใช้กลยุทธ์เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กบั Page โดยพยายามกดติดตามผูค้ นบน Instragram ให้ได้
วันละ 150 คน เพื่อหวังผลการติดตาม Page กลับจากกลุ่มคนเหล่านั้นเพื่อเพิ่มยอดไลค์ Page ให้มาก
ขึ้น และได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ คือมียอดการติดตาม Page เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ตามลาดับ ในส่ วนของสิ นค้า
ขายในช่วงปลายเดือนพบปั ญหาเกี่ยวกับผูจ้ ดั ส่ ง ณ ประเทศจีนทาการปรับปรุ งท่าเรื อขนส่ งและ
คลังสิ นค้าจึงทาให้สินค้าขาดมือในช่วงปลายเดือนสิ งหาคม และคาดว่าสถานกรณ์จะดีข้ ึนในเดือน
ถัดไป
4.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการจัดการ เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์และธุ รกิจเจ้าของคน
เดียวไม่มีลูกน้องและทีมงาน นักศึกษาประกอบการจึงต้องดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเองทั้งหมด
ทั้งการสั่งซื้ อสิ นค้า การจัดเก็บ การบริ หารเงินทุน และการจัดส่ งสิ นค้า ไปถึงการตลาด แต่เนื่องจาก
เป็ นกิ จการขนาดเล็ก มากและเน้น การขายผ่านช่ องทางออนไลน์ เพี ย งช่ องทางเดี ยว จึงสามารถ
บริ หารจัดการด้วยคนๆ เดียวได้ท้ งั หมด แต่ในช่วงปลายเดือนสิ งหาคม พบปั ญหาสิ นค้าขาดมือจาก
ผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าทาการปรับ ปรุ งท่ าเรื อและคลังสิ นค้าทาให้ไม่ส ามารถจัดส่ งสิ นค้าได้ตามกาหนด
ปั ญหานี้ เป็ นปั ญหาที่ ยากต่อการจัดการเนื่ องจากเกิ ดจากปั จจัยภายนอกที่ เข้ามากระทบกับกิ จการ
นักศึกษาประกอบการจึงทาได้เพียงประคองกิจการและพยายามเชียร์ ขายสิ นค้าเก่าที่อยูใ่ นคลังสิ นค้า
และพยายามเสาะหาผูจ้ ดั ส่ งรายใหม่เพิ่มเพื่อลดการผูกขาดและปั ญหาจากการสั่งสิ นค้าจากผูจ้ ดั ส่ ง
เพียงรายเดียว
4.3 การตลาดและการขาย
ด้า นการตลาดในเดื อ น สิ ง หาคม ธุ ร กิ จ Cokyqler ยัง ไม่ ไ ด้ท าโฆษณาแบบมี
ค่าใช้จ่ายผ่านสื่ อออนไลน์ แต่ใช้วิธีการเพิ่มยอดไลค์และการติดตามจากการตั้งเป้ าในการกดติดตาม
ผูค้ นในในสื่ อสังคมออนไลน์ Instragram ให้ได้วนั ละ 150 คน เพื่อหวังผลการติดตามกลับจากกลุ่ม
คนเหล่านั้น และวิธีการนี้ สามารถเพิ่มยอดติดตามได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จาก 120 ผูต้ ิดตาม เพิ่ม
เป็ น 1462 ผูต้ ิดตามภายในเดือนเดียว ซึ่งถือเป็ นวิธีการสร้างการรู ปจักใน Page และตัวสิ นค้าโดยไม่
เสี ยค่าใช้จ่าย และสามารถเพิ่มยอดการติดตามได้จริ ง
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ในส่ วนของการส่ งเสริ มการขาย กิจการได้จดั รายการทายผลจากรายการเดอะแรพ
เปอร์ หากใครทายผูช้ นะในรายการถูกรับเสื้ อทันที 1 ตัว ซึ่งผลจากการจัดทารายการส่ งเสริ มการขาย
ดังกล่าว สามารถเพิ่มยอดการติดตามเพจได้ถึง 100 คนภายในวันเดียว และมีแผนที่จะจัดสาสตูดิโอ
เพื่อถ่ายภาพสิ นค้าให้มีความสวยงามและน่ าสนใจโดยใช้ห้องพักของตนเองซึ่ งจะดาเนิ นการใน
เดือนถัดไป
ในส่ วนของการขาย ในเดือนสิ งหาคม ธุ รกิจ Cokyqler สามารถจาหน่ ายเสื้ อรวม
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 7,622 บาท เพิ่มจากยอดขายในเดือนก่ อน ที่มียอดขายเพียง 1,530 บาท ซึ่ งเป็ นผล
จากการที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเริ่ มรู ้จกั ในสิ นค้าและ Page ของร้าน บน Instragram เพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 4.26 แสดง Page Instragram และยอดการไลค์ของธุรกิจ Cokyqler
ที่มา Instargram Page Cokyqler
4.4 การบริ หารเงินทุน
ในเดือนที่ผ่านมา กิจการสามารถจาหน่ ายสิ นค้าได้ท้ งั สิ้ น 7,622 บาท หักต้นทุน
ขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน 3,900 บาท รวมกิจการมีกาไรทั้งสิ้ น 3,722 บาท เมื่อนาไปรวม
กับเงินทุนของกิจการ พบว่าในเดือนนี้ กิจการ มีเงินทุนหมุนเวียนกิจการคงเหลือทั้งสิ้ น 4,103 บาท
ซึ่งเพียงพอต่อการใช้จ่ายและการดาเนินงานในรอบเดือนที่ผา่ นมา
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4.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
การจัดการความเสี่ ยงจากสิ นค้าขายไม่ได้ในเดื อนที่ ผ่านมาในเดื อนนี้ กิจการได้
ปรับ กลยุท ธ์ต่างๆ เพื่ อสร้างการรู ้จกั ใน Page บน Instragram จนสามารถสร้ างยอดขายที่ เพิ่ ม ขึ้ น
ให้กับ กิ จการได้ แต่ ค วามเสี่ ย งจากปั ญ หาสิ น ค้าขาดมื อ เนื่ องจากผูจ้ ัดส่ งสิ น ค้าท าการปรั บ ปรุ ง
คลังสิ นค้าและท่าเรื อจากประเทศจีน ทาให้เกิ ดปั ญหาสิ นค้าที่ สั่งไม่สามารถส่ งได้และเกิดปั ญหา
สิ นค้าขาดมือ ซึ่ งนักศึกษาประกอบการมีแนวทางในการแก้ไขปั ญหาคือพยายามกระตุน้ การขาย
สิ นค้าที่ ยงั ค้างในคลังสิ นค้า และพยายามแสวงหาผูจ้ ดั ส่ งรายอื่นที่ มี ศกั ยภาพและลดอานาจการ
ต่อรองของผูจ้ ดั ส่ งรายเดิมจากการผูกขาดการสั่งซื้ อสิ นค้าเพียงช่องทางเดียว โดยจะได้ดาเนิ นการใน
เดือนถัดไป

ส่ วนที่ 4 ผลการดาเนินธุรกิจในเดือน กันยายน
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสังเกตการณ์ดาเนิ นงานโครงงานธุ รกิจ พร้อมกับการรับฟั งการ
รายงานผลการดาเนินงานในช่วงเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 จึงได้วิเคราะห์แยกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
โอกาสในการสร้ า งธุ รกิ จ และแนวทางการพัฒ นาสู่ ก ารเป็ นผูป้ ระกอบการของนัก ศึ ก ษา ซึ่ งมี
องค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้ ความสาเร็จด้านการจัดการ ด้านการตลาดและการขาย ความสาเร็ จด้าน
การบริ หารเงินทุน และความสาเร็จด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ผลการศึกษาในแต่ละหมวดธุรกิจจะมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มโครงงานธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1. หมวดธุรกิจเฟรนไชส์
1. ธุรกิจ ต. เนื้อย่ าง
1.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
สถานการณ์ โดยทั่วไปยังคงจาหน่ ายได้อย่างต่อเนื่ อง มี ยอดขายทั้งสิ้ น 143,720
บาท เพิ่ ม ขึ้ นจากเดื อนก่ อน 64,420 บาท โดยยอดขายสิ นค้าที่ เพิ่ ม ขึ้น นั่น มาจากในบริ เวณลาน
กิจกรรม Think Park มี ลูกค้าชาวต่างชาติ เริ่ มมาท่ องเที่ ยวมากขึ้น กอรปกับ นายพนารั กษ์ มะโน
นัก ศึกษาประกอบการ ได้ออกพื้ นที่ ไปตั้งร้ านขายสิ นค้าในงาน FIN MARKET ณ ลานกิจกรรม
ห้ า งสรรพสิ นค้ า เซนทรั ล ล าปาง ท าให้ เพิ่ ม โอกาสในการขายมากขึ้ น และเป็ นการสร้ า ง
ประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมตลาดใหม่ที่น่าสนใจเพื่อพิจารณาเปิ ดสาขาในอนาคต
1.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านบริ หารจัดการ นายพนารักษ์ มะโน นักศึกษาประกอบการสามารถบริ หาร
จัดการร้านด้วยตนเองได้เป็ นอย่างดี ถึงแม้จะต้องพาลูกจ้างออกเปิ ดร้านนอกสถานที่ในงาน FIN
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MARKET จ.ลาปาง โดยใช้เวลาในการออกร้านหลายวัน แต่ไม่พบปัญหาใดในการดาเนินธุรกิจ ทั้ง
ด้านสิ นค้าที่ มีการสั่งเพื่อสต๊อคสิ นค้าได้ในปริ มาณที่ เหมาะสม ด้านการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และการจัดการเรื่ องพนักงานในร้าน ก็สามารถจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.3 การตลาดและการขาย
ในช่วงเดือนที่ผ่านมากิจการ ต.เนื้อย่าง ได้เพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้าโดยติดต่อผู ้
จัดงาน FIN MARKET ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสิ นค้าเซนทรัลลาปาง เพื่อเช่าพื้นที่จาหน่ายสิ นค้า
ในงาน โดยสามารถเพิ่มยอดขายสิ นค้าให้กิจการในเดือนกันยายนได้ถึง 143,720 บาท ในส่ วนของ
โปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขายสิ นค้ายังคงโปรโมชัน่ ซื้อ 10 ไม้ แถม 1 ไม้ เหมือนเดิม
1.4 การบริ หารเงินทุน
ในเดือนกันยายน กิจการ ต.เนื้ อย่างมีรายได่จากการขายสิ นค้ารวมทั้งสิ้ น 143,720
บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทั้งสิ้ น 117,424 บาท รวมกาไรสุ ทธิอยูท่ ี่ 26,296 บาท หากเทียบ
สัดส่ วนกาไรต่อยอดขายคิดเป็ น 18.29 % เมื่อเทียบกับอัตรากาไรในเดือนที่ผ่านมา ถือมีสัดส่ วนที่
ใกล้เคียงกับเดือนที่ผา่ นมา แต่เมื่อดูจากยอดจาหน่ายสิ นค้า คือว่ากิจการมีการพัฒนายอดขายสิ นค้าที่
ดีข้ ึนแบบก้าวกระโดด โดยสามารถขายสิ นค้าได้เพิ่มจากเดื อนก่ อนถึ ง 64,420 บาท หรื อเพิ่ม ขึ้น
ประมาณ 1 เท่า จากเดือนที่ผา่ นมา
1.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ความเสี่ ยงที่พ บในกิจการคือ ในช่วงที่ ออกร้าน ณ งาน FIN MARKET จ.ลาปาง
กิจการอาจเจอปั ญหาสิ นค้ามีไม่พอขาย นายพนารักษ์ มะโน นักศึกษาประกอบการ จึงได้สั่งน้ าแข็ง
และเช่ าถังน้ าแข็งขนาดใหญ่ จากร้ านน้ าแข็งในพื้ น ที่ เพื่ อมาเก็บ สต๊ อคสิ นค้าเพื่ อให้ มี ป ริ ม าณที่
เพียงพอกับการขาย จึงทาให้มีสินค้าเพียงพอกับการขาย ในส่ วนของการขนส่ ง และเดินทางไปยัง
พื้นที่ เนื่ องจากนายพนารักษ์ มะโน นักศึกษาประกอบการ มีรถยนต์เป็ นของตนเองจึงนามาใช้ขน
สิ นค้าในช่วงที่ออกร้านจาหน่ายสิ นค้าในงาน FIN MARKET
2. หมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
1. ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด
1.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สังเกตและจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน
กันยายน ที่ผ่านมา กิจการยังจาหน่ายสิ นค้าได้อย่างต่ อเนื่อง มียอดขายเฉลี่ย วันละ 800 บาท ขึ้นไป
แต่มีอุปสรรคจากการขายสิ นค้าบ้างเนื่ องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน ในวันที่ฝนตกจะขายสิ นค้าได้น้อย
ถึงแม้จะมี จดั บริ ก ารส่ ง แต่ในช่ วงฝนตกก็ ไม่ส ามารถจัดส่ งได้เช่น กัน จึ งต้องประคองธุ รกิ จให้

96

สามารถดาเนิ นอยูไ่ ด้ในช่วงฤดูกาลนี้ ในส่ วนของความขัดแย้งทางธุ รกิจที่ทางร้านถูกร้องเรี ยนเรื่ อง
ควันจากการย่างสิ นค้าขาย ก็สามารถแก้ไขได้ในช่วงเดือนที่ผา่ นมา
1.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการร้านในกันยายน พบว่าสมาชิกในกลุ่มมีการจัดแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในการดาเนินการต่าง ๆ ตามตารางหน้าที่ ที่ได้จดั ไว้ เหมือนเดือนสิ งหาคม และไม่
พบปั ญหาด้านการจัดการคนแต่อย่างใด ในส่ วนของการผลิ ตสิ นค้าพบปั ญหาต้นทุนสิ นค้าขึ้นลง
ตามภาวะตลาด แต่ก็แก้ไขโดยการหาคู่คา้ หลายๆ ร้านเพื่ อหาวัตถุดิบที่ ราคาถูก ที่สุ ดในการผลิ ต
สิ นค้า ดังนั้นโดยสรุ ปผลการดาเนิ นธุ รกิจเดือน กันยายน ด้านการจัดการ กิจการ Dr. Grill หมูย่าง
กะทิสด ยังไม่พบปัญหาด้านการจัดการแต่อย่างใด
1.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์วางจาหน่าย คือ เนื้อหมูยา่ ง เนื้อหมูสามชั้นย่าง เนื้อสัน
คอย่าง ไส้หวาน คางหมู ลิ้นหมู และใส้สุดย่าง พร้อมน้ าจิ้ม 3 รส ได้แก่ น้ าจิ้มสามรส น้ าจิ้มแจ่ว
แซบ และน้ าจิ้มแจ่วมะขาม แต่ในเดือนนี้ ได้ตดั เมนู แป้ งนมออกเนื่ องจากต้นทุนวัตถุดิบสู งและมี
ลูกค้าสั่งน้อย สิ นค้าขายดีส่วนใหญ่จะเป็ นหมูสามชั้นย่าง เนื้ อสันคอ และใส้สุดย่าง ส่ วนสิ นค้าอื่น
ขายได้ในระดับคงที่ ส่ วนของราคา ในเดือนนี้ ยงั คงราคาทาโปรโมชัน่ อยู่ที่ ขีดละ 30 บาท เท่าเดิม
ในส่ วนของช่ องทางการจัดจาหน่ ายเดื อนกัน ยายนที่ ผ่านมา ใช้ช่ อ งทางขายหน้าร้ านพร้ อ มจัด
โปรโมชัน่ โทรสั่งสิ นค้าหรื อสั่งในช่องทางออนไลน์ หากจุดส่ งสิ นค้าอยูใ่ กล้บริ เวณหน้าร้าน และมี
ยอดขายสิ นค้าเกิ น 50 บาทขึ้ นไป โดยสรุ ป สถานการณ์ ก ารขายและการตลาดในเดื อนกันยายน
พบว่า กิจการสามารถทายอดขายได้เฉลี่ยวันละ 700 บาท และมียอดขายที่น้อยเนื่ องจากฝนตกชุก
ในช่วงที่ผา่ นมา
1.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่ วนของการบริ หารเงินทุนพบว่า ในเดือนกันยายน กิ จการ Dr. Grill หมูย่าง
กะทิสด มีรายได้จากการขาย 3,215 บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนิน 2,405 บาท รวม
กาไรสิ ทธิ เท่ากับ 810 บาท ซึ่ง ยอดขายที่น้อย มาจากจานวนวันที่เปิ ดกิจการได้ไม่เต็มที่เนื่ องจาก
สมาชิ กในกลุ่มต้องแบ่งเวลาไปทางานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายจากรายวิชาที่เรี ยนในระหว่างภาค
เรี ยนเดียวกัน และอยู่ในช่วงของการเตรี ยมสอบปลายภาค อีกทั้งประสบปั ญหาฝนตกชุก จึงทาให้
กิจการมียอดขายน้อยตามตัวเลขดังกล่าว
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1.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่พบตลอดเดือนกันยายน คือ ความเสี่ ยงในเรื่ องของราคาวัตถุดิบที่
มีความผันผวนขึ้นลงตามภาวะตลาด แต่กิจการไม่สามารถขึ้นราคาสิ นค้าได้เนื่องจากอาจกระทบกับ
ยอดขายสิ นค้า จึงแก้ปัญหาโดยการหาซื้ อวัตถุดิบจากผูค้ า้ ที่ขายราคาถูกแต่วตั ถุดิบคุณภาพดี หรื อ
การเลือกซื้ อวัตถุดิบจากผูข้ ายหลายราย เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างต้นทุนและราคาขายที่ทาให้กิจการ
สามารถอยูไ่ ด้ ในส่ วนความเสี่ ยงด้านการขายสิ นค้า กิจการได้ขยายป้ ายหน้าร้านให้มีขนาดใหญ่ข้ ึน
เพื่อให้ผูส้ ัญจรไปมาสามารถเห็ นได้ง่าย และจัดหน้าร้านให้ดูสะอาดเพื่อให้สินค้าดูน่าซื้ อและถูก
สุขอนามัย พร้อมป้องกันแมลงวันตอมสิ นค้า ทาให้ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าไปรับประทานแล้วท้องเสี ยได้
2. ธุรกิจ Chicken Q
2.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้ น ที่ สั ง เกตและสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาประกอบการ พบว่า ในเดื อ น
กันยายน ได้ถูกเจ้าของโครงการตลาดเจดียแ์ จ้งให้ยา้ ยร้านจากจุดเดิมไปอยูใ่ นจุดขายใหม่ที่โครงการ
ก าหนดให้ เนื่ อ งจากโครงการได้ท าสั ญ ญาจ้างระยะยาวกับ บริ ษ ัท ค้าเนื้ อสดรายหนึ่ งในจัง หวัด
เชี ยงใหม่ แต่ได้แจ้งงดเก็ บ ค่ าเช่ าในเดื อนกันยายนและเดื อนตุลาคม เพื่ อชดเชยการถูก ย้ายทาเล
นักศึกษาประกอบการรับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขโครงการ แต่จุดขายใหม่ต้ งั อยู่ดา้ นใน
ของตลาดเจดีย ์ อยู่ในมุมอับ นักศึกษาประกอบการจึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนาสิ นค้าไปฝาก
ขายกับธุ รกิ จมิ สเตอร์ เกรี ยวที่ เพิ่ ม จุ ดขายบริ เวณริ ม ถนนด้านข้างโรงเรี ยนโกวิท ย์ธารงค์ ใกล้กับ
ตลาดเจดี ยอ์ ีกแห่ งหนึ่ ง สวนยอดขายในเดือนกันยายนมี รายได้จากการขายรวมทั้งสิ้ น 6,895 บาท
เพิ่มขึ้นจากยอดขายเดือนสิ งหาคม แต่กิจการมีกาไรสุ ทธิ จากการขายสิ นค้ารวมทั้งสิ้ น 3,420 บาท
ซึ่งเป็ นผลมาจากค่าเช่าสถานที่ ที่ลดลงจากเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับทางโครงการ
2.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการร้านในเดือนกันยายน กิจการ ถูกย้ายจุดขายจากจุดเดิมไปอยู่
ด้านในโครงการซึ่ งเป็ นจุดอับสายตา ถึงแม่ว่าโครงการจะงดเก็บค่าเช่าที่เพื่อชดเชยปั ญหาดังกล่าว
แต่ คงไม่สามารถทาให้กิจการสามารถขายสิ นค้าได้ดีข้ นึ ได้ นายนคริ นทร์ วงยังประเสริ ฐ จึงได้เพิ่ม
ช่องทางการขายสิ นค้าอีกช่องทางหนึ่ งด้วยการฝากขายสิ นค้ากับร้านมินเตอร์ เกรี ยวที่เพิ่มหน้าร้าน
อีกแห่ งหนึ่ งริ มถนนใกล้กบั โรงเรี ยนโกวิทย์ธารงค์ จึงทาให้กิจการยังมียอดขายจากการขายสิ นค้า
และใช้หน้าร้านที่อยู่ดา้ นใน เป็ นทั้งหน้าร้านและเน้นใช้งานเป็ นสถานที่ผลิตสิ นค้าและจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์การขายแทน ในส่ วนของการบริ การจัดการภายในร้านไม่พบปั ญหาใดเนื่ องจากเริ่ มมีทกั ษะ
ในการบริ หารจัดการร้านเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
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2.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์ ในเดือนกันยายนกิจการมีผลิตภัณฑ์วางจาหน่าย ได้แก่ ไก่ป๊อปราด
ซอสบาบิคิว เฟรนฟรายส์ ราคาสิ นค้าและขนาดบรรจุ แก้วกระดาษเล็ก ขายในราคา 15 และแก้ว
กระดาษใหญ่ ขายในราคา 25 บาท ในเดือนกันยายน กิจการมียอดขายสิ นค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
1,641 บาท จากการทดลองแจกใบปลิวประสัมพันธ์ร้านส่ วนลด 10 % จานวนใบปลิ วที่แจกไป
ลูก ค้าน ากลับ มาใช้ส่ วนลดน้อ ยไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเท่ าที่ ค วร จึ งงดแจกใบปลิ วและจัด ท าสแตม
โปรโมชัน่ ซื้อสิ นค้า เฉพาะเฟรนฟราย ครบ 5 ฟรี 1 ซึ่งจะดาเนินต่อไป
2.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่ ว นของการบริ ห ารเงิ น ทุ น พบว่า ในเดื อ น กัน ยายน กิ จการ Chicken Q มี
รายได้จากการขายทั้งสิ้ น 6,895 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 3,475 บาท รวมกาไรจาก
การดาเนินธุรกิจทั้งสิ้ น 3,420 บาท กิจการมียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1,641 บาท และส่ วนหนึ่ ง
ที่ผลกาไรของกิจการเพิ่มขึ้นมาจากโครงการได้งดเก็บค่าเช่าสถานที่ขายในเดือนที่ผ่านมา แต่ยงั ถือ
ว่ากิจการยังมียอดขายน้อย แต่ยงั มีผลกาไรจากการดาเนิ นงานที่ ทาให้กิจการสามารถดาเนินการได้
ต่อไป
2.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่พบในเดือนกันยายน พบปัญหาดังต่อไปนี้
2.5.1 สิ นค้าขายได้นอ้ ย ถึงแม้กิจการจะพยายามแก้ไขปัญหาโดยปรับลดราคาและ
ขนาดบรรจุ สิ น ค้าให้ส อดคล้องกับกลุ่มลูก ค้าเป้ าหมาย จากที่ ได้ก าหนดราคาสิ นค้าขนาดแก้ว
กระดาษขนาดเล็ก 29 บาท แก้วกระดาษขนาดใหญ่ 35 บาท ปรับเป็ น แก้วกระดาษเล็ก ขายในราคา
15 และแก้วกระดาษใหญ่ ขายในราคา 25 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับกาลังซื้อของลูกค้าเป้าหมาย คือ
นักเรี ยนชั้นประถม และมัธยมศึกษา และผูป้ กครองที่มารอรับบุตรหลาน แต่ยอดขายของกิจการเพิ่ม
จากเดือนก่อน เพียง 1,641 บาท ซึ่ งอาจมีผลมาจากทาเลที่ไม่เอื้อต่อการขายสิ นค้าประเภทของทาน
เล่น และจานวนลูกค้าที่เบาบางในพื้นที่
2.5.2 ถูกย้ายทาเลที่ต้ งั ร้านไปอยู่ในมุมอับ ทาให้ปริ มาณนักเรี ยนที่เข้ามาซื้ อสิ นค้า
ลดลง นักศึกษาประกอบการจะแก้ไขโดยฝากขายสิ นค้าในร้านมินเตอร์เกลียวที่อยูน่ อกกาแพงตลาด
เจดียเ์ พื่อเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้า
2.5.3 กิ จการพบคู่แข่งรายใหม่ ณ จุดขายใหม่ที่ กิจการไปฝากขายสิ นค้า แต่เมื่ อ
พิจารณาแล้วพบว่า ในส่ วนของผลิตภัณฑ์ เฟรนฟรายของกิจการ Chicken Q เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ
และรสชาติที่ดีกว่า จึงไม่มีผลต่อยอดขายสิ นค้ามากนัก
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3. ธุรกิจมิสเตอร์ เกลียว
3.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้ น ที่ สั ง เกตและสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาประกอบการ พบว่า ในเดื อ น
กันยายน ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว พบปั ญหาเดียวกับธุ รกิจ Chicken Q เนื่องจากเช่าหน้าร้านขายสิ นค้า
ร่ วมกัน คือ ถูกเจ้าของโครงการตลาดเจดียแ์ จ้งให้ยา้ ยร้านจากจุดเดิมไปอยู่ในจุดขายใหม่ที่โครงการ
ก าหนดให้ เนื่ อ งจากโครงการได้ท าสั ญ ญาจ้างระยะยาวกับ บริ ษ ัท ค้าเนื้ อสดรายหนึ่ งในจัง หวัด
เชี ยงใหม่ แต่ได้แจ้งงดเก็ บ ค่ าเช่ าในเดื อนกันยายนและเดื อนตุลาคม เพื่ อชดเชยการถูก ย้ายทาเล
นักศึกษาประกอบการรับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขโครงการ แต่ เนื่ องจากธุรกิจมิสเตอร์
เกลียว ได้เพิ่มช่องทางการจาหน่ ายสิ นค้ายังบริ เวณทางเท้าติดกับโรงเรี ยนโกวิทย์ธารงค์อีกจุดขาย
หนึ่ง จึงไม่กระทบกับยอดขายเดิมมากนัก
สวนยอดขายในเดือนกันยายนมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้ น 7,240 บาท เพิ่มขึ้น
จากยอดขายเดือนสิ งหาคม จานวน 810 บาท แต่กิจการมีกาไรสุ ทธิ จากการขายสิ นค้ารวมทั้งสิ้ น
3,041 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 918 บาท ซึ่งเป็ นผลมาจากไม่มีค่าเช่าสถานที่ตามเงื่อนไขที่ได้ตก
ลงกับทางโครงการ
3.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้า นการบริ ห ารจัด การร้ า นในช่ ว งเดื อ นกัน ยายน ด้า นการจัด สรรหน้ าที่ ก าร
ดาเนิ นงาน ยังคงเป็ นไปในลักษณะการช่วยกันดาเนิ นการเหมือนเดินที่ผ่านมา โดยหน้าที่ในการ
ทอดและการปรุ งรส และการจัดซื้ อวัตถุดิบเป็ นของ นายสมศักดิ์ สนิ ท หน้าที่การจัดเตรี ยมวัตถุดิบ
น ามัน เข้าเครื่ อ งหั่ น เกลี ย ว เสี ย บไม้ เป็ นของ นายธนากร ชมภู ธัญ และหน้าที่ ในการจดบัน ทึ ก
รายการบัญชีและยังช่วยจัดเตรี ยมวัตถุดิบเป็ นของ นางสาวเยาวลักษณ์ พลหาญ ซึ่งไม่พบปัญหาด้าน
การจัดแบ่งหน้าที่ภายในร้าน ปั ญหาวัตถุดิบขายตลาด และด้อยคุณภาพกิจการสามารถหาวิธีแก้ไข
เป็ นผลสาเร็จในที่สุด
ในส่ วนปั ญหาด้านการผลิตที่มกั ผลิตสิ นค้าได้ไม่ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า
เป็ นผลมาจากการเตรี ยมวัตถุดิบไม่ทนั จึงได้ปรึ กษาหุ้นส่ วนประกอบการเพื่อขยับเวลาในการเข้า
ร้านเตรี ยมสิ นค้า จาก 15.00 น. ของทุกวัน มาเป็ น 14.00 น. เพื่อให้มีวตั ถุดิบรอผลิตมากขึ้น สามารถ
ทอดขายให้กบั ลูกค้าได้ทนั ที
3.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่าย ได้แก่ มันเกรี ยวทอด รสซาวครี มและหัว
หอม รสพิซซ่า รสปาปรี กา้ รสลาบ รสชีส รสต้มยา และรสบาบิคิว มีราคาไม้ละ 20 บาท ทุกรสชาติ
และได้จดั รายการส่ งเสริ มการขายซื้ อมันเกลียวครบ 3 ไม้ ลดราคาเหลือ 50 บาท จากราคาปกติ 60
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บาท โดยมียอดรวมจากการจาหน่ ายมันเกลี่ยวทั้งหมด 7,240 บาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากลูกค้าเริ่ มรู ้จกั
สิ นค้ามากขึ้น เกิ ดการบอกจากปากต่อปาก ทาให้กิจการมียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดื อนก่อน ทั้งหมด
810 บาท
3.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่ วนของการบริ หารเงินทุน พบว่า ในเดื อน กัน ยายน ธุ รกิจ มิ ส เตอร์ เกลี ยวมี
รายได้จากการขายทั้งสิ้ น 7,240 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานรวม 4,199 บาท กิจการมีกาไร
สุ ทธิ จากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 3,041 บาท โดยรวมกิจการสามารถเพิ่มยอดขายเข้ามาในกิจการได้
เพิ่มขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการลงได้เล็กน้อย ทาให้มีกาไรสุ ทธิเพิ่มขึ้น
3.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่พบในเดือนที่ผ่านมา กิจการมิสเตอร์เกลียวพบปั ญหาที่ค่อนข้าง
ใกล้เคียงกับปัญหาและความเสี่ ยงในเดือนสิ งหาคม และได้แก้ไขปั ญหาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ทั้งด้าน
การเพิ่มจุดขายอีก 1 จุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้า ปั ญหาวัตถุดิบขาดตลาดที่สามารถแก้ได้
โดยการสั่งซื้ อในปริ มาณที่เพิ่มมากขึ้นและกันส่ วนวัตถุดิบเป็ น Safety stock กันวัตถุดิบขาดแคลน
และสัง่ ซื้อเตาทอดเพิม่ อีก 1 เตาเพื่อให้สามารถผลิตสิ นค้าได้เร็ วยิง่ ขึ้น เป็ นต้น
4. ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด
4.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สังเกตและจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน
กันยายน เป็ นช่วงที่กิจการประสบปัญหายอดขายน้อยลงเล็กน้อยจากเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากฝนตก
ชุก ปริ มาณนักเที่ยวและผูส้ ัญจรไปมาน้อย กิจการจึงทาได้แค่ประคองธุ รกิจให้อยู่รอดในสภาวะ
ดังกล่าว ถึงแม้จะมี การจัดรายการส่ งเสริ มการขายสิ นค้า เมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าของทางร้านครบ 100
บาท รับทันทีขา้ วเกรี ยวจานเล็ก 1 จาน แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มยอดขายให้กิจการได้มากเหมือนในเดือน
สิ งหาคมที่ ผ่า นมา โดยกิ จการมี ย อดจาหน่ า ยสิ น ค้า ทั้ง สิ้ น 6,024 บาท น้อ ยกว่าเดื อนสิ งหาคม
จานวน 1,792 บาท ดังนั้น ฤดูกาลและทาเลที่ต้ งั ร้านที่เปิ ดโล่ง จึงเป็ นอุปสรรค์สาคัญในการดาเนิ น
ธุรกิจของกิจการในเดือนนี้
4.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ ห ารจัด การร้ านในช่ วงเดื อ นกัน ยายน พบว่ากิ จการยังใช้สู ต รและ
รู ปแบบของสิ นค้าเหมือนในเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากได้สูตรการทาสิ นค้าที่มีมาตรฐานแล้ว ในส่ วน
ของการจัดแบ่งหน้าที่การทางานยังคงรู ปแบบการดาเนินการเหมือนเดือนสิ งหาคม ที่ให้สมาชิกทุก
คนเข้าร้านเพื่อช่วยขายสิ นค้าเนื่ องจากยังเป็ นทาเลใหม่ และเมนูการขายใหม่ ในส่ วนของวัสดุและ
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อุปกรณ์ที่ใช้ขายสิ นค้า จะใช้วิธีการขนย้ายจัดเก็บและใช้ห้องพักของ นางสาวอักษรสมัย โตพัญญะ
เป็ นสถานที่จดั เก็บและคลังสิ นค้าเหมือนในเดือนที่ผ่านมา โดยในช่วงแรกให้ทุกคนทาหน้าที่ช่วย
ขนย้าย และช่วยทาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ
จากปั ญหาวัตถุดิบเน่าเสี ย ที่พบในเดือนก่อน กิจการสามารถลดปั ญหาดังกล่าวได้
ในเดื อนนี้ โดยใช้วิธีก ารเพิ่ ม รอบการสั่ งซื้ อสิ นค้าให้ถี่ข้ ึ น และท าการจดบันทึ ก สิ นค้าขายดี เพื่ อ
วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอกับปริ มาณการขายทาให้ไม่พบปัญหาสิ นค้าเน่าเสี ยในเดือนนี้
4.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่ ายในเดือน กันยายน ยังคงรู ปแบบรายการ
สิ นค้าเหมื อนกับเดือนสิ งหาคมที่ผ่านมา โดยมี เมนู สินค้าขายดี คือ ยาหมูป้ ั นก้อน และสิ นค้าอื่ นๆ
เช่ น ปี กไก่ ท อด เอ็นไก่ ท อด ยารวม และนัก เก๊ ตไก่ โดยในเดื อนกันยายน กิจการมีย อดจาหน่ าย
สิ นค้าทั้งสิ้ น 6,024 บาท ลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย จานวน 1,792 บาท ซึ่งเป็ นผลมาจากเริ่ มเข้าสู่
ฤดูฝน และทาเลที่ต้ งั ร้าน และสถานบันเทิงในระแวกส่ วนใหญ่ เป็ นร้านแบบเปิ ดโล่ง ทาให้ปริ มาณ
นักเที่ยวน้อยหรื อไม่มีเลยในวันที่ฝนตกหนัก
ในส่ วนของการส่ งเสริ มการขาย กิจการได้จดั มีการจัดรายการส่ งเสริ มการขายเมื่อ
ลูกค้าซื้ อสิ นค้าของทางร้านครบ 100 บาท รับทันที ข้าวเกรี ยบจานเล็ก 1 จาน แต่ก็ไม่สามารถเพิ่ม
ยอดขายให้กิจการได้มากนัก เนื่องจากไม่มีลูกค้ามาเที่ยวในบางวันที่ฝนตกนัน่ เอง
4.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่ วนของการบริ หารเงินทุนพบว่า ในเดื อนกันยายน กิจการ EP หมูทอดนมสด
มีรายได้จากการขายสิ นค้า จานวน 6,024 บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร จานวน
5,112 บาท รวมกาไรสุทธิ เท่ากับ 912 บาท ถึงแม้กิจการจะมียอดขายที่ลดลงจากเดือนก่อน แต่ก็ยงั
สามารถบริ หารจัดการให้กิจการมีกาไรได้ในเดือนนี้
4.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่พบในเดือนที่ผ่านมา ยังคงพบปั ญหาเดิม คือ สิ นค้าขายไม่ได้ใน
บางวัน เนื่องจากเริ่ มเข้าสู่ ฤดูฝนและสถานบันเทิงในระแวกส่ วนใหญ่ เป็ นร้านเปิ ดโล่ง กลุ่มนักเที่ยว
ส่ วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะ จึงทาให้ปริ มาณลูกค้าที่มาเที่ยวยังสถานบันเทิงน้อยลง
ส่ งผลกระทบกับยอดขายกับกิจการ ส่ วนวิธีการแก้ไขปั ญหากิจการได้จดั โปรโมชัน่ เมื่อซื้ อสิ นค้า
ของกิจการครบ 100 บาท รับทันทีขา้ วเกรี ยบจานเล็ก 1 จาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายในวันที่ฝน
ไม่ตก แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มยอดขายให้กิจการได้มากนัก
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5. ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI)
5.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สังเกตและจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน
กันยายน กิจการได้ยกเลิกการเช่าร้านร่ วมกับร้านอาหารตะวันตกบริ เวณถนนท่าแพ และเน้นการ
ขายเพียงสองช่องทางคือ ช่องทางออนไลน์ และช่องทางหน้าร้านตลาดต้นลาไย ผลิตภัณฑ์ที่ขาย
ขายเพียงขนมหวานหลากชนิดเท่านั้น เนื่ องจาก กาแฟ แฮมเบอร์เกอร์ และแซนวิซ ไม่สามาถขายได้
เนื่ องจากมีขอ้ จากัดในเรื่ องของสถานไม่เอื้อต่อการดาเนิ นธุ รกิจ ในเดือนนี้ กิจการมียอดขายสิ นค้า
ทั้งสิ้ น 13,385 บาท อันเนื่ องมาจากสามารถหาช่องทางค้าส่ งสิ นค้าขนมหวานให้กบั แม่คา้ ที่ จะนา
สิ นค้าไปขายต่อได้อีกช่องทางหนึ่ง ในส่ วนของการดาเนินงานทัว่ กิจการไม่มีการจัดรายการส่ งเสริ ม
การขายใด เน้นเพียงขายหน้าร้าน และขายส่ งเท่านั้น
5.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการร้านในช่วงเดือนกันยายน การบริ หารจัดการและการจัดแบ่ง
หน้าที่การดาเนิ นการต่างๆ ยังคงเหมือนเดือนสิ งหาคมที่ผ่านมา คือ หน้าที่ในการจัดซื้ อ การผลิ ต
เป็ นของ นางสาวอารี ยา พรมแย้ม ในส่ วนของการขนย้าย และการขาย เป็ นของ นางสาววชิราภรณ์
ถิ่นทัพไทย กิจการไม่มีสินค้าใหม่ ช่องทางในการขายสิ นค้าใหม่ แต่เน้นเพียงช่องทางขายหน้าร้าน
และช่องทางขายส่ งเท่านั้น
5.3 การตลาดและการขาย
ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่ายในเดือน กันยายน ยังคงเป็ นบัวลอยสอดใส้
ธัญญาหาร เป็ นสิ นค้าหลัก แต่ได้เพิ่มเมนู ขนมหวานอื่นๆ เช่น กล้วยเชื่อม มันเชื่อม เผือกเชื่อม บัว
ลอยมะพร้าวอ่อนไม่ใส่ ไข่ และขนมหวานอื่นๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง การขายสิ นค้าเน้นขายช่องทางหน้า
ร้าน ณ ตลาดต้นลาไย แต่เพียงอย่างเดียว การขายเน้นขายปลีกหน้าร้านและขายส่ ง โดยในเดือนนี้
กิจการสามารถสร้างยอดขายสิ นค้าได้ท้ งั สิ้ น 13,385 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ถึง 10,565
บาท ซึ่งเป็ นผลมาจากสามารถหาทาเลและปรับสิ นค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
5.4 การบริ หารเงินทุน
ในส่ ว นของการบริ ห ารเงิ น ทุ น พบว่า ในเดื อ นกัน ยายน กิ จ การ บัว ลอยไฮโซ
(EAZI LAZI) มีรายได้จากการขายสิ นค้า ทั้งสิ้ น 13,385 บาท หักต้นทุ นขายและค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ น การทั้ง สิ้ น 2,507 บาท รวมกิ จการมี ก าไรสุ ท ธิ ท้ ัง สิ้ น 10,878 บาท กิ จการสามารถพลิ ก
สถานการณ์ให้กิจการมีกาไรในเดือนที่ 3 ของการดาเนินงาน
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5.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่ พบในเดือนกันยายน กิจการไม่พบความเสี่ ยงใดในการดาเนิ น
ธุ รกิจนัก ส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาจากการขนย้ายสิ นค้าเพื่อนามาขาย และปั ญหาเล็กน้อยในกิจการที่
สามารถบริ หารจัดการได้ แต่อาจมี ความเสี่ ยงที่จะถูกแม่คา้ ขนมหวานที่อยู่บริ เวณใกล้เคียงเสนอ
ราคาที่ถูกกว่าเพื่อแย่งลูกขายส่งไป กิจการจึงป้องกันปัญหาด้วยการพยายามรักษาคุณภาพของสิ นค้า
ให้มีรสชาติที่ดีใช้ของที่มีคุณภาพ และพยายามเน้นขายลูกค้าหน้าร้านเพื่อลดการพึ่งพายอดขายจาก
แม่คา้ ขายส่งที่ขายสิ นค้าไม่ได้กาไรมากนัก
6. ธุรกิจขนม ค.ร.ก
6.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้ นที่ สารวจและการสัมภาษณ์ นักศึ กษาประกอบการ พบว่า ในเดื อน
กันยายน จากการสังเกตุกลุ่มลูกค้าที่ มาซื้ อสิ นค้าของทางร้ านพบว่า กลุ่ม ลูกค้าที่ แท้จริ ง คือกลุ่ ม
ผูป้ กครองที่มารอรับบุตรหลานหลังเลิกเรี ยน และกลุ่มคนวัยทางานในระแวกใกล้เคียง กิจการจึง
ยังคงราคาสิ นค้ากล่องละ 25 บาท เท่าเดิม ในเดือนนี้กิจการพบปั ญหาถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจสั่งย้ายร้าน
ให้เข้าไปอยูข่ อบทางเดินถนนด้านในมากขึ้นทาให้ร้านไม่เด่น กิจการจึงได้สั่งทาป้ ายไวนิ ลเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการมองเห็ น กับ ผูส้ ั ญ จรไปมา ในเดื อนนี้ ยอดจาหน่ ายสิ น ค้ายังอยู่นระดับ เดิ ม ถึ งแม้
กิจการมีความต้องการย้ายทาเลไปยังจุดขายบริ เวณ Think Park แต่ติดปั ญหาเรื่ องเงินทุนและสู ตร
ของสิ นค้าที่ยงั ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ จึงทาได้เพียงประคองกิจการให้อยูร่ อดเท่านั้น
6.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา พบว่าในด้านของการบริ หาร กิ จการเริ่ มมีการบริ หาร
จัดการทั้งในส่ วนของการจัดแบ่ งหน้าที่ ในการทางานภายในร้านที่ ดีข้ ึน โดยสามารถจัดเวรแบ่ง
หน้าที่ในการขายและการผลิตสิ นค้า และการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้พนักงานจานวน 2
คนต่อวัน แต่ในส่ วนหน้าที่การจัดซื้อ และการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย ยังเป็ นของ นางสาวอวัสดา
วงค์เยาว์ ซึ่งเป็ นหุน้ ส่วนประกอบการที่เป็ นหลักในการดาเนินกิจการ
6.3 การตลาดและการขาย
ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา กิจการธุรกิจขนม ค.ร.ก สามารถจาหน่ายสิ นค้าได้
2,172 บาท ซึ่ งเป็ นยอดขายสิ นค้าที่ ลดลงจากเดือนที่ ผ่านมาเล็กน้อย อันเป็ นผลมาจากฝนตกชุ ก
ในช่วงปลายเดือน กิจการจึงไม่สามารถขายสิ นค้าได้ในบางวัน ในส่ วนของผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ าย
ยังคงจาหน่ายเป็ นขนมครกสี ธรรมชาติ ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100 % เหมือนเดิม จาหนายกล่อง
ละ 25 บาท และยังคงราคาขายในราคาเดิมเนื่ องจากพบว่ากลุ่มลูกค้าที่แท้จริ งของกิจการไม่ใช่เด็ก
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นักเรี ยน แต่คือกลุ่มผูป้ กครองที่มารอรับบุตรหลาน และวัยทางานในบริ เวณใกล้เคียง ในส่ วนของ
การส่ งเสริ มการขายตลอดเดือนกันยายน กิจการไม่ได้จดั รายการส่ งเสริ มการขายใด เนื่ องจากมี
อุปสรรคด้านเงินทุนของกิจการที่เพียงพอสาหรั บใช้หมุนเวียนซื้อวัตถุดิบมาขายในกิจการวันต่อวัน
เท่านั้น จึงทาได้เพียงรักษาคุณภาพของสิ นค้าเพื่อประคองยอดขายสิ นค้าให้อยูใ่ นระดับเดิม
6.4 การบริ หารเงินทุน
ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมากิจการมียอดรายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 2,172
บาท และมี ตน้ ทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 620 บาท กิจการมี กาไรสุ ทธิ ท้ งั สิ้ น
1,552 บาท สาเหตุที่ยอดขายน้อย แต่กิจการยังมีกาไร เนื่องจากกิจการไม่มีภาระที่ตอ้ งจ่ายค่าเช่าเพื่ อ
ขายสิ นค้า แต่กาไร 1,552 บาท ก็ถือเป็ นกาไรที่นอ้ ยมากในการดาเนินธุรกิจที่มีหุน้ ส่วนทางธุรกิจถึง
3 คน และสาเหตุใหญ่ที่กิจการไม่สามารถดาเนินกิจกรรมด้านการตลาด และการปรับปรุ งหน้าร้าน
ได้เนื่ องจากข้อจากัดด้านเงินทุนในการดาเนิ นการที่สมาชิกในธุ รกิจไม่มีเงินทุนที่ จะมาร่ วมลงทุน
ในกิจการมากนัก
6.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ด้านความเสี่ ยงที่กิจการ ค.ร.ก ได้พบ ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านเงินทุนของกิจการที่มี
น้อยลงซึ่ งเป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ กอรปกับนักศึกษาประกอบการที่
เป็ นหุ ้นส่ วนในธุ รกิจมีกาลังทรัพย์เพื่อใช้ในการระดมทุนน้อย จึงทาให้กิจการไม่สามารถเพิ่มทุน
เพื่อใช้ในการทาตลาด หรื อปรับปรุ งกิจการให้มีความน่าสนใจและดึงดูด ลูกค้าเป้ าหมายได้มากนัก
ซึ่ งเป็ นปั ญ หาส าคัญ ในการเริ่ ม ต้น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ มี ค วามถนั ด และความพร้ อ มในการด าเนิ น การ
โดยเฉพาะด้านงบประมาณ
การแก้ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ดัง กล่ า ว ธุ ร กิ จ ค.ร.ก. ได้พ ยายามประคองธุ รกิ จ ให้
สามารถดาเนินกิจการต่อได้โดยลดรายจ่าย และคงคุณภาพของสิ นค้าให้มีคุณภาพให้มากที่สุดเพื่อ
รักษาฐานลูกค้าเก่าที่ มาซื้ อสิ นค้า และเพื่อให้สินค้ามี ความน่ าสนใจเพื่อดึ งดูดลูกค้ารายใหม่เพียง
เท่านั้น
7. ธุรกิจ ตี๋ห่อย ไส้ กรอก พุงโต
7.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ในช่วงเดือน กันยายน ธุ รกิจ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุ งโต ได้ติดต่อเพื่อขอเช่าสถานที่
บริ เวณตลาดฝั่งตรงข้ามโรงงานพรี เมียมซึ่ งอยู่ใกล้จากตลาดแม่เจดียป์ ระมาณ 5 กิโลเมตร หลังจาก
ทดลองขายสิ นค้าพบว่าปริ มาณลูกค้าเบาบาง จุดขายอยูใ่ นมุมอับ จึงทดลองขายได้เพียงสองวัน และ
ย้ายท าเลมาขายร่ วมกับ ธุ รกิ จ Dr. Grill หมู ย่างกะทิ ส ด บริ เวณการเคหะหนองหอย อ.เมื อ ง จ.
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เชียงใหม่ และเริ่ มขายสิ นค้าได้ ณ จุดขายนี้ แต่สินค้าที่นามาขาย เนื่ องจากมีเงินทุนในกิจการน้อย จึง
ปรับธุ รกิจเป็ นแบบซื้ อมาขายไป โดยได้ติดต่อสั่งซื้ อไส้กรอกอีสานจากตลาดสดสันป่ าขอย และ
นามาย่างขายต่อไปยังลูกค้า มีตน้ ทุนรับอยู่ที่ไม้ละ 8 บาท วางจาหน่ ายไม้ละ 13 บาท ในช่วงแรก
ของการทาตลาด ณ จุดขายใหม่ ได้จดั รายการส่ งเสริ มการขาย ซื้ อ 2 ไม้ ในราคา 25 บาท และซื้ อ 4
ไม้ในราคา 50 บาท โดยในเดือนนี้ กิจการสามารถสร้างยอดขายได้ท้ งั สิ้ น 4,947 บาท
7.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ในเดือนกันยายน กิจการสามารถหาจุดขายใหม่และปรับรู ปแบบของการทาธุรกิจ
เพื่อให้เอื้อต่อเงินทุนที่มีอย่างจากัด ทาให้สามารถเริ่ มต้นกิจการได้ในเดือนนี้ ในด้านของการบริ หาร
จัดการร้าน เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจขนาดเล็กมากไม่ตอ้ งใช้แรงงานมาก การดาเนิ นการในทุกขั้นตอนจึง
สามารถทาได้ดว้ ยตัวเจ้านักศึ กษาประกอบการเอง ในเรื่ องของการจัดเก็บอุปกรณ์ใช้วิธีการฝากเก็บ
ไว้ที่จุดขายเดียวกับธุรกิจ Dr. Grill หมูยา่ งกะทิสด โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
7.3 การตลาดและการขาย
กิจการได้ปรับรู ปแบบของการดาเนิ นธุรกิจเพื่อให่สอดคล้องกับเงินทุนที่กิจการมี
และกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในบริ เวณการเคหะหนองหอย โดยผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่าย ได้แก่ ไส้กรอก
อีส านรสกระเพรา รสเปรี่ ยว รสหวาน และวุน้ เส้น ด้านราคา จาหน่ ายไม้ล ะ 13 บาท และ ได้จดั
รายการส่ ง เสริ ม การขาย ซื้ อ 2 ไม้ ในราคา 25 บาท และซื้ อ 4 ไม้ใ นราคา 50 บาท ด้า นการจัด
จาหน่าย ยังคงเน้นการขายหน้าร้านบริ เวณการเคหะหนองหอยเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
7.4 การบริ หารเงินทุน
ในเดือนนี้ กิจการสามารถสร้างยอดขายได้ท้ งั สิ้ น 4,947 บาท หักต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทั้งสิ้ น 3,401 รวมกิจการมีกาไรสุ ทธิ จากการขายสิ นค้ารวม 1,246 บาท
ถือว่าสามารถประคองตัวให้ธุรกิจสามารถดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยข้อจากัดด้านเงินทุนในกิจการ แต่กิจการก็
ใช้เวลานานเกินไปในการเริ่ มธุรกิจ
7.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
การดาเนิ นธุ รกิจห่ อย ไส้กรอก พุงโต ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา กิจการพบ
ปัญหาในด้านของเงินทุน ทาเลที่ไม่เหมาะสมกับการขายสิ นค้า และหุ้นส่ วนทางธุรกิจที่ลาออกใน
ระหว่างดาเนินกิจการ จึงทาให้นายกฤษฎา จันทร์คา ต้องแก้ไขปัญหาแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยได้จดั การ
ความเสี่ ยงในหลายด้านดังต่อไปนี้
7.5.1 ความเสี่ ยงด้านเงินทุนเนื่ องจากหุ้นส่ วนของกิจการไม่ได้ทาเงินมา
ลงทุนเข้าหุ้นตามที่ตกลงไว้และลาออกจากการศึกษาในระหว่างดาเนิ นการ จึงทาให้ตอ้ งลดขนาด
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ของธุ รกิจและปรับรู ปแบบของกิจการให้กลายเป็ นแบบซื้ อมาขายไป เพื่อลดปริ มาณทุนต้องต้องจม
ไปกับสิ นค้าที่ตอ้ งซื้อมาเตรี ยมเพื่อจาหน่าย
7.5.2 ความเสี่ ย งของจุ ด ขายที่ ไ ม่ เหมาะสมกับ ตัวสิ น ค้าที่ วางจาหน่ าย
กิ จการได้ยา้ ยจุ ดขายมาอยู่ร่วมกับ ธุ รกิ จ Dr. Grill หมูย่างกะทิ ส ด เนื่ องจากเป็ นจุด ขายที่ มี ผูค้ น
สัญจรไปมามาก จุดขายนี้ เป็ นจุดขายที่ทาให้กิจการสามารถเริ่ มดาเนินการได้ และสร้างยอดขายให้
กิจการเป็ นเดือนแรกของการดาเนินโครงงานธุรกิจ

ภาพที่ 4.27 แสดงจุดขายใหม่ในบริ เวณการเคหะหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่
วางจาหน่ายในร้าน
ที่มา ผูว้ ิจยั
3. หมวดธุรกิจออนไลน์
1. ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely
1.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ในช่วงเดือนกันยายน ถือเป็ นช่วงที่กิจการสามารถหาวัตถุดิบในการผลิตเพื่อให้
สามารถผลิ ตชิ้นงานที่ มีคุณภาพ มี ความสวยงามได้ในที่สุด ในส่ วนของยอกขายสิ นค้าในเดื อนนี้
กิจการสามารถสร้างยอดขายได้ท้ งั สิ้ น 35 คู่ เป็ นเงิน 2,750 บาท มากกว่าเดินที่ ผ่านมาเป็ นจานวน
เงินทั้งสิ้ น 1,330 บาท สามารถพลิกสถานการณ์ให้กิจการมีกาไรได้ในเดือนนี้ ยอดขายที่เข้ามาใน
กิจการส่ วนใหญ่เกิดจากการขายส่ งให้กบั ร้านขายเครื่ องประดับที่นาสิ นค้าไปขายอีก ทอดหนึ่ง ใน
ส่ วนของลูกค้ารายย่อยที่ติดต่อเข้ามาสั่งซื้ อสิ นค้ากับทางกิจการยังมีจานวนน้อย โดยเฉพาะจากเว๊ป
ไซด์ Shopee และ Lazada ที่ ไม่ มี ลู ก ค้าสั่ งซื้ อในเดื อนที่ ผ่านมา ปั ญ หาพบในการดาเนิ น งาน เกิ ด
ความขัดแย้งด้านความเห็นของนักศึกษาประกอบการในธุ รกิจในด้านของการรับฟั งความคิดเห็น
และการวางแผนดาเนิ นกิจกรรมทางการตลาด แต่สมาชิกในกลุ่มก็สามารถจัดการกับความขัดแย้ง
และเดินหน้าทาธุรกิจต่อไปได้ในที่สุด
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1.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการจัดการการผลิต กิจการสามารถจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมใน
การผลิตสิ นค้าให้ได้คุณภาพและความสวยงามในเดือนนี้ ในส่ วนของการแบ่งหน้าที่การปฏิบตั ิงาน
ในธุรกิจ หุ่นสวนในกิจการยังคงกาหนดหน้าที่งาน เหมือนกับในเดือนสิ งหาคม โดยหน้าที่หลักใน
การจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์การผลิต การดาเนิ นการผลิตสิ นค้าและจัดเก็บสิ นค้า เป็ นของ นางสาวฉัตร
ลดา นาคภู รี และ นางสาวจุ ฑ ามาส ใจหลัก โดยใช้ห้อ งเช่ าของนาวสาวฉัตลดา นาคภู รี เป็ น
สถานที่ดาเนิ นธุรกิจ ส่ วนหน้าที่ในการรับคาสั่งซื้อและการจัดส่ ง เป็ นของนางสาวสุ ทธิ ดา ไกลถิ่น
เป็ นผูด้ าเนินการ ในส่วนชองการดูแลช่องทางออนไลน์ท้ งั 4 ช่องทาง ได้แบ่งหน้าที่ดงั นี้
นางสาวฉัตรลดา นาคภูรี ดูแลช่องทาง Facebook Fanpage และ Instragram
นางสาวจุฑามาส ใจหลัก ดูแลช่องทางการขายบนเวปไซด์ Shopee
นางสาวสุ ทธิดา ไกลถิ่น ดูแลช่องทางขายบนเวปไซด์ Lazada
ในเดือนกันยายน พบความขัดแย้งทางความคิดเห็นของหุ่นส่วนธุรกิจเรื่ องของการ
เปิ ดรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของหุ ้นส่ วน ทั้งด้านของการตลาด การขาย และการกาหนด
หน้าที่ต่าง แต่ทา้ ยที่สุดก็สามารถพูดคุยปรับความเข้าใจและดาเนินธุรกิจได้ต่อไป
1.3 การตลาดและการขาย
ด้านการตลาดในเดือนสิ งหาคม ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely มียอดขายที่เพิ่มขึ้น
จากเดื อนก่ อนถึ ง 1,330 บาท ยอดขายจากที่ เคยขายได้ 13 คู่ในเดือนสิ งหาคม ในเดือนกันยายน
กิจการสามารถขายสิ นค้าได้จานวน 35 คู่ โดยมี รายรั บจากการขายทั้งสิ้ น 2,750 บาท หักต้นทุน
วัตถุดิบในการขายจานวน 300 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน จานวน 2,120 บาท กิจการได้
กาไรสุ ท ธิ จานวน 330 บาท ถึ งแม้กิ จการจะมี ก าไรในเดือนที่ ผ่านมาแต่ย งั ถือเป็ นรายได้ที่ น้อย
สาหรับการดาเนิ นธุ รกิจ อาจเป็ นเพราะการส่ งเสริ มการตลาดและการประชาสัมพัน ธ์สินค้าไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพี ยงพอ อี กทั้งนักศึกษาประกอบการในกลุ่มไม่ได้ทาการส่ งเสริ มการขายหรื อนา
สิ นค้าไปโฆษณาตามแหล่งชุม ชนออนไลน์อื่น โดยให้เหตุผลว่าต้องแบ่งเวลาเพื่อทารายงานส่ ง
ให้กบั วิชาอื่นที่อยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 จึงทาให้เป็ นปัญหาสาคัญในการดาเนินโครงงานธุรกิจ
ในส่ วนของการจัดรายการส่ งเสริ มการขายในตัวผลิตภัณฑ์ ยังคงส่ งเสริ มการขาย
เหมือนเดือนที่ ผ่านมา ใน 4 ช่องทางออนไลน์ โฆษณาบน Facebook Fanpage Instragram Lazada
และ Shopee ไม่ได้นาสิ นค้าไปฝากขายกับร้านขายเครื่ องปรับบนถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่แต่
อย่างใด
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1.4 การบริ หารเงินทุน
กิจการมีรายรับจากการจาหน่ ายสิ นค้าในเดือน กันยายน จานวน 2,750 บาท หัก
รายจ่ายจากวัตถุดิบและวัส ดุในการผลิ ตสิ นค้า จานวน 300 บาท หัก ค่าใช้จายในการดาเนิ นงาน
จานวน 2,120 บาท กิจการกาไรสุ ทธิ จานวน 330 บาท ในเดือนนี้ กิจการสามารถพลิ กกลับมาทา
ก าไรได้แ ต่ ย งั ถื อเป็ นจ านวนเงิน ที่ น้อ ยไม่ ส อดคล้อ งกับ ค่ าใช้จ่ายในการด าเนิ น งานที่ ย งั อยู่ใ น
ระดับ สู ง และเพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นก่ อนเนื่ อ งจากในเดื อ นนี้ ได้ว่า จ้างนัก ศึ ก ษาเพื่ อ เป็ นแบบในการ
ถ่ายภาพโฆษณาสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ จานวน 800 บาท
ในเดื อนนี้ กิจการต้องระดมทุ นจากหุ ้นส่ วนธุ รกิ จคนละ 500 บาท รวมเป็ นเงิ น
1,500 บาทเนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเริ่ มหมดลงจากสภาวะขาดทุนในเดือนก่อน และต้อง
ใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาด จึงมีความจาเป็ นต้องเพิ่มทุนเข้าสู่ กิจการดังกล่าว
1.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ความเสี่ ย งที่ พ บในเดื อนนี้ คือ ความเสี่ ย งในด้านการดาเนิ น งานที่ มาจากความ
ขัดแย้งของสมาชิกในกลุ่มในเรื่ องของความเห็นที่ไม่ตรงกัน และการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นของ
หุน้ ส่วนธุรกิจ แต่สามารถพูดคุยเพื่อหาข้อสรุ ปและดาเนินกิจการได้ต่อไป
2. ธุรกิจจาหน่ ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์ มาตรฐาน ม.อ.ก
2.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ธุ รกิจจาหน่ ายตุ๊กตาหมี บิ๊กไซด์ มาตรฐาน ม.อ.ก ในช่วงเดือนกันยายน กิจการยัง
ช่ องทางในการจ าหน่ า ยจากเดิ ม ที่ จาหน่ ายสิ น ค้าผ่านสองช่ อ งทาง คื อ Facebook Fanpage และ
Instragram และได้ทาข้อตกลงกับธนาคารกสิ กรไทยหากลูกค้าชาระค่าสิ นค้าผ่ านบัญชีของธนาคาร
จะได้รับเครดิตเงินคืนที่ 100 บาท ในทุกๆยอดสั่งซื้ อ 300 บาทขึ้นไป และได้ทดลองแจกใบปลิ ว
ประชาสัมพันธ์สินค้าและเพจตุ๊กตา บิ๊กไซด์ มาตรฐาน ม.อ.ก จานวน 200 แผ่น พร้อมมอบส่ วนลด
แผ่นละ 100 บาท โดยในเดือนนี้ กิจการมียอดจาหน่ายสิ นค้ารวมทั้งสิ้ น 21,690 บาท จาหนายสิ นค้า
ได้จานวน 19 ตัว ถื อว่ากิ จการมี ยอดขายที่ ดี ข้ ึ น จากเดื อนที่ ผ่านมา และเมื่ อ หัก ค่ าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานแล้ว กิจการมีกาไรที่ 691.97 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับเดือนแรกที่ดาเนินงาน ในส่ วนของการ
จัดการด้านการขายและการตลาดของกิจการยัง ทาได้ไม่ดีนกั คือไม่สามารถเพิ่มยอดขายให้มากกว่า
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานได้ในเดือนที่ผา่ นมา
2.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการเรื่ องคนและหน้าที่ ในการดาเนิ นงานยังคงก าหนดหน้าที่
เหมือนในเดือนที่ผ่านมา คือ หน้าที่ดา้ นการบริ หารการเงินและการจัดทาบัญชี การรับชาระค่าสิ นค้า
และการชาระค่าสั่งซื้ อสิ นค้า เป็ นหน้าที่ ของ นางสาวธัญญานุ ช อรุ ณโรจน์ ส่ วนหน้าที่ 2 คือการ
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รับ คาสั่งซื้ อ การโฆษณาผ่าน Facebook Fanpage เป็ นหน้าที่ของ นางสาววิไลวรรณ ขันยา และ
การโฆษณาผ่านช่องทาง Instragram เป็ นหน้าที่ของ นางสาว วิภารัตน์ วันนอก ในด้านของการ
บริ หารจัดการภายในกิจการไม่พบปัญหาด้านการจัดการใดๆ สมาชิกในกิจการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ตามที่ ตนเองได้รับ ผิดชอบในกิ จการได้ แต่ ปั ญ หาเดิ ม ที่ กิ จการพบมาตัง่ แต่ เดื อนที่ ผ่านมา ยังคง
เหมื อนพบปั ญหาเดิ มในเดือนนี้ คือ กิจการยังคงมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานใกล้เคียงกับเดือนที่
ผ่านมา จึงทาให้ถึงแม้กิจการจะมี ยอดขายที่ เพิ่ มสู งขึ้น แต่เมื่ อหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานแล้ว ก็ยงั มีผลกาไรที่นอ้ ยเมื่อเทียบกับยอดขายสิ นค้า
2.3 การตลาดและการขาย
ในเดือนที่ผ่านมา กิจการยังคงโฆษณาในเพจ Facebook และโฆษณาผ่านช่องทาง
Instragram และจัดรายการส่ งเสริ มการขาย ลดราคาสิ นค้าตุ๊กตา ขนาด 1.5 จากปกติ 1,690 ลดราคา
เหลือเพียง 1,350 และ 2 เมตร จากปกติ 1,700 ลดราคา เหลือเพียง 1,550 บาท เหมือนเดิม แต่ใน
เดือนนี้กิจการได้ทาข้อตกลงกับธนาคารกสิ กรไทยหากลูกค้าชาระค่าสิ นค้าผ่านบัญชีของธนาคารจะ
ได้รับ เครดิ ตเงิ นคื น ที่ 100 บาท ในทุ ก ๆยอดสั่ งซื้ อ 300 บาทขึ้ นไป และได้ท ดลองแจกใบปลิ ว
ประชาสัมพันธ์สินค้าและเพจตุ๊กตา บิ๊กไซด์ มาตรฐาน ม.อ.ก จานวน 200 แผ่น พร้อมมอบส่ วนลด
แผ่นละ 100 บาท จึงทาให้กิจการมียอดขายสิ นค้าเท่ากับ 21,600 บาท ขายได้จานวนเพี่มขึ้นจาก
เดือนก่อน 3 ตัว เป็ นเงิน 2,950 บาท ทาให้กิจการมีผลกาไรหลังหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นงานจานวน 691.97 บาท ถึงแม้ว่ากิจการจะทุ่มทรัพยากรในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางออนไลน์และการแจกใบปลิวแล้ว แต่ก็ยงั ไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเท่าที่ควร จึง
เป็ นปัญหาสาคัญที่สมาชิกในกิจการจะจัดรายการส่งเสริ มการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เร็ ว
ที่สุด
2.4 การบริ หารเงินทุน
ในเดือนกันยายน มียอดจาหน่ ายสิ นค้ารวมทั้งหมด 21,690 บาท หักต้นทุนสิ นค้า
ขาย 6,610 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน 5,692 บาท กิจการกาไรสุ ทธิ ท้ งั สิ้ น 691.97 บาท
จากยอดขายสิ นค้าที่เพิ่มขึ้นทาให้กิจการพลิกสถานการณ์กลับมากาไรในที่สุด
2.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ปั ญ หาที่ พ บในเดื อ นที่ 3 ของการด าเนิ น กิ จ การ ด้านการจัด การกิ จ การยังไม่
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานลงได้ แต่เนื่ องจากกิจการมียอดขายสิ นค้าเพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อนจึงทาให้กิจการกลับมามีกาไรในเดือนที่ผา่ นมา
ด้านความเสี่ ยงของการขายและการตลาด ถึงแม้กิจการจะจัดรายการส่ งเสริ มการ
ขายทั้งลดราคาสิ นค้า แจกใบปลิวส่ วนลด และการทาข้อตกลงกับธนาคารกสิ กรไทยในการรับชาระ
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ค่าสิ นค้าพร้อมรับเครดิตเงินคืน แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดยอดขายสิ นค้าเข้ามาในกิจการมากนัก อัน
เนื่ องมาจากนักศึ กษาประกอบการไม่ได้ทาการโฆษณาสิ นค้าบนช่องทางที่ ตรงกลุ่มเป้ าหมายที่
แท้จริ งแต่อย่างใด แต่เน้นการทารายการส่ งเสริ มการขายในช่องทางออนไลน์ หรื อ Facebook และ
Instragram เท่านั้น ไม่ได้นาเพจไปลงโฆษณาในกลุ่มสังคมออนไลน์อื่น หรื อช่องทางอื่นที่คาดว่า
จะมีกลุ่มลูกค้าอยู่ จึงเป็ นปัญหาสาคัญที่ส่งผลให้กิจการมียอดจาหน่ายสิ นค้าที่นอ้ ยและอยู่ในระดับ
คงที่ในช่วง 3 เดือนที่ผา่ นมา
3. ธุรกิจจาหน่ ายรองเท้ า Out let Online
3.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ในเดื อ นกัน ยายน ธุ รกิ จจาหน่ ายสิ น ค้า Out let Online ประสบปั ญ หายอดขาย
ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนสิ งหาคมที่ผ่านมา โดยมียอดขายตลอดทั้งเดือนเพียง 3 คู่เท่านั้น
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 3,180 บาท ถึงแม้กิจการจะพยายามจัดรายการส่ งเสริ มการขายโดยลดราคาเหลือ
เพียงคู่ละ 1,000 บาท แต่ก็ไม่สามารถสร้างยอดขายสิ นค้าให้เกิดขึ้นได้ เนื่ องจากมีคู่แข่งที่จาหน่าย
สิ นค้าประเภทเดียวกันในช่องทางออนไลน์จานวนมากที่พร้อมตัดราคาขายแข่งกับสิ นค้าของกิจการ
อีกสาเหตุหนึ่ ง คือ กิจการเริ่ มมีการลงภาพโฆษณาสิ นค้าบนเพจน้อยลงกว่าเดือนที่ผ่านมาเนื่ องจาก
ปั ญหาส่ วนตัวของ นางสาวนางสาวรชนิ ชล ปั นปุ๊ ด ซึ่ งเป็ นผูด้ าเนิ นการหลักของกิจการ จึงทาให้
กิจการประสบกับปัญหาดังกล่าว
3.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการจัดการกิจการยังคงจัดแบ่งหน้าที่การดาเนิ นงานเหมือนเดือนสิ งหาคมที่
ผ่านมา โดยหน้าที่ ในการสั่ งสิ นค้า ประสานงานกับ โรงงานผูผ้ ลิ ตรองเท้า การโปรโมทเพจ การ
จัดทาบัญ ชี ต่างๆ ยังเป็ นของ นางสาวรชนิ ชล ปั นปุ๊ ด ซึ่ งทาหน้าที่ หลัก ในการบริ หารงาน ส่ วน
นางสาวชมพูนุช ผาตา ทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยในการดาเนิ นการต่างๆ ตามที่ นางสาวรชนิ ชล ปั นปุ๊ ด
มอบหมาย โดยหลักคือการตอบคาถามและรับรายการสัง่ สิ นค้าจากลูกค้าเป็ นหน้าที่หลัก
ในส่ ว นของการจัด การการขายกิ จการลดการลงโฆษณาผ่ านสื่ อ ออนไลน์ ล ง
เนื่องจากต้องการควบคุมรายจ่ายของกิจการไม่ให้สูงมากจนเกินไป แต่ก็ทาให้ยอดขายและยอดการ
สอบถามสิ นค้าเข้ามายังกิจการลดน้อยลงเช่นเดียวกัน
ในส่ วนของการบริ หารจัดการคลังสิ นค้าและการจัดซื้ อ เนื่ องจากกิจการมีลกั ษณะ
การดาเนิ นการแบบซื้ อมาขายไปโดยส่ งคาสั่งซื้ อไปยังหน้าโรงงานและให้โรงงานส่ งสิ นค้าตรงถึง
บ้านลูกค้า จึงไม่พบปัญหาด้านการจัดการคลังสิ นค้า
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3.3 การตลาดและการขาย
ในเดื อนกันยายน กิ จการยังคงมี ช่ องทางการขายหลัก 2 ช่ องทาง คือ Facebook
และ Instragram และได้ลดการโฆษณาแบบมี ค่ าใช้จ่ายทั้งสองช่ องทางลง เพื่ อควบคุมค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด แต่ก็ทาให้ยอดสอบถามและการสั่งซื้ อสิ นค้าของกิจการลดน้อยลงเช่นเดียวกัน โดย
ตลอดทั้งเดือนกันยายน กิจการมียอดขายสิ นค้าเพียง 3 คู่ รวมเป็ นเงิน 3,180 บาท เท่านั้น ถึงแม้ใน
เดือนนี้ กิจการจะจัดรายการส่ งเสริ มการขายโดยจาหน่ายสิ นค้าเพียงคู่ละ 1,000 บาท เท่านั้น แต่ก็ไม่
สามารถเพิ่มยอดขายให้กบั กิจการได้มากนัก

ภาพที่ 4.28 แสดงการจัดรายการส่งเสริ มการขายสิ นค้าเพียง คู่ละ 1,000 บาท
ที่มา Instargram Page ร้องเท้าConverse
3.4 การบริ หารเงินทุน
ในเดื อนกันยายน กิจการมีรายได้จากการขายสิ นค้า ทั้งสิ้ น 3,180 บาท มีต้นทุน
สิ นค้าขาย 2,880 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานและการตลาดทั้งสิ้ น 100 บาท รวมกิจการกาไร
สุ ท ธิ 200 บาท ถึงแม้กิจการจะมี ก าไรแต่ไม่เพี ยงพอและคุ้มค่าต่อการดาเนิ น ธุ รกิ จ การควบคุม
ค่ าใช้จ่ายมากจนเกิ นไปโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการส่ งเสริ มการขายถึ งจะทาให้
รายจ่ายของกิจการลดลง แต่ก็ส่งผลให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและโอกาสในการขายสิ นค้า
ของกิ จการลดลงเช่ นเดี ยวกัน ดังนั้นในด้านการวางแผนการเงินและการจัดสรรทุนในการดาเนิ น
กิจกรรมต่างๆ ของกิจการจึงยังไม่มีประสิ ทธิผลที่ดีเหมือนเดือนสิ งหาคมที่ผา่ นมา
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3.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
ในเดือนกันยายนกิจการสามารถจัดการกับความเสี่ ยงที่กิจการขาดทุนได้ แต่ กลับ
พบปั ญ หายอดขายของกิ จ การลด และปั ญ หาส าคัญ ที่ ท าให้ กิ จ การมี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ไ ม่ ดี
เนื่องจากตัวของนักศึกษาผูป้ ระกอบการเองที่ไม่มีความตั้งใจและความสม่าเสมอในการดาเนินธุรกิจ
ซึ่งหากนักศึกษาประกอบการไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่ องส่วนตัวของตนเองได้ ก็ไม่เหมาะสมที่จะ
เป็ นผูป้ ระกอบการในอนาคต
4. ธุรกิจ Cokyqler
4.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ในช่ วงเดื อน กันยายน กิ จการขายเสื้ อผ้า Cokyqler ยังคงเน้นการขายสิ นค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์โดยสร้างเพจใน Instragram เป็ นช่องทางหลัก และได้ตดั ช่องขายฝากหน้าร้านกับ
ร้ านขายเสื้ อ ผ้าแนวสตรี ท บริ เวณกาดริ น ค า ต.สุ เทพ อ.เมื อ ง จ.เชี ย งใหม่ ออกไปเนื่ องจากไม่
สามารถสร้างยอดขายได้มากนัก ในส่ วนของกลยุทธ์การเพิ่มยอดติดตามบน Page ของทางร้านใน
Instragram ยังคงใช้กลยุทธ์เพิ่มเหมือนเดินที่ผ่านมา คือ ตั้งเป้ ากดติดตามผูค้ นบน Instragram ให้ได้
วันละ 150 คน เพิ่อหวังผลติดตามกลับ ในส่ วนของสิ นค้าขายในเดือนนี้ สินค้าที่ติดอยูใ่ นคลังสิ นค้า
ประเทศจีน เนื่องจากผูจ้ ดั ส่ งทาการปรับปรุ งท่าเรื อและคลังสิ นค้า ได้ถูกส่ งมาถึงในช่วงต้นเดือน ทา
ให้กิจการมีสินค้าเพียงพอต่อการจาหน่ายแต่ในช่วงปลายเดือนกิจการกลับประสบปัญหาสิ นค้าขาด
มืออีกเนื่องจากเรื อที่ขนส่ งสิ นค้าจากประเทศจีนไม่สามารถแล่นต่อได้จากพายุ มงั คุดพัดถลมชายฝั่ง
ประเทศจีน แต่ถึงจะประสบกับปัญหาดังกล่าว กิจการสามารถสร้างยอดขายได้ท้ งั สิ้ น 10,410 บาท
4.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้า นการจัด การ นัก ศึ ก ษาประกอบการยัง คงด าเนิ น กิ จ กรรมต่ างๆ ด้ว ยตัวเอง
ทั้งหมด ทั้งการสั่งซื้ อสิ นค้า การจัดเก็บ การบริ หารเงินทุน และการจัดส่ งสิ นค้า ไปถึงการตลาด แต่
ในช่ วงปลายเดื อนกัน ยายน กิ จการพบปั ญ หาสิ น ค้าขาดมื อ อี ก ครั้ ง เนื่ องจากเรื อขนส่ งสิ น ค้าไม่
สามารถแล่นต่อได้จากพายุมงั คุดพัดถล่มบริ เวณชายฝั่ งประเทศจีน กิจการจึงต้องประคองกิจการ
และเน้นขายสิ นค้าที่มีอยูใ่ นคลังเพื่อรอสิ นค้าใหม่เข้าภายหลังพายุสงบ
ปั จ จัย ที่ ก ระทบกับ กิ จ การในช่ ว งสองเดื อ นที่ ผ่ า นมาคื อ ปั ญ หาสิ น ค้า ขาดมื อ
เนื่องจากผูจ้ ดั ส่ งทาการปรับปรุ งท่าเรื อและคลังสิ นค้า และเจออุปสรรค์ดา้ นสภาพของดินฟ้าอากาศ
ซึ่ งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงจากภายนอกที่ ยากต่อการจัดการ หากกิ จการจะท าการเพิ่ มการสั่ งซื้ อเพื่ อให้ มี
สิ นค้าที่มากขึ้นและเพียงพอต่อการขายกิจการต้องเพิ่มทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ แต่เนื่ องจาก
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นักศึกษาประกอบการมีเงินทุนในการดาเนินธุรกิจน้อย จึงเป็ นปัญหาสาคัญในการบริ หารจัดการใน
ธุรกิจขายสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าที่เงินทุนส่ วนใหญ่จะจมอยูก่ บั สิ นค้าในคลัง
4.3 การตลาดและการขาย
ด้า นการตลาดในเดื อ น กัน ยายน ธุ ร กิ จ Cokyqler ยัง ไม่ ไ ด้ท าโฆษณาแบบมี
ค่าใช้จ่ายผ่านสื่ อออนไลน์ เหมือนเดือนก่อน แต่ใช้วิธีการเดิมคือเพิ่มยอดไลค์และการติดตามจาก
การตั้งเป้ าในการกดติดตามผูค้ นในในสื่ อสังคมออนไลน์ Instragram ให้ได้วนั ละ 150 คน เพื่อหวัง
ผลการติ ดตามกลับ จากกลุ่มคนเหล่านั้น โดยในเดื อนนี้ กิ จการ Cokyqler สามารถสร้างยอดไลค์
ติดตามได้ท้ งั สิ้ น 1,655 คน ในช่วงเดือนกันยายนที่ผา่ นมา
ในส่ วนของการส่ งเสริ มการขาย ในเดือนที่ผ่านมากิจการไม่ได้จดั รายการส่ งเสริ ม
การขายใดๆ เนื่ องจากสิ นค้าใหม่ ที่ สั่ งมาเพื่ อท าโฆษณาใน Page บน Instragram ยังมาไม่ถึ ง จาก
ปัญหาพายุมงั คุดพัดถล่ม จึงได้แต่เน้นขายสิ นค้าที่มีในคลังระหว่างรอสิ นค้า
ในส่ วนของการขาย ในเดือนนี้ ธุ รกิจ Cokyqler สามารถจาหน่ ายเสื้ อรวมเป็ นเงิน
ทั้ง สิ้ น 10,410 บาท เพิ ม จากยอดขายในเดื อ นก่ อน 2,788 บาท ซึ่ งเป็ นผลจากการที่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า
เป้าหมายเริ่ มรู ้จกั ในสิ นค้าและ Page ของร้าน บน Instragram เพิม่ มากขึ้น

ภาพที่ 4.29 แสดง Page Instragram และยอดการไลค์ของธุรกิจ Cokyqler ใส่ภาพเพจปัจจุบนั
ที่มา Instragram Page Cokyqler
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4.4 การบริ หารเงินทุน
ในเดือนที่ผ่านมา กิจการมีรายได้จากการขายสิ นค้าทั้งสิ้ น 10,410 บาท หักต้นทุน
ขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานรวม 6,202 บาท กิจการมีกาไรจากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 4,208
บาท เมื่อนามารวมกับเงินทุนหมุนเวียนในกิจการพบว่ากิจการคงเหลือเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ณ สิ้ นเดือนกันยายนทั้งสิ้ น 4,103 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่เพียงพอต่อการดาเนินงานในกิจการ
4.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปั ญหา
ในเดือนกันยายน กิจการยังคบงพบปัญหาสิ นค้าขาดมือเนื่ องจากผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าไม่
สามารถจัดส่ งสิ นค้าได้ตามกาหนดเวลาเนื่องจากพายุมงั คุดพัดถล่มชายฝั่งประเทศจีน ซึ่งเป็ นปัญหา
ในช่วงฤดูมรสุ ม ความเสี่ ยงนี้จะสามารถแก้ไขได้จากการเพิม่ ปริ มาณการสั่งซื้อสิ นค้าต่อรอบให้มาก
ขึ้นแต่ นักศึกษาประกอบการไม่สามารถทาได้เนื่องจากเงินทุนในกิจการน้อย จึงทาได้เพียงประคอง
กิ จการและเน้น ขายสิ น ค้าที่ มี อยู่ในคลังเท่ านั้น ปั ญ หาเงิ น ทุ น ที่ ใ ช้ในกิ จการจึ ง เป็ นปั ญ หาหลัก
สาหรับธุรกิจเงินจมเช่น ธุรกิจจาหน่ายเสื้ อผ้า

ส่ วนที่ 5 ผลการดาเนินโครงงานธุรกิจจาลองในภาพรวม
จากการลงพื้นที่ ตรวจสอบสังเกตการณ์ ดาเนิ นงานโครงงานธุ รกิจตลอดระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และสรุ ปผลแยกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการสร้างธุรกิจและแนว
ทางการพัฒนาสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาในภาพรวม ซึ่ งมีองค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้
ความส าเร็ จด้านการจัดการ ด้านการตลาดและการขาย ความส าเร็ จด้านการบริ ห ารเงินทุน และ
ความสาเร็จด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
สรุ ปผลการดาเนิ นงานโรงงานธุ รกิจจาลองในแต่ละหมวดธุ รกิจจะมีรายละเอียดในแต่ละ
กลุ่มโครงงานธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1. หมวดธุรกิจเฟรนไชส์
1. ธุรกิจ ต. เนื้อย่ าง
ผลการดาเนิ น โรงงานธุ รกิ จจาลองโดยสรุ ป 1 ภาคการศึ กษา สามารถสรุ ป ตาม
องค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้
1.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่สารวจการดาเนิ นธุ รกิจ ต.เนื้อย่าง พบว่า เป็ นธุ รกิจที่มีผล
การดาเนิ น งานในระดับ ดี มี ก ระบวนการในการบริ ห ารจัดการทั้งด้านการผลิ ต การบริ ห ารงาน
ลูกจ้าง และการตลาดได้เป็ นอย่างดี สามารถสร้างยอดขายตลอดระยะเวลาการดาเนิ นธุ รกิจใน 1
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ภาคการศึ กษาได้ท้ งั สิ้ น 244,120 มีกาไรสุ ทธิ หลังหัก ตุนทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานและ
การตลาด รวม 35,674 บาท จนสามารถต่อยอดไปสู่ การดาเนิ นธุ รกิจที่สร้างรายได้ให้กบั นักศึกษา
ผูป้ ระกอบการ นาย พนารักษ์ มะโน ได้จริ ง จนถึงปัจจุบนั
1.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้า นการบริ ห ารจัด การภายในธุ ร กิ จ นายพนารั ก ษ์ มะโน สามารถ
บริ หารงานในทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจได้อย่างรอบสามารถใช้สื่อออนไลน์
และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ เข้ามาช่วยในการสั่งการและบริ หารจัดการลูกจ้างภายในร้าน และถึงแม้ใน
บางวันที่นายพนารักษ์ มะโน ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร้านได้ กิจการก็ยงั ดาเนิ นต่อได้เนื่ องจากมี
การวางระบบและจัดแบ่งหน้าที่ให้กบั ลูกจ้างในร้านไว้ได้อย่างเหมาะสม ในส่ วนของการบริ หาร
คลังสิ นค้าและการจัดซื้ อ นายพนารักษ์ มะโน สามารถวางแผนและจัดซื้ อสิ นค้าเพื่อให้เพียงพอกับ
การขายในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม
1.3 การตลาดและการขาย
ด้านการตลาดและการขายตลอดระยะเวลาในการดาเนิ นธุรกิจ กิจการ ต.
เนื้ อย่างของนายพนารั ก ษ์ มะโน มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารส่ งเสริ ม การขายหน้า ร้ า น และการหาท าเลที่
เหมาะสมเพื่อช่วยให้สินค้าสามารถเข้าถึงผูก้ ลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่าย คือบริ เวณลานกิจกรรม Think
Park ที่มีท้ งั คนไทยในพื้นที่ และชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวและเลือกซื้อสิ นค้าเป็ นจานวนมาก ในส่วน
ของการส่ งเสริ มการขายและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในช่องทางออนไลน์ เจ้าของเฟรนไชส์ เป็ น
ผูด้ าเนินการแต่เป็ นการโฆษณาในภาพกว้างมิได้เจาะจงลงมายังสาขาใดสาขาหนึ่ง การส่ งเสริ มการ
ขายเดียวที่ กิจการ ต.เนื้ อย่างดาเนิ นการตลอด 1 ภาคการศึกษา คือรายการส่ งเสริ มการขายส่ วนลด
ปริ มาณ เมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าครบ 10 ไม้ แถมฟรี 1 ไม้ รายการส่ งเสริ มการขายนี้ สามารถเพิ่มปริ มาณ
การซื้ อต่ อครั้ งของลู ก ค้าได้ การเพิ่ ม ยอดขายอี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ คื อ การน าสิ น ค้า ไปออกร้ านยัง
สถานที่อื่น เช่น ลานกิจกรรมห้างสรรพสิ นค้าเซนทรัลพลาซ่ าลาปาง ในงาน Fin Market ซึ่งการนา
สิ นค้าออกงานในครั้งนี้ สามารถสร้างยอดในให้กบั กิจการในเดือน กันยายน ได้ถึง 143,720 บาท
โดยสรุ ปผลการดาเนิ นงานด้านการตลาด ของ ธุ รกิ จ ต.เนื้ อย่าง พบการ
ส่ ง เสริ ม การขายใน 2 รู ป แบบ คื อ การส่ ง เสริ ม การขายโดยใช้ส่ วนลดปริ ม าณการซื้ อ และการ
ส่ งเสริ มการขายโดยการนาสิ นค้าออกร้านยังงานกิจกรรมอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย เท่านั้น
1.4 การบริ หารเงินทุน
กิ จ การ ต.เนื้ อ ย่ า งมี ร ายได้จ ากการขายสิ น ค้า ตลอด 1 ภาคการศึ ก ษา
(ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งสิ้ น 244,120 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 208,446 บาท
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รวมกาไรสุ ทธิอยู่ที่ 35,674 บาท หากเทียบสัดส่ วนกาไรต่อยอดขายคิดเป็ น 14.61 % ถือว่ากิจการมี
กาไรและมีความคุม้ ค่าที่จะพัฒนาไปสู่การประกอบการในอนาคต
1.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่กิจการ ต. เนื้ อย่าง พบตลอดระยะเวลาของ
การดาเนินโครงงานธุรกิจจาลอง พบปัญหาสาคัญ ดังต่อไปนี้
1.5.1 ความเสี่ ยงสิ น ค้าขายไม่ ไ ด้ตามเป้ าหมาย เนื่ อ งจากอยู่ใ นช่ วงฤดู
มรสุ ม ทาให้ขายสิ นค้า ได้น้อยในบางวัน ความเสี่ ยงนี้ จดั การโดย ใช้บริ การส่ งสิ นค้าพร้ อมคิดค่า
บริ หารจัดส่ ง 20 บาท ต่อ ครั้ง แต่ไม่สามารถสร้างยอดขายเพิ่มได้มากนัก จึงทาได้เพียงประคอง
ยอดขาย และหาสิ นค้าอื่ นมาวางขายร่ วมเพื่ อเพิ่ มโอกาสในการขายมากขึ้น เช่ น พริ ก ยัดใส้ ข้าว
เหนียวถุงเล็ก เครื่ องในย่าง เป็ นต้น
1.5.2 ความเสี่ ยงมีสินค้าไม่เพียงพอต่อการขาย นักศึกษาประกอบการได้
แก้ปัญหาโดยสังเกตุยอดขายในแต่ละวันเพื่อวางแผนในการสั่งซื้อสิ นค้าให้มีปริ มาณที่พอเหมาะต่อ
การขาย และในกรณี ออกร้านขายสิ น ค้านอกสถานที่ ณ งาน FIN MARKET จ.ล าปาง นักศึ กษา
ประกอบการ ได้เช่าถังน้ าแข็งพร้อมสั่งน้ าแข็งเพื่อนามาแช่สินค้าเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย
ตลอดงาน
1.5.3 เจ้าของพื้ น ที่ ข อขึ้ น ราคาค่ า เช่ า อี ก 50 บาท ต่ อ วัน เป็ นปั ญ หาที่
กิจการไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงรายได้ที่กิจการได้รับ ยังถือว่าคุม้ ค่าที่จะลงทุน
และเช่าสถานที่น้ ีเพื่อจาหน่ายสิ นค้าต่อไป
1.5.4 สิ นค้าผลิตไม่ทนั ขาย นักศึกษาประกอบการ ได้เพิ่มจานวนลูกจ้าง
รายวัน จานวน 2 คน ต่อวัน เพื่อให้สามารถผลิตสิ นค้าได้ทนั ต่อความต้องการ
2. หมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
1. ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด
ผลการดาเนิ น โรงงานธุ รกิ จจาลองโดยสรุ ป 1 ภาคการศึ กษา สามารถสรุ ป ตาม
องค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้
1.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด สามารถดาเนินธุรกิจ แก้ไขปั ญหาต่างๆที่
ส่ งผลกระทบต่อกิจการ สามารถประคับประคองกิจการให้สามารถดารงอยู่ได้ตลอดระยะเวลา 1
ภาคการศึกษา กิจการสามารถสร้างยอดขายตลอดระยะเวลาของการดาเนิน ธุ รกิจ ได้ท้ งั สิ้ น 119,550
บาท และเมื่ อหัก ค่ าใช้จ่ายในดาเนิ นงานกิจการคงเหลื อก าไรสุ ทธิ จากการดาเนิ น ธุ รกิ จ เป็ นเงิน
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25,769 บาท ถึงแม้วา่ ในช่วงแรก กิจการได้พบเจอกับอุปสรรค์นานัปการ เช่น จุดขายไม่สามารถขาย
สิ นค้าได้ ถูกผูม้ ีอิทธิพลไล่ที่ ถูกร้องเรี ยนจากร้านค้าในบริ เวณข้างเคียงเนื่ องจากเขม่าควั นจากการ
ผลิตสิ นค้าของกิจการ และปัญหาสิ นค้าขายไม่ได้จนเน่าเสี ย กิจการก็สามารถบริ หารจัดการกับความ
เสี่ ยง และสามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นได้สาเร็ จ ถึงแม้ในท้ายที่สุด กิจการ Dr. Grill หมู่ยา่ งกะทิสด
จะยุติการดาเนินกิจการลง แต่ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ที่หุน้ ส่วนธุรกิ จได้จากการดาเนินโรงงาน
ธุรกิจจาลองในครั้งนี้ จะเป็ นประสบการณ์ที่มีค่าและสามารถนาไปปรับใช้กบั การดาเนิ นธุ รกิจของ
ตนเองในอนาคตต่อไป
1.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ในส่ วนของด้านการบริ หารจัดการ กิ จการ Dr. Grill หมูย่างกะทิส ด ได้
จัดแบ่งหน้าที่ในการดาเนิ นงานต่างๆภายในกิจการได้เป็ นอย่างดี สามารถบริ หารแรงงาน จัดวาง
หน้าที่ให้กบั สมาชิกในหุ้นส่ วนธุ รกิจได้อย่างเหมาะสม และมีจานวนผูป้ ฏิบตั ิงานเพียงพอในทุกๆ
วัน สามารถบริ หารจัดการกับปัญหาและความเสี่ ยงทางธุรกิจ ทั้งการเสาะแสวงหาทาเลที่ต้ งั ร้าน การ
คิดค้นสู ตรน้ าจิ้ มและสู ตรในการผลิ ตสิ นค้าจนได้สินค้าที่ มีรสชาติ อร่ อย และสามารถขายได้ ใน
ส่ วนของการประสานงานต่างๆ สมาชิกในกลุ่มได้ใช้แอพพลิเคชัน่ Line เข้ามาใช้ในการบริ หารงาน
ร้าน แจ้งข่าวสาร ปั ญหา อุปสรรค์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และยังใช้ในการประชุมแบบไม่เป็ น
ทางการในบางเหตุก ารณ์ ถึ ง แม้จะพบปั ญ ความขัดแย้งจากความเห็ นที่ ไม่ ตรงกัน ของหุ้นส่ วน
สมาชิก แต่ทุกครั้งก็สามารถทาความเข้าใจ และยอมรับในความเห็นต่างระหว่างกันได้ในที่สุด
1.3 การตลาดและการขาย
ด้า นการตลาดและการขายตลอดระยะเวลาในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ การ
ส่งเสริ มการขายของกิจการมักจะเน้นไปที่กลยุทธิ์ราคาต่าเป็ นส่วนใหญ่ โดยมุ่งเน้นการค้นหาทาเลที่
ดีเพื่ อให้กิ จการสามารถขายสิ นค้าได้ เน้นการผลัก สิ นค้าให้เข้าถึ งกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเพื่ อสร้าง
โอกาสในการขายให้มากขึ้น ในส่ วนของผลิตภัณฑ์ กิจการมีผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งขันใน
ตลาด แต่ที่เป็ นจุดเด่นของกิจการ คื อน้ าจิ้มสู ตรเฉพาะของกิ จการที่มีถึง 3 รสชาติ แต่หากมองใน
ภาพรวมด้านการตลาดกิจการยังไม่มีการจัดรายการส่งเสริ มการขายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้มากพอ โดยเฉพาะสื่ อออนไลน์ อี กทั้งตัวผลิ ตภัณฑ์ของกิจการ มี รูปแบบที่ใกล้เคียงกับสิ นค้า
ประเภทเดียวกันที่วางจาหน่ายโดยทัว่ ไป
1.4 การบริ หารเงินทุน
กิจการ กิจการ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด มีรายได้จากการขายสิ นค้าตลอด
1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งสิ้ น 119,550 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทั้งสิ้ น
93,781 บาท รวมกาไรสุทธิอยูท่ ี่ 25,769 บาท หากเทียบสัดส่วนกาไรต่อยอดขายคิดเป็ น 21.55 % ถือ
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ว่าเป็ นอัตราส่ วนกาไรที่เพียงพอให้ธุรกิจดารงอยู่ได้ แต่หากมองถึงความคุม้ ค่าในการดาเนิ นธุ รกิจ
เนื่องจากจานวนหุ้นส่วนในกิจการที่มีถึง 5 คน จึงทาให้ผลกาไรที่จะถูกแบ่งส่ วนเป็ นรายได้จากการ
ลงทุนเพียงแค่ 5,153.8 บาท ต่อการลงทุนในระยะเวลา 3 เดือน
1.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่ กิจการ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด พบตลอด
ระยะเวลาของการดาเนินโครงงานธุรกิจจาลอง พบปัญหาสาคัญ ดังต่อไปนี้
1.5.1 ความเสี่ ยงสิ นค้าขายไม่ได้ตามเป้ าหมาย เนื่ องจากทาเลที่ต้ งั ร้านไม่
เอื้อต่อการขายสิ นค้าประเภทปิ่ งย่าง กิจการแก้ไขปั ญหาโดยการหาจุดขายใหม่ที่มีศกั ยภาพ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการขายสิ นค้า ถึงแม้จะพบปัญหาถูกไล่ที่จากเจ้าของพื้นที่จุดขายที่ 2 แต่กิจการก็สามารถ
หาท าเลที่ เหมาะสมแห่ งที่ 3 คื อ บริ เวณการเคหะหนองหอย ซึ่ งมี ผูค้ นสั ญ จรไปมาและมี ความ
หนาแน่นของคนในชุมชนมาก มาทดแทนจนสามารถกลับมาเปิ ดกิจการและสร้างยอดขายได้ใน
ที่สุด
1.5.2 ความเสี่ ยงถูกร้านค้าบริ เวณใกล้เคียงร้องเรี ยนเนื่ องจากควันไฟจาก
การย่างสิ นค้าลอยไปประทบลูกค้าของร้านดังกล่าว ปัญหานี่ กิจการได้แก้ไขโดยย้ายเตาย่างไปอยู่
บริ เวณหลัง ร้ าน และต่ อ ปล่ อ งควัน ไฟให้ สู งขึ้ น ไม่ ใ ห้ค วัน ลอยต่ าไปกระทบร้ านค้าในบริ เวณ
ใกล้เคียง สามารถลดข้อพิพาทกับร้านค้าบริ เวณใกล้เคียงได้ในที่สุด
1.5.3 ความเสี่ ยงจากราคาวัตถุดิบมีความผันผวนแต่กิจการไม่สามารถขึ้น
ราคาสิ นค้าได้เนื่องจากอาจกระทบกับยอดขายสิ นค้า กิจการแก้ปัญหาโดยการหาซื้อวัตถุดิบจากผูค้ า้
ที่ขายราคาถูกแต่ตอ้ งสามารถคงคุณภาพของวัตถุดิบให้มีคุณภาพดี แสวงหาแหล่งวัตถุดิบจากผูข้ าย
หลายราย เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างต้นทุนและราคาขายที่ทาให้กิจการสามารถอยูไ่ ด้
2. ธุรกิจ Chicken Q
ผลการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจจาลองโดยสรุ ป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุ ป ตาม
องค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้
2.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ธุ รกิจ Chicken Q เป็ นธุ รกิจที่ดาเนิ นการในลักษณะเจ้าของคนเดียว โดย
นายนคริ นทร์ วงศ์ยงั ประเสริ ฐ ผูเ้ ป็ นเจ้าของกิ จการทาหน้าที่ บริ หารจัดการทั้งด้านการตลาด การ
ผลิต การเงิน และเป็ นแรงงานหลักในธุ รกิจ โดยใช้เงินทุนส่ วนตัวลงทุนในกิจการทั้งหมด ตลอด
ระยะเวลากว่า 1 ภาคการศึกษาที่ นัก ศึกษาได้ดาเนิ นธุ รกิจ ธุ รกิจ Chicken Q ได้พบเจอกับปั ญหา
ต่างๆ อย่างมากมาย เช่ น ที่ต้ งั ร้านไม่เป็ นจุดเด่น ถูกเจ้าของโครงการที่ให้เช่าพื้นที่ยา้ ยจุดขายไปอยู่
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บริ เวณด้านหลังที่เป็ นจุดอับสายตามากกว่าเดิม ปั ญหายอดขายน้อยเนื่ อ งจากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
แรกเริ่ มเป็ นนักเรี ยนที่ มีกาลังซื้ อต่ า อี กทั้งยังพบปั ญหาคู่แข่งและสิ นค้าทดแทนในพื้นที่ มีจานวน
มากและราคาถูกกว่า จึ งทาให้ตอ้ งปรับ ลดขนาดบรรจุ และราคาสิ นค้าให้ลูกค้าในพื้นที่ ส ามารถ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าได้ง่ายขึ้น จากปั ญหาต่างๆที่พบ นายนคริ นทร์ วงศ์ยงั ประเสริ ฐ นักศึกษา
ประกอบการ สามารถประคองกิจการ แก้ไขปั ญหาที่ พบในแต่ละสถานการณ์ ให้กิจการสามารถ
ดาเนินการได้จนครบระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยสรุ ปรายได้ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนในการ
ดาเนิ นธุ รกิจ กิจการสามารถสร้างยอดขายได้รวมทั้งสิ้ น 12,149 บาท และเมื่อหักต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการจานวน 7,453 บาท กิจการมีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 4,696
บาท
โดยสรุ ป ความเห็ น ของนัก ศึ ก ษาประกอบการเกี่ ย วกับ โอกาสในการ
ดาเนินธุรกิจดังกล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการดาเนินกิ จการ เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีคู่แข่งขันสูงอีก
ทั้งทาเลที่ต้ งั ของกิจการไม่เอื้อต่อการดาเนิ นธุ รกิจ แต่จะนาเอาประสบการณ์ ในการดาเนิ นธุ รกิจนี้
นาไปปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจอื่นในอนาคตต่อไป
2.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้ า นการบริ หารจัด การ นายนคริ นทร์ วงศ์ ย ัง ประเสริ ฐ นั ก ศึ ก ษา
ประกอบการ สามารถวางแผนเพื่อบริ หารจัดการร้าน ทั้งด้านการจัดซื้ อ การผลิต การบริ หารจัดการ
ภายในร้าน และการตลาดได้ด้วยตัวเอง สามารถจัดสรรเวลาเพื่ อดาเนิ นธุ รกิจในระหว่างที่ กาลัง
ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ได้เป็ นอย่างดี สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่พบเจอ
ในระหว่างการดาเนิ นธุรกิจ เช่น ปั ญหาถูกย้ายทาเลที่ต้ งั นักศึกษาประกอบการสามารถเจรจาเพื่อขอ
งดเว้นค่าเช่าเพื่อชดเชยการถูกย้ายทาเลที่ต้ งั ร้านและสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับเจ้าของพื้นที่
เช่าได้ และถึ งแม้จุดขายใหม่จะไม่เอื้อต่อการขาย นักศึกษาประกอบการก็สามารถหาจุดขายเสริ ม
โดยนาสิ นค้าไปฝากขายกับร้านค้าบริ เวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้าอีกช่องทางหนึ่ง
2.3 การตลาดและการขาย
ด้า นการตลาดและการส่ ง เสริ ม การขาย กิ จ การ Chicken Q มี ก ารจัด
รายการส่งเสริ มการขายดังต่อไปนี้
- จัดทาใบปลิวส่ วนลด จานวน 15 % เพื่อนามาแลกซื้ อไก่ป๊อบไซด์ใหญ่
แต่ผลการตอบรับอยูใ่ นระดับต่า
- จัดทาใบปลิวส่ วนลด จานวน 10 % เมื่ อนามาซื้ อสิ นค้าทุ กรายการ ผล
ตอบรับอยูใ่ นระดับต่า
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- จัดทาสแตมป์ โปรโมชั่น ซื้ อสิ นค้า เฉพาะเฟรนฟราย ครบ 5 ฟรี 1 ผล
ตอบรับอยูใ่ นระดับต่า
จากรายการส่ งเสริ มการขายที่กล่าวมา พบว่าไม่สามารถสร้างยอดขายให้
กิจการได้แต่อย่างใด จากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่าสิ นค้าไม่มีจุดสนใจและแตกต่างจากสิ นค้า
ทัว่ ไป อีกทั้งยังสถานที่ต้ งั ร้านยังอยู่ในจุดอับยากต่อการมองเห็น ถึงแม้จะทุ่มงบประมาณในการจัด
รายการส่ วนลด ก็ยงั ไม่ ส ามารถสร้ างยอดขายให้กับ กิ จการได้ม ากขึ้น แต่อย่างใด จึ งควรมุ่ งเน้น
ความสาคัญไปที่การพัฒนาสูตรและการนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจและใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้า
มาช่วยผลักดันให้ร้านและตัวผลิตภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั ให้มากขึ้น
2.4 การบริ หารเงินทุน
กิ จ การ Chicken Q มี ร ายได้จ ากการขายสิ น ค้ าตลอด 1 ภาคการศึ ก ษา
(ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งสิ้ น 12,149 บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น
7,453 บาท รวมกาไรสุทธิอยู่ที่ 4,696 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนกาไรต่อยอดขายเท่ากับ 38.65 % ถึงจะ
มีตวั เลขอัตราส่ วนกาไรต่อยอดขายถึง 38.65 % แต่กาไรที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากยอดขายสิ นค้า แต่มา
จากส่ วนลดค่าเช่ าที่ ท างโครงงานยกเว้น ให้ เนื่ องจากย้ายจุ ดขายของกิ จการไปอยู่พ้ื นที่ ด้านหลัง
โครงการ จึงทาให้อตั ราส่ วนกาไรต่อยอดขายไม่ได้เป็ นอัตราส่ วนที่แท้จริ ง อีกทั้งกาไรเพียง 4,696
บาท ในระยะเวลาการดาเนินงาน 3 เดือน ไม่เพียงพอต่อความอยูร่ อดของนักศึกษาประกอบการ
2.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
จากการดาเนิ นธุ รกิ จตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึ ก ษาหรื อประมาณ 4
เดือน กิจการ Chicken Q พบความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
- สิ นค้าขายได้นอ้ ย ถึงแม้กิจการจะพยายามแก้ไขปั ญหาโดยปรับลดราคา
และขนาดบรรจุสินค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย จากที่ได้กาหนดราคาสิ นค้าขนาดแก้ว
กระดาษขนาดเล็ก 29 บาท แก้วกระดาษขนาดใหญ่ 35 บาท ปรับเป็ น แก้วกระดาษเล็ก ขายในราคา
15 และแก้วกระดาษใหญ่ ขายในราคา 25 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับกาลังซื้อของลูกค้าเป้าหมาย คือ
นัก เรี ยนชั้น ประถม และมัธ ยมศึ ก ษา และผูป้ กครองที่ ม ารอรั บ บุ ตรหลาน แต่ ก็ ไม่ ส ามารถเพิ่ ม
ยอดขายให้กิจการได้มาก และถึงแม้จะพยายามจัดรายการส่ งเสริ มการขายแจกใบปลิวส่ วนลด และ
สะสมแสตมป์ เพื่อรับสิ นค้าฟรี ยอดขายก็ยงั ไม่ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งมีผลมาจากทาเลที่ ไม่เอื้อต่อการ
ขายสิ นค้าประเภทของทานเล่น และจานวนลูกค้าที่ เบาบางในพื้นที่ และกิจการมิ ได้ใช้สื่ อสังคม
ออนไลน์มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ร้านแต่อย่างใด
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- ถูกย้ายทาเลที่ต้ งั ร้านไปอยูใ่ นจุดอับ ทาให้ปริ มาณลูกค้าที่เข้ามาซื้อสิ นค้า
ลดลง ปั ญหานี่ กิจการแก้ไขโดยนาสิ นค้าไปฝากขายกับร้านค้าอีกแห่ งหนึ่ งเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขายสิ นค้า
3. ธุรกิจมิสเตอร์ เกลียว
ผลการดาเนิ น โรงงานธุ รกิ จจาลองโดยสรุ ป 1 ภาคการศึ กษา สามารถสรุ ป ตาม
องค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้
3.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ธุ ร กิ จ มิ ส เตอร์ เกลี ย ว เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ด าเนิ น การในรู ป แบบของหุ้ น ส่ ว น
ประกอบการโดยมีสมาชิกร่ วมลงทุนในธุรกิจจานวน 3 คน คือ นายสมศักดิ์ สนิท, นายธนากร ชมพู
ธัญ และนางสาวเยาวลักษณ์ พลหาญ ตลอดระยะเวลาในการดาเนิ นงาน ธุ รกิ จนี้ จะมี ปัญหาและ
อุปสรรคใกล้เคียงกับธุรกิจ Chicken Q เนื่องจากเช่าหน้าร้านดาเนินธุรกิจร่ วมกัน โดยปัญหาหลักที่
พบ คือ ที่ต้ งั ร้านไม่เป็ นจุดเด่น ถูกเจ้าของโครงการที่ให้เช่าพื้นที่ยา้ ยจุดขายไปอยู่บริ เวณด้านหลังที่
เป็ นจุดอับสายตามากกว่าเดิม ปั ญหายอดขายน้อยเนื่ องจากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายแรกเริ่ มเป็ นนักเรี ยน
ที่ มี กาลังซื้ อต่ า อี กทั้งยังพบปั ญ หาคู่แข่ งและสิ นค้าทดแทนในพื้ นที่ มีจานวนมาก แต่ยงั สามารถ
ประคองกิจการให้ดาเนิ นอยู่ในตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยสรุ ปรายได้ตลอดระยะเวลา
กว่า 4 เดือนในการดาเนินธุรกิจ กิจการสามารถสร้างยอดขายได้รวมทั้งสิ้ น 13,670 บาท และเมื่อหัก
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจานวน 8,506 บาท กิจการมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
ทั้งสิ้ น 5,164 บาท
โดยสรุ ป ความเห็ น ของนัก ศึ ก ษาประกอบการเกี่ ย วกับ โอกาสในการ
ดาเนินธุรกิจดังกล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการดาเนินกิจการเช่นเดียวกับ ธุรกิจ Chicken Q เนื่องจาก
กาไรต่อหน่วยที่ได้รับจากการขายสิ นค้าไม่คมุ้ ค่าต่อการดาเนินธุรกิจ และสิ นค้าของกิจการควรเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ขายเสริ มเพิ่มจากผลิตภัณฑ์หลัก หรื อเป็ นของทานเล่น อีกทั้งทาเลที่ต้ งั ของกิจการไม่
เอื้อต่อการดาเนิ นธุ รกิจประเภทนี้ แต่ประสบการณ์ที่ได้รับจากการดาเนิ นธุ รกิจ เป็ นประโยชน์และ
สามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจอื่นในอนาคตต่อไป
3.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้า นการบริ ก ารจัด การ ธุ ร กิ จ มิ ส เตอร์ เกลี ย ว สามารถแบ่ ง หน้า ที่ เพื่ อ
บริ ห ารงานในธุ ร กิ จ ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารจัด วางหน้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ค รบในทุ ก งาน
สามารถจัดการกับปั ญหาต่างๆที่ พบเจอในระหว่างการดาเนิ นธุ รกิ จ เช่ น ปั ญหาถูกย้ายทาเลที่ ต้ งั
นักศึกษาประกอบการสามารถเจรจาเพื่ อของดเว้นค่าเช่ าเพื่อชดเชยการถูกย้ายทาเลที่ ต้ งั ร้ านและ
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สามารถหลี กเลี่ ยงความขัดแย้งกับเจ้าของพื้นที่ เช่ าได้ และถึ งแม้จุดขายใหม่จะไม่เอื้ อต่อการขาย
นักศึกษาประกอบการก็สามารถหาจุดขายเสริ มโดยเพิ่มจุดขายอีกแห่ งหนึ่ งบริ เวณขอบทางเดินติด
กับโรงเรี ยนโกวิทย์ธารง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และใช้หน้าร้านเดิมที่เป็ นจุดอับสายตา เป็ นสถานที่
ผลิตสิ นค้าและขายหน้าร้านด้วยอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อเพิม่ โอกาสในการขาย
3.3 การตลาดและการขาย
ด้านการตลาดและการส่ งเสริ มการขาย ตลอดระยะเวลาในการดาเนิ น
ธุรกิจ ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว มีการจัดรายการส่ งเสริ มการขายดังต่อไปนี้
- ซื้ อมันเกลียวทอดครบ 3 ไม้ ลดราคา จาก 60 บาท เหลื อเพียง 50 บาท
รายการส่ งเสริ มการขายนี้ สามารถเพิ่มยอดขายให้กบั กิจการได้จริ ง โดยลูกค้าที่มาซื้ อมักจะซื้ อครั้ง
ละ 3 ไม้ เพื่อให้ได้ส่วนลดจานวน 10 บาท และเป็ นรายการส่ งเสริ มการขายเดียวที่ได้จดั ขึ้นตลอด
ระยะเวลากว่า 4 เดือนในการดาเนินธุรกิจ
ด้านการตลาดของกิ จการจะมุ่ งเน้น ไปที่ ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มี ถึ ง 7 รสชาติ ใ ห้
ลูกค้าได้เลือก แต่ไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มาช่วยสร้างการรับรู ้ในตัวผลิตภัณฑ์และสร้างการรู ้จกั
ในธุรกิจที่ดาเนิ นอยู่แต่อย่างใด ซึ่ งหากกิจการมีการส่ งเสริ มการขายโดยใช้สื่ อออนไลน์เข้ามาช่วย
อาจสร้างการรู ้จกั และเพิ่มยอดขายให้กบั กิจการมากขึ้น
3.4 การบริ หารเงินทุน
ธุ รกิ จมิส เตอร์ เกลียว มี รายได้จากการขายสิ นค้าตลอด 1 ภาคการศึ กษา
(ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งสิ้ น 13,670 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 8,506 บาท รวม
กาไรสุทธิอยู่ที่ 5,164 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนกาไรต่อยอดขายเท่ากับ 37.77 % แต่เนื่องจากเป็ นธุรกิจ
ที่มีจานวนหุน้ ส่วนถึง 3 คน กาไรสุทธิที่ได้รับจึงไม่คมุ้ ค่ากับการลงทุน
3.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
จากการดาเนิ นธุ รกิ จตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึ ก ษาหรื อประมาณ 4
เดือน ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว พบความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
- สิ นค้าขายได้นอ้ ยเนื่องจากไม่เป็ นที่รู้จกั ในทาเลใหม่ ถึงแม้จะจัดรายการ
ส่ งเสริ มการขาย ซื้อ 3 ชิ้น จากราคา 60 บาท ลดราคาทันที เหลือเพียง 50 บาท แต่ก็ไม่สามารถสร้าง
ยอดขายให้ได้มากเพียงพอและมีความคุม้ ค่าต่อการดาเนิ นธุ รกิจที่หุ้นส่ วนถึง 3 คน ซึ่ งมีผลมาจาก
ทาเลที่ไม่เอื้อต่อการขายสิ นค้าประเภทของทานเล่น และจานวนลูกค้าที่เบาบางในพื้นที่ และกิจการ
มิได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ร้านแต่อย่างใด
- ถูกย้ายทาเลที่ต้ งั ร้านไปอยูใ่ นจุดอับ ทาให้ปริ มาณลูกค้าที่เข้ามาซื้อสิ นค้า
ลดลง ปั ญ หานี่ กิ จการแก้ไ ขโดยน าสิ น ค้ าไปตั้ง จุ ดขายเพิ่ ม อี ก 1 แห่ ง บริ เวณริ ม ทางเดิ น ติ ด กับ
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โรงเรี ยนโกวิทย์ธารง อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่ และสามารถเพิ่มโอกาสในการขายให้กับกิจการได้อีก
ช่องทางหนึ่ง
4. ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด
ผลการดาเนิ น โรงงานธุ รกิ จจาลองโดยสรุ ป 1 ภาคการศึ กษา สามารถสรุ ป ตาม
องค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้
4.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ตลาดระยะเวลาในการดาเนิ นกิจการ ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด พบปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาด้านทาเลที่ต้ งั ร้านที่ไม่เอื้อต่อการขายสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ไม่โดด
เด่นเป็ นที่น่าสนใจ สร้างยอดขายให้กบั กิจการได้นอ้ ย และการบริ หารจัดการวัตถุดิบและการจัดซื้ อ
ที่ ม ัก พบปั ญ หาวัตถุดิบ เน่ าเสี ยเนื่ องจากจาหน่ ายสิ น ค้าไม่ได้ตามเป้ าหมายจานวนมากจนท าให้
กิจการต้องสู ญเสี ยเงิ นทุ นหมุ นเวียนไปโดยไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ ปั ญหาความขัดแย้งของหุ่ นส่ วน
กิจการจากความเห็ นต่าง แต่ปัญหาทั้งหมดก็ได้รับการแก้ไขจากความร่ วมแรงร่ วมใจกันของหุ่ น
ส่ วนประกอบการในกลุ่ม ทั้งการเสาะหาทาเลที่ ต้ งั ร้านใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มเมนู ให้
สิ นค้ามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น การจัดรายการส่ งเสริ มการขายเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อสิ นค้า
ในปริ ม าณที่ ม ากขึ้ น ต่ อ ครั้ ง จนสามารถประคองกิ จ การให้ อ ยู่ ร อดได้ต ลอดระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา
รายได้ร วมตลอดระยะเวลากว่ า 3 เดื อ นในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ กิ จ การ
สามารถสร้ า งยอดขายได้รวมทั้ง สิ้ น 15,926 บาท และเมื่ อ หัก ต้น ทุ น ขายและค่ าใช้จ่ ายในการ
ดาเนินการจานวน 20,856 บาท กิจการขาดทุนสุ ทธิจากการดาเนินงานทั้งสิ้ น 4,930 บาท
โดยสรุ ป ความเห็ น ของนัก ศึ ก ษาประกอบการเกี่ ย วกับ โอกาสในการ
ดาเนินธุรกิจดังกล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการดาเนิ นกิจการ เนื่องจากกาไรต่อหน่วยที่ได้รับจากการ
ขายสิ นค้าไม่คุม้ ค่ าต่อการดาเนิ นธุ รกิ จที่ มีจานวนหุ่ นส่ วนมาก แต่ประสบการณ์ ที่ ได้รับจากการ
ดาเนินธุรกิจ เป็ นประโยชน์และสามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจอื่นในอนาคตต่อไป
4.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการร้านตลอดระยะเวลา 4 เดื อน พบว่ากิจการมี การ
ปรับสู ตรและปรับรู ปแบบของสิ นค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น ในส่ วนของการจัดแบ่งหน้าที่
การทางานยังคงรู ปแบบการดาเนิ นการและการจัดแบ่งหน้าที่ใกล้เคียงกันในทุกเดือน โดยสมาชิก
ทุ กคนเข้าร้านเพื่ อช่ วยขายสิ น ค้า ในส่ วนของวัส ดุ และอุปกรณ์ ที่ ใช้ขายสิ น ค้า ใช้วิธี การขนย้าย
จัดเก็บและใช้ห้องพักของ นางสาวอักษรสมัย โตพัญญะ เป็ นสถานที่จดั เก็บและคลังสิ นค้าตลอด
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ระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิจ ปั ญหาที่พบในดาเนิ นธุ รกิจ คือ ปั ญหาวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าเน่า
เสี ย จากสิ น ค้าขายไม่ ไ ด้ ซึ่ งเกิ ดจากระบบการจัดซื้ อและการจัดการการขายและคลังสิ นค้าไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ แต่ปัญหานี้ ได้รับการแก้ไขลดปริ มาณการสต๊อคสิ นค้าลง และสังเกตสิ นค้าขายดีเพื่อ
จัดการการสัง่ ซื้อสิ นค้าให้มีปริ มาณที่พอเหมาะ ซึ่งวิธีการนี้สามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ในที่สุด
4.3 การตลาดและการขาย
ด้านการตลาดและการส่ งเสริ มการขาย ตลอดระยะเวลาในการดาเนิ น
ธุรกิจ ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด มีการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ธุ รกิจ EP หมูทอดนมสด ได้มีการปรับผลิตภัณฑ์จากหมู
ปั้ นก้อนทอดทาการปรับสู ตรและเปลี่ยนเมนูกลายเป็ นข้าวยาหมูกอ้ นทอดเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายในทาเลที่ต้ งั ร้านใหม่ ณ บริ เวณหน้าร้าน Backyard สันติธรรมพลาซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โดยมีเมนูใหม่ถึง 6 รายการ ได้แก่ ยาหมูกอ้ นทอด ปี กไก่ทอด เอ็นไก่ทอด ยารวม ยาวุน้ เส้น และ
นักเก๊ตไก่ โดยใช้สมาชิ กในธุ รกิจเดินเสนอขายสิ นค้าให้กับผูม้ าใช้บริ การในร้าน Backyard และ
สถานบันเทิงในบริ เวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด มีการจัดทารายการส่ งเสริ มการขายสิ นค้าตลอด
ระยะในการดาเนินธุรกิจดังนี้
- เมื่ อซื้ อสิ นค้าของทางร้านครบ 100 บาท รั บทันที ขา้ วเกรี ยบจานเล็ก 1
จาน เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อในปริ มาณที่มากขึ้นแต่ไม่สามารถสร้างยอดขายให้กบั กิจการได้มาก
นัก และรายการส่ งเสริ มการขายนี้ เป็ นรายการส่ งเสริ มการขายเดียวที่ได้จดั ขึ้นตลอดระยะเวลากว่า
4 เดือนในการดาเนินธุรกิจ
อย่างไรก็ตามธุรกิจ EP หมูทอดนมสด ไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มาช่วย
สร้างการรับรู ้ในตัวผลิตภัณฑ์และสร้างการรู ้จกั ในธุรกิจที่ดาเนินอยูแ่ ต่อย่างใด
4.4 การบริ หารเงินทุน
ธุ ร กิ จ EP หมู ท อดนมสด มี ร ายได้ จ ากการขายสิ นค้ า ตลอด 1 ภาค
การศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งสิ้ น 15,926 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 20,856
บาท รวมขาดทุนสุทธิอยูท่ ี่ 4,930 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนต่อยอดขายเท่ากับ -30.95 % สาเหตุสาคัญที่
ทาให้กิจการขาดทุน เนื่องจากการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังไม่มีประสิ ทธิภาพ วัตถุดิบรอผลิตเป็ น
สิ นค้าเน่ าเสี ยเนื่ องจากขายไม่ได้ในปริ มาณมาก ไม่มีก ารควบคุมการจัดซื้ อสิ นค้าให้มี ป ริ ม าณที่
เหมาะสม ถึงแม้จะสามารถบริ หารจัดการปั ญหาสิ นค้าเน่าเสี ยได้ในภายหลัง แต่ดว้ ยระยะเวลาใน
การดาเนินธุรกิจที่ส้ นั และยอดขายน้อย จึงทาให้อตั ราส่วนต่อยอดขายติดลบดังกล่าว
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4.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
จากการดาเนิ นธุ รกิ จตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึ ก ษาหรื อประมาณ 4
เดือน EP หมูทอดนมสด พบความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
- ความเสี่ ยงด้านสิ นค้าและวัตถุดิบเน่าเสี ย นักศึกษาประกอบการได้วาง
แผนการซื้ อวัตถุดิบในปริ มาณที่นอ้ ยลง สังเกตสิ นค้าขายดีเพื่อให้สามารถกาหนดปริ มาณสิ นค้าคง
คลังและสต๊อคสิ นค้าได้อย่างเหมาะสม เพิ่มความถี่ในการซื้ อหรื อรอบการสั่งซื้ อวัตถุดิบให้มากขึ้น
เพื่อให้วตั ถุดิบสดใหม่และไม่คา้ งสต๊อคจนเน่าเสี ย จนสามารถแก้ไขปัญหาได้ในที่สุด
- สิ นค้าขายได้นอ้ ย นักศึกษาประกอบการได้แก้ไขปัญหาโดยปรับเปลี่ยน
เมนู ให้มีความน่ าสนใจเพิ่มรายการสิ นค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ย้ายทาเลที่ต้ งั ร้านมายัง
บริ เวณสันติธรรมพลาซ่ าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้าให้มากขึ้น และใช้กลวิธีเสนอขายตรงยัง
โต๊ะของลูกค้าเป้าหมายที่มาเที่ยวยังสถานบันเทิงในบริ เวณใกล้เคียง
โดยสรุ ปด้านการจัดการความเสี่ ยง สวนใหญ่เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
บริ หารจัดการและตัวผลิตภัณฑ์ของกิจการ ทาเลที่ต้ งั ที่ไม่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ
5. ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI)
ผลการดาเนิ น โรงงานธุ รกิ จจาลองโดยสรุ ป 1 ภาคการศึ กษา สามารถสรุ ป ตาม
องค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้
5.1 สถานการณ์โดยทั่วไปของการดาเนินงาน
ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือน ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) ได้รับผล
ประทบจากปัจจัยภายนอกธุรกิจคือ ทาเลที่ต้ งั ของร้านได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสี ยงและฝุ่ น
ควันจากการก่อสร้างและปรุ บปรุ งร้านค้าในบริ เวณใกล้เคียง จุดขายของร้านอยูใ่ นมุมอับสายตายาก
ต่อการมองเห็น และไม่มีที่สาหรับจอดรถให้กบั ลูกค้า ถึงแม้จะแก้ไขปั ญหาด้วยการเพิ่มทางขาย
ออนไลน์พร้อมบริ การส่ง และ เปิ ดหน้าร้านเพิม่ อีก 1 แห่ง ก็ไม่ได้สร้างยอดขายที่ดีให้มากนัก
ในช่วงเดือนสุ ดท้ายของการดาเนิ นธุ รกิจ บัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) ได้ตดั สิ นใจ
ยกเลิกการเช่าพื้นที่ร่วมกับจุดขายแรกบริ เวณถนนท่าแพเนื่ องจากไม่สร้างยอดขาย โดยคงเหลือจุด
ขายเพียงช่องทางเดียว คือ ตลาดต้นลาใย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และทาการผลิตขนมหวานทั้งขายปลีก
และขายราคาส่ งให้กบั ลูกค้าที่มาเลือกซื้ อสิ นค้าทั้งซื้ อไปรับประทานเอง และซื้ อไปขายต่อให้กับ
ลูกค้าต่อไปในราคาส่ ง ส่ วนเมนูเสริ มที่คิดค้นในช่วงแรกของการดาเนินกิจการไม่สามารถผลิตขาย
ในจุดขายใหม่ได้เนื่องจากพื้นที่เช่าไม่เอื้อต่อการผลิตสิ นค้า
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รายได้รวมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในการดาเนิ นธุ รกิจ กิจการสามารถ
สร้างยอดขายได้รวมทั้งสิ้ น 16,205 บาท เมื่อหักตุนทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการจานวน
11,813 บาท กิจการมีกาไรสุ ทธิจากการดาเนินงานทั้งสิ้ น 4,392 บาท
โดยสรุ ปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเกี่ยวกับโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิจ
ดังกล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการดาเนิ นกิจการ เนื่องจากผลกาไรจากการดาเนินงานยังไม่คุม้ ค่าต่อ
การดาเนินธุรกิจ อีกทั้ง นางสาววชิราภรณ์ ถิ่ นทัพไทย หุ่ นส่ วนในกิ จการต้องกลับไปบริ หารงาน
ธุ รกิจของครอบครัวท าให้ตอ้ งเลิกกิ จการดังกล่าว แต่ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการดาเนิ นธุ รกิ จ
โดยเฉพาะปั ญหาที่ เกิ ดจากปั จจัยภายนอก เช่น ทาเลที่ ต้ งั และผลกระทบจากธุ รกิจที่ อยู่ในบริ เวณ
ใกล้เคียงสามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินธุ รกิจอื่นในอนาคตต่อไป
5.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินธุรกิจ
พบว่า ในช่วงแรกของการดาเนินการ นักศึกษาผูป้ ระกอบการ มิได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและกระทบ
กับธุรกิจของตนอย่างเร่ งรี บแต่อย่างใด แต่กลับปล่อยเวลาให้ผ่านไปและกว่าจะแก้ไขสถานการณ์
ในเรื่ องทาเลที่ต้ งั ร้านได้ ก็เหลือเวลาในการดาเนิ นงานเพียง 2 เดือนสุ ดท้ายเท่านั้น จึงเสี ยโอกาสใน
การขายสิ นค้าไปอย่างน่าเสี ยดาย ซึ่งเป็ นผลมาจากตัวนักศึกษาประกอบการที่ขาดการเอาใจใส่ และ
ความตั้งใจที่จะพาธุ รกิจไปสู่ เป้าหมายที่ต้ งั ไว้ อย่างไรก็ตามกิจการสามารถค้นหาทาเลที่ต้ งั ร้านใหม่
และสร้างยอดขายให้กิจการในท้ายที่สุด
ในส่ วนของการบริ หารจัดการ ธุ รกิ จบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) มีก าร
จัดแบ่งหน้าที่ดงั นี้ หน้าที่ในการจัดซื้ อ และการผลิต การจดบันทึกรายการบัญชี เป็ นของ นางสาว
อารี ยา พรมแย้ม ในส่ วนของการขนย้าย และการขาย เป็ นของ นางสาววชิราภรณ์ ถิ่นทัพไทย และ
คงรู ปแบบการจัดแบ่งงานนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนหรื อ 1 ภาคการศึกษา
5.3 การตลาดและการขาย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ วางจาหน่ ายหลัก ของธุ รกิ จคื อ บัวลอยสอดใส้ ธัญ ญาหาร
กล้วยเชื่อม มันเชื่อม เผือกเชื่อม บัวลอยมะพร้าวอ่อนไม่ใส่ ไข่ และขนมหวานอื่นๆ ซึ่งสามารถผลิต
สิ นค้าตามที่ลูกค้าสั่งได้ ในส่ วนของการขาย สิ นค้าเน้นขายช่องทางหน้าร้าน ณ ตลาดต้นลาไย แต่
เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น เน้นขายปลีกหน้าร้านและขายในราคาส่ งให้กบั กลุ่มแม่คา้ ที่มารับซื้ อเพื่อ
นาไปจาหน่ายต่อ
การส่ งเสริ มการขาย ตลอดระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิจ ธุ รกิจ บัวลอย
ไฮโซ (EAZI LAZI) มีการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดดังนี้
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- จัดทา Facebook Fanpage เพื่อโปรโมทและรับรายการสิ นค้าจากลูกค้า
พร้อมบริ การส่งในเขตอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากกิจการไม่ได้ลงโฆษณาในรู ปแบบที่
มีค่าใช้จ่าย จึงทาให้การรับรู ้ของผลิตภัณฑ์ในช่องทางนี้อยูใ่ นระดับต่า มีคนติดตามและสนใจน้อย
- จัดทาใบปลิวประชาสัมพันธ์ร้าน และสามารถนามาเป็ นส่ วนลด 10 %
หากสั่งซื้อสิ นค้า ครบ 150 บาท ขึ้นไป ซึ่งรายการส่ งเสริ มการขายดังกล่าว ไม่สามารถสร้างยอดขาย
ให้กิจการได้มากนักและสู ญเปล่าเนื่ องจากไม่มีลูกค้านาใบปลิวกลับมาใช้เพื่อซื้ อสิ นค้าเลยแม้แต่ใบ
เดียว
โดยสรุ ปในด้านการตลาดของ ธุรกิจ บัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) ทั้งสอง
รายการส่ งเสริ มการขาย ไม่สามารถทาให้กิจการมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น หรื อส่ งเสริ มให้ธุรกิจเป็ นที่
รู ้จกั แต่อย่างใด แต่ยอดขายที่มีของธุ รกิจมาจากลูกค้าหน้าร้านและเกิดจากการพึ่งพิงยอดขายจาก
ทาเลที่ต้ งั ณ ตลาดต้นลาใยที่มีคนมาจับจ่ายซื้อสิ นค้าเท่านั้น
5.4 การบริ หารเงินทุน
ธุรกิจ บัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) มีรายได้จากการขายสิ นค้าตลอด 1 ภาค
การศึ ก ษา (ระยะเวลา 3 เดื อ น) รวมทั้ง สิ้ น 16,205 บาท หั ก ต้น ทุ น ขายและค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 11,813 บาท รวมกาไรสุ ทธิอยู่ที่ 4,392 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนกาไรต่อยอดขาย
เท่ากับ 27.10 % ถึงแม้สัดส่วนของกาไรต่อยอดขายจะมีค่าถึง 27.10 % แต่หากมองถึงยอดขายจริ งที่
กิจการได้รับในระยะเวลาการดาเนิ นธุ รกิจที่ตอ้ งปั นส่ วนผลตอบแทนให้กบั หุ้นส่ วนถึง 2 คน อาจ
พบว่า ไม่ คุ ้ม ค่ ากับ การลงทุ น และค่ าตอบแทนที่ กิ จ การได้รับ ไม่ ส ามารถเป็ นรายได้ที่ จะท าให้
ผูป้ ระกอบการสามารถดารงชีพอยูไ่ ด้ ในระยะเวลาถึง 3 เดือนในการดาเนินธุรกิจ
5.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
จากการดาเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ธุรกิจบัวลอยไฮโซ
(EAZI LAZI) พบความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
- ทาเลที่ต้ งั ร้านไม้เอื้ อต่อการดาเนิ นธุ รกิจ ทั้งอยู่ในมุมอับ ไม่มีที่จอดรถ
ให้กบั ลูกค้า และเกิดมลภาวะทางเสี ยงและฝุ่ นควันที่เกิดจากการก่อสร้างของร้านค้าบริ เวณใกล้เคียง
ความเสี่ ยงนี้ กิจการแก้ไขปั ญหาโดยย้ายทาเลที่ต้ งั ไปยังบริ เวณตลาดต้นลาไยและสามารถกลับมา
สร้างยอดขายได้ในช่วงท้ายของการดาเนินธุรกิจ
โดยสรุ ปด้านการจัดการความเสี่ ยง สวนใหญ่เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
ทาเลที่ ต้ งั ของกิจการที่ ไม่เอื้ อต่อการจาหนายสิ นค้า แต่ในที่ สุดนักศึ กษาประกอบการสามารถหา
ทาเลที่ต้ งั ใหม่ และทาให้กิจการสามารถกลับมาขายสิ นค้าได้อีกครั้งในช่วงสองเดือนสุ ดท้ายของ
การดาเนินธุรกิจ
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6. ธุรกิจขนม ค.ร.ก
ผลการดาเนิ น โรงงานธุ รกิ จจาลองโดยสรุ ป 1 ภาคการศึ กษา สามารถสรุ ป ตาม
องค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้
6.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
โดยรวมของการดาเนินธุรกิจของธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือน ธุรกิจ
ขนม ค.ร.ก พบแรงกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุ รกิจมากมาย เช่น ถูกผูผ้ ลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ขนมครกผิดข้อตกลงจนทาให้กิจการไม่มีน้ าขนมครกเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตสิ นค้าขาย
ปั ญหาทาเลที่ต้ งั ไม่เหมาะสมกับการขายสิ นค้าและอยู่ในจุดที่ลูกค้าไม่สามารถมองเห็ นได้ชดั เจน
และจอดรถได้โดยสะดวก พบปั ญหาด้านเงินทุนที่ตอ้ งถูกใช้ไปกับการคิดค้นสู ตรน้ าขนมครก ลอง
ผิดลองถูกจนได้สูตรที่สามารถขายให้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้ แต่ก็ตอ้ งเสี ยเงินทุนที่ เตรี ยมไว้ใช้
หมุ นเวียนในกิจการไปจานวนมากตลอดระยะเวลาสองเดือนแรกของการเริ มต้นกิจการ ปั ญ หา
ทั้งหมดที่ ได้กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้ ไม่ศึกษา ไม่มีความถนัดในธุ รกิจที่ตนจะทาจึงทาให้
กิจการต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆ จานวนมาก
ถึงแม้จะไม่มีความถนัดในสิ่ งที่ ตนทาและมี เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
น้อย หุน้ ส่วนในธุรกิจก็ยงั สามารถประคองกิจการให้ดาเนินการต่อได้ตลอดระยะ 1 ภาคการศึกษา
รายได้รวมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรื อประมาณ 3 เดือนในการ
ดาเนินธุรกิจ กิจการสามารถสร้างยอดขายได้รวมทั้งสิ้ น 5,642 บาท เมื่อหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ในการดาเนิ นการจานวน 3,565 บาท กิจการมีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 2,077 บาท คิด
เป็ นอัตราส่วนกาไรต่อยอดขายเท่ากับ 36.81 %
โดยสรุ ป ความเห็ น ของนัก ศึ ก ษาประกอบการเกี่ ย วกับ โอกาสในการ
ดาเนินธุรกิจดังกล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการดาเนินกิจการ เนื่องจากผลกาไรจากการดาเนินงานยัง
ไม่คุ ้ม ค่าต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ และไม่มีความถนัดในการทาขนมครก ถึ งแม้จะได้สู ตรที่ ส ามารถ
จ าหน่ า ยให้ กับ ลู ก ค้า ได้ แต่ ร สชาติ สี กลิ่ น ก็ ย ัง ไม่ เป็ นที่ พ อใจของสมาชิ ก ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ แต่
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการดาเนินธุ รกิจโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการเริ่ มต้นธุ รกิจจากความไม่รู้
จริ งและไม่ศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการเริ่ มต้น จนทาให้ตอ้ งประสบกับปั ญหาจนเกือบต้องยุติ
กิจการ จะสามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจของตนในอนาคตต่อไป
6.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
โดยสรุ ป ในช่วงเริ่ มต้นดาเนินธุ รกิจในช่วง 2 เดือนแรก พบว่าในด้านของ
การบริ หารจัดการยังไม่ดีนัก การเลือกทาเลที่ต้ งั ร้านไม่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าและตัวผลิตภัณฑ์ที่
จาหน่ายไม่ตรงตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากประสบปัญหาผูข้ ายวัตถุดิบผิดสัญญาไม่ส่งวัตถุดิบที่
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ใช้ในการผลิตสิ นค้าขายให้ ทาให้กิจการไม่สามารถดาเนิ นการได้ในช่วงแรก แต่ในช่วง 2 เดือน
ต่อมา กิ จการสามารถคิดค้นสู ตรวัตถุดิบ และสามารถหาจุดขายใหม่ที่ ทาเลดีก ว่าจุดขายเดิ มจน
สามารถเริ่ มต้นขายสิ นค้าได้อีกครั้ง แต่เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจที่หุ้นส่ วนธุ รกิจทุกคนไม่มีความถนัด จึง
กาหนดให้สมาชิกทุกคนต้องเข้าร้านเพื่อช่วยกันผลิตและขายสิ นค้าในทุกวันเพื่อให้เกิดความคุน้ เคย
และสามารถปฏิบตั ิงานทดแทนกันได้ ดังนั้นการกาหนดหน้าที่หลักของกิจการจึงไม่มีความชัดเจน
มีลกั ษณาใกล้เคียงกับการดาเนิ นธุ รกิจครอบครัวในอดีตที่ไม่มีการจัดแบ่งหน้าที่ชดั เจนนัก แต่ใน
ท้ายที่สุด ธุ รกิจขนม ค.ร.ก ก็ยงั สามารถประคองธุ รกิจให้อยู่รอดได้ถึง 4 เดือนของโรงงานธุ รกิจ
จาลอง
6.3 การตลาดและการขาย
ผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจที่คาดว่าจะวางจาหน่ายในตอนแรก คือ ขนมครก
หน้าดอกบัญชัน ขนมครกฟั กทอง ขนมครกต้นหอม ขนมครกหน้าข้าวโพด และขนมครกมันม่วง
แต่เนื่ องจากพบปั ญหาผูค้ า้ วัตถุดิบผิดสัญญา จึงคงเหลือแต่ขนมครกกะทิ ขนมครกต้นหอม และ
ขนมครกฟั กทอง เท่านั้น ซึ่ งสามารถคิดค้นสู ตรที่ เป็ นของตนเองได้ในเดื อนที่ 3 ของการดาเนิ น
ธุรกิจ ในส่ วนของการขายธุรกิจเน้นขายปลีกผ่านช่องทางหน้าร้าน บริ เวณริ มถนนตลาดเจดีย ์ ติดกับ
โรงเรี ยนโกวิทย์ธารง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพียงช่องทางเดียว ไม่มีการนาเอาสื่ อสังคม
ออนไลน์มาช่วยในการดาเนิ นธุรกิจ ไม่มีการจัดรายการส่ งเสริ มการขายใดตลอดระยะเวลาในการ
ดาเนินธุรกิจ เนื่องจากต้องใช้เงินทุนในกิจการจานวนมากไปกับการพัฒนาสู ตรน้ าขนมครก
โดยสรุ ป ในด้านการตลาดของ ธุ รกิ จ ขนม ค.ร.ก ไม่ มี ก ารดาเนิ นการ
ส่งเสริ มการตลาด หรื อใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็ นที่รู้จกั แต่
อย่างใดตลอดระยะเวลา 4 เดื อน โดยยอดขายทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้นมาจากการขายปลี กหน้าร้ านเพียง
ช่องทางเดียวเท่านั้น
6.4 การบริ หารเงินทุน
ธุ ร กิ จ ขนม ค.ร.ก มี ร ายได้จ ากการขายสิ น ค้าตลอด 1 ภาคการศึ ก ษา
(ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งสิ้ น 5,642 บาท เมื่อหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทั้งสิ้ น
3,565 บาท กิจการมี กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงาน 2,077 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนกาไรต่อยอดขาย
เท่ากับ 36.81 % ถึงแม้ตวั เลขของอัตราส่ วนกาไรต่อยอดขายจะอยู่ในอัตราที่ สู ง แต่ หากมองถึ ง
ยอดขายที่กิจการได้รับ ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนในการดาเนิ นธุ รกิจ จะเห็นได้ว่า เป็ นรายได้ที่
น้อยและไม่คมุ้ ค่าเมื่อเทียบกับจานวนหุน้ ส่วนธุรกิจของกิจการที่มีถึง 3 คน
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6.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
จากการดาเนิ นธุ รกิ จตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึ ก ษาหรื อประมาณ 3
เดือน ธุรกิจขนม ค.ร.ก พบความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
- ผูข้ ายวัตถุดิบ ที่ ได้ติดต่อไว้ผิดสัญ ญาไม่ส่ งวัตถุดิ บให้จนไม่ส ามารถ
เริ่ มต้นธุ รกิจได้ ปั ญหานี้ เกิดจากธุ รกิจไม่มีความรู ้ความเข้าใจในการทาขนมครก แต่ใช้การจ้างผลิต
วัตถุดิบเพื่อนามาผลิตสิ นค้าขายให้กบั ลูกค้า เป็ นการเริ่ มต้นธุ รกิ จโดยการพึ่งพาวัตถุดิบหลักจาก
ผูอ้ ื่น ปั ญหานี้ กิ จการได้แก้ไขโดยหุ ้นส่ วนในธุ รกิ จร่ วมกันคิดค้นสู ตรน้ าขนมครกเพื่อใช้ในการ
ผลิ ตสิ น ค้าขาย ซึ่ งกว่าจะได้สู ตรที่ ส ามารถขายได้ก็ เหลื อเวลาในการดาเนิ นธุ รกิ จเพี ยง 2 เดื อน
เท่านั้น
- ทาเลที่ต้ งั ร้านไม้เอื่ อต่อการดาเนิ นธุ รกิจ ทั้งอยู่ในมุมอับ ไม่มีที่จอดรถ
ให้กบั ลูกค้า กิจการแก้ไขปั ญหาโดยย้ายทาเลที่ต้ งั ไปยังบริ เวณริ มถนนตลาดเจดีย ์ ติดกับโรงเรี ยน
โกวิทย์ธารง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จนสามารถกลับมาสร้างยอดขายได้ในช่วงท้ายของการ
ดาเนินธุรกิจ
โดยสรุ ปด้านการจัดการความเสี่ ยง สวนใหญ่เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
เริ่ มต้นธุ รกิจโดยไม่มีความรู ้รอบ และความเชี่ยวชาญมากพอ อีกทั้งยังพึ่งพาคู่คา้ รายเดียวแบบ 100
% เมื่อคู่คา้ ผิดสัญญา จึงสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงให้กบั กิจการจนไม่สามารถขายสิ นค้าได้ อีกทั้งยัง
พบปั ญหาท าเลที่ ต้ งั ของกิ จการที่ ไม่ เอื้ อต่อการจาหนายสิ นค้า แต่ในที่ สุ ดนักศึกษาประกอบการ
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนทาให้กิจการสามารถกลับมาขายสิ นค้าได้อีกครั้งในช่วงสองเดือน
สุดท้ายของการดาเนินธุรกิจ
7. ธุรกิจ ตี๋ห่อย ไส้ กรอก พุงโต
ผลการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจจาลองโดยสรุ ป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุ ป ตาม
องค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้
7.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
สรุ ปผลการดาเนินงานตลอด 1 ภาคการศึกษา หรื อระยะเวลา 3 เดือน ของ
ธุ รกิจ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต พบอุปสรรคสาคัญที่ทาให้การดาเนิ นธุ รกิ จจนไม่สามารถเริ่ มต้นได้
ในช่วงสองเดือนแรก คือ รู ปแบบธุ รกิจที่นาเสนอต่อคณาจารย์ในหลักสู ตรเพื่อขออนุมตั ิดาเนินการ
กับการปฏิบตั ิจริ งไม่ตรงกัน พบปัญหานักศึกษาหุ่นส่วนในการประกอบการ คือ นายนราวิชญ์ ธิ เต
จ๊ะ ได้ท าเรื่ องขอลาออกจากการเป็ นนัก ศึ ก ษาในระหว่างภาคเรี ยน จึ งท าให้กิ จการขาดเงิ น ทุ น
หมุนเวียน หน้าที่หลักในการดาเนินธุรกิจจึงตกเป็ นของนายกฤษฎา จั น คา แต่ เพี ย งผู ้ เดี ย ว และ
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เปลี่ยนจากธุ รกิจหุ่ นส่ วน กลายเป็ นธุ รกิจเจ้าของคนเดียวในที่สุด ปั ญหาอีกประการหนึ่ ง คือการ
เลื อกท าเลที่ ต้ งั ร้ านธุ รกิจ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุ งโต ได้เปลี่ยนท าเลที่ ต้ งั ร้ านตลอดระยะเวลาในการ
ดาเนิ นธุ รกิจถึง 3 ครั้ง ในครั้งแรกตั้งอยู่บริ เวณหน้าตลาดแม่เจดีย ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แต่ทาเล
อยู่ในจุดอับไม่สามารถขายสิ นค้าได้ ต่อมาจึงได้ยา้ ยไปอยู่บริ เวณตลาดฝั่งตรงข้ามโรงงานพรี เมียม
แต่เป็ นทาเลที่มีคนสัญจรผ่านไปมาน้อยและผูอ้ ยู่อาศัยในบริ เวณนั้นมีเบาบางไม่สามารถขายสิ นค้า
ได้อีก ต่อมาจึงย้ายมาตั้งบริ เวณการเคหะหนองหอย ทาการเปลี่ยนประเภทสิ นค้าจากไส้กรอกทอด
มาเป็ นไส้กรอกอีสานย่าง จึงสามารถเริ่ มต้นและขายสิ นค้าได้ในที่สุด
รายได้รวมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) ในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ กิจการสามารถสร้างยอดขายได้รวมทั้งสิ้ น 4,947 บาท และเมื่อหัก ต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการจานวน 5,150 บาท กิจการขาดทุนสุ ทธิจากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 203
บาท
โดยสรุ ป ความเห็ น ของนัก ศึ ก ษาประกอบการเกี่ ย วกับ โอกาสในการ
ดาเนิ นธุ รกิจดังกล่าว มีความเห็นว่าขอยุติก ารดาเนิ นกิจการ เนื่ องจากเมื่อ ทดลองดาเนิ นธุ รกิจจริ ง
กลับพบว่า ไม่มีความชอบในการขายสิ นค้าประเภททอดและปิ่ งย่าง ผลกาไรจากการดาเนิ นงานยัง
ไม่คุม้ ค่าต่อการดาเนิ นธุ รกิจ และสถานที่ต้ งั ร้านที่สามารถขายสิ นค้าได้ในทาเลสุ ดท้ายอยู่ไกลจาก
บ้านที่พกั อาศัยจึงเป็ นอุปสรรค์ในการดาเนินธุรกิจ แต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและได้เรี ยนรู ้ในระหว่าง
การดาเนิ นธุ รกิจโดยเฉพาะปั ญหาที่เกิดจากการเริ่ มต้นธุ รกิจโดยเห็นแก่ความง่าย และการตัดสิ นใจ
เลือกหุ้นส่ วนทางธุ รกิจที่ไม่ดีพอจนทาให้กิจการประสบปัญหาจนเกือบต้องยุติกิจการ จะสามารถ
นาไปปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจของตนในอนาคตต่อไป
7.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ในช่วงแรกของการดาเนิ นกิจการ พบว่าการจัดแบ่งหน้าที่การดาเนิ นงาน
ต่างๆ ไม่มีความชัดเจน นักศึกษาประกอบการไม่มีความตั้งใจในการเริ่ มต้นธุ รกิจมากพอ อีกทั้งยัง
พบปัญหาหุน้ ส่วนธุรกิจลาออกระหว่างการดาเนินโครงงานธุรกิจจาลอง จึงทาให้ภาระหน้าที่ในการ
บริ หารจัดการตกเป็ นของนายนายกฤษฎา จันคา แต่เพียงผูเ้ ดียว ในช่วงสุดท้ายของการดาเนินธุรกิจ
กิจการมีการปรับรู ปแบบการดาเนินธุรกิจเป็ นแบบเจ้าของคนเดียว และเปลี่ยนประเภทของสิ นค้าที่
ขายจากไส้กรอกทอด เป็ นไส้หรอกอีสานย่าง จนสามารถเริ่ มต้นขายสิ นค้าได้ในช่วงเดือนสุ ดท้าย
ของการดาเนินธุรกิจ
7.3 การตลาดและการขาย
โดยสรุ ปการดาเนิ นการด้านการตลาดของธุ รกิจ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุ งโต
ตั้งแต่เริ่ มต้นธุ รกิจจนถึงเดือนสุ ดท้าย พบรายการส่ งเสริ มการขายเพียงรายการเดียว คือ ลดราคาไส้
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กรอกอีสานจากไม้ละ 13 บาท เมื้อซื้ อ 2 ไม้ ลดเหลือเพียง 25 บาท และซื้ อใส้กรอกอีสาน 4 ไม้ ใน
ราคา 50 บาท ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มการขายด้านราคาเพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการซื้ อในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น
เท่านั้น ไม่มีการใช่สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านเพื่อสร้างความรู ้จกั ในธุรกิจแต่อย่างใด
ความสาเร็จด้านการตลาดของธุรกิจ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต จึงอยูใ่ นระดับต่า
7.4 การบริ หารเงินทุน
ธุ รกิ จ ตี๋ ห่ อ ย ไส้ ก รอก พุ งโต มี ร ายได้จากการขายสิ น ค้าตลอด 1 ภาค
การศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งสิ้ น 4,947 บาท หักค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 5,150
บาท รวมขาดทุนสุ ทธิ อยู่ที่ 203 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนต่อยอดขายเท่ากับ -4.10% สาเหตุที่ทาให้
กิจการขาดทุนเนื่ องจากปั ญหาวัตถุดิบเน่าเสี ยในช่วงเริ่ มต้น อีกทั้งนักศึกษาประกอบการไม่มีความ
พร้อมและตั้งใจจริ งในการประกอบธุ รกิจ ตัวเลขของยอดขายที่ได้รับจึงมาจากการขายสิ นค้าในช่วง
เดือนสุดท้ายของการดาเนินธุรกิจ
7.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
จากการดาเนิ นธุ รกิ จตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึ ก ษาหรื อประมาณ 3
เดือน ธุรกิจ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต พบความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
- ความเสี่ ยงด้านเงินทุนเนื่องจากหุน้ ส่ วนของกิจการไม่ได้ทาเงินมาลงทุน
เข้าหุ้นตามที่ ตกลงไว้และลาออกจากการศึกษาในระหว่างดาเนิ นการ จึงทาให้ตอ้ งลดขนาดของ
ธุ รกิจและปรับรู ปแบบของกิจการให้กลายเป็ นแบบซื้ อมาขายไป เพื่อลดปริ มาณทุนต้องต้องจมไป
กับสิ นค้าที่ตอ้ งซื้อมาเตรี ยมเพื่อจาหน่าย
- ความเสี่ ยงของจุดขายที่ไม่เหมาะสมกับตัวสิ นค้าที่วางจาหน่าย กิจการ
ได้ยา้ ยจุดขายมาอยู่ร่วมกับ ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด เนื่องจากเป็ นจุดขายที่มีผคู ้ นสัญจรไปมา
มาก จุดขายนี้ เป็ นจุดขายที่ทาให้กิจการสามารถเริ่ มดาเนิ นการได้ และสร้างยอดขายให้กิจการเป็ น
เดือนแรกของการดาเนินโครงงานธุรกิจ
โดยสรุ ป ด้านการจัดการความเสี่ ยง สวนใหญ่ เป็ นความเสี่ ยงที่ เกิ ดจาก
เงินทุนของกิจการมีน้อย และหุ้นส่ วนธุรกิจลาออกในระหว่างการดาเนิ นธุ รกิจ จึงทาให้กิจการไม่
สามารถลงทุนเพื่อปรับรู ปแบบกิจการให้ตรงกับการนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิดาเนิ นโครงงานธุ รกิจ
จาลองต่ อ คณาจารย์ใ นหลัก สู ต ร และได้แ ก้ไ ขสถานการณ์ โดยการปรั บ ลดขนาด สิ น ค้าที่ วาง
จาหน่ ายและรู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อให้สามารถดาเนิ นการต่อได้ภายใต้ขอ้ จากัดของทุนใน
กิจการที่มีไม่มากนัก ทาให้กิจการสามารถดาเนินการได้ในช่วงท้ายของการการดาเนินธุรกิจตลอด 1
ภาคการศึกษา
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3. หมวดธุรกิจออนไลน์
1. ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely
ผลการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจจาลองโดยสรุ ป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุ ป ตาม
องค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้
1.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือนในการประกอบการ ธุ รกิจ Jarid Handmade
Jewely สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี ความสวยงาม โดดเด่น สร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์จน
สามารถขายสิ นค้าให้กบั ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ จากการลองผิด ลองถูก คิดค้นสู ตรน้ ายา และ
อุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ โดยเน้นขายบนสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook
Fanpage Instragram Lazada และ Shopee แต่ที่สามารถสร้างยอดขายให้กับธุ รกิจได้มากที่สุด คือ
ช่ อ งทาง Facebook Fanpage และ Instragram แต่ ข้อ จ ากัด ที่ ธุ ร กิ จ ไม่ ส ามารถขายสิ น ค้าให้ กับ
ชาวต่ า งชาติ ไ ด้เพิ่ ม ขึ้ น คื อ ข้อ จ ากัด ด้า นภาษาของหุ่ น ส่ ว นประกอบการที่ ไ ม่ ส ามารถสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่สนใจในสิ นค้าอีกทั้งยังมีขอ้ จากัดด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าไป
ยังต่างประเทศที่มีราคาสูงกว่าราคาสิ นค้า จึงทาให้เป็ นอุปสรรคในการบริ หารจัดการด้าน Logistic
รายได้รวมตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือนในการดาเนินการ กิจการสามารถ
สร้ างยอดขายได้รวมทั้งสิ้ น 7,370 บาท และเมื่ อหัก ต้น ทุ น ขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนิ น การ
จานวน 7,472 บาท กิจการขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานทั้งสิ้ น 102 บาท
โดยสรุ ป ความเห็ น ของนัก ศึ ก ษาประกอบการเกี่ ย วกับ โอกาสในการ
ดาเนิ นธุรกิจดังกล่าว มีความเห็นว่า จะยังดาเนิ นธุ รกิจต่อไปและจะพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการขายสิ นค้าไปยังชาวต่างชาติ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีมาตรฐาน
ความสวยงาม และมีความประณี ต เพื่อยกระดับตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั พร้อมทาการศึกษาขั้นตอน
วิธีการในการจัดส่งสิ นค้าเพื่อหาช่องทางที่มีราคาถูกและสามารถแข่งขันได้ต่อไป
1.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการ ด้านการจัดแบ่งหน้าที่ในการดาเนิ นการยังคงรู ป
แบบเดิมตลอดระยะเวลา 4 เดือน ดังนี้
1. นางสาวสุ ทธิดา ไกลถิ่น ช่วยดาเนินการผลิต จัดเก็บ ล้างอุปกรณ์
2. นางสาวฉัตรลดา นาคภูรี ดาเนิ นการเกี่ยวกับการจัดซื้ อวัตถุดิบ ทาการ
ผลิต และขายออนไลน์ผา่ นช่องทาง Instrgram
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3. นางสาวจุฑามาส ใจหลัก ช่วยดาเนินการผลิตสิ นค้า และขายออนไลน์
ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage
ในส่ วนของสถานที่จดั เก็บสิ นค้าและการผลิตสิ นค้าก็ยงั คงใช้ห้องพักของ
นางสาวฉัตรลดา นาคภูรี เป็ นสถานที่ในการผลิตสิ นค้าจนเสร็ จสิ้ นระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
ธุ รกิ จจาลอง และไม่ พ บปั ญ หาหรื อข้อบพพร่ องใดๆจากการดาเนิ น การ ดังนั้น ในด้านของการ
บริ หารจัดการภายในธุรกิจสามารถบริ หารงานได้ราบรื่ น
แต่ในส่ วนของการผลิต กิจการไม่มีวิธีการที่ช่วยให้สามารถผลิตสิ นค้าได้
ในจานวนที่ มากขึ้น เช่ น การจ้างลูกจ้างรายชัว่ โมง เพื่อมาช่วยในการดาเนิ นงานในส่ วนของการ
จัดเตรี ยมวัตถุดิบ และในส่ วนที่ ตอ้ งใช้แรงงาน หรื อการสอนงานและทาสัญญาเพื่ อผลิตและส่ ง
สิ นค้าให้กบั Jarid Handmade Jewely เพื่อเพิ่มปริ มาณสิ นค้าให้มากขึ้น ดังนั้นเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้ อใน
ปริ มาณที่มาก กิจการจึงไม่สามารถผลิตให้ได้ทนั ตามความต้องการ
ถึ งแม้ในบางครั้ งหุ่ น ส่ วนในธุ รกิ จจะมี ค วามเห็ น ที่ ขัดแย้งกัน บ้างแต่ ก็
สามารถพูดคุยเพื่อหาข้อสรุ ปเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในที่สุด
1.3 การตลาดและการขาย
ผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่ายหลักของธุรกิจคือ เครื่ องประกับตุม้ หู Handmade
ด้วยการคิดรู ปแบบ และทาการผลิตด้วยตนเองให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ ใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติ
และสามารถผลิตสิ นค้าให้มีรูปแบบ ขนาด สี ตามคาสั่งของลูกค้าได้ ในส่วนของการขาย สิ นค้าเน้น
ขายช่องทางขายผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ 4 ช่องทางโดยมีนักศึกษาหุ่ นส่ วนประกอบการค่อยกากับ
ดูแล ติดตาม และประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
1. นางสาวฉั ต รลดา นาคภู รี ดู แ ลช่ อ งทาง Facebook Fanpage และ
Instragram
2. นางสาวจุฑามาส ใจหลัก ดูแลช่องทางการขายบนเวปไซด์ Shopee
3. นางสาวสุ ทธิดา ไกลถิ่น ดูแลช่องทางขายบนเวปไซด์ Lazada
โดยสรุ ปช่องทางที่สามารถสร้างยอดขายให้กบั กิจการได้จริ ง คือช่องทาง
Facebook Fanpage และ Instragram เท่ า นั้ น ส่ ว น ช่ อ งทาง Shopee และ Lazada ไม่ พ บผู ้ติ ด ต่ อ
สอบถามเพื่ อ สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า แต่ อ ย่ า งใด ส่ ว นการลงโฆษณาสิ น ค้า ผ่ า น Facebook Fanpage และ
Instragram แต่เป็ นการโฆษณาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย จึงทาให้ยอดของการกดไลค์และยอดติดตามน้อย
การส่ ง เสริ ม การขาย ตลอดระยะเวลาในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ Jarid
Handmade Jewely มีการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดดังนี้

135

- รายการส่ งเสริ มการขายส่ วนลดการค้า เมื่อ สั่งซื้ อตั้งแต่ 100 ชิ้น ราคาคู่
ละ 80 บาท สั่งซื้ อ 50 ชิ้น ราคาคู่ละ 90 บาท และสั่งซื้ อ 30 คู่ลงมา ราคาส่ งคู่ละ 100 บาท เพื่อเพิ่ม
ปริ มาณในการขายต่อครั้งให้เพิ่ มมากขึ้น แต่ยอดการสั่งซื้ อไม่ได้สู งขึ้ นมากนัก เนื่ องจากกิจการ
ไม่ได้ลงโฆษณาในรู ปแบบที่มีค่าใช้จ่าย จึงทาให้การรับรู ้ของผลิตภัณฑ์ในช่องทางนี้อยูใ่ นระดับต่า
มีคนติดตามและสนใจน้อย
- รายการส่ งเสริ มการขายเมื้อซื้ อสิ นค้าในวันแม่แห่ งชาติ รับฟรี ทนั ทีอีก 1
คู่ แต่ก็ไม่สามารถสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากปกติได้เช่นกัน เนื่ องจากกิจการไม่ได้ลงโฆษณาใน
รู ปแบบที่มีค่าใช้จ่าย จึงทาให้การรับรู ้ของผลิตภัณฑ์ในช่องทางนี้ อยู่ในระดับต่า มีคนติดตามและ
สนใจน้อย
โดยสรุ ป ในด้านการตลาดของ ธุ ร กิ จ Jarid Handmade Jewely ทั้ง สอง
รายการส่ งเสริ มการขาย ไม่สามารถทาให้กิจการมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น หรื อส่ งเสริ มให้ธุรกิจเป็ นที่
รู ้จกั แต่อย่างใด เนื่ องจากขาดความพยายามในการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การ
นาเอาภาพของสิ นค้าไปลงโฆษณาตามเพจต่างๆ การรี วิวสิ นค้า และการแสวงหาช่องทางขายอื่น
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย อีกทั้งไม่ได้ลงโฆษณาสิ นค้าแบบมีค่าใช้จ่ายจึงทาให้การรับรู ้ในรายการ
ส่งเสริ มการขายอยูใ่ นระดับต่า ยอดขายสิ นค้าน้อยไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน
1.4 การบริ หารเงินทุน
ธุ รกิ จ Jarid Handmade Jewely มี รายได้จากการขายสิ น ค้าตลอด 1 ภาค
การศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งสิ้ น 7,370 บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ทั้งสิ้ น 7,472 บาท กิ จการขาดทุ นสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 102 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนผล
กาไรต่อยอดขายเท่ากับ -1.38 % สาเหตุที่กิจการขาดทุนเนื่ องจากในช่วงท้ายของการดาเนิ นธุ รกิจ
Jarid Handmade Jewely ไม่สามารถสร้างยอดขายได้มากนัก เนื่องจากไม่มีการส่งเสริ มการขาย ขาด
ตั้งใจในการทาธุ รกิจอย่างจริ งจัง อีกทั้งไม่สามารถสื่ อสารกับชาวต่างชาติเพื่อขายและจัดส่ งสิ นค้า
ไปให้กับ ชาวต่างชาติ ไ ด้เนื่ องจากพบปั ญ หาค่ าขนส่ งที่ สู ง จึ งเป็ นสาเหตุ ท าให้ต้น ทุ น ขายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสูงกว่ารายรับในช่วงเดือนสุดท้ายของการดาเนินธุรกิจ
1.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
จากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดระยะเวลา 1 ภาค ธุ ร กิ จ Jarid Handmade
Jewely พบความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
- ความเสี่ ยงจากความขัดแย้งของหุ้นส่ วนธุ รกิจ แต่สามารถพูดคุยปรับ
ความเข้าใจ และหาข้อสรุ ปที่เหมาะสมจนทาให้กิจการสามารถดาเนิ นต่อได้จนครบระยะเวลาที่
กาหนด
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- ความเสี่ ยงจากยอดขายน้อย กิจการได้พ ยายามหาช่องทางขายผ่านสื่ อ
ออนไลน์อื่น เช่น Shopee และ Lazada และพยายามลงภาพของสิ นค้าและปรับวิธีการถ่ายภาพให้
ภาพสิ นค้าที่ ออกมามี ความสวยงามมากยิ่งขึ้น อี กทั้งพัฒนาวัตถุดิบ ในการผลิ ตเพื่อให้ได้สินค้ามี
ความสวยงามขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แต่กิจการยังขาดความพยายามในการนาสิ นค้าไปลงโฆษณายังสื่ อ
สังคมออนไลน์อื่น หรื อการหาช่องทางในการกระจายสิ นค้าเพิ่มเติ ม เช่น การนาสิ นค้าไปขายยัง
ถนนคนเดินเจาะกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้าให้มากขึ้น เป็ นต้น
โดยสรุ ป ด้านการจัดการความเสี่ ยง สวนใหญ่ เป็ นความเสี่ ยงที่ เกิ ดจาก
การตลาดที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ขาดความพยายามและความตั้งใจในการทาตลาดอย่างจริ งจัง จึงทาให้
การรับรู ้ในตัวสิ นค้าน้อย นามาซึ่ งยอดขายที่น้อยจนไม่คุม้ ค่ากับการดาเนิ นธุ รกิจที่มีหุ่นส่ วนถึง 3
คน
2. ธุรกิจจาหน่ ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์ มาตรฐาน ม.อ.ก
ผลการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจจาลองโดยสรุ ป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุ ป ตาม
องค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้
2.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
โดยสรุ ปสถานการณ์ โดยทัว่ ไปของการดาเนิ นธุ รกิ จ จาหน่ ายตุ๊กตา บิ๊ ก
ไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก ด้วยความร่ วมมือของหุ่ นส่ วนธุ รกิจ ทาให้การดาเนิ นงานต่างๆของธุ รกิจมี
ความราบรื่ นและไม่พบปั ญหาด้านการบริ หารจัดการที่เกิดขึ้นภายในกิจการ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการดาเนิ นธุ รกิจล่วนมาจากปั จจัยภายนอกที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ท้ งั สิ้ น เช่น กาลัง
ซื้ อของลูกค้าที่ไม่คงที่ในบางเดือน ฤดูกาลที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ ายสิ นค้าประเภทตุ๊กตา และการ
ลงโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์แบบมีค่าใช้จ่ายแต่ไม่สามารถสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากปกติได้ แต่
ในท้ายที่สุด หุ่ นส่ วนประกอบการทุกคนก็สามารถนาพาธุ รกิจให้ดาเนิ นได้สร้างยอดขายให้เกิด
ขึ้นกับกิจการได้ตลอดระยะเวลาในการดาเนินโครงงานธุ รกิจจาลอง
รายได้รวมตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนในการดาเนินการ กิจการสามารถ
สร้างยอดขายได้รวมทั้งสิ้ น 64,850 บาท และเมื่ อหัก ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ
จานวน 54,260.67 บาท กิจการมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานทั้งสิ้ น 10,589.33 บาท
โดยสรุ ป ความเห็ น ของนัก ศึ ก ษาประกอบการเกี่ ย วกับ โอกาสในการ
ดาเนินธุรกิจดังกล่าว มีความเห็นว่าจะยังดาเนิ นธุรกิจต่อไปและจะหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทา
ตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการขายให้กบั ธุ รกิจมากยิ่งขึ้น พร้อม
ค้นหาผลิ ตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ ควบคู่ไปกับการขายตุ๊กตาเพื่อให้กิจการสามารถดารงอยู่ได้
ต่อไป
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2.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่า การจัดแบ่งหน้าที่ในการทางานภายใน
ธุรกิจยังคงรู ปแบบหน้าที่ตามเดิมตลอดระยะเวลาในการดาเนิ นโครงงานธุรกิจ และหน้าที่หลักใน
การบริ หารและควบคุม เป็ นของ นางสาวธัญญานุช อรุ ณโรจน์ ซึ่งเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ ใน
ส่ วนของการสั่งสิ นค้า การจัดส่ ง และการติดต่อประสานงานกับลูกค้า และการตลาด ไม่พบปัญหา
ในระหว่างดาเนินการ และเนื่องจากเป็ นการรับคาสั่งซื้ อแล้วทาการส่ งคาสั่งซื้อไปยังโณงงานเพื่อให้
โรงงานส่ งถึงสิ นค้าถึงลูกค้าโดยตรงจึงทาให้ไม่มีปัญหาเรื่ องของสถานที่ในการจัดเก็บสิ นค้า ใน
ด้านของการบริ หารจัดการภายใน จึงทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ขาดประสิ ทธิ ผล เนื่ องจากใน
บางเดื อนของการดาเนิ นธุ รกิจ กิจการมีค่าใช้ จ่ายในการดาเนิ น งานสู ง แต่ยอดขายน้อยจึ งทาให้
กิจการมีผลประกอบการน้อย
2.3 การตลาดและการขาย
ด้านการตลาดและการขาย ธุรกิจ จาหน่ ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก
เน้นขายผ่านช่องทางออนไลน์ บนเครื่ อข่าย Facebook Fanpage เพียงช่องทางเดียว แต่ภายหลังได้
ทดลองลงโฆษณาขายสิ น ค้าในช่ องทาง ออนไลน์ อื่น ๆ เช่ น Soopee และ Lazada แต่ก็ ไม่มี ย อด
สั่งซื้อเข้ามามากนัก เนื่องมาจากการแข่งขันในธุรกิจสูง
การส่ งเสริ มการขายที่พบในธุรกิจ ธุรกิจ จาหน่ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน
ม.อ.ก ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา มีดงั นี้
- รายการส่ งเสริ มการขายส่ วนลดการค้าในเดือนกรกฏาคม ราคาสิ นค้า
จากราคาปกติ 1,150 บาท ลดเหลือ 990 พร้อมฟรี ค่าบริ การจัดส่ ง การส่ งเสริ มการขายนี้ สามารถ
สร้างยอดขายให้กบั กิจการ เป็ นเงินทั้งสิ้ น 24,510 บาท
- รายการส่ งเสริ มการขายส่ วนลดการค้าในเดื อนสิ งหาคม ราคาสิ นค้า
ตุ๊กตา ขนาด 1.5 จากปกติ 1,690 ลดราคา เหลือเพียง 1,350 และ ตุ๊กตาขนาด 2 เมตร จากปกติ 1,700
ลดราคา เหลือเพียง 1,550 บาท รายการส่ งเสริ มการขายนี้ สามารถสร้างยอดขายให้กิจการเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 18,650 บาท
- รายการส่ งเสริ ม การขายในเดื อนกัน ยายน ส่ วนลดราคาสิ น ค้า ตุ๊ ก ตา
ขนาด 1.5 จากปกติ 1,690 ลดราคา เหลือเพียง 1,350 และ 2 เมตร จากปกติ 1,700 ลดราคา เหลือ
เพียง 1,550 บาท พร้อมเพิ่มการส่ งเสริ มการขายร่ วมกับธนาคารกสิ กรไทย หากลูกค้าชาระค่าสิ นค้า
ผ่านบัญชีของธนาคารจะได้รับเครดิตเงินคืนที่ 100 บาท รายการส่ งเสริ มการขายนี้ สามารถสร้าง
ยอดขายให้กิจการเป็ นเงินทั้งสิ้ น 21,600 บาท
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- ทดลองแจกใบปลิ ว ประชาสั ม พัน ธ์ สิ นค้า และเพจตุ๊ ก ตา บิ๊ ก ไซด์
มาตรฐาน ม.อ.ก จานวน 200 แผ่น พร้อมมอบส่ วนลดแผ่ นละ 100 บาท ไม่พบการนาเอาใบปลิว
กลับมาใช้เพื่อเป็ นส่ วนลดในการซื้อสิ นค้าแต่อย่างใด
โดยสรุ ป ในด้านการตลาดของ ธุ รกิจ จาหน่ ายตุ๊ กตา บิ๊ กไซด์ม าตรฐาน
ม.อ.ก ได้มุ่งความสนใจไปที่การให้ส่วนลดการค้าเป็ นหลัก เนื่องจากสามารถสร้างยอดขายสิ นค้าให้
เพิ่มขึ้นได้จริ ง และถึงแม้จะมีการลงโฆษณาผ่านสื่ อสังคมออนไลน์แบบมีค่าใช้จ่าย แต่กิจการกลับมี
ยอดขายสิ นค้าใกล้เคียงกับก่อนลงโฆษณา ซึ่งเป็ นผลจากจากการกาหนดขอบเขตและกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะทาการโฆษณาไม่ถูกต้อง จึงทาให้เสี ยงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์
2.4 การบริ หารเงินทุน
ธุรกิจ จาหน่ ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก มีรายได้จากการขายสิ นค้า
ตลอด 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งสิ้ น 64,850 บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการจานวน 54,260.67 บาท กิจการมีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 10,589.33 บาท
คิดเป็ นอัตราส่ วนผลกาไรต่อยอดขายที่ 16.32 % อัตราส่ วนกาไรนี้ ถึงแม้จะเป็ นตัวเลขที่ไม่มากนัก
เมื่อเทียบกับยอดขายสิ นค้า แต่ในด้านของค่าใช้จายในการดาเนินงานกิจการได้ปั่นส่ วนเงินเพื่อแบ่ง
จ่ายเป็ นค่ าตอบแทนให้กับ หุ้นส่ วนประกอบการที่ ต้องปฏิ บัติ งานด้วย จึ งเป็ นกิ จการที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในด้านการบริ หารเงินทุนในโครงงานธุรกิจจาลองครั้งนี้
2.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
จากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดระยะเวลา 1 ภาค จ าหน่ า ยตุ๊ ก ตา บิ๊ ก ไซด์
มาตรฐาน ม.อ.ก พบความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
- ความเสี่ ยงจากค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานสู ง กิจการยังไม่สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานลงได้และพบกับปั ญหายอดขายสิ นค้าน้อยถึงแม้จะจัดรายการส่ งเสริ ม
การขายสิ นค้า ลดราคาสิ นค้า และเพิ่มช่องทางการขายสิ นค้าในช่องทาง Instragram อีกช่องทางหนึ่ง
ก็ยงั ไม่สามารถเพิ่มยอดขายสิ นค้าได้มากขึ้น จนทาให้ขาดทุนในบางเดือนของการดาเนินงาน
- ค่ า ใช้จ่ ายในการตลาดสู ง ส่ งผลให้ ก าไรที่ ไ ด้รับ น้อย ไม่ เพี ย งพอต่ อ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
โดยสรุ ปด้านการจัดการความเสี่ ยง สวนใหญ่เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
ทุ่ มเทงบประมาณไปกับ การส่ งเสริ มการขายโดยเฉพาะส่ วนลดการค้าที่ มากเกิ นไปถึ งแม้จะได้
ยอดขายเข้ามาในกิจการเพิ่มขึ้นแต่ผลกาไรที่ ได้รับกลับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
และส่งผลให้กิจการขาดทุนในที่สุด
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3. ธุรกิจจาหน่ ายรองเท้ า Out let Online
ผลการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจจาลองโดยสรุ ป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุ ป ตาม
องค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้
3.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
โดยสรุ ปผลการดาเนิ นธุรกิจ จาหน่ายรองเท้า Out let Online เป็ นกิจการที่
มียอดขายอยูใ่ นระดับต่า เป็ นกิจการขายสิ นค้าออนไลน์ประเภทรองเท้าที่ทาได้ง่าย ลงทุนน้อย และ
เป็ นสิ นค้าที่มีวางจาหน่ ายโดยทัว่ ไป จึงทาให้มีคู่แข่งขั้นในตลาดเป็ นจานวนมาก ลูกค้ามีอานาจใน
การต่อรองสูงเกิดการแข่งขันด้านราคาจนทาให้กาไรต่อหน่วยที่ธุรกิจได้รับจากการขายสิ นค้าต่า อีก
ทั้งการนาเสนอสิ นค้าและการส่ งเสริ มการขายต่างๆ นักศึกษาประกอบการไม่สามารถสร้างความ
โดดเด่นหรื อความแตกต่างให้กบั ธุ รกิจของตนได้ ขาดความพยายามและความตั้งใจในการดาเนิ น
ธุรกิจโดยเฉพาะกิจกรรมด้านการตลาดที่เน้นการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดี ยว ถึงแม้ในช่วงเดือน
ที่ 2 ของการดาเนิ นการ ธุ รกิจจะเริ่ มใช้บริ การโฆษณาผ่านสื่ อสังคมออนไลน์แบบมีค่าใช้จ่าย แต่ไม่
สามารถสร้างยอดขายได้มากนัก เนื่องมาจากการกาหนดกลุ่มลูกค้า และช่วงเวลาในการโฆษณาไม่
ตรงกับ กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมายโดยตรง จึ งท าให้ เสี ย ค่ าใช้จ่ายไปโดยเปล่ าประโยชน์ ต้น ทุ น การ
ดาเนินงานด้านการตลาดสูงจนทาให้กิจการขาดทุนในที่สุด
รายได้รวมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึ ก ษาในการด าเนิ น การ กิ จการ
สามารถสร้ า งยอดขายได้รวมทั้ง สิ้ น 18,860 บาท และเมื่ อ หัก ต้น ทุ น ขายและค่ าใช้จ่ ายในการ
ดาเนินการจานวน 20,820 บาท กิจการขาดทุนสุ ทธิจากการดาเนินงานทั้งสิ้ น 1,960 บาท
โดยสรุ ป ความเห็ น ของนัก ศึ ก ษาประกอบการเกี่ ย วกับ โอกาสในการ
ดาเนิ นธุ รกิจดังกล่าว มีความเห็นว่า ขอยุติกิจการเนื่ องจากคู่แข่งขันในตลาดมาก เกิดส่ งครามราคา
จนทาให้กาไรต่อหน่วยต่า ไม่คมุ้ ค่ากับการลงทุนและการดาเนินธุรกิจต่อไป
3.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการ เนื่องจากเป็ นการดาเนินธุรกิจในรู ปแบบออนไลน์
ขนาดเล็ก มีหุ้นส่ วนในการดาเนิ นงานเพียง 2 คน ดาเนิ นการในลักษณะรับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า แล้ว
ส่ งคาสั่งซื้อตรงไปยังโรงงานผูผ้ ลิตเพื่อให้ผผู ้ ลิตส่งสิ นค้าตรงให้กบั ลูกค้า จึงไม่มีการบริ หารจัดการ
ด้านการผลิต การจัดส่ ง และคลังสิ นค้า เพียงแต่จดั แบ่งหน้าที่ในการดาเนิ นงานด้านการตลาด การ
จัด การค าสั่ ง ซื้ อ และการประสานงานไปยัง โรงงงานผู ผ้ ลิ ต เท่ า นั้ น ไม่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นในการ
ดาเนิ น การ และไม่ พ บปั ญ หาความขัด แย้งหรื อ ปั ญ หาด้านข้อ บกพร่ อ งในการจัด การใดตลอด
ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
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3.3 การตลาดและการขาย
กิจการเน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ 2 ช่องทาง คือ Facebook และ
Instragram และได้ลงโฆษณาแบบมีค่าใช้จ่ายทั้งสองช่องทาง สามารถสร้างการรู ้จกั และยอดขายเข้า
มาในกิจการได้จริ ง แต่เนื่องจากการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการเข้าถึงสื่ อโฆษณาของกิจการ
ไม่ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายที่แท้จริ งของกิจการและกาหนดกลุ่มตลาดกว้างเกินไปทาให้ตน้ ทุนในการ
โฆษณาสู ง อี กทั้งกาไรต่อหน่ วยอยู่ในระดับต่าเนื่ องจากต้องปรับราคาให้ส ามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดที่มีคู่แข่งขันมากราย กิจการจึงขาดทุนในที่สุด
การส่ งเสริ มการขายที่พบในธุ รกิจ จาหน่ ายรองเท้า Out let Online ตลอด
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา มีดงั นี้
- รายการส่ งเสริ มการขาย หากลูกค้า Follow IG และแชร์โพสของทางร้าน
ลง IG ส่ วนตัว พร้ อม ส่ งรู ปมาเป็ นหลักฐานยืนยัน รับส่ วนลดในการสั่งซื้ อสิ นค้าทันที 100 บาท
หลังจากทาการโฆษณารายการส่ งเสริ มการขายนี้ ออกไปพบยอดในการ Follow IG เพิ่มสู งขึ้น และ
สร้างยอดขายสิ นค้าให้กบั กิจการได้จริ ง แต่เนื่องจากค่าการตลาดที่สูงจนเกินไปจึงทาให้ไม่คมุ้ ค่ากับ
การลงทุนดังกล่าว
- กิจกรรมให้กับลูกค้าที่ กดติ ดตาม Instragram และแท็ก เพื่ อนจานวน 3
คน โพสในหน้าโฆษณาส่ งเสริ มการขายนี้ ผูโ้ ชคดีที่ถูกสุ่ มรายชื่ อ รับฟรี ทนั ที รองเท้า Converse
Jack Purcell 1 คู่ ผลตอบรับในกิจกรรมดังกล่าว มียอดติดตามบน Instragram มากขึ้น แต่ไม่คุม้ กับ
ค่าใช้จ่ายที่เสี ยไปจากการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายดังกล่าว
- รายการส่ งเสริ ม การขายลดราคาสิ น ค้าในช่ วงเดื อนกัน ยายน รองเท้า
Jack Purcell ราคาเพียง 1,000 บาท ทุกคู่ พร้อมฟรี EMS ถึงจะเป็ นรายการส่ งเสริ มการขายเน้นการ
ตัดราคาที่รุนแรงเพื่อสร้างยอดสั่งซื้ อ แต่กิจการก็ไม่สามารถสร้างยอดขายสิ นค้าได้มากนักในเดือน
สุดท้ายของการดาเนินกิจการ
โดยสรุ ปการดาเนิ นกิจกรรมทางการตลาด ธุ รกิจ จาหน่ายรองเท้า Out let
Online เน้นไปที่การจัดรายการส่ วนลดการขาย และกลยุทธิ์ ราคาต่าเพื่อการแข่งขันเพียงอย่างเดียว
ถึงแม้จะสามารถสร้างยอดขายสิ นค้าให้กบั กิจการได้แต่ผลกาไรที่กิจการได้ รับไม่เพียงพอต่อการ
บริ หารจัดการทาให้กิจการขาดทุนในที่สุด
3.4 การบริ หารเงินทุน
ธุรกิจจาหน่ายรองเท้า Out let Online มีรายได้จากการขายสิ นค้าตลอด 1
ภาคการศึกษา (ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน) รวมทั้งสิ้ น 18,860 บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายใน
การดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 20,820 บาท รวมขาดทุนสุ ทธิอยู่ที่ 1,960 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนต่อยอดขาย
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เท่ากับ - 10.39 % สาเหตุที่ทาให้กิจการต้องขาดทุน เนื่องมากจากยอดขายที่กิจการได้รับน้อย และ
เสี ยค่าใช้จ่ายไปกับการโฆษณาบนเครื่ อข่ายสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook และ Instragram ไปถึง
2,420 บาท แต่กลับไม่สามารถทาใหยอดการสั่งซื้อสิ นค้าเพิ่มขึ้นได้มากกว่าปกติแต่อย่างใด ซึ่งอาจ
เกิดจากการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและระยะในการโษณาไปถึงผิดพลาดอีกทั้งการส่ งเสริ มการ
ขายของกลุ่ม ยังเน้นไปที่ส่วนลดการค้าจึงทาให้ถึงแม้สินค้าจะขายได้ แต่ผลกาไรที่จะเข้ามายังธุรกิจ
อยู่ใ นระดับ ต่ า เนื่ อ งจากต้องน าเอาส่ ว นต่ างก าไรไปใช้ใ นส่ ว นลดการค้าและการตลาดที่ ไ ม่ มี
ประสิ ทธิภาพ
3.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
จากการด าเนิ น ธุ รกิ จ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึ ก ษา ธุ รกิ จ จ าหน่ าย
รองเท้า Out let Online พบความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตลาดสู ง และเน้ น ไปที่ ก ารให้ ส่ ว นลดการค้า มาก
จนเกินไป กาไรน้อย ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และขาดทุนในที่สุด
- คู่แข่งขันในตลาดมีจานวนมากเนื่องจากเป็ นธุรกิจที่สามารถดาเนินการ
ได้ง่าย
- นักศึ กษาประกอบการทั้ง 2 คนในธุ รกิ จไม่ มีความตั้งใจในการดาเนิ น
ธุ รกิ จ ขาดความต่อเนื่ องของการท าตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ จึ งท าให้ผลการดาเนิ น งานใน
ภาพรวมไม่ประสบความสาเร็จ
โดยสรุ ปด้านการจัดการความเสี่ ยง ที่สาคัญที่สุด คือความเสี่ ยงและปัญหา
ที่เกิดจากตัวของนักศึกษาประกอบการทั้ง 2 คนที่ไม่มีความตั้งใจจริ งในการดาเนิ นธุ รกิจ ขาดความ
ใส่ ใจ และมุ่งมัน่ ในการทาตลาดอย่างจริ งจัง ไม่สามารถสร้างความแตกต่างด้านการตลาดได้ อีกทั้ง
สิ นค้าที่ขายเป็ นสิ นค้าหาซื้ อได้ทวั่ ไป คู่แข่งขันในตลาดมีจานวนมาก เกิดการตัดราคาเพื่อแย่งชิ ง
ลูกค้า ถึงแม้จะทุ่มเทงบประมาณไปกับการส่งเสริ มการขายโดยเฉพาะส่ วนลดการค้า สร้างยอดขาย
เข้ามาในกิจการเพิ่มขึ้น แต่ผลกาไรที่ได้รับกลับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและส่งผล
ให้กิจการขาดทุนในที่สุด
4. ธุรกิจ Cokyqler
ผลการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจจาลองโดยสรุ ป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุ ป ตาม
องค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้
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4.1 สถานการณ์โดยทัว่ ไปของการดาเนินงาน
ธุ รกิ จ Cokyqler เป็ นธุ รกิ จขายสิ นค้าเสื้ อผ้าออนไลน์ ในรู ป แบบกิ จการ
เจ้าของคนเดียว ในช่วงแรกของการเริ่ มต้นกิจการ อาจมียอดขายสิ นค้าน้อยเนื่องจากขาดการดาเนิน
กิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม แต่นักศึกษาประกอบการก็สามารถปรับตัวและหาวิธีการทาง
การตลาดที่สามารถเพิ่มการรับรู ้และสร้างความรู ้จกั ให้เกิดขึ้นกับ Instragram Page ของกิจการได้ใน
ที่สุด ถึงแม้จะพบปัญหาจากคู่คา้ และสิ นค้าที่ส่งมาล่าช้า แต่กิจการก็สามารถอาศัยช่วงเวลาดังกล่าว
ผลักดันสิ นค้าที่คา้ งอยูใ่ นคลังสิ นค้าในระหว่างรอสิ นค้าใหม่
รายได้รวมตลอดระยะเวลา1 ภาคการศึ ก ษาในการด าเนิ น การ กิ จการ
สามารถสร้างยอดขายได้รวมทั้งสิ้ น 19,562 บาท และเมื่อหัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการจานวน
11,102 บาท กิจการมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานทั้งสิ้ น 8,460 บาท
โดยสรุ ป ความเห็ น ของนัก ศึ ก ษาประกอบการเกี่ ย วกับ โอกาสในการ
ดาเนินธุรกิจดังกล่าว มีความเห็นว่าขอยุติกิจการเนื่องจากพบว่า ความชื่นชอบส่วนตัวไม่ได้ชอบการ
ขาย และไม่ชอบการดาเนิ นธุ รกิจในรู ปแบบออนไลน์ แต่ชื่นชอบการซื้ อสิ นค้ามากกว่า นักศึกษา
ประกอบการค้นพบตัวตนและความชื่นชอบที่แท้จริ งของตัวเองได้จากการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจ
จาลองในครั้งนี้
4.2 ความสาเร็จด้านการจัดการ
ปัญหาด้านการจัดการที่พบในระหว่างการดาเนิ นธุรกิจจนสิ้ นสุ ดโครงการ
พบปั ญหาส าคัญ คื อการพึ่ งพาคู่ คา้ รายเดียวจากประเทศจีนเพื่ อส่ งสิ นค้าให้กับกิจการมาขายต่อ
ให้กบั ลูกค้า เมื่อคู่คา้ ประสบปัญหาจนไม่สามารถจัดส่ งสิ นค้าให้กบั กิจการ ทาให้เกิดค่าเสี ยโอกาส
จากการขายเนื่องจากสิ นค้าไม่เพียงพอต่อการจาหน่าย และนักศึกษาประกอบการไม่สามารถหาคู่คา้
รายใหม่เพื่อมาทดแทนได้เนื่ องจากระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิจเพียง 3 เดือน แต่การดาเนิ นการ
ต่างๆ ทั้งการจัดเก็บสิ นค้า การหมุนเวียนคลังสิ นค้า การจัดการด้านการจัดส่ งสิ นค้า การรับชาระเงิน
และการตลาด นักศึกษาประกอบการสามารถบริ หารจัดการได้เป็ นอย่างดี
4.3 การตลาดและการขาย
ธุรกิจ Cokyqler เน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว คือ
Instragram Page และได้นาเอาสิ นค้าไปฝากขาย ณ ตลาดริ นคา อ.ฌมือง จ.เชียงใหม่ แต่ไม่สามารถ
ขายสิ นค้าได้แม้แต่ชิ้นเดียว จึงมุ่งเน้นมาที่การขายออนไลน์ และใช้กลยุทธิการสร้างการรู ้จกั ในเพจ
โดยการกดติดตามผูค้ นในในสื่ อสังคมออนไลน์ Instragram ให้ได้วนั ละ 150 คน เพื่อ หวังผลการ
ติดตามกลับจากกลุ่มคนเหล่านั้น วิธีการนี้ สามารถเพิ่มยอดติดตามได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จาก 120
ผูต้ ิดตาม เพิ่มเป็ น 1462 ผูต้ ิดตามภายในเดือนสิ งหาคม
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รายการส่ ง เสริ ม การขายที่ ธุ ร กิ จ ด าเนิ น การตลอดระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา มีดงั นี้
- กิจกรรมจัดรายการทายผลจากรายการเดอะแรพเปอร์ หากใครทายผูช้ นะ
ในรายการถูกรับเสื้ อทันที 1 ตัว ซึ่ งผลจากการจัดทารายการส่ งเสริ มการขายดังกล่าว สามารถเพิ่ม
ยอดการติดตามเพจได้ถึง 100 คนภายในวันเดียว และเป็ นกิจกรรมส่งเสริ มการขายเดียวของกิจการ
โดยสรุ ปด้านการตลาดจะเน้นไปที่ การสร้ างความรู ้ จกั เพิ่ มปริ มาณการ
ติดตามเพจ หวังผลการติดตามกลับเพื่อให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด แต่ไม่มี
กิจกรรมส่งเสริ มการขาย หรื อการลงโฆษณาแบบมีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
4.4 การบริ หารเงินทุน
ธุ ร กิ จ Cokyqler มี ร ายได้ จ ากการขายสิ นค้า ตลอด 1 ภาคการศึ ก ษา
(ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน) รวมทั้งสิ้ น 19,562 บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ทั้งสิ้ น 11,102 บาท รวมขาดทุนสุ ทธิอยู่ที่ 8,460 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนผลกาไรต่อยอดขายเท่ากับ 43.24 % สาเหตุที่ธุรกิจ Cokyqler มีตวั เลขของผลประกอบการที่ดีมาจากความพยายามและความ
ทุ่มเทในการทาตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และจริ งจัง มีการบริ หารจัดการเงินทุนได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.5 ด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปัญหา
จากการดาเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ธุรกิจ Cokyqler พบ
ความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
- ผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าไม่สามารถจัดส่ งสิ นค้าได้ตามกาหนดเวลาเนื่ องจากพายุ
มังคุ ดพัดถล่ ม ชายฝั่ งประเทศจี น ซึ่ งเป็ นปั ญ หาในช่ วงฤดู ม รสุ ม ท าให้สิ นค้าไม่เพี ยงพอกับการ
จาหน่าย ความเสี่ ยงนี้ จะสามารถแก้ไขได้จากการเพิ่มปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้าต่อรอบให้มากขึ้นแต่
นักศึกษาประกอบการไม่สามารถทาได้เนื่องจากเงินทุนในกิจการน้อย จึงทาได้เพียงประคองกิจการ
และเน้นขายสิ นค้าที่มีอยูใ่ นคลังเท่านั้น
- การรั บ รู ้ ใ น ตั ว สิ น ค้ า แล ะ Instragram Page น้ อย วิ ธี นี้ นั ก ศึ ก ษ า
ประกอบการแก้ไขโดยใช้กลยุทธ์ กดติดตามผูค้ นในในสื่ อสังคมออนไลน์ Instragram ให้ได้วนั ละ
150 คน เพื่อหวังผลการติดตามกลับจากกลุ่มคนเหล่านั้น วิธีการนี้สามารถเพิ่มยอดติดตามได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จาก 120 ผูต้ ิดตาม เพิ่มเป็ น 1462 ผูต้ ิดตามภายในเดือนสิ งหาคม
โดยสรุ ป ด้านการจัด การความเสี่ ย ง ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด คือ ความเสี่ ย งจากผู ้
จัดส่ งสิ นค้าของกิจการที่มี เพี ยงรายเดียว เมื่อเกิ ดปั ญ หาจากการขนส่ งล่าช้า จึงทาให้กิจการไม่มี
สิ นค้าเพียงพอต่อการขายในบางช่วงเวลา เกิดค่าเสี ยโอกาสจากการขายในที่สุด

