
 

 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของโครงงานธุรกิจจ าลองของนักศึกษา พบว่า 
กระบวนการด าเนินงานตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของโครงการ ไปจนถึงจุดส้ินสุดของโครงการ จะมีขั้นตอน
การด าเนินงานใน 7 หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
   1. ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มโครงงานธุรกิจจ าลอง  
   2. ผลการด าเนินธุรกิจในเดือน กรกฎาคม  
   3. ผลการด าเนินธุรกิจในเดือน สิงหาคม (รายงานผลคร่ึงภาคการศึกษา) 
   4. ผลการด าเนินธุรกิจในเดือน กนัยายน  
   5. สรุปผลการด าเนินงานโครงงานธุรกิจจ าลองในภาพรวม (ตุลาคม) 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มโครงงานธุรกจิจ าลอง 

  การวิจยัคร้ังน้ีได้ท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มโครงงานธุรกิจจ าลองจาก
แผนธุรกิจและการน าเสนอก่อนเร่ิมตน้กิจการของนักศึกษาพบ จ านวน 12 กลุ่มธุรกิจ ใน 3 หมวด
ดงัต่อไปน้ี 
  1. หมวดธุรกิจเฟรนไชส์ ประกอบดว้ยโครงงานธุรกิจดงัต่อไปน้ี  
   1.1 ธุรกิจ ต. เน้ือยา่ง 
  2. หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ประกอบดว้ยโครงงานธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
   2.1 ธุรกิจ Dr. Grill หมูยา่งกะทิสด  

2.2 ธุรกิจ Chicken Q  
2.3 ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว 
2.4 ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด  
2.5 ธุรกิจบวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI)  
2.6 ธุรกิจขนม ค.ร.ก  
2.7 ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต 

  3. หมวดธุรกิจออนไลน์  
   3.1 ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely 
   3.2 ธุรกิจจ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิกไซดม์าตรฐาน ม.อ.ก 
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   3.3 ธุรกิจจ าหน่ายรองเทา้ Out let Online 
   3.4 ธุรกิจ Cokyqler  

   ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานทางธุรกิจดงัต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 1 หมวดธุรกจิเฟรนไชส์ 

  ในหมวดธุรกิจเฟรนไชส์ มีนกัศึกษาสนใจลงทุนจ านวน 1 กลุ่ม ดงัน้ี  

  1. ธุรกจิ ต. เน้ือย่าง  
  ด าเนินการโดย นายพนารักษ์   มะโน  นัก ศึกษาชั้ น ปี ท่ี  4  ส าขาการเป็น
ผูป้ระกอบการ รหัสนักศึกษา  58124752 ด าเนินโครงการธุรกิจในรูปแบบเจ้าของคนเดียว โดย
ซ้ือเฟรนไชส์ ต.เน้ือย่าง จากเจา้ของธุรกิจโดยตรง ซ่ึงมีหนา้ร้านอยู่บริเวณลา้นกิจกรรม Think park 
ส่ีแยกรินค า อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ในราคา 12,900 บาท เง่ือนไขของเฟรนไชส์คือ สามารถสั่งซ้ือ
สินคา้โดยตรงจากทางร้านโดยไม่มีขอ้ห้ามหากผูซ้ื้อเฟรนไชส์จะน าสินคา้หรือพฒันาสินค้าย่าง
ประเภทอ่ืนมาวางขายร่วมภายในร้าน และไม่มีค่าธรรมเนียมเฟรนไชส์รายปี   
  ธุรกิจ ต.เน้ือย่าง สาขา Think Park เปิดจ าหน่าย ณ บริเวณ ลานกิจกรรม Think 
Park บริเวณ 4 แยก รินค า ในเวลาจ าหน่ายตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 22.00 น. ของ วนัพุธ พฤหัสบดี และ
ศุกร์สินคา้ท่ีมีจ าหน่ายภายในร้าน จะแสดงในตารางดา้นล่างดงัน้ี  

ตารางท่ี 4.1 แสดงรายการสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายในร้าน ต.เน้ือยา่ง 

ท่ี รายการสินคา้ ตน้ทุนสั่งซ้ือ ราคาขายปลีก ส่วนต่างก าไร 

1 เน้ือโคขนุ 6 บาท 10 บาท 4 บาท 

2 เน้ือโคขนุพริกไทด า 6 บาท 10 บาท 4 บาท 

2 เน้ือหมูสามชั้น 6 บาท 10 บาท 4 บาท 

3 หมูสันคอ 6 บาท 10 บาท 4 บาท 

4 เน้ือไก่ 6 บาท 10 บาท 4 บาท 

5 พริกยดัใส้ 6 บาท 10 บาท 4 บาท 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ท่ี รายการสินคา้ ตน้ทุนสั่งซ้ือ ราคาขายปลีก ส่วนต่างก าไร 

6 ไส้หมูยา่ง 6 บาท 10 บาท 4 บาท 

7 ขา้วเหนียว 5 บาท 10 บาท 5 บาท 

  ด้านการลงทุน 
  ในส่วนของการลงทุนนายพนารักษ์  มะโน จะใชทุ้นส่วนตวัจ านวน 33,800 บาท
ในการลงทุน  โดยใชเ้ป็นเงินสดส ารองในการด าเนินงาน จ านวน 10,000 บาท จดัซ้ือซ้ือเฟรนไชส์
พร้อมสินคา้และบูธขายส าเร็จรูปจ านวน 12,900 บาท อุปกรณ์ท่ีใช้ในการขายจ านวน 5,000 บาท 
เคร่ืองใช้ส านักงาน จ านวน 1,500 บาท ค่าเช่าท่ีเพื่อจ าหน่ายสินคา้ จ านวน 3,600 บาท ค่าน ้ ามัน
เช้ือเพลิงใชใ้นกิจการ 300 บาท และค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน 500 บาท ซ้ือสินทรัพยเ์พื่อใชใ้น
การขาย จ านวน เป็นค่าวสัดุ อุปกรณ์ และสินคา้เพื่อเร่ิมตน้กิจการ ตามรายการท่ีแสดงในตาราง
ดา้นล่างน้ี  

ตารางท่ี 4.2 แสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์ และสินคา้เพื่อมีไวเ้พื่อเร่ิมตน้กิจการเฟรนไชส์ ต.เน้ือยา่ง  

ท่ี รายการ จ านวน หน่วยนบั หมายเหตุ 

1 สินคา้ส าเร็จรูปเตรียมขาย  1,000 ไม ้ รวมในค่าเฟรน
ไชส์ 12,900 บาท 

2 ซุม้ขายพร้อมฉากหลงั หลงัคาและอุปกรณ์ 1 ชุด รวมในค่าเฟรน
ไชส์ 12,900 บาท 

3 เคร่ืองใชส้ านกังาน 1 ชุด 1,500 บาท 

4 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขาย 1 ชุด 5,000 บาท 

     

 รวมส่วนวสัดุ อุปกรณ์ และสินคา้เพื่อมีไวเ้พื่อ
เร่ิมตน้กิจการ 

  19,400 บาท 
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  ด้านการบริหารและบุคลากร 
  ในส่วนของการจัดการ ธุรกิจ ต.เน้ือย่าง ของนายพนารักษ์ มะโน ได้ว่าจ้าง
พนักงาน พาร์ทไทม์ จ านวน 2 คน ให้ค่าแรง คิดเป็นรายวนั วนัละ 300  บาท  ก าหนดเวลาท างาน
ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. ถึง 22.00 น. ของวนั พุธ พฤหัส และศุกร์  เน่ืองจากในภาคการศึกษาปัจจุบนั 
นายพนารักษ ์มะโน ยงัมีการเรียนการสอนกับวิชาอ่ืนๆ จึงตอ้งใหพ้นกังานพาร์ทไทม ์ท าการตั้งร้าน
เตรียมจ าหน่ายสินคา้ช่วงวนัท่ีมีการเรียนท่ีตรงกบัช่วงเวลา 15.00 น. – 18.00 น. เพื่อให้ธุรกิจด าเนิน
ไปไดอ้ยา่งราบร่ืน  
  ดา้นการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ในปรับใช้ภายในร้าน นายพนารักษ์ มะ
โน ได้ใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์ ในการสั่งการ ติดต่อ ประสานงาน กับพนักงานในร้าน เพื่ออ านวย
ความสะดวก และสามารถติดตามสถานการณ์ของร้านไดต้ลอดเวลา   
  ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีตอ้งขนยา้ยนายพนารักษ์ มะโน ไดใ้ชร้ถยนตส่์วนตวั
ในการขนยา้ย และใชห้อพกัของตนเองเป็นคลงัเก็บสินคา้  
  ด้านการส่งเสริมการขาย 
  ในช่วงเร่ิมตน้กิจการ นายพนารักษ์  มะโน ไดก้ าหนดโปรโมชัน่เพื่อส่งเสริมการ
ขาย ซ้ือ 10 ไม ้แถม 1 ไม ้ ในช่วงเร่ิมตน้กิจการ 
  ประสบการณ์ในการประกอบการท่ีผ่านมา 
  ดา้นประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจท่ีผ่านมา นายพนารักษ์ มะโน เคยเร่ิมตน้
ด าเนินธุรกิจขายขนมโตเกียวประยุกต ์ในช่ือ เซียนเกียว จ าหน่ายในรูปแบบคีออส จ าหน่ายท่ี ถนน
นิมมานเหมิน ส่ีแยกรินค า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แต่ได้ลม้เลิกกิจการไปเน่ืองจากเกรดเฉล่ีย (GPA) 
รวม อยูใ่นระดบัต ่า จึงตอ้งทุ่มเทใหก้บัการเรียนมากขึ้น  

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงกิจการ ต.เน้ือยา่งท่ีด าเนินงานโดยนกัศึกษา  
ท่ีมา ผูว้ิจยั 
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หมวดท่ี 2 หมวดธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม 

  ในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม มีนกัศึกษาสนใจลงทุนจ านวน 1 กลุ่ม ดงัน้ี  

  1. Dr. Grill หมูย่างกะทิสด  
   ด าเนินกิจการจ าหน่ายเน้ือและเคร่ืองในสุกรย่าง สูตรกะทิ ซ่ึงเป็นสูตรเฉพาะท่ี
คิดคน้ขึ้นเอง กอรปกบัธุรกิจทางบา้นของหน่ึงในสมาชิก เป็นร้านคา้ส่งมะพร้าวในเขตหนองหอย 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จึงมีความพร้อมด้านวตัถุดิบ ในส่วนของน ้ าจ้ิม ทางร้านได้คิดคน้สูตรน ้ าจ้ิม 
จ านวน 3 สูตร ไดแ้ก่ น ้ าจ้ิมสามรส น ้ าจ้ิมแจ่วแซบ และน ้ าจ้ิมแจ่วมะขาม ท าการพฒันาสูตรจนได้
รสชาติท่ีอร่อยและมีความมัน่ใจวา่สินคา้สามารถขายได ้สมาชิกในกลุ่มท่ีร่วมด าเนินโครงงานธุรกิจ
จ าลองมี จ านวน 5  คน ดงัน้ี  
  1. นายวีรยทุธ   ไชยแยง   รหสันกัศึกษา  58124724 
  2. นายวรคม   โพประยรู รหสันกัศึกษา 58124703 
  3. นายวสันต ์ อิฐประสงค ์ รหสันกัศึกษา 58124719 
  4. นายนิติพงศ ์ ค ามูลใจ  รหสันกัศึกษา 58124723 
  5. นายนราพงษ ์ สุวรรณคระกูล รหสันกัศึกษา 58124760 
  สถานท่ีตั้งของกิจการ อยู่ท่ีบริเวณสามแยกสันติธรรม เยื้องร้านขนมจีนป้าพินธุ์
สาขาสันติธรรม สาเหตุท่ีตั้งกิจการบริเวณดงักล่าว เน่ืองจากค่าเช่าท่ีมีราคาถูก คือ เดือนละ 1,000 
บาท และอยูบ่ริเวณ 3 แยกสินติธรรม ท่ีมีผูค้นสัญจรผา่นจ านวนมาก   
  กิจการจ าหน่ายสินคา้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 น. ไปจนถึง 20.30 น. ของทุกวนั 
โดยรายการสินคา้ท่ีจ าหน่ายในกิจการจะแสดงในตารางดา้นล่างดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.3 แสดงรายการสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายในร้าน Dr.Grill 

ท่ี รายการสินคา้ ตน้ทุนซ้ือ ราคาขายปลีก หมายเหตุ 

1 เน้ือหมูสันคอยา่ง กก. ละ 110 บาท ขีดละ 35 บาท  

2 ไส้ยา่ง เคร่ืองในยา่ง กก. ละ 110 บาท ขีดละ 35 บาท  

3 แป้งนมยา่ง กก. ละ 110 บาท ขีดละ 35 บาท  

4 เน้ือหมูสามชั้นยา่ง กก. ละ 110 บาท ขีดละ 35 บาท  
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  ด้านการลงทุน 
  ในส่วนของการลงทุนกลุ่ม Dr. Grill จะใชก้ารร่วมลงทุนจากสมาชิกในกลุ่มคนละ  
9,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินท่ีใช้ในการเร่ิมตน้กิจการทั้งส้ิน 45,000 บาท โดยกนัส่วนเพื่อเป็น
เงินสดหมุนเวียนในกิจการจ านวน 36,960 บาท และจ านวน 8,040 บาท  ใช้ในการจัดซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ และวตัถุดิบในการผลิตสินคา้โดยมีรายการดงัต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 4.4 แสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์ และวตัถุดิบท่ีกิจการ Dr.Grill จดัซ้ือเพื่อเร่ิมตน้กิจการ  

ท่ี รายการ จ านวน หน่วยนบั เงินลงทุน 

1 วสัดุส้ินเปลือง    100 บาท 

2 อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับด าเนินการขาย   6,100 บาท 

3 ค่าใชจ่้ายก่อนก าเนินงาน   500 บาท 

4 ค่าวตัถุดิบเตรียมขาย   1,340 บาท 

 รวม    8,040 บาท 

  ด้านการบริหารและบุคลากร 
  ดา้นการบริหารการจดัการ ธุรกิจ Dr.Grill ไดมี้การจดัตารางหน้าท่ีปฏิบติังานเพื่อ
หมุนสลบัการปฏิบติังานใน แต่ละวนัท าการ ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.5 แสดงหนา้ท่ีการปฏิบติังานของสมาชิกในโครงงานธุรกิจ Dr. Grill หมูยา่งกะทิสด 

 พนักงานย่าง พนักงานขายหน้าร้าน จัดเตรียมสินค้า 

จันทร์ วีรยทุธ นราพงษ ์ วสันต ์

องัคาร นิติพงศ ์ วรคม วีรยทุธ 

พุธ วีรยทุธ นราพงษ ์ วสันต ์

พฤหัสบดี นิติพงศ ์ วรคม วีรยทุธ 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

 
พนักงานย่าง พนักงานขายหน้าร้าน จัดเตรียมสินค้า 

ศุกร์ วีรยทุธ นราพงษ ์ วสันต ์

เสาร์ นิติพงศ ์ วีรยทุธ วรคม 

อาทิตย์  วีรยทุธ วรคม วสันต ์

  ดา้นการประสานงานภายในร้าน จะใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ เพื่อสร้างกลุ่มสนทนา
ในการพูดคุย และประสานงาน และมีการจดบนัทึกบญัชีรายรับ – รายจ่าย เป็นประจ าทุกวนั  
  ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการด าเนินกิจการนั้น สามารถฝากอุปกรณ์ต่างๆ
ไว ้กบัเจา้ของสถานท่ีเช่าได้ จึงลดภาระในการขนยา้ยและเพิ่มความสะดวกในการจดัการเตรียม
สินคา้ 
  ด้านการส่งเสริมการขาย 
  ในช่วงเร่ิมตน้กิจการ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด ไดก้ าหนดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริม
การขาย โดยท าโปรโมชัน่ หากลูกคา้สั่งซ้ือตั้งแต่ 60 บาท ขึ้นไป มีบริการส่งในบริเวณสันติธรรม 
แต่หากสั่งเกิน 100 บาท มีบริการส่งในเขตตวัเมืองเชียงใหม่  
  ประสบการณ์ในการประกอบการท่ีผ่านมา 
  ดา้นประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจท่ีผ่านมา พบวา่โดยพื้นฐานของสมาชิกใน
กลุ่มเติบโตมาในครอบครัวท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวัทุกคน จึงท าให้มีประสบการณ์จากการเรียนรู้
จากธุรกิจของครอบครัว น ามาปรับใช้ในการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง แต่การด าเนินธุรกิจ Dr. 
Grill ยงัถือวา่เป็นส่ิงใหม่ท่ีสมาชิกในกลุ่มตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัตลอดระยะเวลา 4 เดือน    
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ภาพท่ี 4.2 แสดงกิจการ Dr.Grill หมูยา่งกะทิสด ท่ีด าเนินงานโดยนกัศึกษา  
ท่ีมา ผูว้ิจยั 

  2. ธุรกจิ Chicken Q 
   ด าเนินกิจการจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไก่ทอดและเฟรนชฟ์รายส์ จากการพฒันา
และคิดค้นสูตรขึ้นมาเอง สินค้าท่ีมีจ าหน่าย ได้แก่ ไก่ป๊อบ และเฟรนช์ฟรายส์รสชาติต่าง ๆ  
จ าหน่ายในแบบถว้ยกระดาษ ราคา 35 บาท มีเมนูท่ีคาดว่าจะสร้างยอดขายให้กบั กิจการไดม้าก คือ 
เฟรนช์ฟรายส์ชีส  ด าเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการเจา้ของคนเดียวโดย นายนครินทร์ วงศย์งัประเสริฐ 
รหสันกัศึกษา 58124715   

  สถานท่ีตั้งของกิจการ อยู่ท่ีบริเวณกาดเจดียติ์ดกบัโรงเรียนโกวิทยด์ ารง อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ โดยท าสัญญาเช่าจ านวน 1 ล๊อคขาย แบ่งคร่ึง และร่วมเฉล่ียค่าเช่ากับอีกหน่ึงโครงงาน
ธุรกิจ คือ ธุรกิจมันเกลียว สาเหตุท่ีเลือกท าเลดังกล่าว เน่ืองจากมีหน้าร้านเป็นสัดส่วนสามารถ
จดัเก็บอุปกรณ์ต่างๆได ้และอยู่ใกลโ้รงเรียนประถมศึกษาเป็นโอกาสในการขายให้กบัผูป้กครอง
และนกัเรียนในช่วงท่ีมารับบุตรหลาน  
  กิจการจ าหน่ายสินคา้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 น. ไปจนถึง 19.00 น. ของทุกวนั 
โดยรายการสินคา้ท่ีจ าหน่ายในกิจการจะแสดงในตารางดา้นล่างดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงรายการสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายในร้าน Chicken Q 

ท่ี รายการสินคา้ ตน้ทุนซ้ือ ราคาขายปลีก หมายเหตุ 

1 ไก่ป๊อบรสชาติต่างๆ  35 บาท ต่อถว้ย 

2 เฟรนชฟ์รายส์รสชาติต่างๆ  35 บาท ต่อถว้ย 
     

ด้านการลงทุน 
  ในส่วนของการลงทุนกลุ่ม Chicken Q จะใช้ทุนส่วนตัวในการเร่ิมต้นกิจการ 
จ านวน 9,975 บาท แบ่งเป็นค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี ค่าสัญญาเช่าท่ี 4,000 บาท ค่าวตัถุดิบขาย 580 บาท 
ค่าอุปกรณ์ในการขาย (โต๊ะขายของ, เตาแก๊ส, ถงัแก๊ส, โต๊ะวางของ) 4,770 บาท ค่าวสัดุใชไ้ป (ถว้ย
กระดาษ) 165 บาท ค่าวตัถุดิบใชไ้ป (ชีส) 460 บาท ซ่ีงจะไดแ้สดงดงัตารางต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 4.7 แสดงรายการค่าใชจ่้ายเงินลงทุนในกิจการ Chicken Q  

ท่ี รายการ   เงินลงทุน 

1 ค่าท าสัญญาเช่าท่ี    4,000 บาท 

2 ค่าวตัถุดิบขาย   580 บาท 

3 ค่าอุปกรณ์ในการขาย   4,770 บาท 

4 ค่าวสัดุใชไ้ป   165 บาท 

5 ค่าวตัถุดิบใชไ้ป   460 บาท 

 รวม    9,975 บาท 

ด้านการบริหารและบุคลากร 
  ดา้นการบริหารจดัการ เน่ืองจากธุรกิจ Chicken Q ด าเนินการในรูปแบบเจา้ของคน
เดียว และเป็นกิจการขนาดเล็ก จึงไม่มีการบริหารจดัการท่ีซับซ้อน ด าเนินการทุกอย่างดว้ยตวัเอง 
ทั้ งการจดัเตรียมสินค้า การบริหารคลังสินค้า การขายและการส่งเสริมการขาย จึงไม่มีการจ้าง
พนกังานเขา้มาช่วยงานในร้านแต่อยา่งใด 
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  อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการด าเนินกิจการนั้น เน่ืองจากเป็นการเช่าล๊อคขายสินคา้ท่ีมี
สถานท่ีตั้งร้าน มีตาข่ายรอบและมีประตูเปิดปิด จึงสามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆไว ้กบัจุดขาย ลดภาระ
ในการขนยา้ยและเพิ่มความสะดวกในการจดัการเตรียมสินคา้ในแต่ละวนั  
  ด้านการส่งเสริมการขาย 
  ในช่วงเร่ิมตน้กิจการ Chicken Q เน่ืองจากอยู่ในช่วงเร่ิมตน้กิจการ จึงยงัไม่มีการ
จดัโปรโมชัน่ใดๆ  แต่มีแนวคิดจดัท าบตัรสะสมแตม้ในช่วงเดือนท่ี 2 ของการด าเนินกิจการ  
  ประสบการณ์ในการประกอบการท่ีผ่านมา 
  ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจท่ีผ่านมา พบว่านายนครรินทร์  วงศ์ยงั
ประเสริฐ เคยท างานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารในระหว่างเรียน จึงมีประสบการณ์จาก
การปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดย่อม แต่การด าเนินธุรกิจเจ้าของคนเดียวถือเป็นส่ิงท่ีท้าทาย
ความสามารถและท าใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา   

 

ภาพท่ี 4.3 แสดงกิจการ Chicken Q ท่ีด าเนินงานโดยนาย นครรินทร์  วงศย์งัประเสริฐ 
ท่ีมา ผูว้ิจยั 

  3. ธุรกจิ มิสเตอร์เกลยีว 
   ด าเนินกิจการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์มนัฝร่ังทอดกรอบในรูปแบบใหม่ โดยท าเป็นมนั
ฝร่ังเกลียวเสียบบนไมท้อดกรอบ ปรุงรสดว้ยรสชาติต่างๆ ไดแ้ก่ รสซาวครีมและหัวหอม รสพิซซ่า 
รสปาปรีก้า รสลาบ รสชีส รสต้มย  า และรสบาบิคิว จ าหน่ายทั้ งหน้าร้าน และใส่ห่อกลับบ้าน 
โครงงานธุรกิจน้ี ด าเนินธุรกิจเป็นกลุ่มโดยนกัศึกษาจ านวน 3 คน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 



31 
 

 

  1. นายสมศกัด์ิ    สนิท  รหสันกัศึกษา  58124709 
  2. นายธนากร  ชมพูธญั  รหสันกัศึกษา 58124726 
  3. นางสาวเยาวลกัษณ์ พลหาญ  รหสันกัศึกษา 58124746 

  สถานท่ีตั้งของกิจการ อยู่ท่ีบริเวณกาดเจดีย ์ใกลก้บัโรงเรียนโกวิทยด์ ารง อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ โดยท าสัญญาเช่าจ านวน 1 ล๊อคขาย แบ่งคร่ึง และร่วมเฉล่ียค่าเช่ากบัโครงงาน Chicken 
Q  สาเหตุท่ีเลือกท าเลดงักล่าว เน่ืองจากมีหนา้ร้านเป็นสัดส่วนสามารถจดัเก็บอุปกรณ์ต่างๆได ้และ
อยูใ่กลโ้รงเรียนประถมศึกษาเป็นโอกาสในการขายใหก้บัผูป้กครองและนกัเรียนในช่วงท่ีมารับบุตร
หลาน  
  กิจการจ าหน่ายสินคา้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 น. ไปจนถึง 19.00 น. ของทุกวนั 
โดยรายการสินคา้ท่ีจ าหน่ายในกิจการจะแสดงในตารางดา้นล่างดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.8 แสดงรายการสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายในร้าน มิสเตอร์เกลียว 

ท่ี รายการสินคา้ ตน้ทุนซ้ือ ราคาขายปลีก หมายเหตุ 

1 มันเกลียวรสชาติต่างๆ เช่น 
รส ซ าวค รีม แล ะหั วห อม 
รสพิซซ่า รสปาปรีกา้ รสลาบ 
รสชีส รสต้มย  า และรสบาบิ
คิว  

มัน ฝ ร่ั ง ดิ บ  1 8 
บาท ต่อ กก. 

20 บาท ต่อไม ้(1 ลูกท า
มนัเกลียวได ้1 

ไม)้ 

ด้านการลงทุน 
  ในส่วนของการลงทุนกลุ่ม มิสเตอร์เกลียว จะใช้การระดมทุนส่วนตัวในการ
เร่ิมตน้กิจการ จ านวน 3,951 บาท ต่อคน รวมเป็นเงิน 11,853 บาท โดยกันเป็นเงินสดหมุนเวียน 
รายวนัจ านวน 1,000 บาท ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ในการขาย จ านวน 5,990 บาท ค่าวตัถุดิบขาย (มนัฝร่ัง 
ซอสปรุงรสต่างๆ และส่วนประกอบสินค้าขาย) จ านวน813 บาท ค่าน ้ ามันเช่ือเพลิง 50 บาท 
(จกัรยานยนต์) ค่ามดัจ าท่ี พร้อมค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือน รวม 4,000 บาท ซ่ีงจะได้แสดงดังตาราง
ต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงรายการค่าใชจ่้ายเงินลงทุนในกิจการ มิสเตอร์เกลียว 

ท่ี รายการ   เงินลงทุน 

1 เงินสดหมุนเวียนรายวนั    1,000 บาท 

2 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ในการขาย   5,990 บาท 

3 ค่าวตัถุดิบขาย   813 บาท 

4 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง   50 บาท 

5 ค่ามัดจ าท่ี และค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือน (มัดจ า 
1,000 ค่าเช่าท่ี 1,500 บาท ต่อเดือน ) 

  460 บาท 

 รวม    11,853 บาท 
     

ด้านการบริหารและบุคลากร 
  ดา้นการจดัการ ธุรกิจ มิสเตอร์เกลียว ด าเนินการในรูปแบบหุ่นส่วน จึงมีการแบ่ง
หนา้ท่ีในแต่ละวนั ไม่มีการจา้งพนกังานพาร์ทไทม ์แต่ไดแ้บ่งหนา้ท่ีให้กบัสมาชิกในกลุ่มธุรกิจทุก
คนใน 3 หนา้ท่ี คือ 
  1. นายสมศกัด์ิ   สนิท  ท าหนา้ท่ีทอด ปรุงรสและขายหนา้ร้าน 
  2. นายธนากร  ชมพูธญั  ท าหนา้ท่ีน ามนัฝร่ังเขา้เคร่ืองตดัเกลียว
    3. นางสาว เยาวลกัษณ์ พลหาญ  ท าหน้าท่ีปอกเปลือก ล้างท าความ
สะอาดก่อนส่งต่อให ้นายธนากร  ชมพูธญั น าเขา้เคร่ืองตดัเกลียว 
  ส่วนหนา้ท่ีเก็บร้านท าความสะอาด และจดัเตรียม ถือเป็นหนา้ท่ีของสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มตอ้งช่วยกนั  

 ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนินกิจการนั้น เน่ืองจากเป็นการเช่าล๊อค
ขายสินคา้ท่ีมีสถานท่ีตั้งร้าน มีตาข่ายรอบ และมีประตูเปิดปิด จึงสามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆไว ้กบัจุด
ขาย ลดภาระในการขนยา้ยและเพิ่มความสะดวกในการจดัการเตรียมสินคา้ในแต่ละวนั  
  ด้านการส่งเสริมการขาย 
  ในช่วงเร่ิมตน้กิจการ มิสเตอร์เกลียว จะส่งเสริมการขายโดย ซ้ือมันเกลียวทอด
ครบ 3 ไม ้ลดราคา จาก 60 บาท เหลือ 50 บาท 
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  ประสบการณ์ในการประกอบการท่ีผ่านมา 
  ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจท่ีผ่านมา พบว่านายสมศกัด์ิ  สนิท เคย
ท างานช่วยกิจการร้านขนมไทยซ่ึงเป็นธุรกิจของครอบครัว จึงสามารถน าเอาประสบการณ์ท่ีได้
เรียนรู้มาปรับใชก้บัการด าเนินธุรกิจซ่ึงจะด าเนินงานต่อไปในเวลา 1 ภาคการศึกษา  

 

ภาพท่ี 4.4 แสดงกิจการ มิสเตอร์เกลียว ท่ีด าเนินงานกลุ่มนกัศึกษา 
ท่ีมา ผูว้ิจยั 

  4. ธุรกจิ EP หมูทอดนมสด 
   ด าเนินกิจการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ หมูหมกัดว้ยรสชาติต่างๆ สอดใส้ดว้ยขา้วเหนียว 
ป้ันเป็นก้อนกลมแล้วท าการทอดจนสุกให้พร้อมรับประทาน สร้างความแปลกใหม่ในตลาด 
จ าหน่ายไมล้ะ 20 บาท โครงงานธุรกิจน้ี ด าเนินธุรกิจเป็นกลุ่มโดยนกัศึกษาจ านวน 4 คน ดงัรายช่ือ
ต่อไปน้ี 
  1. นางสาวเบญจรัตน์ สุภาทิพย ์ รหสันกัศึกษา  58124712 
  2. นางสาววิชุดา  สุริเย  รหสันกัศึกษา 58124716 
  3. นางสาวกานตร์วี สุทธโลก รหสันกัศึกษา 58124751 
  4. นางสาวอกัษรสมยั โตพญัญะ รหสันกัศึกษา 58124761 
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  สถานท่ีตั้งของกิจการ อยู่ท่ีบริเวณถนนขา้งมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยท า
การเช่าพื้นท่ีจ านวน 1 ล็อคเล็ก เพื่อท าเป็นพื้นท่ีหน้าร้าน ท าการจ าหน่ายสินคา้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. 
ไปจนถึง 21.00 น. ของทุกวนั  โดยรายการสินคา้ท่ีจ าหน่ายในกิจการจะแสดงในตารางดา้นล่างดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.10 แสดงรายการสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายในร้าน EP หมูทอดนมสด 

ท่ี รายการสินคา้  ราคาขายปลีก หมายเหตุ 

1 หมูป้ันกอ้นนมสดสอดใส้ขา้ว
เหนียวทอด 

 20 บาท ต่อ 1 ไม ้3 ลูก  

2 หมู ป้ันก้อนรสพริกไทยด า
สอดใส้ขา้วเหนียวด าทอด 

 20 บาท ต่อ 1 ไม ้3 ลูก  

ด้านการลงทุน 
  ในส่วนของการลงทุนกลุ่ม EP หมูทอดนมสด จะใช้การระดมทุนส่วนตวัในการ
เร่ิมต้นกิจการ จ านวน 2,000 บาท ต่อคน รวมเป็นเงิน 8,000 บาท โดยกันเป็นเงินสดหมุนเวียน 
จ านวน 3,201 บาท ค่าจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ในการขาย จ านวน 3,149 บาท ค่าวตัถุดิบขาย จ านวน 
1,650 บาท ค่ามดัจ าท่ีพร้อมค่าเช่าล่วงหน้า ทางเจ้าของสถานท่ีไม่คิด แต่ให้รวมจ่าย ณ ส้ินเดือน  
งบประมาณลงทุนของกิจการจะไดแ้สดงดงัตารางต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 4.11 แสดงรายการค่าใชจ่้ายเงินลงทุนในกิจการ EP หมูทอดนมสด 

ท่ี รายการ   เงินลงทุน 

1 เงินสดหมุนเวียนรายวนั    3,201 บาท 

2 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ในการขาย   3,149 บาท 

3 ค่าวตัถุดิบขาย   1,650 บาท 

 รวม    8,000 บาท 
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ด้านการบริหารและบุคลากร 
  ดา้นการจดัการ ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด ด าเนินการในรูปแบบหุ่นส่วนจดัการ จึง
มีการแบ่งหน้าท่ีในแต่ละวนั ไม่มีการจา้งลูกจา้งรายชัว่โมง แต่ไดแ้บ่งหน้าท่ีให้กบัสมาชิกในกลุ่ม
ธุรกิจทุกคนใน 4 หนา้ท่ี สลบัหมุนเวียนเพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถท าหนา้ท่ีแทนสมาชิกในกลุ่ม
ท่ีอาจไม่สบายหรือติดภารกิจเร่งด่วนได ้การจดัแบ่งหนา้ท่ีในแต่ละวนัจะแสดงดงัตารางดงัน้ี  

ตารางท่ี 4.12 แสดงหนา้ท่ีการปฏิบติังานของสมาชิกในโครงงานธุรกิจ EP หมูทอดนมสด 

 ปรุงสินค้า ขายหน้าร้าน จัดเตรียมสินค้า บันทึกบัญชี 

จันทร์ อกัษรสมยั เบญจรัตน์ วิชุดา กานตร์วี 

องัคาร เบญจรัตน์ อกัษรสมยั กานตร์วี วิชุดา 

พุธ อกัษรสมยั วิชุดา เบญจรัตน์ กานตร์วี 

พฤหัสบดี วิชุดา กานตร์วี อกัษรสมยั เบญจรัตน์ 

ศุกร์ อกัษรสมยั วิชุดา เบญจรัตน์ กานตร์วี 

เสาร์ วิชุดา เบญจรัตน์ กานตร์วี อกัษรสมยั 

อาทิตย์  อกัษรสมยั วิชุดา เบญจรัตน์ กานตร์วี 

  ส่วนหนา้ท่ีเก็บร้านท าความสะอาด และจดัเตรียม ถือเป็นหนา้ท่ีของสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มตอ้งช่วยกนั  

 ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนินกิจการนั้น เน่ืองจากเป็นการเช่าล๊อค
ขายสินคา้ท่ีมีสถานท่ีตั้งร้าน จึงสามารถเก็บอุปกรณ์บางส่วนไว ้กบัจุดขาย ลดภาระในการขนยา้ย
อุปกรณ์และเพิ่มความสะดวกในการจดัการเตรียมสินคา้ในแต่ละวนั 

 ด้านการติดต่อประสานงาน ทางกลุ่มจะใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อสร้างกลุ่ม
สนทนา และประสานงานในการด าเนินธุรกิจในแต่ละวนั   
  ด้านการส่งเสริมการขาย 
  ในช่วงเร่ิมต้นกิจการ จะท าการสร้างเพจบน Facebook เพื่อโปรโมทร้าน ส่วน
โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสมาชิกของกลุ่มได้ตกลงกันว่าจะทดลองจ าหน่ายสินค้าก่อน เพื่อดู
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แนวโน้มของสินค้าแล้วจะท าการออกโปรโมชั่นกระตุ้นการขายหากสินคา้ขายไม่ดีเท่าควรใน
ภายหลงั 
  ประสบการณ์ในการประกอบการท่ีผ่านมา 
  ดา้นประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจท่ีผ่านมา พบวา่โดยพื้นฐานของสมาชิกใน
กลุ่มมีหลายคนท่ีเติบโตมาในครอบครัวท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั  จึงท าให้มีประสบการณ์จากการ
เรียนรู้จากธุรกิจของครอบครัว น ามาปรับใช้ในการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง แต่การด าเนิน
ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด ยงัถือว่าเป็นส่ิงใหม่ท่ีสมาชิกในกลุ่มตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัตลอดระยะเวลา 1 
ภาคการศึกษา 

 

ภาพท่ี 4.5 แสดงกิจการ EP หมูทอดนมสด ท่ีด าเนินงานกลุ่มนกัศึกษา 
ท่ีมา ผูว้ิจยั 

5. ธุรกจิบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) 
   ด าเนินกิจการจ าหน่ายขนมหวานบัวลอย ในรูปแบบใหม่โดยจะมีการสอดใส้
ธัญพืชท่ีมีคุณประโยชน์ในเน้ือบวัลอยพร้อมดว้ยน ้ ากะทิอบควนัเทียน เช่าพื้นท่ีหน้าร้านจ าหน่าย
สินคา้บริเวณถนนท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดขายตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ของทุกวนั  มี
การด าเนินธุรกิจในรูปแบบหุน้ส่วนโดยมีสมาชิกในกลุ่มดงัรายช่ือต่อไปน้ี  
  1. นางสาว อารียา พรมแยม้ รหสั  58124725 
  2. นางสาว วชิราภรณ์ ถ่ินทพัไทย รหสั 58124747 
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รายการสินคา้ท่ีจ าหน่ายในกิจการจะแสดงในตารางดา้นล่างดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.13 แสดงรายการสินคา้ท่ีจ าหน่ายในกิจการบวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI) 

ท่ี รายการสินคา้  ราคาขายปลีก หมายเหตุ 

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

 35 บาท ต่อ 1 ถว้ย  

2 บัวลอยสอดใส้ ธัญพื ช  ไข่
หวาน 

 45 บาท ต่อ 1 ถว้ย  

ด้านการลงทุน 
  ในส่วนของการลงทุนกิจการบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) จะใช้การระดมทุน
ส่วนตวัในการเร่ิมตน้กิจการ จ านวน 4,000 บาท ต่อคน รวมเป็นเงิน 8,000 บาท โดยกนัเป็นเงินสด
หมุนเวียน จ านวน 3,201 บาท ค่าจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ในการขาย จ านวน 6,019 บาท ค่าวตัถุดิบขาย 
จ านวน 1,290 บาท ค่าเช่า จ านวน 3,000 บาท เจ้าของสถานท่ีเช่าให้ช าระ ณ ต้นเดือนถัดไป  
งบประมาณลงทุนของกิจการจะไดแ้สดงดงัตารางต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 4.14 แสดงรายการค่าใชจ่้ายเงินลงทุนในกิจการบวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI) 

ท่ี รายการ   เงินลงทุน 

1 เงินสดหมุนเวียนรายวนั    691 บาท 

2 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ในการขาย   6,019 บาท 

3 ค่าวตัถุดิบขาย   1,290 บาท 

 รวม    8,000 บาท 
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ด้านการบริหารและบุคลากร 
  ในส่วนของการจดัการ ธุรกิจ บวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI) ด าเนินการในรูปแบบ
หุ่นส่วนจดัการ จึงมีการแบ่งหน้าท่ีในแต่ละวนั ไม่มีการจา้งลูกจา้งรายชัว่โมง แต่ท าหนา้ท่ีช่วยกนั
ในกิจการโดยมีหนา้ท่ีหลกัในการจดัการดงัน้ี 
  1. นางสาว อารียา พรมแยม้ ท าหน้าท่ีจดัเตรียมวตัถุดิบ ผลิตสินคา้ 
และบรรจุ 
  2. นางสาว วชิราภรณ์ ถ่ินทพัไทย ท าหน้าท่ี จัด ซ้ือวัตถุ ดิบ  บริการส่ง
สินคา้และขายหนา้ร้าน 
  หนา้ท่ีเก็บร้านท าความสะอาดร้านและห้องเตรียมสินคา้ ถือเป็นหนา้ท่ีของสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มตอ้งช่วยกนั  

 อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนินกิจการนั้น เน่ืองจากเป็นการแบ่งเช่าล๊อคขาย
สินคา้ร่วมกับกิจการอ่ืน (เป็นร้านญาติของนางสาว อารียา พรมแยม้) จึงมีสถานท่ีจดัเก็บสินค้า
สามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ไวก้บัจุดขาย ลดภาระในการขนยา้ยและเพิ่มความสะดวกในการจดัการ
เตรียมสินคา้ในแต่ละวนั  

ด้านการส่งเสริมการขาย 
  ในช่วงเร่ิมต้นกิจการ จะท าการสร้างเพจบน Facebook ในช่ือ Eazi Lazi  เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ร้าน ส่วนโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย จะมีบริการส่งสินคา้ในเขตตวัเมืองเชียงใหม่ 
หากมียอดสั่งซ้ือครบ 200 บาท และน าสินค้าไปฝากขายตามร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการขายมากขึ้น 
  ประสบการณ์ในการประกอบการท่ีผ่านมา 
  ดา้นประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจท่ีผา่นมา พบว่า  นางสาว อารียา พรมแยม้ 
มีประสบการณ์ในการขายอาหารคาวหวาน โดยช่วยกิจการร้านอาหารของทางบา้น ส่วนนางสาว
วชิราภรณ์  ถ่ินทัพไทย มีประสบการช่วยกิจการคา้ไมไ้ผ่ของครอบครัว  จึงมีโอกาสท่ีจะน าเอา
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาปรับใชใ้นการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองในคร้ังน้ี 
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ภาพท่ี 4.6  แสดงกิจการ บวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI)  ท่ีด าเนินงานกลุ่มนกัศึกษา 
ท่ีมา ผูว้ิจยั 

6. ธุรกจิขนม ค.ร.ก 
   ด าเนินกิจการจ าหน่ายขนมครก ในรูปแบบใหม่โดยจะมีการใส่ใส้ธัญพืชท่ีมี
คุณประโยชน์บนหนา้ขนมครก และท าการสั่งท าแป้งขนมครกให้เป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน โดย
ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด สถานท่ีตั้งร้าน อยู่บริเวณสามแยกสันติธรรม จุดเดียวกบัธุรกิจ 
Dr.Grill เปิดขายตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น. ของทุกวนั โดยมีสมาชิกในกลุ่มโครงงานธุรกิจ
ดงัน้ี  
  1. นางสาว อวสัดา วงคเ์ยาว ์ รหสั  58124708 
  2. นางสาว วรวดี  วรกุล  รหสั 58124730 
  3. นางสาว อญัชนา มหาบุรุษ รหสั  58124756 

รายการสินคา้ท่ีจ าหน่ายในกิจการจะแสดงในตารางดา้นล่างดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.15 แสดงรายการสินคา้ท่ีจ าหน่ายในกิจการขนม ค.ร.ก 

ท่ี รายการสินคา้  ราคาขายปลีก หมายเหตุ 

1 ขนมครกดอกอญัชนั  40 บาท ต่อ 1 กล่อง 8 ช้ิน  

2 ขนมครกฟักทอง  40 บาท ต่อ 1 กล่อง 8 ช้ิน 

3 ขนมครกหนา้ตน้หอม  40 บาท ต่อ 1 กล่อง 8 ช้ิน 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 

ท่ี รายการสินคา้  ราคาขายปลีก หมายเหตุ 

4 ขนมครกหนา้ขา้วโพด  40 บาท ต่อ 1 กล่อง 8 ช้ิน 

5 ขนมครกมนัม่วง  40 บาท ต่อ 1 กล่อง 8 ช้ิน 

ด้านการลงทุน 
  ในส่วนของการลงทุนกิจการขนม ค.ร.ก จะใช้การระดมทุนจากหุ้นส่วนในการ
เร่ิมต้นกิจการ จ านวน 1,555 บาท ต่อคน รวมเป็นเงิน 4,665 บาท โดยกันเป็นเงินสดหมุนเวียน 
จ านวน 1,745 บาท ค่าจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ในการขาย จ านวน 2,622 บาท ค่าวตัถุดิบขาย จ านวน 298 
บาท ค่าเช่าท่ีเจา้ของสถานท่ีใหช้ าระ ณ ตน้เดือนถดัไป  งบประมาณลงทุนของกิจการจะไดแ้สดงดงั
ตารางต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 4.16 แสดงรายการค่าใชจ่้ายเงินลงทุนในกิจการขนม ค.ร.ก 

ท่ี รายการ   เงินลงทุน 

1 เงินสดหมุนเวียนรายวนั    1,745 บาท 

2 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ในการขาย   2,622 บาท 

3 ค่าวตัถุดิบขาย   298 บาท 

 รวม    4,665 บาท 

ด้านการบริหารและบุคลากร 
  ในส่วนของการจดัการ ธุรกิจ ขนม ค.ร.ก ด าเนินการในรูปแบบหุ่นส่วนจดัการ จึง
มีการแบ่งหน้าท่ีในแต่ละวนั ไม่มีการจา้งพนักงานพาร์ทไทม ์แต่ไดท้ าหน้าท่ีช่วยกนัด าเนินกิจการ
โดยมีหนา้ท่ีหลกัในการจดัการดงัน้ี 
  1. นางสาว อวสัดา วงคเ์ยาว ์ ท าหน้าท่ีจดัเตรียมวตัถุดิบ  ผลิตสินคา้ 
และขายสินคา้ 
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  2. นางสาว วรวดี  วรกุล  ท าหน้าท่ีจดัซ้ือวตัถุดิบ และขายหน้า
ร้าน 
  3. นางสาว อญัชนา มหาบุรุษ ท าหนา้ท่ีผลิตสินคา้และขายหนา้ร้าน 
  ส่วนหน้าท่ีเก็บร้านท าความสะอาดร้าน และห้องเตรียมสินคา้ ถือเป็นหน้าท่ีของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มตอ้งช่วยกนั  

 ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนินกิจการนั้น จ าขนยา้ยเก็บท่ีห้องพกั
ของ นางสาว อวสัดา วงคเ์ยาว ์  ท่ีอยู่บริเวณใกลจุ้ดขาย  เน่ืองจากสถานท่ีเช่าร้านเป็นแบบเปิด 
ไม่มีท่ีจดัเก็บอุปกรณ์ จึงเป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีตอ้งช่วยกนัขนยา้ยอุปกรณ์ต่างๆ  

ด้านการส่งเสริมการขาย 
  ในช่วงเร่ิมตน้กิจการ ยงัไม่มีโปรโมชัน่ใดๆ เน่ืองจากเป็นช่วงทดสอบตลาด และ
จะมีการวางแผนการจดัท าโปรโมชัน่หลงัจากด าเนินธุรกิจไประยะหน่ึง  
  ประสบการณ์ในการประกอบการท่ีผ่านมา 
  ดา้นประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจท่ีผ่านมา พบว่า  สมาชิกทุกคนในกลุ่มยงั
ไม่มีใครมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารและขนมมาก่อน แต่เลือกด าเนินธุรกิจเน่ืองจากความชอบ
ในขนมครก และมีความคิดว่า ขนมครก มีวิธีท าง่าย ไม่ซับซ้อน ซ่ึงจะไดติ้ดตามผลการด าเนินงาน
อยา่งใกลชิ้ดต่อไป  

 

ภาพท่ี 47  แสดงกิจการ ขนม ค.ร.ก ท่ีด าเนินงานกลุ่มนกัศึกษา 
ท่ีมา ผูว้ิจยั 
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7. ธุรกจิ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต 
   ด าเนินกิจการจ าหน่ายไส้กรอกทอด โดยท าการคัดไส้กรอกคุณภาพจาก
ห้างสรรพสินคา้ คิดคน้สูตรน ้ าจ้ิมท่ีมีความอร่อยเพื่อน ามาทอดขายให้กบัลูกคา้ โดยมีลกัษณะการ
ประกอบกิจการแบบหุน้ส่วน มีจ านวนสมาชิกในธุรกิจ ดงัน้ี 

1. นายกฤษฎา จนัคา รหสั 58124714 
2. นายนราวิชญ ์ ธิเตจ๊ะ รหสั 58124754 
 กิจการเช่าท่ีเพื่อตั้งร้านบริเวณตลาดแม่เจดีย ์อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เน่ืองจากมีคน

เขา้มาจบัจ่ายซ้ือสินคา้ท่ีตลาดจ านวนมาก จ าหน่ายตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนถึง 19.00 น. ของทุกวนั 
ผลิตภณัฑข์องทางร้านจะแสดงดงัตารางดา้นล่าง ดงัน้ี  

ตารางท่ี 4.17 แสดงรายการสินคา้ท่ีจ าหน่ายในกิจการต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต 

ท่ี รายการสินคา้  ราคาขายปลีก หมายเหตุ 

1 ไส้กรอกรมควนั  15 ต่อ 1 ไม ้

2 ไส้กรอกชีส  15 ต่อ 1 ไม ้

3 ไส้กรอกคอกเทล  15 ต่อ 1 ไม ้

4 ไส้กรอกอีสานทอด  15 ต่อ 1 ไม ้

5 ไก่จ๊อทอด  15 ต่อ 1 ไม ้

ด้านการลงทุน 
  ดา้นการลงทุนกิจการต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต จะใชก้ารระดมทุนจากหุน้ส่วนในการ
เร่ิมต้นกิจการ จ านวน 1,000 บาท ต่อคน รวมเป็นเงิน 2,000 บาท โดยกันเป็นเงินสดหมุนเวียน 
จ านวน 534 บาท ค่าจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ในการขาย จ านวน 966 บาท ค่าวตัถุดิบขาย จ านวน 500 
บาท ค่าเช่าท่ีเจา้ของสถานท่ีใหช้ าระ ณ ตน้เดือนถดัไป  งบประมาณลงทุนของกิจการจะไดแ้สดงดงั
ตารางต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 4.18 แสดงรายการค่าใชจ่้ายเงินลงทุนในกิจการกิจการต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต 

ท่ี รายการ   เงินลงทุน 

1 เงินสดหมุนเวียนรายวนั    534 บาท 

2 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ในการขาย   966 บาท 

3 ค่าวตัถุดิบขาย   500 บาท 

 รวม    2,000 บาท 
     

ด้านการบริหารและบุคลากร 
  ดา้นการจดัการ ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต ด าเนินการในรูปแบบหุ่นส่วนจดัการ 
และเป็นกิจการขนาดเล็กมาก จึงไม่มีการจ้างพนักงานพาร์ทไทม์ แต่ได้ท าหน้าท่ีช่วยกันด าเนิน
กิจการโดยท าทุกอยา่งร่วมกนัทั้งหมด ตั้งแต่ จดัซ้ือ จดัเตรียมสินคา้ ผลิตสินคา้ ไปจนถึงการเก็บท า
ความสะอาดร้านและอุปกรณ์  

 ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนินกิจการนั้น ท าขนยา้ยเก็บท่ีบา้นของ
นาย กฤษฎา จนัคา ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากตลาดแม่เจดียม์ากนกั  

ด้านการส่งเสริมการขาย 
  ในช่วงเร่ิมตน้กิจการ ยงัไม่มีโปรโมชัน่ใดๆ เน่ืองจากเป็นช่วงทดสอบตลาด และ
จะมีการวางแผนการจดัท าโปรโมชัน่หลงัจากด าเนินธุรกิจไประยะหน่ึง  
  ประสบการณ์ในการประกอบการท่ีผ่านมา 
  ดา้นประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจท่ีผ่านมา พบว่า  สมาชิกทุกคนในกลุ่มยงั
ไม่มีใครมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารมาก่อน แต่เลือกด าเนินธุรกิจเน่ืองจากความง่ายและสะดวก 
ลงทุนนอ้ยเน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ  
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ภาพท่ี 4.8  แสดงกิจการ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต ท่ีด าเนินงานกลุ่มนกัศึกษา 
ท่ีมา ผูว้ิจยั 
 

หมวดท่ี 3 หมวดธุรกจิออนไลน์ 

1. ธุรกจิ Jarid Handmade Jewely 
   ด าเนินกิจการจ าหน่ายเคร่ืองประกบัตุม้หู Handmade ดว้ยการคิดรูปแบบ และท า
การผลิตดว้ยตนเองให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีแตกต่างโดยตุม้หูแต่ละคู่ท่ีผลิตไดจ้ะรูปแบบท่ีมีความ
คล้ายคลึงกันแต่ไม่ซ ้ าแบบ สามารถใส่ได้ในทุกโอกาส ผลิตจากวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และเน้น
จ าหน่ายในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Instagram ตลอด 24 ชัว่โมง โดย
มีสมาชิกในกลุ่มดงัต่อไปน้ี 
  1. นางสาวสุทธิดา ไกลถ่ิน  รหสั 58124710 
  2. นางสาวฉตัรลดา นาคภูรี  รหสั 58124744 
  3. นางสาว จุฑามาส ใจหลกั  รหสั 58124748 

รายการสินคา้ท่ีจ าหน่ายในกิจการจะแสดงในตารางดา้นล่างดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.19 แสดงรายการสินคา้ท่ีจ าหน่ายในกิจการ Jarid Handmade Jewely 

ท่ี รายการสินคา้ ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก หมายเหตุ 

1 ตุม้ดอกไมล้วดลายต่างๆ   100 บาท ต่อ 1 คู่  

2 ตุม้ดอกไมล้วดลายต่างๆ 90 บาท  ต่อ 50 ช้ิน 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 

ท่ี รายการสินคา้ ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก หมายเหตุ 

3 ตุม้ดอกไมล้วดลายต่างๆ 80 บาท  ต่อ 100 ช้ินขึ้นไป 

4 ตุม้ดอกไมล้วดลายต่างๆ 80 บาท  ต่อ 100 ช้ินขึ้นไป 

 

ภาพท่ี 4.9 ภาพถ่ายผลิตภณัฑข์อง Jarid Handmade Jewely 
ท่ีมา Facebook fanpage Jarid  19 กรกฏาคม 2561 

ด้านการลงทุน 
  ในส่วนของการลงทุนกิจการ Jarid Handmade Jewely จะใช้การระดมทุนจาก
หุ้นส่วนในการเร่ิมตน้กิจการ จ านวน 500 บาท ต่อคน รวมเป็นเงิน 1,500 บาท โดยกนัเป็นเงินสด
หมุนเวียน จ านวน 604 บาท ค่าจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ในการขาย จ านวน 451 บาท ค่าวตัถุดิบขาย 
จ านวน 445 บาท เน่ืองจากเป็นการขายสินคา้ในรูปแบบออนไลน์ ใชห้้องพกัของ นางสาว ฉตัรรดา 
นาคภูรี เป็นสถานท่ีผลิตและเก็บสต็อคสินค้า จึงจะขอปันส่วนค่าห้องพัก ค่าน ้ า ค่าไฟเข้าใน
ค่าใชจ่้ายในเดือนถดัไป  งบประมาณลงทุนของกิจการจะไดแ้สดงดงัตารางต่อไปน้ี     
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ตารางท่ี 4.20 แสดงรายการค่าใชจ่้ายเงินลงทุนในกิจการ Jarid Handmade Jewely 

ท่ี รายการ   เงินลงทุน 

1 เงินสดหมุนเวียนรายวนั    604 บาท 

2 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ในการขาย   451 บาท 

3 ค่าวตัถุดิบขาย   445 บาท 

 รวม    1,500 บาท 
     

ด้านการบริหารและบุคลากร 
  ในส่วนของการจดัการ กิจการ Jarid Handmade Jewely มีลกัษณะการด าเนินงาน
ในรูปแบบหุน้ส่วน และเป็นกิจการขนาดเลก็ จึงมีการแบ่งหนา้ท่ีในการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
  1. นางสาวสุทธิดา ไกลถ่ิน  ช่วยด าเนินการผลิต จดัเก็บ ลา้งอุปกรณ์ 
  2. นางสาวฉตัรลดา นาคภูรี  ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือวตัถุดิบ ท าการ
ผลิต และขายออนไลน์ผา่นช่องทาง Instrgram  
  3. นางสาว จุฑามาส ใจหลัก  ช่วยด าเนินการผลิตสินค้า และขายออนไลน์
ผา่นช่องทาง Facebook Fanpage  
  ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนินกิจการนั้น ท าขนยา้ยเก็บท่ีห้องพกั
ของ นางสาวฉตัรลดา นาคภูรี เพื่อความสะดวกในการจดัการ  

ด้านการส่งเสริมการขาย 
  ในช่วงเร่ิมตน้กิจการ จะจดัรายการกระตุน้ยอดขายปลีก โดยก าหนดราคา คู่ละ 99 
บาท ในช่วงเดือนแรกท่ีด าเนินกิจการ  
   ประสบการณ์ในการประกอบการท่ีผ่านมา 
  ดา้นประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจท่ีผา่นมา พบวา่  สมาชิกในกลุ่ม มีนางสาว
ฉัตรลดา  นาคภูรี เคยจ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบออนไลน์มาก่อน จึงมีความไดเ้ปรียบในการจดัการ
ขาย และเป็นส่ิงท่ีสมาชิกในกลุ่มอีก 2 คน ต้องเรียนรู้ร่วมกันในการด าเนินธุรกิจตลอดภาค
การศึกษา  
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ภาพท่ี 4.10 ภาพถ่ายวสัดุ อุปกรณ์การผลิตในธุรกิจ Jarid Handmade Jewely 
ท่ีมา ผูว้ิจยั 

2. ธุรกจิ ตัวแทนจ าหน่าย ตุ๊กตาบิ๊กไซด์ มาตรฐาน มอก. 
   ด าเนินกิจการจ าหน่ายตุ๊กตาขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดเล็ก ท่ีได้รับมาตรฐาน 
มอก.  ผ่านช่องทางออนไลน์ ในราคาท่ีถูกกว่าท่ีขายตามทอ้งตลาดทัว่ไป และมีบริการส่งสินคา้ถึง
ลูกคา้โดยตรง เพื่อให้ลูกคา้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพในราคาถูก การจ าหน่ายเน้นใช้ช่องทาง Facebook 
Fanpage เป็นหลกั ตลอด 24 ชม โดยมีสมาชิกในกลุ่มดงัต่อไปน้ี   
  1. นางสาววิภารัตน์ วนันอก  รหสั 58124701 
  2. นางสาววิไลวรรณ ขนัยา  รหสั 58124706 
  3. นางสาวธญัญานุช อรุณโรจน ์ รหสั 58124732 

รายการสินคา้ท่ีจ าหน่าย เช่น ตุ๊กตาหมี ตุ๊กตากระต่าย และตุ๊กตาสุนัข ในมีราคา
จ าหน่ายในแต่ละขนาดแสดงในตารางดา้นล่างดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.21 แสดงรายการสินคา้ท่ีจ าหน่ายในกิจการ ตุ๊กตาบ๊ิกไซด ์มาตรฐาน มอก. 

ท่ี รายการสินคา้ ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก หมายเหตุ 

1 ตุ๊กตาขนาด 1 m ขนนุ่ม  - 790 บาท ต่อ 1 ตวั  

2 ตุ๊กตาขนาด 1.1 m ขนนุ่ม - 690 บาท ต่อ 1 ตวั 

3 ตุ๊กตาขนาด 1.2 m ขนนุ่ม - 990 บาท ต่อ 1 ตวั 

4 ตุ๊กตาขนาด 1.5 m ขนนุ่ม - 1,350 บาท ต่อ 1 ตวั 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 

ท่ี รายการสินคา้ ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก หมายเหตุ 

5 ตุ๊กตาขนาด 1.7 m ขนธรรมดา - 1,290 บาท ต่อ 1 ตวั 

6 ตุ๊กตาขนาด 2.0 m ขนนุ่ม - 1,550 บาท ต่อ 1 ตวั 

 

ภาพท่ี 4.11 ภาพถ่ายผลิตภณัฑข์อง กิจการ ตุ๊กตาบ๊ิกไซด ์มาตรฐาน มอก. 
ท่ีมา ผูว้ิจยั 

ด้านการลงทุน 
  การลงทุนในกิจการ ตุ๊กตาบ๊ิกไซด์ มาตรฐาน มอก. เน่ืองจากเป็นการขายสินคา้ใน
รูปแบบออนไลน์ เม่ือมีการสั่งซ้ือสินคา้จะท าการติดต่อไปยงัโรงงานผลิตตุ๊กตา ท่ีอยู่จงัหวดัราชบุรี 
และ จ.นครนายก เพื่อส่งรายการสั่งซ้ือและแจง้โรงงานส่งสินคา้ตรงถึงลูกคา้เป้าหมายทนัที จึงไม่มี
การลงทุนในกิจการมากนัก แต่ได้เก็บเงินเพื่อเป็นเงินทุนส ารองและใช้ในการด าเนินการตลาด
ออนไลน์ โดยเก็บเงินจากหุ้นส่วนคนละ 500 บาท รวม 1,500 บาท เพื่อใช้ในการด านเนินงาน
ส่วนกลาง ในส่วนของค่าเช่าสถานท่ีด าเนินงานใชบ้า้นของ นางสาวธญัญานุช   อ รุ ณ โ ร จ น์  เ ป็ น
สถานท่ีด าเนินงาน และจะไดปั้นส่วนค่าเช่าท่ีค่าน ้ า ค่าไฟ และค่าด าเนินงานเขา้ในรายจ่าย ณ ส้ิน
เดือนถดัไป    
  งบประมาณลงทุนของกิจการจะไดแ้สดงดงัตารางต่อไปน้ี     
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ตารางท่ี 4.22 แสดงรายการค่าใชจ่้ายเงินลงทุนในกิจการ ตุ๊กตาบ๊ิกไซด ์มาตรฐาน มอก. 

ท่ี รายการ   เงินลงทุน 

1 เงินสดหมุนเวียนรายวนั    1,500 บาท 

 รวม    1,500 บาท 
     

ด้านการบริหารและบุคลากร 
  ในส่วนของการจัดการ กิจการ ตุ๊กตาบ๊ิกไซด์ มาตรฐาน มอก. มีลักษณะการ
ด าเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วน และเป็นกิจการขนาดเล็ก จึงมีการแบ่งหน้าท่ีในการด าเนินงาน
ดงัต่อไปน้ี 
  1. นางสาววิภารัตน์ วนันอก  รับค าสั่งซ้ือจาก Facebook Fanpage แพค็สินคา้  
ด าเนินการดา้นการตลาดออนไลน์ 
  2. นางสาววิไลวรรณ ขนัยา  รับค าสั่งซ้ือจาก Facebook Fanpage แพค็สินคา้ 
ด าเนินการดา้นการตลาดออนไลน์ 
  3. นางสาวธญัญานุช อรุณโรจน์  ด าเนินการด้านการเงิน และรายการโอน
ช าระค่า สินคา้ ด าเนินการจดัส่งสินคา้ในบางคร้ังหากตอ้งมีการสั่งสินคา้มาพกัท่ีบา้นของ  นางสาว
ธญัญานุช อรุณโรจน์ และท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้กลุ่มในการสั่งการทัว่ไป  
  ในส่วนของสินคา้ท่ีตอ้งน ามาพกัระหวา่งการจดัส่งถึงลูกคา้ จะใชบ้า้นของนางสาว
ธญัญานุช อรุณโรจน์ เป็นสถานท่ีจดัเก็บเพื่อลดตน้ทุนและง่ายต่อการบริหารจดัการ  

ด้านการส่งเสริมการขาย 
  ในช่วงเร่ิมต้นกิจการ จะจัดรายการกระตุ้นยอดขายโดยฟรีค่าส่ง EMS เม่ือ
สั่งซ้ือตัก๊ตาตั้งแต่ 2 ตวัขึ้นไป และมีบริการนดัรับสินคา้ส าหรับลูกคา้ท่ีอยู่ในตวัเมืองเชียงใหม่ และ
มีสะดวกท่ีจะใหส่้งสินคา้ไปยงัท่ีพกั  

ประสบการณ์ในการประกอบการท่ีผ่านมา 
  ดา้นประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจท่ีผา่นมา พบวา่  สมาชิกในกลุ่ม มีนางสาว
ธัญญานุช อรุณโรจน์ เคยจ าหน่ายสินคา้ตุ๊กตาในรูปแบบออนไลน์มาก่อน จึงมีความได้เปรียบใน
การจดัการขาย และเป็นส่ิงท่ีสมาชิกในกลุ่มอีก 2 คน ตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัในการด าเนินธุรกิจ และเพิ่ม
โอกาสในการขายสินคา้ ตลอดภาคการศึกษา  
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3. ธุรกจิ ตัวแทนจ าหน่าย รองเท้า Out let Online 
   ด าเนินกิจการจ าหน่ายรองเทา้ Outlet ยีห่้อดงั ท่ีมีความคงทนเหมือนรองเทา้ท่ีผ่าน
มาตรฐาน แต่มีราคาถูกกว่า อาธิ Converse Wans และสินค้ารองเท้ามือสองแบรนด์ต่างๆ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ในราคาท่ีถูก และมีบริการส่งสินคา้ถึงลูกคา้โดยตรง เพื่อให้ลูกคา้ไดสิ้นคา้ใน
ราคาถูก การจ าหน่ายเน้นใช้ช่องทาง Facebook Fanpage เป็นหลกั ตลอด 24 ชม โดยมีสมาชิกใน
กลุ่มดงัต่อไปน้ี   
  1. นางสาวชมพูนุช ผาตา  รหสั 58124717 
  2. นางสาวรชนิชล ปันปุ๊ ด  รหสั 58124731 

รายการสินคา้ท่ีจ าหน่าย เช่น รองเทา้ Converse และรองเทา้ Wans มีราคาจ าหน่าย
ในแต่ละยีห่อ้แสดงในตารางดา้นล่างดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.23 แสดงรายการสินคา้ท่ีจ าหน่ายในกิจการจ าหน่ายรองเทา้ Out let Online 

ท่ี รายการสินคา้  ราคาขายปลีก หมายเหตุ 

1 รองเทา้ Converse คละรุ่น    1,180 – 1,480 บาท ต่อ 1 คู่  

2 รองเทา้ Vams คละรุ่น    1,380 บาท ขั้นไป  ต่อ 1 คู่ 

3 รองเทา้มือสองแบรนดอ่ื์น  590 – 1,280 บาท  ต่อ 1 คู่ 

 

 

ภาพท่ี 4.12 ภาพถ่ายผลิตภณัฑร์องเทา้ Out let Online 
ท่ีมา Facebook Fanpage จ าหน่ายรองเทา้ Converse ราคาถูก 19 กรกฏาคม 2561  

 



51 
 

 

ด้านการลงทุน 
  ในส่วนของการลงทุนในกิจการจ าหน่ายรองเทา้ Out let Online เน่ืองจากเป็นการ
ขายในรูปแบบออนไลน์ จะท าการสั่งซ้ือสินคา้จากตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ OutLet จากโรงงานผูผ้ลิต 
และในส่วนของสินคา้มือสองจะสั่งซ้ือจากตลาดโรงเกลือด่านชายแดนกัมพูชา น ามาสต๊อคและ
จดัส่งให้ลูกคา้ทางไปรษณีย ์และบริการส่งในตวัเมืองเชียงใหม่ จึงมีการลงทุนในกิจการไม่มากนัก 
โดยระดมเงินทุนจากหุน้ส่วน คนละ 2,000 บาท รวม 4,000 บาท เพื่อเป็นเงินสดในการท าตลาดผา่น
ช่องทางออนไลน์ แต่ในเบ้ืองตน้ยงัไม่มีการสต๊อคสินคา้ จะรอค าสั่งซ้ือจากลูกคา้และสั่งซ้ือไปยงั
ตน้ทางจ าหน่ายสินคา้อีกต่อหน่ึง  
  การจดัการคลงัสินคา้จะใช้บา้นของนางสาว รชนิชล ปันปุ๊ ด เป็นสถานท่ีจดัเก็บ
สินคา้เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจดัการ และจะไดปั้นส่วนค่าเช่าท่ีค่าน ้ า ค่าไฟ และค่าด าเนินงานเขา้
ในรายจ่าย ณ ส้ินเดือนถดัไป  งบประมาณลงทุนของกิจการจะไดแ้สดงดงัตารางต่อไปน้ี         

ตารางท่ี 4.24 แสดงรายการค่าใชจ่้ายเงินลงทุนในกิจการ จ าหน่ายรองเทา้ Out let Online 

ท่ี รายการ   เงินลงทุน 

1 เงินสดหมุนเวียนรายวนั    4,000 บาท 

 รวม    4,000 บาท 

ด้านการบริหารและบุคลากร 
  ในส่วนของการจดัการ จ าหน่ายรองเทา้ Out let Online มีลกัษณะการด าเนินงาน
ในรูปแบบหุน้ส่วน และเป็นกิจการขนาดเลก็ จึงมีการแบ่งหนา้ท่ีในการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
  1. นางสาวชมพู นุช  ผาตา รับค าสั่ ง ซ้ือจาก  Facebook Fanpage แพ็คสินค้า  
ด าเนินการดา้นการตลาดออนไลน์ 
  2. นางสาวรชนิชล  ปันปุ๊ ด ด าเนินการดา้นการเงิน และรายการโอนช าระค่า สินคา้ 
ด าเนินการจดัส่งสินคา้ในบางคร้ังหากตอ้งมีการสั่งสินคา้มาพกัท่ีบา้นของ  นางสาวรชนิชล ปันปุ๊ ด 
และท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้กลุ่มในการสั่งการทัว่ไป  
  ในส่วนของสินคา้ท่ีตอ้งน ามาพกัระหวา่งการจดัส่งถึงลูกคา้ จะใชบ้า้นของนางสาว
รชนิชล ปันปุ๊ ด เป็นสถานท่ีจดัเก็บเพื่อลดตน้ทุนและง่ายต่อการบริหารจดัการ  
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ด้านการส่งเสริมการขาย 
  ในช่วงเร่ิมตน้กิจการ จะจดัรายการกระตุ้นยอดขายโดยโปรโมทผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ ฟรีค่าส่ง EMS เม่ือสั่งซ้ือรองเทา้ตั้งแต่ 2 คู่ ขึ้นไป มีรายการลดราคาในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  
และมีบริการนดัรับสินคา้ส าหรับลูกคา้ท่ีอยูใ่นตวัเมืองเชียงใหม่  

ประสบการณ์ในการประกอบการท่ีผ่านมา 
  ดา้นประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจท่ีผา่นมา พบวา่  สมาชิกในกลุ่ม มีนางสาว
รชนิชล ปันปุ๊ ด เคยจ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบออนไลน์มาก่อน จึงมีความไดเ้ปรียบในการจดัการขาย 
และเป็นส่ิงท่ีนางสาวชมพูนุช ผาตา ตอ้งเรียนรู้ในการด าเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ 
ตลอดภาคการศึกษา  

 

ภาพท่ี 4.13 ภาพถ่ายหนา้ Facebook Fanpage ของกิจการ จ าหน่ายรองเทา้ Out let Online 
ท่ีมา Facebook Fanpage จ าหน่ายรองเทา้ Converse ราคาถูก 19 กรกฏาคม 2561 

4. ธุรกจิ ตัวแทนจ าหน่าย เส้ือผ้า Cokyqler 
   ด าเนินกิจการจ าหน่ายเส้ือยืดแฟชัน่แนวสตรีท สินคา้แต่ละตวัทางร้านจะคดัเป็น
พิเศษสั่งตรงจากโรงงานในประเทศจีนผ่านระบบ Shipping ของ Application Taobao เพียงแบบละ 
1 ตวัเท่านั้น เพื่อให้สินคา้มีความเฉพาะ ไม่ซ ้ ากบัร้านอ่ืน โดยจะเน้นขายผ่านช่องทางออนไลน์บน 
Instragram เท่านั้น ในช่ือ COKYQLER ขายตลอด 24 ชั่วโมง ด าเนินธุรกิจในลกัษณะเจา้ของคน
เดียว คือ นายวีระลกัษณ์  ไคร้ม่วง รหสันกัศึกษา 58124705 
  สินคา้ท่ีมีในกิจการจะไดแ้สดงดงัตารางน้ี  
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ตารางท่ี 4.25 แสดงรายการสินคา้ท่ีจ าหน่ายในกิจการ Cokyqler 

ท่ี รายการสินคา้  ราคาขายปลีก หมายเหตุ 

1 เส้ือแฟชัน่แนวสตรีท คละแบบ   300 - 500 บาท ต่อ 1 ตวั ทุกแบบ  

 

   

ภาพท่ี 4.14 ภาพถ่ายตวัอยา่งผลิตภณัฑเ์ส้ือแนวสตรีท ในร้าน Cokyqler 
ท่ีมา Page Instagram Cokyqler  19 กรกฏาคม 2561 

ด้านการลงทุน 
  ในส่วนของการลงทุนกิจการ กิจการ Cokyqler  เน่ืองจากเป็นการขายในรูปแบบ
ออนไลน์ จะท าการน าเขา้สินคา้จาก เวป 1688 และApplication Taobao ผ่านท่องทาง Shipping จึง
ตอ้งใช่เงินลงทุนเพื่อสั่งสินคา้มาสต็อคเพื่อรอขาย โดยเงินทุนเร่ิมแรกท่ีใชใ้นกิจการ จ านวน 10,000 
บาท ค่าสินคา้ขายจ านวน 7,410 บาท ค่าขนส่ง 600 บาท ส่วนท่ีเหลือกนัเป็นเงินสดเพื่อใชใ้นกิจการ 
จ านวน 2,590 บาท สถานท่ีใช้ห้องพกัของนายวีระลกัษณ์  ไคร้ม่วง ซ่ึงจะไดปั้นส่วนค่าไฟ ค่าน ้ า 
และค่าเช่าสถานท่ีเข้าสู่รายการค่าใช้จ่าย ณ ส้ินเดือน  รายละเอียดเงินลงทุนดังแสดงในตาราง
ต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 4.26 แสดงรายการค่าใชจ่้ายเงินลงทุนในกิจการ Cokyqler 

ท่ี รายการ   เงินลงทุน 

1 เงินสดหมุนเวียนรายวนั    2,590 บาท 

2 ค่าสินคา้ขาย   7,410 บาท 

3 ค่าขนส่งสินคา้   600 บาท 

 รวม    10,000 บาท 
     

ด้านการบริหารและบุคลากร 
  ในส่วนของการจัดการ กิจการ Cokyqler มีลักษณะการด าเนินงานในรูปแบบ
เจ้าของคนเดียว และเป็นกิจการขนาดเล็ก เจ้าของกิจการจึงท าหน้าท่ีในทุกกระบวนการ ตั้ งแต่ 
จดัซ้ือสินคา้ จดัการสต๊อค ด าเนินการดา้นการตลาดจนถึงการจดัท าบญัชีรายวนั และใชห้้องพกัของ
นายวีระลกัษณ์  ไคร้ม่วง เป็นสถานท่ีจดัเก็บสินค้าและด าเนินธุรกิจ เพื่อลดตน้ทุนและง่ายต่อการ
จดัการ 

ด้านการส่งเสริมการขาย 
  ในช่วงเร่ิมตน้กิจการ จะจดัรายการกระตุ้นยอดขายโดยโปรโมทผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ Instragram ฟรีค่าบริการส่งสินคา้ และจดักิจกรรมเกมทายรางวลัรับสินคา้ฟรี และส่วนลด
ซ้ือสินคา้   

ประสบการณ์ในการประกอบการท่ีผ่านมา 
  ดา้นประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจท่ีผ่านมา พบว่า  นายวีระลกัษณ์  ไคร้ม่วง 
ยงัไม่มีประสบการณ์ในการขายสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกายออนไลน์มาก่อน จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง
เรียนรู้ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  
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ภาพท่ี 4.15 ภาพถ่ายหนา้ Page Instragram ของกิจการ Cokyqler 
ท่ีมา Page Instragram ของกิจการ Cokyqler  19 กรกฏาคม 2561 

ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินธุรกจิในเดือน กรกฎาคม 

 จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบสังเกตการณ์ด าเนินงานโครงงานธุรกิจ พร้อมกบัการรับฟังการ

รายงานผลการด าเนินงานรายอาทิตยใ์นช่วงเดือน  กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดว้ิเคราะห์แยกตาม

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสในการสร้างธุรกิจและแนวทางการพฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการของ

นกัศึกษา ซ่ึงมีองคป์ระกอบย่อยดงัต่อไปน้ี ความส าเร็จดา้นการจดัการ ดา้นการตลาดและการขาย 

ความส าเร็จดา้นการบริหารเงินทุน และความส าเร็จดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา    

ผลการศึกษาในแต่ละหมวดธุรกิจจะมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มโครงงานธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี   

 หมวดท่ี 1 หมวดธุรกจิแฟรนไชส์  

 1. ธุรกจิ ต.เน้ือย่าง  
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ภาพท่ี 4.16 แสดงกิจการ ต. เน้ือยา่งของนายพนารักษ ์ มะโน บริเวณ ลานกิจกรรม Think Park  
ท่ีมา ผูว้ิจยั 

1.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ในเดือนกรกฏาคมจากการสังเกตและสัมภาษณ์ นักศึกษานายพนารักษ์  มะโน 

เจา้ของกิจการ พบว่าในเดือนน้ีเป็นเดือนแรกท่ีเร่ิมด าเนินธุรกิจ มียอดขายท่ีค่อนขา้งทรงตวั และ
นอ้ยในบางวนัเน่ืองจากยงัอยูใ่นช่วงฤดูฝน กอรปกบัสถานท่ีตั้งร้าน เป็นลานเปิดโล่ง ส่งผลใหมี้คน
มาเดินเลือกซ้ือสินคา้บางตา และยงัเป็นช่วงโลวซีซั่นของจงัหวดัเชียงใหม่ จึงถือเป็นเดือนแห่งการ
เร่ิมตน้และเรียนรู้การบริหารจดัการภายในร้าน  

1.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการบริหารจดัการ นายพนารักษ ์ มะโน ไดว้่าจา้งพนกังานพาร์ทไทม ์จ านวน 

2 คน เพื่อให้มาช่วยงานภายในร้าน และป้องกันปัญหาผลิตสินค้าไม่ทันหากกรณีลูกค้าเขา้ร้าน
จ านวนมาก ในส่วนหนา้ท่ีของการควบคุมและบริการงานร้าน นายพนารักษ ์มะโน ใชแ้อพพลิเคชัน่
ไลน์ ในการประสานงานทั้งด้านการสั่งสินคา้เขา้ร้าน การตรวจเช็คสินคา้ในสต๊อคจากพนักงาน
หนา้ร้าน หรือแม่แต่การติดต่อส่ือสารระหวา่งพนกังานในร้าน  ในส่วนของการขนยา้ยอุปกรณ์และ
วตัถุดิบในการผลิตสินคา้ เน่ืองจากนายพนารักษ์ มะโน มีรถยนตส่์วนตวั จึงท าให้มีความสะดวกใน
การขนยา้ยวตัถุดิบ จากห้องพกัไปยงัจุดขา้ย ณ ลาน Think Park ซ่ึงโดยสรุปในดา้นบริหารจดัการ 
นายพนารักษ ์ มะโน มีการบริหารจดัการร้านท่ีดี และไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใ์ดในช่วงแรกของ
การด าเนินกิจการ 
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1.3 การตลาดและการขาย 
ในด้านของการตลาด ส่วนของผลิตภณัฑ์ ยงัคงมีจ านวนผลิตภณัฑ์ท่ีวางขายเท่า

เดิม ไดแ้ก่ เน้ือหมกั เน้ือหมกัพริกไทด า  เน่ือไก่หมกั เน้ือหมูหมกั ไส้หมูย่าง พริกยดัใส้ สันคอหมู
หมกั โดยจ าหน่ายท่ี ไมล้ะ 10 บาท ทุกรายการ พร้อมขา้วเหนียว ถุงละ 10 บาท ดา้นการจ าหน่าย ยงั
จ าหน่ายท่ีลานกิจกรรม Think Park  ในวนั  พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 17.00 – 22.00 น.  ในส่วนของ
การส่งเสริมการขายในช่วงเดือนท่ีผ่านมา ได้ใช้โปรโมชั่น ซ้ือ 10 ไม ้แถมฟรี 1 ไม ้ซ่ึงได้รับผล
ตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี โดยส่วนใหญ่จะซ้ือจ านวน 10 ไมข้ึ้นไป เพื่อให้ไดสิ้นคา้แถมอีก 1 ไม ้
เป็นการเพิ่มโอกาสในการขายใหม้ากขึ้น และจากการท าบริการส่งหากสั่งซ้ือครบ 20 ไมข้ึ้นไป โดย
คิดค่าขนส่ง 20 บาท ต่อรอบ แต่ยงัไม่มีลูกคา้สนใจใช้บริการในเดือนท่ีผ่านมา แต่ก็จะยงัคงการ
บริการไวเ้พื่อรองรับลูกคา้ท่ีอาจจะใชบ้ริการในเดือนถดัไป  

1.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบวา่ ในเดือนกรกฏาคม กิจการ ต.เน้ือยา่ง มีรายได้

จากการขาย 21,100 บาท หักตน้ทุนขาย 12,580 บาท หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,800 บาท  
เป็นก าไรสุทธิ เท่ากับ 4,720 บาท เม่ือเท่ียบกับยอดขาย คิดเป็นผลก าไรเท่ากบั 22.36 เปอร์เซ็นต ์
ในช่วงเดือนแรกของการด าเนินงาน เป็นช่วงท่ีนกัศึกษาตอ้งเรียนรู้ดา้นการจดัซ้ือ การบริหารจดัการ
ภายในร้าน และการจดัการเงินทุน การท่ีกิจการสามารถด าเนินการใหมี้ผลก าไรได ้ถือว่านกัศึกษามี
ความสามารถในการบริหารงานในระดบัท่ีดี  

1.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ด้านความเส่ียงท่ีพบในเดือนท่ีผ่านมา คือ ความเส่ียงท่ีจะขายสินค้าไม่ได้ตาม

เป้าหมายท่ีตั้ งไวเ้น่ืองจากฝนตก ซ่ึงเป็นปัญหาในการประกอบการท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ จึงใช้
บริการส่งสินคา้หากมีปริมาณการสั่งซ้ือครบ 20 ไม ้พร้อมคิดค่าบริการส่งจ านวน 20 บาท ต่อคร้ัง 
แต่ก็ไม่ไดช่้วยให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้นมากนกั ในส่วนความเส่ียงดา้นการผลิตสินคา้ไม่ทนักบัความ
ตอ้งการในบางช่วงเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนเขา้มาเท่ียวเป็นกลุ่มใหญ่ จึงไดว้า่จา้งพนกังานเพื่อมา
ช่วยงานในร้านจ านวน 2 คน เพื่อให้ผลิตสินคา้ทนักับความตอ้งการ และเพื่อป้องกันปัญหาการ
เตรียมร้านไม่ทนัหากนายพนารักษ์ มะโน ติดเรียน หรือสอบในช่วงเวลาท่ีตอ้งจดัเตรียมหรือเปิด
ร้าน  
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หมวดท่ี 2 หมวดธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 1. ธุรกจิ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด  
1.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

กรกฏาคมท่ีผ่านมา นบัแต่ร้านเปิดท าการในวนัท่ี 19 กรกฏาคม 2561 จนถึง ณ ส้ินเดือน กรกฏาคม 
ยอดจ าหน่ายสินค้ายงัไม่ดีนัก โดยส่วนใหญ่ลูกค้าท่ีเข้ามาซ้ือ จะมาจากกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จัก
เท่านั้น เน่ืองจากท าเลท่ีเลือกในการเร่ิมตน้กิจการ เป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัต ่ากวา่พื้นถนน ประสบปัญหา
ไม่มีท่ีจอดรถให้กบัลูกคา้  อีกทั้งตั้งอยู่บริเวณกลางสามแยกมีรถสัญจรมากเกิดฝุ่ นควนัลอยเขา้ร้าน
ถูกอาหารท่ีวางขาย ท าให้สมาชิกในกลุ่มพิจารณาหาท าเลใหม่โดยพิจารณาทางเลือกสองท าเล คือ 
บริเวณหนา้ร้านเสาวนา บริเวณหลงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ อีกสถานท่ีหน่ึง คือบริเวณหนา้ร้าน
ของช าของครอบครัว นายนราพงษ ์สุวรรณตระกูล ซ่ึงจะพิจารณายา้ยท าเลในเดือนถดัไป  

1.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการบริหารจดัการร้านในช่วงเดือนแรก พบว่าสมาชิกในกลุ่มมีการจดัแบ่ง

หนา้ท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินการต่าง ๆ ตามตารางหนา้ท่ี ท่ีไดจ้ดัไว ้ แต่หนา้ท่ีในการบนัทึก
บญัชีและจดัซ้ือสินคา้ ยงัคงเป็นของนายนราพงษ ์ สุวรรณตระกูล ท าหนา้ท่ีหลกัเพื่อให้ง่ายต่อการ
รวบรวมรายการ ส่วนของการประสานงานกนัในกลุ่ม พบความขดัแยง้ในเร่ืองการบริหารจดัการ 
ตารางการปฏิบติังานบา้ง แต่สามารถพูดคุยและปรับความเขา้ใจกนัในกลุ่มไดใ้นท่ีสุด  

1.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลิตภณัฑว์างจ าหน่าย ไดแ้ก่ เน้ือหมูย่าง  เน้ือหมูสามชั้นยา่ง เน้ือ

สันคอย่าง ไส้หวาน แป้งนม คางหมู ลิ้นหมู และใส้สุดย่าง พร้อมน ้ าจ้ิม 3 รส ไดแ้ก่ น ้ าจ้ิมสามรส 
น ้ าจ้ิมแจ่วแซบ และน ้ าจ้ิมแจ่วมะขาม โดยมีสินคา้ขายดี คือ รายการเน้ือหมูย่าง และเน้ือสามชั้นย่าง 
ส่วนสินคา้อ่ืน ขายไดใ้นระดบัคงท่ี ส่วนของราคายงัคงราคาขายท่ี ขีดละ 35 บาท ทุกรายการ ใน
ส่วนของช่องทางการจดัจ าหน่ายเดือนกรกฏาคมท่ีผ่านมา ใช้ช่องทางขายหน้าร้านเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ดา้นการส่งเสริมการขายเดือน กรกฏาคม ท่ีผ่านมา ไดจ้ดัโปรโมชัน่ ซ้ือ 3 ขีดขึ้นไป ลดราคา
ทนัที 20 บาท แต่ก็ไม่ได้ยอดขายเขา้มาเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีปัญหาดา้นท าเลท่ีไม่เอ้ือต่อการขาย
สินคา้  

1.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบว่า ในเดือนกรกฏาคม กิจการ Dr. Grill หมูย่าง

กะทิสด มีรายไดจ้ากการขาย 6,800 บาท หักตน้ทุนขาย 6,949 บาท หักค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
2,500 บาท  ขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 2,649 บาท การท่ีกิจการติดลบเกิดจากปัจจยัด้านท าเลท่ีตั้ งไม่
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เอ้ืออ านวยต่อการขาย อีกทั้งเป็นช่วงเร่ิมตน้กิจการจ านวนลูกคา้น้อย ประสบปัญหาสินคา้เน่าเสีย
เน่ืองจากขายไม่ได้ในช่วงแรก ซ่ึงทางกลุ่มธุรกิจจะได้วางแผนหาท าเลในการด าเนินธุรกิจใหม่
พร้อมกบัระดมทุนเพิ่มเพื่อใหมี้งบประมาณในการจดัซ้ือวตัถุดิบเขา้มาขายในกิจการต่อไป  

1.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ด้านความเส่ียงท่ีพบในเดือนท่ีผ่านมา คือ ความเส่ียงท่ีจะขายสินค้าไม่ได้ตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไวเ้น่ืองจากฝนตก และประสบปัญหาดา้นท าเลท่ีไม่เอ้ือต่อการขาย จึงมีบริการบริการ
ส่งสินคา้ในบริเวณใกลเ้คียงแต่ก็ไม่ไดช่้วยให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้นมากนกัเน่ืองจากทางร้านยงัไม่เป็น
ท่ีรู้จกั ในส่วนความเส่ียงดงักล่าวทางสมาชิกในกลุ่มจะไดว้างแผนยา้ยท าเลท่ีตั้งร้านไปอยู่ในจุดท่ี
เหมาะสมและเอ้ือต่อการขายสินคา้ต่อไป ซ่ึงจะด าเนินการในเดือน สิงหาคม 2561   

2. ธุรกจิ Chicken Q 
2.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

กรกฏาคมท่ีผ่านมา อยู่ในช่วงของการหาท าเลท่ีตั้งร้าน และการคน้หาสูตรและทดลองผลิตสินคา้ 
โดยสรุปได้ท่ีตั้ งจุดขาย บริเวณตลาดเจดีย์ ติดกับโรงเรียนโกวิทย์ธ ารง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ โดยได้ตกลงท าสัญญาขอเช่าพื้นท่ีจ านวน 1 ล๊อค หารพื้นท่ีเช่าหน้าร้านและค่าใช้จ่าย
ร่วมกบักลุ่ม มนัเกรียว ซ่ึงสามารถเขา้พื้นท่ีเพื่อจดัร้านไดต้ั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฏาคม และเร่ิมเปิดขาย
ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561  

2.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการบริหารจดัการร้านในช่วงเดือนแรก พบว่าอยู่ในระหว่างเร่ิมตน้กิจการ ซ่ึง

จากการประกอบธุรกิจเพียงคนเดียว ท าให้ใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมธุรกิจมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
สาเหตุท่ีนายนครินทร์ วงศย์งัประเสริฐ ตดัสินใจเลือกท าเลบริเวณตลาดเจดีย ์เน่ืองจากเป็นหนา้ร้าน
ท่ีมีร้ัวลูกกรงเหล็กและประตูปิดรอบดา้น ง่ายต่อการจดัเก็บอุปกรณ์การขายและการผลิตสินคา้รวม
ไปถึงวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตบางอย่าง อีกทั้งยงัตั้งอยูใ่กลโ้รงเรียนประถมศึกษา มีโอกาสขายสินคา้
ใหก้บันกัเรียน และผูป้กครองท่ีมารอรับบุตรหลาน รวมไปถึงผูท่ี้มาจบัจ่ายซ้ือสินคา้ในบริเวณตลาด
เจดียอี์กดว้ย  

2.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ จะมีผลิตภณัฑท่ี์วางจ าหน่ายในเดือน สิงหาคม ไดแ้ก่ ไก่ป๊อปราด

ซอสบาบิคิว เฟรนฟรายส์ และก าลงัหาผลิตภณัฑใ์หม่มาเติมใหร้้านมีสินคา้เพิ่มมากขึ้น คือ ชีสบอล 
ไก่ไม่มีกระดูก และเบอร์เกอร์ไก่ ซ่ึงจะมีการก าหนดราคาไก่ป๊อบขนาดแกว้กระดาษไซด์เล็ก 29 
บาท  แก้วกระดาษไซด์ใหญ่ 35 บาท ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายใช้ช่องทางหน้าร้านเพียงอย่าง
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เดียว ไม่มีบริการส่ง ดา้นการส่งเสริมการขายไดว้างแผนท าใบปลิวส่วนลด จ านวน 15 % หากน า
ใบปลิวมาแลกซ้ือไก่ป๊อบ ไซดใ์หญ่  

2.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบวา่ ในเดือนกรกฏาคม กิจการ Chicken Q ยงัไม่มี

รายได้จากการขาย แต่มีรายจ่ายในการลงทุนเร่ิมแรก ดังต่อไปน้ี ค่าสัญญาเช่าท่ี 4,000 บาท ค่า
วตัถุดิบขาย 580 บาท ค่าอุปกรณ์ในการขาย (โต๊ะขายของ, เตาแก๊ส, ถงัแก๊ส, โต๊ะวางของ) 4,770 
บาท ค่าวสัดุใช้ไป (ถว้ยกระดาษ) 165 บาท ค่าวตัถุดิบใช้ไป (ชีส) 460 บาท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
9,975 บาท จึงเป็นปัญหาส าคญัท่ี นายนครินทร์ วงศย์งัประเสริฐ จะตอ้งเร่งด าเนินการให้กิจการมี
รายไดจ้ากการขายโดยเร็วท่ีสุด  

2.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ดา้นความเส่ียงท่ีพบในเดือนท่ีผ่านมา ยงัไม่พบปัญหาในการด าเนินธุรกิจเพราะยงั

ไม่ไดเ้ปิดกิจการ แต่มีความเส่ียงเดียวในเร่ืองของเงินลงทุนท่ีเสียไปจ านวนมาก แต่ยงัไม่ก่อให้เกิด
รายได้เขา้มาในกิจการ แต่คาดว่าปัญหาน้ีจะคล่ีคลายลงหลงัจากเร่ิมเปิดกิจการในเดือน สิงหาคม 
2561  

3. ธุรกจิ มิสเตอร์เกลยีว 
3.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

กรกฏาคมท่ีผ่านมา อยู่ในช่วงของการหาท าเลท่ีตั้ งร้านเช่นเดียวกับธุรกิจ Chicken Q ของนาย
นครินทร์ วงศย์งัประเสริฐ และอยู่ในระหว่างการคน้หาและพฒันาสูตรการทอดมนัเกลียวให้กรอบ
ไดน้านและรสชาติอร่อย  โดยสรุปไดท่ี้ตั้งจุดขาย บริเวณตลาดเจดีย ์ติดกบัโรงเรียนโกวิทยธ์ ารง ต.
ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยไดต้กลงท าสัญญาขอเช่าพื้นท่ีจ านวน 1 ล๊อค หารพื้นท่ีเช่าหน้า
ร้านและค่าใช้จ่ายร่วมกับธุรกิจ Chicken Q ซ่ึงสามารถเข้าพื้นท่ีเพื่อจัดร้านได้ตั้ งแต่วันท่ี  31 
กรกฏาคม และเร่ิมเปิดขายในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561  

3.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการบริหารจดัการร้านในช่วงเดือนแรก พบว่าอยู่ในระหว่างเร่ิมตน้กิจการ 

และยงัไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจขายสินคา้ประเภทน้ี จึงท าให้ใช้เวลาในการคน้หาสูตรสินค้า 
วิธีการท่ีเหมาะสมในการผลิต และการจัดการวตัถุดิบค่อนข้างนาน สาเหตุท่ีกลุ่มมันเกลียว  
ตดัสินใจเลือกท าเลบริเวณตลาดเจดีย ์เน่ืองจากเป็นหนา้ร้านท่ีมีร้ัวลูกกรงและประตูปิดรอบดา้น ง่าย
ต่อการจดัเก็บอุปกรณ์การขายและการผลิตสินคา้รวมไปถึงวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตบางอย่าง อีกทั้ง
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ยงัตั้งอยู่ใกลโ้รงเรียนประถมศึกษา มีโอกาสขายสินคา้ให้กบันกัเรียน และผูป้กครองท่ีมารอรับบุตร
หลาน รวมไปถึงผูท่ี้มาจบัจ่ายซ้ือสินคา้ในบริเวณตลาดเจดียอี์กดว้ย  

3.3 การตลาดและการขาย 
ด้านผลิตภณัฑ์ จะมีผลิตภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่ายในเดือน สิงหาคม ได้แก่ มันเกรียว

ทอด รสซาวครีมและหัวหอม รสพิซซ่า รสปาปรีกา้ รสลาบ รสชีส รสตม้ย  า และรสบาบิคิว ซ่ึงมี
การก าหนดราคามนัเกลียวไมล้ะ 20 บาท ทุกรสชาติ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายจะใชว้ิธีขายสินคา้ผ่าน
ช่องทางหน้าร้านเพียงอย่างเดียว ดา้นการส่งเสริมการขายจะท าโปรโมชั่นส่วนลด ซ้ือ 3 ไม ้จาก
ราคาปกติ 60 บาท ลดทนัทีเหลือ 50 บาท เพื่อเพิ่มปริมาณการซ้ือของลูกคา้ใหม้ากขึ้น  

3.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบว่า ในเดือนกรกฏาคม กิจการ มนัเกลียว ยงัไม่มี

รายไดจ้ากการขาย แต่มีรายจ่ายในการลงทุนเร่ิมแรก ดงัต่อไปน้ี ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ในการขาย จ านวน 
5,990 บาท ค่ามดัจ าท่ี พร้อมค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือน รวม 4,000 บาท  รวมเป็นเงินลงทุนท่ียงัไม่
ก่อให้เกิดรายไดจ้ านวน 9,990 บาท จึงเป็นปัญหาส าคญัท่ีกิจการจะตอ้งเร่งด าเนินการใหมี้รายไดเ้ขา้
มาในกิจการโดยเร็วท่ีสุด   

3.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ดา้นความเส่ียงท่ีพบในเดือนท่ีผ่านมา ยงัไม่พบปัญหาในการด าเนินธุรกิจเพราะยงั

ไม่ไดเ้ปิดกิจการ แต่มีความเส่ียงเดียวในเร่ืองของเงินลงทุนท่ีเสียไปจ านวนมาก แต่ยงัไม่ก่อให้เกิด
รายได้เขา้มาในกิจการ แต่คาดว่าปัญหาน้ีจะคล่ีคลายลงหลงัจากเร่ิมเปิดกิจการในเดือน สิงหาคม 
2561  

4. ธุรกจิ EP หมูทอดนมสด 
4.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

กรกฏาคมท่ีผ่านมา ไดท้ดลองขายสินคา้บริเวณริมทางถนนข้างมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดย
ขอแบ่งเช่าท าเลขายของร่วมกบัร้านขายอาหารบริเวณใกลเ้คียง โดยเร่ิมเปิดขายวนัแรกในวนัท่ี 19 
กรกฏาคม 2561 เร่ิมตน้ขายสินคา้ตั้งแต่ 17.00 น. – 23.00 น. โดยในช่วงแรกยงัขายสินคา้ไดไ้ม่ดีนกั
อาจเน่ืองจากเร่ิมตน้ใหม่ สินคา้ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั  

4.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการบริหารจดัการร้านในช่วงเดือนแรก พบว่าอยู่ในระหว่างเร่ิมตน้กิจการ 

และสูตรในการผลิตสินคา้ยงัไม่มีมาตรฐานชดัเจน จึงไดท้ดลองท าสินคา้หลายคร้ังเพื่อให้ไดสู้ตร
และรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุด ในส่วนของการจดัแบ่งหนา้ท่ีการท างานในช่วงแรกจะให้สมาชิกทุก
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คนเขา้ร้านเพื่อช่วยขายสินคา้ แต่ในเดือนถดัไปจะเร่ิมแบ่งหนา้ท่ีตามตารางท่ีก าหนดไว ้ในส่วนของ
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ขายสินค้า จะใช้วิ ธีการขนยา้ยจดัเก็บและใช้ห้องพักของ นางสาวอักษรสมัย 
โตพญัญะ เป็นสถานท่ีจดัเก็บและคลงัสินคา้ โดยในช่วงแรกให้ทุกคนท าหนา้ท่ีช่วยขนยา้ย และจะ
จดัเวรในการขนยา้ยสินคา้ในภายหลงั   

ปัญหาท่ีพบอีกประการหน่ึงของการด าเนินธุรกิจในเดือนกรกฏาคมท่ีผ่านมา พบ
ปัญหาวตัถุดิบในการผลิตสินคา้เน่าเสียเป็นจ านวนมากส่งผลให้กิจการขาดทุน ซ่ึงเกิดจากระบบการ
จดัซ้ือและการจดัการการขายและคลงัสินคา้ไม่มีประสิทธิภาพ สมาชิกในกลุ่มทราบถึงปัญหาและ
จะหาวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวน้ี ต่อไปในเดือน สิงหาคม  

4.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่ายในเดือน สิงหาคม มีการปรับเปล่ียนจาก

หมูห่อขา้วป้ิง กลายเป็นหมูห่อขา้วทอดในน ้ ามนัและเพิ่มเมนูหมูป้ันกอ้นห่อใส้ชีส เพื่อให้มีสีสัน
และรูปแบบท่ีน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ดา้นราคา ยงัคงจ าหน่าย หมูทอดไส้ขา้วธรรมดา ไมล้ะ 10 
บาท หมูป้ันกอ้นใส้ชีส ไมล้ะ 20 บาท เหมือนเดิม ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย นอกจากขายหน้าร้าน
แลว้ ยงัไดท้ า Facebook Fanpage เพื่อประชาสัมพนัธ์ร้าน และเป็นช่องทางรับค าสั่งซ้ือและบริการ
ส่งในบริเวณใกล้เคียง แต่ช่องทางการขายน้ียงัไม่สร้างยอดขายให้กับกิจการ ในส่วนของการ
ส่งเสริมการขาย เดือนท่ีผา่นมาเป็นช่วงทดลองตลาดจึงยงัไม่มีโปรโมชัน่ใดเพื่อกระตุน้การขาย   

4.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบวา่ ในเดือนกรกฏาคม กิจการ EP หมูทอดนมสด 

มีรายได้จากการขายสินค้า จ านวน 2,086 บาท หักต้นทุนขาย 3,414 บาท หักค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 1,344 บาท รวมขาดทุนสุทธิ เท่ากบั 2,672 บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพื่อ
รอขายมากเกินไปสุดทา้ยเน่าเสียเพราะขายสินคา้ไม่หมดในแต่ละวนั ซ่ึงทางสมาชิกในกลุ่มธุรกิจ
ทราบถึงปัญหาและพยายามหาวิธีการในการจดัซ้ือสินคา้ใหพ้อดีกบัยอดขายต่อไป  

4.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ดา้นความเส่ียงท่ีพบในเดือนท่ีผ่านมา พบปัญหาสินคา้ขายไม่ดีนกั เน่ืองจากความ

รู้จกัในตวัสินคา้น้อย และสินคา้ยงัไม่เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ จึงมีแนวคิดท่ีจะส าเสนอสินคา้ใน
รูปแบบอ่ืน และอยู่ในระหว่างการหาท าเลท่ีตั้งร้านเพื่อให้ตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้มากท่ีสุด
ต่อไป  

ความเส่ียงด้านสินค้าและวตัถุดิบเน่าเสียได้วางแผนบริหารจัดการโดยการซ้ือ
วตัถุดิบในปริมาณท่ีนอ้ยลง แต่เพิ่มความถ่ีในการซ้ือ เพื่อใหว้ตัถุดิบสดใหม่และไม่คา้งสต๊อคจนเน่า
เสีย ซ่ึงจะเริมด าเนินการในเดือนถดัไป 
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5. ธุรกจิบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) 
5.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

กรกฏาคมท่ีผ่านมา อยู่ในช่วงของการคิดคน้สูตรบวัลอย การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการขาย และ 
การหาท าเลท่ีเหมาะสมในการเร่ิมตน้ธุรกิจ จากเดิมพยายามคิดต่อขอเช่าหนา้ร้านบริเวณกาดฝร่ัง อ.
หางดง จ.เชียงใหม่ แต่การเจรจาไม่เป็นผลส าเร็จเน่ืองจากค่าเช่าสถานท่ีมีราคาสูงเกินไป จึงไดย้า้ย
ท าเลมาเช่าร้านโดยเช่าร่วมกบัธุรกิจร้านอาหารตะวนัตกบริเวณถนนท่าแพ ซ่ึงมีค่าเช่าร่วม เดือนละ 
3,000 บาท โดยจะเร่ิมท าสัญญาและเช่าหนา้ร้านเปิดกิจการในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เป็นตน้ไป  

5.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการบริหารจดัการร้านในช่วงเดือนแรก พบว่าอยู่ในระหว่างเ ร่ิมตน้กิจการ 

และคิดคน้สูตรในการผลิตสินคา้เพื่อให้ไดสู้ตรและรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุด ในช่วงเดือนน้ี ยงัไม่
มีการจดัแบ่งหนา้ท่ีชดัเจนนกัเน่ืองจากยงัไม่ไดเ้ปิดกิจการ 

5.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่ายในเดือน สิงหาคม จะเป็นบวัลอยสอดใส้

ธญัญาหาร พร้อมดว้ยท๊อปป้ิง เน้นขายสินคา้ให้กบัพนักงานบริษทัเอกชนในบริเวณใกลเ้คียงและ
ชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวชมสินคา้บริเวณถนนท่าแพ ดา้นราคาจดัจ าหน่ายในราคา ถว้ยละ 29 บาท หาก
ซ้ือพร้อม ท๊อปป้ิง 4 อยา่ง ขายในราคาชุดละ 59 บาท ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีวางแผนในการ
ขายเดือนสิงหาคม นอกเหนือจากการขายหน้าร้านแลว้ จะท า Facebook Fanpage เพื่อโปรโมทและ
รับรายการสินคา้จากลูกคา้พร้อมบริการส่งในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการจดัรายการ
ส่งเสริมการขาย จะท าใบปลิวประชาสัมพนัธ์ร้าน และสามารถน ามาเป็นส่วนลด 10 % หากสั่งซ้ือ
สินคา้ ครบ 150 บาท ขึ้นไป   

5.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบว่า ในเดือนกรกฏาคม กิจการ บัวลอยไฮโซ 

(EAZI LAZI) ยงัไม่มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ แต่มีรายการจ่ายค่าวสัดุอุปกรณ์ในการขายไปแลว้
ทั้งส้ิน  7,309 บาท เป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ในการขาย จ านวน 6,019 บาท และค่าวตัถุดิบขาย 
จ านวน 1,290 บาท ซ่ึงล่วนแต่เป็นค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 

5.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ดา้นความเส่ียงท่ีพบในเดือนท่ีผ่านมา พบวา่จุดขายใหม่ ไม่มีท่ีจอดรถใหก้บัลุกคา้ 

จึงแกปั้ญหาโดยจดัใหมี้บริการส่งสินคา้ในบริเวณใกลเ้คียงสถานท่ีตั้งร้าน 
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6. ธุรกจิขนม ค.ร.ก  
6.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีส ารวจและการสัมภาษณ์นกัศึกษาประกอบการ พบวา่ กิจการขนม

ครกไม่ไดจ้ าหน่ายขนมครกตามแผนงานท่ีน าเสนอในตอนตน้ แต่จ าหน่ายไข่ครกโดยใช้วตัถุดิบ
จากไข่นกกระทาและไข่ไก่ และตั้งร้านจ าหน่ายในสถานท่ีเดียวกนักบัธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิ
สด เน่ืองจากประสบปัญหาเดิมท่ีไดต้กลงสั่งท าน ้ าแป้งจากร้านขนมครกย่านสันติธรรมโดยให้ผลิต
ตามสูตรท่ีต้องการ แต่เม่ือถึงเวลาประกอบการจริงพบว่าไม่สามารถผลิตให้ได้และไม่สามารถ
ติดต่อไดเ้น่ืองจากปิดกิจการจึงประสบปัญหาดา้นการผลิต  

6.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ในเดือนกรกฏาคมท่ีผ่านมา พบว่าในดา้นของการบริหารจดัการยงัไม่ดีนัก การ

เลือกท าเลท่ีตั้งร้านไม่สอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้และตวัผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายไม่ตรงตามแผนงานท่ีวาง
ไว ้แต่สมาชิกกลุ่มได้ลงความเห็นให้ยา้ยท าเลท่ีตั้งร้านไปอยู่บริเวณตลาดแม่เจดีย ์เพื่อเจาะกลุ่ม
ลูกคา้ใหม่ซ่ึงจะยา้ยท าเลท่ีตั้งในเดือน สิงหาคม 2561  

6.3 การตลาดและการขาย 
ในช่วงเร่ิมต้นกิจการธุรกิจขนม ค.ร.ก ยงัไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้มากนัก 

เน่ืองจากประสบปัญหาดา้นการผลิตสินคา้ ท าเลท่ีตั้งของร้านไม่สอดคลอ้งกบัสินคา้ท่ีจ าหน่ายและ
อยู่ในจุดท่ีไม่สามารถจอดรถไดโ้ดยสะดวก จึงท าให้ยอดขายสินคา้ท าได ้1,100 บาท และมีรายจ่าย
ทั้งส้ิน 1,766 บาท รวมขาดทุนสุทธิตลอดทั้งเดือนเท่ากับ 666 บาท ในด้านการส่งเสริมการขาย 
กิจการมิไดอ้อกรายการส่งเสริมการขายสินคา้แต่อยา่งใด 

6.4 การบริหารเงินทุน 
ในช่วงเดือนกรกฏาคม ท่ีผ่านมากิจการมียอดรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 

1,100 บาท และมีรายจ่ายจากค่าวตัถุดิบสินคา้และค่าเช่าท่ีอยู่ท่ี 1,765 บาท จึงท าให้กิจการขาดทุน
สุทธิอยู่ท่ี 665 บาท  เงินลงทุนทั้งหมด 4,665 จึงเหลืออยู่ ณ ปลายเดือนกรกฏาคมอยู่ท่ี 4,000 บาท 
กิจการจึงตอ้งเร่งใหเ้กิดผลก าไรจากการขายสินคา้โดยเร็วท่ีสุด  

6.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
 ดา้นความเส่ียงท่ีกิจการ ค.ร.ก ไดพ้บ ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นวตัถุดิบในการขาย คือ

น ้ าแป้งท่ีใชท้ าขนมครก เม่ือเกิดปัญหาขึ้นทางกลุ่มไดท้ดลองผลิตสูตรน ้ าแป้งของตนขึ้นมาเพื่อให้
สามารถกลบัมาจ าหน่ายขนมครกไดต้ามแผนท่ีวางไว ้แต่อยูใ่นระหว่างคน้หาสูตรและคาดวา่จะได้
สูตรท่ีสามารถจ าหน่ายไดใ้นเดือนถดัไป ในดา้นความเส่ียงของสถานท่ีจอดรถและบริเวณจุดขาย 
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กิจการฯ อยู่ในระหว่างการหาท าเลใหม่โดนจะยา้ยไปขายสินคา้บริเวณตลาดเจดีย ์ติดกับโรงเรียน
โกวิทยธ์ ารง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในเดือนถดัไป  

 
7. ธุรกจิ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต 

7.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ในช่วงเดือนกรกฏาคม ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต อยู่ในระหว่างการหาท าเล

ท่ีตั้งร้านท่ีเหมาะสม โดยไดม้องบริเวณตลาดแม่เจดีย ์อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซ่ึงมีผูค้นสัญจร และ
จบัจ่ายซ้ือของเป็นจ านวนมาก เป็นโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้ของกิจการ ในส่วนของวตัถุดิบได้
สั่งซ้ือมาเพื่อเตรียมพร้อมจ าหน่ายในเดือนถดัไป  

7.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการจดัการเน่ืองจากกิจการยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการขายในเดือน กรกฏาคม จึง

ยงัไม่เห็นรูปแบบของการบริหารจัดการมากนัก แต่พบว่ามีปัญหาเร่ืองของสมาชิกในกลุ่มท่ีมี
ความเห็นไม่ตรงกนัเร่ืองของการก าหนดจุดขาย และติดปัญหาเร่ืองเงินทุนของหุ้นส่วนธุรกิจ คือยงั
ไม่ไดรั้บเงินลงทุนจากนายนราวิชญ ์ ธิเตจ๊ะ จึงท าใหกิ้จการเร่ิมตน้ไดช้า้กวา่กลุ่มอ่ืน  

7.3 การตลาดและการขาย 
กิจการยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการขายและการส่งเสริมการขายในเดือนสิงหาคม  
7.4 การบริหารเงินทุน 
กิจการประสบปัญหาเงินทุนเน่ืองจากหุ้นส่วนยงัไม่ช าระเงินในการลงทุนอีกก่ึง

หน่ึงจากนายนราวิชญ ์ ธิเตจ๊ะ เน่ืองจากประสบปัญหาการเงิน นายกฤษฎา จนัคา จึงไดกู้ย้ืมเงินจาก
มารดาเพื่อมาลงทุนในกิจการ อีก 1,000 บาท รวม เป็น 2,000 บาท และจะไดน้ าเงินไปจดัซ้ือวตัถุดิบ
และอุปกรณ์ในการขายเพื่อใหพ้ร้อมขายในเดือนถดัไป   

7.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
การจดัการความเส่ียงของกิจการพบปัญหาดา้นการเงินในการเร่ิมตน้ธุรกิจ แต่ได้

หาทางออกโดยการกูย้ืมเงินจากแหล่งทุนส่วนตวัมาใช้ในกิจการ แต่หากการด าเนินกิจการประสบ
สภาวะขาดทุนในช่วงแรก กิจการอาจพบกบัปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ใน
ดา้นการจดัการความเส่ียงและและการแก่ไขปัญหาในเดือนกรกฎาคม จึงท าไดไ้ม่ดีนกั  

หมวดท่ี 3 หมวดธุรกจิออนไลน์ 
 1. ธุรกจิ Jarid Handmade Jewely 

1.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
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ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely จ าหน่ายตุ ้มหู Hand made เรซ่ินจากดอกไม้แห้ง
และดอกไม้สด จัดจ าหน่ายผ่านช่องทาง Facebook Fanpage เพียงช่องทางเดียว โดยในเดือน
กรกฏาคมท่ีผ่านมา เป็นช่วงทดลองผลิต ออกแบบ เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์สวยงามและมีคุณภาพมาก
ท่ีสุด กิจการสามารถจ าหน่ายตุม้หูได้ทั้งส้ิน 32 คู่ ขายส่งสินคา้คู่ละ 100 บาท รวมรายรับจากการ
จ าหน่ายสินคา้ 3,200 บาท  

1.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการจดัการการผลิต หุ่นสวนในกิจการไดก้ าหนดหนา้ท่ีงาน โดยหนา้ท่ีหลกัใน

การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การผลิต การด าเนินการผลิตสินคา้และจดัเก็บสินคา้ เป็นของ นางสาวฉัตร
ลดา  นาคภูรี และ นางสาวจุฑามาส  ใจหลัก โดยใช้ห้องเช่าของนาวสาวฉัตลดา นาคภูรี เป็น
สถานท่ีด าเนินธุรกิจ ส่วนหนา้ท่ีในการรับค าสั่งซ้ือและการจดัส่ง เป็นของนางสาวสุทธิดา  ไกลถ่ิน 
เป็นผูด้  าเนินการ ซ่ึงตลอดเดือน กรกฏาคม ท่ีผ่านมา กิจการพบปัญหาเรซ้ินท่ีใช้ผลิตตุ้มหูท า
ปฏิกิริยากบัอากาศ ท าให้เน้ือเรซ่ินขุ่นหมอง จึงแกไ้ขโดยใช้เวลาในการพกัเรซ่ินนานขึ้นและเพิ่ม
น ้ายาเคลือบใสเพื่อใหป้้องกนัปัญหาเรซ่ินขุ่น และมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความสวยงามขึ้น 

1.3 การตลาดและการขาย 
ด้านการตลาดในเดือนกรกฏาคม ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely ได้จัดรายการ

ส่งเสริมการขาย เม่ือลูกคา้สั่งซ้ือตั้งแต่ 100 ช้ิน ราคาคู่ละ 80 บาท สั่งซ้ือ 50 ช้ิน ราคาคู่ละ 90 บาท 
และสั่งซ้ือ 30 คู่ลงมา ราคาส่งคู่ละ 100 บาท โดยไดก้ าหนดราคาขายปลีก โดยก าหนดราคาขายปลีก
ส่งเสริมการขาย คู่ละ 99 บาทจากลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือเขา้มาจาก Facebook Fanpage ในเดือนกรกฏาคม 
สามารถจ าหน่ายได ้32 คู่ รวม ยอดขายทั้งส้ิน 3,200 บาท  

1.4 การบริหารเงินทุน 
กิจการมีรายรับจากการจ าหน่ายสินคา้ในเดือน กรกฏาคม จ านวน 3,200 บาท หัก

รายจ่ายจากวตัถุดิบและวสัดุในการผลิตสินคา้ จ านวน 803 บาท หักค่าใช้จายในการด าเนินงาน 
จ านวน 1,099 บาท กิจการมีก าไรทั้งส้ิน 1,298 บาท สาเหตุท่ีกิจการมีก าไรเน่ืองจากสามารถหา
แหล่งซ้ือวตัถุดิบท่ีราคาต ่าแต่ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพดี มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีต ่า จึงท าให้
กิจการมีก าไรในเดือนแรกของการด าเนินธุรกิจ    

1.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ความเส่ียงท่ีพบจากการด าเนินธุรกิจดา้นการผลิตสินคา้ เน่ืองจากเรซินท าปฏิกิริยา

กบัอากาศท าให้เน้ือเรซ่ินเปล่ียนสีเป็นสีขุน กิจการได้แก้ปัญหาโดยใช้เวลาในการพกัเน้ือเรซ่ินท่ี
นานขึ้นและเพิ่มน ้ ายาเคลือบใสเพื่อให้เน้ืองานออกมาสวยงามและมีคุณภาพ ในส่วนของการตลาด 
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กิจการจะเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ในช่องทางออนไลน์อ่ืน และเพิ่มการโฆษณาบน Facebook 
Fanpage แบบเสียค่าใชจ่้ายซ่ึงจะเร่ิมในเดือนสิงหาคม  
 
 2. ธุรกจิจ าหน่ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก 

2.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ธุรกิจจ าหน่ายตุ๊กตาหมี บ๊ิกไซด์ ในช่วงเดือนกรกฏาคมท่ีผ่านมา มียอดจ าหน่าย

สินคา้รวมทั้งส้ิน 21 ตวั รวมเป็นเงิน 24,510 บาท ซ่ึงมาจากการจ าหน่ายผ่านช่องทาง Facebook 
เพียงช่องทางเดียว โดยในเดือนท่ีผ่านมา ท ารายการส่งเสริมการขาย จากราคาปกติ 1,150 บาท จดั
จ าหน่ายเพียง 990 บาท พร้อมฟรีบริการจดัส่ง ซ่ึงถือเป็นการเริมตน้ท่ีดีในธุรกิจออนไลน์   

2.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการจดัการ หุ้นส่วนในธุรกิจมีการจดัแบ่งหน้าท่ีการด าเนินงานออกเป็น 2 

หน้าท่ีหลกั คือ 1 หน้าท่ีดา้นการบริหารการเงินและการจดัท าบญัชี การรับช าระค่าสินคา้ และการ
ช าระค่าสั่งซ้ือสินคา้ เป็นหนา้ท่ีของ นางสาวธญัญานุช  อรุณโรจน์ ส่วนหนา้ท่ี 2 คือการรับค าสั่งซ้ือ 
การโฆษณาผ่าน Facebook Fanpage เป็นหน้าท่ีของ นางสาววิไลวรรณ   ขนัยา และ นางสาว วิภา
รัตน์  วนันอก  เน่ืองจากเป็นการขายสินคา้ในรูปแบบรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ในเพจ แลว้สั่งสินคา้จาก
โรงงานไปยงัท่ีอยูข่องลูกคา้โดยตรงจึงท าใหล้ดขั้นตอนในการจดัเก็บสินคา้ไวร้อจ าหน่าย  

2.3 การตลาดและการขาย 
ในเดือนท่ีผ่านมา ด้านการตลาดใช้การโฆษณาในเพจ Facebook เพียงช่องทาง

เดียว และมีการก าหนดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย จากราคาปกติ 1,150 บาท ลดเหลือ 990 
พร้อมฟรีค่าบริการจดัส่ง จึงท าใหไ้ดย้อดขายจ านวน 21 ตวั เป็นเงิน 24,510 บาท   

2.4 การบริหารเงินทุน 
ในเดือนกรกฏาคม มียอดจ าหน่ายสินคา้รวมทั้งหมด 24,510 บาท หักตน้ทุนสินคา้

ขาย  17,850  บาท   รวมได้ก าไร 6,660  บาท แต่เม่ือกิจการหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 5,299 
บาท พบว่ากิจการเหลือก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบั 1,361 บาท ในส่วนของการบริหารเงินทุน
กิจการสามารถบริหารให้เกิดผลก าไรได้ตั้ งแต่เดือนแรกท่ีประกอบกิจการ แต่ผลก าไรจากการ
ด าเนินธุรกิจเม่ือหักค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานยงัถือว่ามีผลตอบแทนท่ีนอ้ยซ่ึงอาจเกิดจากยอดขาย
ยงัไม่มากพอเน่ืองจากจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางเดียวคือ Facebook ทางนักศึกษาประกอบการจึง
จะเพิ่มยอดขายสินคา้ไปยงัช่องทางอ่ืน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายใหกิ้จการมีรายรับท่ีมากพอต่อการ
ด าเนินงานต่อไป  

 



68 
 

 

2.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ปัญหาท่ีพบในเดือนแรกของการประกอบการ ดา้นการจดัการยงัไม่พบปัญหาใด 

แต่สมาชิกในกลุ่มตอ้งการยอดขายสินคา้ท่ีมากขึ้น จึงอยู่ในช่วงของการคน้หาช่องทางขายใหม่ โดย
อาจจะเพิ่มช่องทางจ าหน่ายสินคา้ไปยงัช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ เช่น Soopee และ Lazada หรือการสั่ง
สินค้ามาเก็บเป็นสินค้าคงคลังเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าสนใจโดยอาจจัดกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์สินคา้เพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ห็นสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือ   

 
3. ธุรกจิจ าหน่ายรองเท้า Out let Online 

3.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ Out let Online  เป็นการด าเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ท่ีไม่

มีหนา้ร้านและสถานท่ีจดัเก็บสินคา้ แต่ใชว้ิธีการรับค าสั่งซ้ือและส่งค าสั่งซ้ือไปยงัโรงงานเพื่อจดัส่ง
สินค้าตรงไปยงัท่ีอยู่ของลูกค้า จึงเป็นลักษณะการประกอบการแบบซ้ือมาขายไป โดยในเดือน 
สิงหาคม จากการโฆษณาบน Facebook Fanpage มีลูกคา้สอบถามถึงสินคา้หลายราย แต่ไม่ตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ ท าใหต้ลอดทั้งเดือนกรกฏาคม ไม่มียอดจ าหน่ายสินคา้แมแ้ต่ช้ินเดียว  

3.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการจดัการยงัไม่เห็นไดช้ดัเจนในช่วงเดือนแรกเน่ืองจากยงัไม่มียอดจ าหน่าย

สินคา้ แต่กิจการไดส้ร้าง Facebook Fanpage พร้อมลงรูปภาพสินคา้แต่ยงัไม่มีการโฆษณาแบบเสีย
ค่าใชจ่้ายบน Facebook และการจดัรายการส่งเสริมการขายสินคา้แต่อยา่งใด  

3.3 การตลาดและการขาย 
เดือนแรกของการประกอบการยงัไม่มียอดจ าหนายสินค้าและการจัดรายการ

ส่งเสริมการขายแต่อยา่งใด 
3.4 การบริหารเงินทุน 
ในเดือนแรกกิจการมีเงินลงทุนและหมุนเวียนในกิจการ จ านวน 4,000 บาท และยงั

ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินการในกิจการแต่อยา่งใด 
3.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ในเดือนท่ีผ่านมา พบความเส่ียงจากการจ าหน่ายสินคา้ไม่ได ้ในเดือนถดัไปจะจดั

รายการส่งเสริมการขายโดยการก าหนดโปรโมชั่นลดราคาสินคา้ ฟรีค่าบริการจดัส่ง และจ าใช้
บริการโฆษณาบน Facebook Fanpage แบบมีค่าใชจ่้าย โดยจะเร่ิมทดลองในเดือนสิงหาคม 
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4. ธุรกจิ Cokyqler  
4.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ในช่วงเดือน กรกฏาคม กิจการขายเส้ือผ้า Cokyqler เน้นการขายสินค้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์โดยสร้างเพจใน Instragram โดยตั้งแต่สั่งซ้ือสินค้าจากเมืองจีนเพื่อมาเก็บเป็น
สินค้าคงคลังรอขายในเดือนท่ีผ่านมา จ าหน่ายได้เพียง 1 ตัว โดยนักศึกษาประกอบการได้ให้
ความเห็นวา่อาจเป็นเพราะยงัมิไดท้ าการโฆษณาในเพจท่ีดีพอ และอยูใ่นระหวา่งการหาช่องทางการ
ขายอ่ืนเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้เพิ่มเติม 

4.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
 ดา้นการจดัการ เน่ืองจากเป็นธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์และธุรกิจเจา้ของคน

เดียวไม่มีลูกน้องและทีมงาน การบริหารจัดการทั้งด้านการสั่งซ้ือสินคา้ การจดัเก็บ การบริหาร
เงินทุน และการจดัส่งสินคา้ จึงตอ้งด าเนินการด้วยตัวของนักศึกษาเอง แต่เน่ือจากยอดจ าหน่าย
สินคา้เดือนท่ีผา่นมายงัไม่ดีนกั จึงท าใหย้งัไม่พบปัญหาใด 

4.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นการตลาดในเดือนท่ีผ่านมาเป็นช่วงของการเร่ิมตน้กิจการ ธุรกิจ Cokyqler จึง

ยงัไม่ไดจ้ดัรายการส่งเสริมการขาย และการโฆษณาบนเพจใน Instragram ซ่ึงงอาจเป็นสาเหตุท่ีท า
ให้มียอดจ าหน่ายสินคา้เพียงแค่ 1 ตวั โดยจ าหน่ายให้กบัคนรู้จกัเท่านั้น ในเดือนถดัไป จะไดท้ าการ
โฆษณาบนเพจให้มากขึ้น มีการถ่ายภาพโฆษณาสินคา้ลงใน Instragram และเพิ่มบริการจดัส่งสินคา้
ในเขตพื้นท่ี อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

4.4 การบริหารเงินทุน 
ในเดือนท่ีผา่นมา กิจการใชเ้งินลงทุนเพื่อสั่งซ้ือสินคา้เขา้มาจ าหน่าย จ านวน 6,810 

บาท รวม ค่าขนส่ง 600 บาท รวมใชจ่้ายในการขายสินคา้ 7,410 บาท โดยกนัเป็นเงินสดหมุนเวียน
ในกิจการ 2,590 บาท รวมเงินลงทุนในกิจการทั้งส้ิน 10,000 บาท แต่มียอดขายสินคา้เพียง 1,530 
บาท  หักตน้ทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รวม  1,000 บาท รวมกิจการ มีก าไรจากการ
ด าเนินงานทั้งส้ิน 530 บาท ซ่ึงถือเป็นผลก าไรท่ีนอ้ยมาก และไม่คุม้ค่าต่อการด าเนินกิจการ อีกทั้ง
ยงัไม่ไดปั้นส่วนค่าแรงและค่าเช่าสถานท่ีใชใ้นการจดัเก็บสินคา้แต่อยา่งใด   

4.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
การจดัการความเส่ียงดา้นยอดขาย ในเดือนท่ีผ่านมายงัไม่มีการโฆษณาแบบเสีย

ค่าใช้จ่ายใน Instragram และไม่มีการจดัรายการส่งเสริมการขายแต่อย่างใดจึงท าให้โอกาสในการ
จ าหน่ายสินคา้มีนอ้ย ซ่ึงนกัศึกษาประกอบการ จะทดลองโฆษณาแบบเสียค่าใชจ่้าย ใน Instragram 
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และส ารวจเพื่อหาท าเลหนา้ร้านเพื่อฝากขายสินคา้ ณ ตลาดรินค า บนถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
และจะเร่ิมด าเนินการในเดือน สิงหาคม  

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินธุรกจิในเดือน สิงหาคม (สรุปรายงานผลการด าเนินงานคร่ึงภาค
การศึกษา) 

 จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบสังเกตการณ์ด าเนินงานโครงงานธุรกิจ พร้อมกบัการรับฟังการ

รายงานผลการด าเนินงานในช่วงเดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงไดว้ิเคราะห์แยกตามปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

โอกาสในการสร้างธุรกิจและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นผูป้ระกอบการของนักศึกษา ซ่ึงมี

องคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี ความส าเร็จดา้นการจดัการ ดา้นการตลาดและการขาย ความส าเร็จดา้น

การบริหารเงินทุน และความส าเร็จดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา    

ผลการศึกษาในแต่ละหมวดธุรกิจจะมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มโครงงานธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี   

1. หมวดธุรกจิเฟรนไชส์  
  1. ธุรกจิ ต. เน้ือย่าง 

1.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
สถานการณ์โดยทั่วไปยงัคงจ าหน่ายได้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากในบริเวณลาน

กิจกรรม Think Park มีคู่แข่งท่ีขายสินคา้ในประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัเพียงรายเดียว และเป็น
ร้าน ต.เน้ือยา่ง ของผูซ้ื้อเฟรนไชส์อีกรายหน่ึงซ่ึงตั้งอยู่บริเวณลานกิจกรรมหา้งสรรพสินคา้เมยา่ แต่
ก็ไม่ไดก้ระทบกบัยอดขายสินคา้มากนกั โดยนายพนารักษ ์มะโน นกัศึกษาประกอบการมองวา่ เป็น
โอกาสในการขายสินคา้มากขึ้น เน่ืองจากลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้จากอีกร้านหน่ึง แลว้เดินขา้มมาเดิน
ชมสินคา้ยงัอีกฝ่ังหน่ึงแต่ในระหว่างทางทานสินคา้หมดแลว้และอยากทานต่อก็สามารถซ้ือสินคา้
เพิ่มจากร้านของตนได้  ปัญหาท่ีพบในระหว่างประกอบการอาจมีบางวนัท่ีฝนตกท าให้ยอดขาย
สินคา้นอ้ย กบัทาง Think Park จะขอขึ้นค่าเช่าท่ีอีก 50 บาท ต่อวนั แต่ไม่ไดร้ายจ่ายท่ีเพิ่มขึ้นน้ีไม่ได้
กระทบกบัการประกอบการมากนกั 

1.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านบริหารจดัการ นายพนารักษ์  มะโน นักศึกษาประกอบการสามารถบริหาร

จดัการร้านดว้ยตนเองไดเ้ป็นอย่างดี ไม่พบปัญหาใดในการด าเนินธุรกิจ และมีการใช้ Application 
Line เขา้มาช่วยในการประสาน สั่งการ จดัตารางเวรงานและติดตามงานจากลูกจา้งในร้านไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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1.3 การตลาดและการขาย 
ในช่วงเดือนท่ีผา่นมากิจการ ต.เน้ือยา่ง มียอดขายโดยเฉล่ียประมาณ วนัละ 5,000 – 

6,000 บาท ต่อวนั หักต้นทุนคงท่ีโดยประมาณ วนัละ 1,500 บาท จะได้ก าไรในการขายสินค้า
ประมาณวนัละ 3,500 – 4,500 บาท โดยจะคงโปรโมชั่นซ้ือ 10 ไม้ แถม 1 ไม้ ต่อไป เพื่อรอรับ
นกัท่องเท่ียวในช่วง Hi - Season ของจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.4 การบริหารเงินทุน 
ในเดือนสิงหาคม กิจการ ต.เน้ือย่างมีรายได่จากการขายสินคา้รวมทั้งส้ิน 79,300 

บาท หักค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 63,701 บาท รวมก าไรสุทธิอยู่ท่ี 15,599 บาท หากเทียบ
สัดส่วนก าไรต่อยอดขายคิดเป็น 19.67 % เม่ือเทียบกบัอตัราก าไรในเดือนท่ีผ่านมา ถือมีเปอร์เซ็นต์
ท่ีน้อยกว่า แต่เม่ือดูจากยอดจ าหน่ายสินค้า คือว่ากิจการมีการพัฒนายอดขายสินค้าท่ีดีขึ้น โดย
สามารถขายสินคา้ไดเ้พิ่มจากเดือนก่อนถึง 58,200 บาท ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้น จึงผนั
แปรจากยอดขายสินคา้ท่ีมากขึ้นนัน่เอง  

1.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ความเส่ียงท่ีพบในกิจการคืออาจมีสินคา้ไม่พอขายในบางวนัท่ีลูกคา้มาก 

จึงจะได้สต๊อคสินค้าเพิ่มเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอส าหรับการขายในแต่ละวนั ในส่วนของค่าเช่า
สถานท่ีขายสินคา้ถึงทาง Think Park จะเพิ่มค่าเช่าท่ีขึ้นอีกวนัละ 50 บาท แต่เม่ือเท่ียบกบัยอดขาย
สินคา้ท่ีไดรั้บ ยงัถือวา่รับไดก้บัส่วนต่างท่ีเพิ่มขึ้นน้ี 
 
 2. หมวดธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม  
  1. ธุรกจิ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด  

1.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

สิงหาคม ท่ีผ่านมา ทางร้านได้พยายามหาท าเลตั้งร้านใหม่ โดยทดลองยา้ยจุดขายมาบริเวณร้าน
เสวนาพาเพลีน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  สินคา้มียอดขายเพิ่มขึ้นจากจุดขายเดิม แต่หลังจาก
ทดลองขายสินคา้ไดส้องวนักลบัเจอปัญหาถูกไล่ท่ีเน่ืองจากมีปัญหากบัเจา้ของพื้นท่ีเช่ารายเดิม จึง
ยา้ยมาตั้งร้านบริเวณหน้าร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ของครอบครัวนาย นราพงษ์ สุวรรณตระกูล 
บริเวณการเคหะหนองหอย จ.เชียงใหม่ ในภาพรวมของเดือนสิงหาคม กิจการสามารถขายสินคา้ได้
แต่อาจพบอุปสรรคด้านการขายเน่ืองจากอยู่ในช่วงฤดูฝน ในส่วนของการผลิตสินคา้พบปัญหา
ตน้ทุนวตัถุดิบขึ้นราคา แต่ไม่ไดป้รับราคาสินคา้ขึ้นเน่ืองจากสามารถรับกบัตน้ทุนท่ีเพิ่มขึ้นได ้หาก
วตัถุดิบขึ้นราคาต่อเน่ือง อาจพิจารณาปรับราคาสินคา้ขึ้นใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป    
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ภาพท่ี 4.17 แสดงจุดขายใหม่ของกิจการ Dr. Grill หมูยา่งกะทิสด ณ การเคหะหนองหอย อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 
ท่ีมา ผูว้ิจยั 

1.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการบริหารจดัการร้านในสิงหาคมท่ีผา่นมา พบวา่สมาชิกในกลุ่มมีการจดัแบ่ง

หนา้ท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินการต่าง ๆ ตามตารางหนา้ท่ี ท่ีไดจ้ดัไว้ เหมือนเดือนกรกฏาคม 
ในส่วนของสมาชิกในกลุ่มธุรกิจพบปัญหาความเห็นท่ีไม่ลงรอยกนับา้งในเร่ืองของการยา้ยท าเล
ท่ีตั้งในช่วงแรก แต่สามารถพูดคุยปรับความเขา้ใจกันได้และด าเนินธุรกิจร่วมกันได้ในท่ีสุด ใน
ส่วนของท าเลท่ียา้ยมาในบริเวณการเคหะหนองหอย นอกจากท าให้กิจการมียอดขายสินคา้เพิ่มขึ้น 
และยงัสามารถลดตน้ทุนค่าเช่าสถานท่ี และมีความสะดวกในเร่ืองของการจดัเก็บวสัดุและอุปกรณ์
ในการผลิตเน่ืองจากสามารถฝากอุปกรณ์เหล่าน้ีท่ีคลังสินค้าหลังร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดของ
ครอบครัวนายนราพงษ ์สุวรรณตระกูล ไดใ้นจุดเดียว 

1.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลิตภณัฑ์วางจ าหน่ายเหมือนในเดือนกรกฏาคม คือ เน้ือหมูย่าง  

เน้ือหมูสามชั้นยา่ง เน้ือสันคอยา่ง ไส้หวาน แป้งนม คางหมู ลิ้นหมู และใส้สุดยา่ง พร้อมน ้ าจ้ิม 3 รส 
ไดแ้ก่ น ้ าจ้ิมสามรส น ้ าจ้ิมแจ่วแซบ และน ้ าจ้ิมแจ่วมะขาม โดยมีสินคา้ขายดี คือ รายการเน้ือหมูย่าง 
และเน้ือสามชั้นยา่ง ส่วนสินคา้อ่ืน ขายไดใ้นระดบัคงท่ี ส่วนของราคา ไดป้รับราคาท าโปรโมชัน่อยู่
ท่ี ขีดละ 30 บาท ยกเวน้แป้งนมท่ีจะขายราคา ขีดละ 35 บาทเท่าเดิมเน่ืองจากตน้ทุนสินคา้สูงท่ีสุด 
ในส่วนของช่องทางการจดัจ าหน่ายเดือนกรกฏาคมท่ีผ่านมา ใช้ช่องทางขายหน้าร้านพร้อมจัด
โปรโมชัน่โทรสั่งสินคา้หรือสั่งในช่องทางออนไลน์ หากจุดส่งสินคา้อยูใ่กลบ้ริเวณหนา้ร้าน และมี
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ยอดขายสินคา้เกิน 50 บาทขึ้นไป ดา้นการส่งเสริมการขายเดือน สิงหาคม ท่ีผา่นมา ไดจ้ดัโปรโมชัน่ 
ลดราคาขีดละ 35 บาท เวน้ เมนูแป้งนมท่ียงัคงราคาขาย 35 บาท  พร้อมปรับเวลาขายสินคา้มาขาย
ในช่วงเวลา 16.00 น. – 20.30 น.  โดยสรุปสถานการณ์การขายและการตลาดในเดือนสิงหาคม 
พบว่าหลงัจากยา้ยท าเลมายงัจุดขายใหม่ กิจการสามารถท ายอดขายไดเ้ฉล่ียวนัละ 800 บาท ขึ้นไป 
ซ่ึงถือว่าดีกว่าจุดขายเดิมท่ีขายไดเ้พียง 300 ถึง 500 บาท ต่อวนัเท่านั้น จุดขายท่ีดีจึงมีส่วนช่วยให้
สินคา้ของกิจการสามารถขายได ้

1.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบว่า ในเดือนสิงหาคม กิจการ Dr. Grill หมูย่าง

กะทิสด มีรายได้จากการขาย 11,045 บาท หักค่าตน้ทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนิน จ านวน  
9,933 บาท ไดก้ าไรสุทธิ เท่ากบั 1,112  บาท หากเท่ียบกบัผลประกอบการท่ีขาดทุนในเดือนท่ีผ่าน
มา พบว่า กิจการสามารถผลิกสถานการณ์ให้เกิดก าไรจากการด าเนินงานไดใ้นเดือนท่ี 2 ของการ
ประกอบการ แต่ยงัถือวา่เป็นรายไดท่ี้นอ้ยจากการประกอบธุรกิจ และเป็นปัญหาส าคญัท่ีกิจการตอ้ง
พยายามด าเนินการทางการตลาดเพื่อใหกิ้จการสามารถขายสินคา้ไดม้ากขึ้น 

1.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ดา้นความเส่ียงท่ีพบตลอดเดือนสิงหาคม คือ ความเส่ียงในเร่ืองของท าเลขายสินคา้

ท่ีพบปัญหาขดัแยง้กบัเจา้ของสถานท่ีเดิมจนถูกไล่ท่ี นกัศึกษาประกอบการไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของการ
ติดต่อประสานงาน และมารยาทในการท าธุรกิจ ว่า ในการคน้หาท าเลเพื่อขายสินคา้ ควรพบกับ
เจ้าของสถานท่ีท่ีแท้จริงหรือผูมี้อิทธิพลในพื้นท่ีท่ีเราจะท าธุรกิจก่อน เพื่อป้องกันปัญหาความ
ขดัแยง้ในการด าเนินธุรกิจในภายหลงั แต่หลงัพบปัญหา นกัศึกษาประกอบการไดแ้กปั้ญหาโดยยา้ย
จุดขายจากพื้นท่ีขดัแยง้ไปยงัจุดตั้งร้านปัจจุบนัคือ บริเวณการเคหะหนองหอย จนสามารถขายสินคา้
ได้ในท่ีสุด อีกความเส่ียงท่ีพบ คือความเส่ียงจากการผลิตสินคา้ขาย โดยหลงัจากขายสินคา้ในจุด
ขายใหม่ไดไ้ม่นาน ก็ถูกร้องเรียนจากร้านคา้ฝ่ังตรงขา้มเน่ืองจากควนัจากการย่างสินคา้ขายลอยเขา้
ร้านคา้ฝ่ังตรงขา้ม ทางกิจการจึงแกไ้ขปัญหาดว้ยการท าปล่องควนัให้สูงขึ้น และยา้ยเตาย่างไปไว้
ด้านหลงัร้านเพื่อลดปัญหาท่ีเกิดขึ้น หลงัจากแก้ปัญหาด้วยวิธีดังกล่าว ก็ไม่พบขอ้ร้องเรียนจาก
ร้านคา้ขา้งเคียงเพิ่มแต่อยา่งใด  
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ภาพท่ี 4.18 กิจการ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด ไดย้า้ยเตาย่างมาอยู่บริเวณตรอกริมถนนหลงัร้านเพื่อ
ป้องกนัปัญหาควนัลอยกระทบร้านคา้ในบริเวณใกลเ้คียง  
ท่ีมา ผูว้ิจยั 

2. ธุรกจิ Chicken Q 

2.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

สิงหาคม ท่ีผ่านมา เป็นช่วงแรกของการเร่ิมตน้กิจการ จุดตั้งร้านอยู่ในตลาดเจดีย ์ติดกบัโรงเรียน
โกวิทยธ์ ารง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากการทดลองขายสินคา้ พบว่าราคาท่ีก าหนดไวค้ือ 
ไก่ป๊อบขนาดแก้วกระดาษไซด์เล็ก 29 บาท  แก้วกระดาษไซด์ใหญ่ 35 บาท ไม่สามารถขายได้
เน่ืองจากลูกคา้ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ เป็นเด็กนักเรียนในระดบัชั้นประถม และมธัยม ท่ีมีก าลงัซ้ือนอ้ย 
จึงไดป้รับลดราคา และขนาดบรรจุสินคา้ 2 ขนาดคือ แก้วกระดาษเล็ก ขายในราคา 15 บาท และ
แกว้กระดาษใหญ่  ขายในราคา 25 บาท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มและก าลงัซ้ือของลูกคา้ จึงสามารถ
ขายสินค้าได้ปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ในภาพรวมของการขายสินค้ายงัมียอดขายน้อยกว่าเป้าหมายท่ี
คาดการณ์ไว ้ 

2.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการบ ริหารจัดการร้าน ใน เดือนสิ งหาคม ซ่ึ งเป็น เดือนแรกของการ

ประกอบการในรูปแบบเจา้ของคนเดียว ในส่วนของการจดัการร้าน นายนครินทร์ วงศย์งัประเสริฐ 
สามารถบริหารจดัการทั้ง การจดัการการผลิตสินคา้และการจดัซ้ือ การขายสินคา้  และการบริหาร
สินคา้และจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ไดเ้องโดยไม่พบปัญหาใด แต่ปัญหาท่ีพบโดยส่วนใหญ่อยู่ในเร่ือง
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ของการขายสินคา้ เน่ืองจากยอดขายสินคา้ยงัไม่เป็นท่ีพอใจ ซ่ึงจะไดจ้ดัรายการส่งเสริมการขายและ
ทดลองออกผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อทดลองตลาดต่อไป  

2.3 การตลาดและการขาย 
ด้านผลิตภณัฑ์ จะมีผลิตภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่าย ได้แก่ ไก่ป๊อปราดซอสบาบิคิว เฟ

รนฟรายส์ และก าลงัหาผลิตภณัฑใ์หม่มาเติมให้ร้านมีสินคา้เพิ่มมากขึ้น คือ ชีสบอล ไก่ไม่มีกระดูก 
และเบอร์เกอร์ไก่ ซ่ึงไดล้ดราคาสินคา้และขนาดบรรจุให้สอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายในพื้นท่ี  
คือ แก้วกระดาษเล็ก ขายในราคา 15 บาท และแก้วกระดาษใหญ่  ขายในราคา 25 บาท แต่ใน
ภาพรวมกิจการยงัขายสินค้าไม่ได้ดีตามท่ีคาดการณ์ไว ้ จึงได้จดัท าใบปลิว ส่วนลด 10 % เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ร้านให้เป็นท่ีรู้จกั และจะไดท้ าเพจน าเสนอสินคา้พร้อมแจง้รายการส่งเสริมการขาย
ในเดือนถดัไป  

2.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบว่า ในเดือนสิงหาคม กิจการ Chicken Q มีรายได้

จากการขายทั้งส้ิน 5,254 บาท มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 3,978 บาท รวมก าไรจากการ
ด าเนินธุรกิจทั้งส้ิน 1,276 บาท ถือว่าเป็นรายไดท่ี้นอ้ยส าหรับการประกอบการ  จึงเป็นปัญหาส าคญั
ท่ี นายนครินทร์ วงศย์งัประเสริฐ จะตอ้งเร่งด าเนินการส่งเสริมการขายเพื่อให้ร้านเป็นท่ีรู้จกัแก่กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายน ามาสู่ยอดขายสินคา้ท่ีมากขึ้นต่อไป   

2.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ดา้นความเส่ียงท่ีพบในเดือนสิงหาคม พบปัญหาดงัต่อไปน้ี 
2.5.1 สินคา้ขายไดน้อ้ย ไดแ้กไ้ขปัญหาโดยปรับลดราคาและขนาดบรรจุสินคา้ให้

สอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  จากท่ีไดก้ าหนดราคาสินคา้ขนาดแกว้กระดาษขนาดเลก็ 29 บาท  
แกว้กระดาษขนาดใหญ่ 35 บาท ปรับเป็น แกว้กระดาษเล็ก ขายในราคา 15 และแกว้กระดาษใหญ่  
ขายในราคา 25 บาท เพื่อให้สอดคลอ้งกบัก าลงัซ้ือของลูกคา้เป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นประถม และ
มธัยมศึกษา และผูป้กครองท่ีมารอรับบุตรหลาน 

2.5.2 ท าเลท่ีตั้ งร้านอยู่ในมุมอับ และทางโครงการตลาดเจดีย์สร้างร้ัวกั้นเขต
ระหว่างโรงเรียนโกวิทยธ์ ารง และตลาดเจดีย ์ท าให้ปริมาณนกัเรียนท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ลดลง อีกทั้งมี
คู่แข่งร้านสเต็คท่ีอยู่ใกลเ้คียงขายสินคา้ลกัษณะคลา้ยกนัจึงเกิดการแยง้ลูกคา้กนัขึ้น ความเส่ียงขอ้น้ี 
นักศึกษาประกอบการจะแกไ้ขโดยออกแจกใบปลิว และท าลองฝากขายสินคา้ในร้านคา้ท่ีอยู่นอก
ก าแพงตลาดเจดียเ์พื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ ซ่ึงจะไดด้ าเนินการในเดือนถดัไป   
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3. ธุรกจิมิสเตอร์เกลยีว 
3.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

สิงหาคมท่ีผ่านมา เป็นเดือนแรกของการเร่ิมประกอบธุรกิจ ท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆในดา้นการ
ด าเนินงาน วตัถุดิบ และการขาย ซ่ึงปัญหาท่ีพบในช่วงเดือนท่ีผา่นมา กิจการพบปัญหาดา้นการผลิต
สินคา้เน่ืองจากมนัเกลียวท่ีทอดได ้อมน ้ ามนั และไม่มีความกรอบ จึงทดลองเปล่ียนสูตรแป้งและ
อุณหภูมิในการทอดจนไดสู้ตรการทอดมนัเกรียวท่ีรสชาติดีและมีความกรอบ ในส่วนของท่ีตั้งร้าน 
ตั้งอยู่บริเวณตลาดเจดียจุ์ดขายเดียวกับ ธุรกิจ Chicken Q ของนายนครินทร์ วงศ์ยงัประเสริฐ ใน
ลกัษณะร่วมหารค่าเช่าและใช้พื้นท่ีหน้าร้านร่วมกนัเน่ืองจากกิจการทุนน้อย ในเดือนน้ีกิจการพบ
ช่วงเวลาท่ีกิจการสามารถขายสินค้าได้ดี คือช่วงเวลา 15.00 น. ไปจนถึง 17.00 น. ของทุกวนั
โดยเฉพาะวนัจนัทร์ถึงศุกร์ เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูป้กครองท่ีมารอ
รับบุตรหลานท่ีมาเรียนในโรงเรียนโกวิทยธ์ ารงค ์อ.เมือง จ.เชียงใหม่  อุปสรรคใ์นการขายสินคา้ใน
เดือนน้ี คือเร่ิมเขา้สู่ฤดูฝน ท าใหข้ายสินคา้ไม่ไดใ้นบางวนั  

3.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการบริหารจัดการร้านในช่วงเดือน ท่ีสอง ด้านการจัดสรรหน้าท่ีการ

ด าเนินงาน ยงัคงเป็นไปในลกัษณะการช่วยกันด าเนินการ โดยหน้าท่ีในการทอดและการปรุงรส 
และการจดัซ้ือวตัถุดิบเป็นของ นายสมศกัด์ิ  สนิท หน้าท่ีการจดัเตรียมวตัถุดิบ น ามนัเขา้เคร่ืองหั่น
เกลียว เสียบไม ้เป็นของ นายธนากร ชมภูธญั และหน้าท่ีในการจดบนัทึกรายการบญัชีและยงัช่วย
จดัเตรียมวตัถุดิบเป็นของ นางสาวเยาวลกัษณ์ พลหาญ ซ่ึงตลอดเดือนท่ีผา่นมาไม่พบปัญหาดา้นการ
จดัแบ่งหนา้ท่ีภายในร้าน แต่พบปัญหาวตัถุดิบขายตลาด และดอ้ยคุณภาพเน่ืองจากมนัฝร่ังถูกน ้ าเกิด
ความช่ืนทอดไม่กรอบ จึงแก้ไขปัญหาโดยการน าวตัถุดิบท่ีพบปัญหามาวางผึ่ งแดดให้แห้ง ก็
สามารถน ามาใชผ้ลิตสินคา้ไดเ้หมือนเดิม  

3.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลิตภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่ายในเดือนน้ี ไดแ้ก่ มนัเกรียวทอด รสซาว

ครีมและหัวหอม รสพิซซ่า รสปาปรีกา้ รสลาบ รสชีส รสตม้ย  า และรสบาบิคิว  มีราคาไมล้ะ 20 
บาท ทุกรสชาติ และไดจ้ดัรายการส่งเสริมการขายโดยเม่ือซ้ือมนัเกลียวครบ 3 ไม ้ลดราคาเหลือ 50 
บาท จากปกติ 60 บาท ท าให้ได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น โดยมียอดรวมจากการจ าหน่ายมันเกล่ียว
ทั้งหมด 6,430 บาท และจะทดลองแจกใบปลิวเพื่อประชาสัมพนัธ์ร้านใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในเดือนถดัไป  
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3.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบวา่ ในเดือน สิงหาคม กิจการ มนัเกลียว มีรายได้

จากการขาย เขา้มาทั้งส้ิน 6,430 บาท หักค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรวม 4,307 บาท กิจการมีก าไร
สุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 2,123 บาท ในเดือนน้ี กิจการไม่มีการซ้ืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจใดๆ  

3.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ด้านความเส่ียงท่ีพบในเดือนท่ีผ่านมา กิจการมิสเตอร์เกลียวพบปัญหาในการ

ด าเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 3.5.1 สถานท่ีตั้งของกิจการท าเลการขายไม่ดี ขายสินคา้ไดน้อ้ยและถูกบงั

หน้าร้าน หุ้นส่วนกิจการจึงวางแผนจัดท าใบปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นท่ีรู้จักซ่ึงจะ
ด าเนินการในเดือนถดัไป อีกทั้งจะเพิ่มจุดขายอีก 1 จุดร่วมกบัธุรกิจ Chicken Q โดยน าสินคา้ไปตั้ง
โต๊ะขายยังบ ริเวณทางเท้าติดกับโรงเรียนโกวิทย์ธ ารงค์ เพื่ อ เพิ่ มโอกาสในการขายและ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดรั้บรู้ 

3.5.2 พบปัญหาวตัถุดิบขาดตลาดและไดว้ตัถุดิบไม่ตรงตามความตอ้งการ 
กิจการแกไ้ขโดยการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพื่อน ามาจดัเก็บเป็นวตัถุดิบคงคลงัเพิ่มขึ้น และหากพบวตัถุดิบ
คือมันฝร่ังท่ีถูกล้างน ้ ามาแล้ว ก็จะน ามาตากผ่ึงแดดไล่ความช่ืนก่อนน ามาจัดเก็บก็สามารถใช้
วตัถุดิบนั้นผลิตสินคา้ไดมี้คุณภาพเหมือนเดิม  

3.5.3 ปัญหาด้านการผลิต กิจการไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันในช่วงท่ี
ลูกคา้เขา้มาซ้ือสินคา้พร้อมกันในปริมาณมาก กิจการแก้ไขปัญหาน้ีโดยจะได้จดัซ้ือเตาทอดมัน
เกล่ียวเพิ่มอีก 1 เตา เน่ืองจากเตาเดิมท่ีใชผ้ลิตสามารถทอดได ้คร้ังละ 2 ไมเ้ท่านั้น  

 
4. ธุรกจิ EP หมูทอดนมสด  
4.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

สิงหาคมท่ีผา่นมา กิจการไดย้า้ยสถานท่ีตั้งร้านมายงับริเวณหนา้ร้าน Backyard ซ่ึงเป็นสถานบนัเทิง
ขนาดเล็กตั้ งอยู่บริเวณสันติธรรมพลาซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยให้เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีน้ี
เน่ืองจากเป็นจุดขายท่ีน่าจะมีผูค้นสัญจรไปมามาก และเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ให้กบักลุ่มนัก
เท่ียวท่ีมาเท่ียวยงัสถานบนัเทิงในบริเวณใกลเ้คียง อีกทั้งในเดือนน้ีนักศึกษาประกอบการไดท้ าการ
ปรับสูตรและเปล่ียนเมนู เป็นขา้วย  าหมูกอ้นทอดเพื่อให้ตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือนักเท่ียวท่ี
มกัจะรับประทานย  า เป็นอาหารกบัแกลม้ในขณะด่ืมสุรา ดงันั้นในช่วงเดือนสิงหาคมจึงเป็นช่วงท่ี
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กิจการมีการปรับเปล่ียนองค์ประกอบต่างๆในกิจการเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้าง
ยอดขายใหกิ้จการเพิ่มขึ้น 

4.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการบริหารจดัการร้านในช่วงเดือนสิงหาคม พบว่ากิจการมีการปรับสูตรและ

ปรับรูปแบบของสินคา้ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ในส่วนของการจดัแบ่งหน้าท่ีการท างาน
ยงัคงรูปแบบการด าเนินการเหมือนเดือนกรกฏาคม ท่ีให้สมาชิกทุกคนเขา้ร้านเพื่อช่วยขายสินคา้
เน่ืองจากยงัเป็นท าเลใหม่ และเมนูการขายใหม่ ในส่วนของวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ขายสินคา้ จะใช้
วิธีการขนยา้ยจดัเก็บและใช้ห้องพกัของ นางสาวอกัษรสมัย โตพญัญะ เป็นสถานท่ีจดัเก็บและ
คลงัสินคา้เหมือนในเดือนท่ีผา่นมา โดยในช่วงแรกใหทุ้กคนท าหนา้ท่ีช่วยขนยา้ย และช่วยท าความ
สะอาดอุปกรณ์ต่างๆ   

ปัญหาท่ีพบอีกประการหน่ึงของการด าเนินธุรกิจในเดือนสิงหาคมกิจการยงัคงพบ
ปัญหาวตัถุดิบในการผลิตสินคา้เน่าเสียจากสินคา้ขายไม่ได้ ซ่ึงเกิดจากระบบการจดัซ้ือและการ
จดัการการขายและคลงัสินคา้ไม่มีประสิทธิภาพ สมาชิกในกลุ่มทราบถึงปัญหาและจะหาวิธีการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยพยายามลดปริมาณการสต๊อคสินคา้คง และสังเกตสินคา้ขายดีเพื่อจดัการ
การสั่งซ้ือสินคา้ใหมี้ปริมาณท่ีพอเหมาะ  

4.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่ายในเดือน สิงหาคม มีการปรับเปล่ียนจาก

หมูห่อขา้วทอดในน ้ ามนัและเมนูหมูป้ันกอ้นห่อใส้ชีส เป็นย  าหมูกอ้นทอดเพื่อใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้
เป้าหมายคือนกัเท่ียวและสมาชิกในกลุ่มมีความถนดัในเมนูน ามากกว่าเมนูทอด ท าให้ไดสิ้นคา้ท่ีมี
รสชาติดี โดยจ าหน่ายในราคาจานละ 49 บาท โดยเพิ่มเมนู ปีกไก่ทอด เอน็ไก่ทอด ย  ารวม ย  าวุน้เส้น 
และนกัเก๊ตไก่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้ให้มากขึ้น โดยในเดือนสิงหาคม กิจการมียอด
จ าหน่ายสินคา้ทั้งส้ิน 7,816 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ถึง 5,730 บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากท าเลท่ีดีขึ้น 
และสินคา้ท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น 

ในส่วนของการส่งเสริมการขาย กิจการยงัไม่มีการจดัรายการส่งเสริมการขายดว้ย
การลดราคา แต่เน้นการส่งพนักงานในร้านออกไปน าเสนอสินคา้ถึงโต๊ะทั้งในร้าน Backyard เอง 
และร้านท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง เน่ืองจากลูกคา้เห็นสินคา้แต่ไม่กลา้เขา้มาซ้ือ ซ่ึงการใช้กลยุทธ์ิขาย
ตรงสามารถเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ใหก้บักิจการไดอ้ยา่งมากในเดือนท่ีน้ี  

4.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบว่า ในเดือนสิงหาคม กิจการ EP หมูทอดนมสด 

มีรายได้จากการขายสินคา้ จ านวน 7,816 บาท หักตน้ทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 
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6,610  บาท รวมก าไรสุทธิ เท่ากบั 1,206 บาท กิจการมีก าไรในเดือนสิงหาคมเน่ืองมาจากยอดขาย
สินคา้ท่ีเพิ่มมากขึ้นจากการยา้ยท าเลและปรับเปล่ียนรูปแบบสินคา้ใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

4.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ด้านความเส่ียงท่ีพบในเดือนท่ีผ่านมา พบปัญหาสินค้าขายไม่ได้ในบางวัน 

เน่ืองจากเร่ิมเขา้สู่ฤดูฝนและสถานบนัเทิงในระแวกส่วนใหญ่ เป็นร้านเปิดโล่ง กลุ่มนักเท่ียวส่วน
ใหญ่ใชร้ถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะ จึงท าให้ปริมาณลูกคา้ท่ีมาเท่ียวยงัสถานบนัเทิงน้อยลง ส่งผล
กระทบกับยอดขายกับกิจการอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหา กิจการอาจเพิ่มช่อง
ทางการขายอ่ืนๆ เช่น บริการส่งสินคา้ออนไลน์ในบริเวณใกลเ้คียงเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายต่อไป  

ความเส่ียงด้านสินค้าและวตัถุดิบเน่าเสียได้วางแผนบริหารจัดการโดยการซ้ือ
วตัถุดิบในปริมาณท่ีน้อยลง สังเกตสินคา้ขายดีเพื่อให้สามารถก าหนดปริมาณการสต๊อคสินคา้ได้
อย่างเหมาะสม เพิ่มความถ่ีในการซ้ือหรือรอบการสั่งซ้ือวตัถุดิบให้มากขึ้น เพื่อให้วตัถุดิบสดใหม่
และไม่คา้งสต๊อคจนเน่าเสีย ซ่ึงจะเร่ิมควบคุมอยา่งจริงจงัในเดือนถดัไป  

 

 

ภาพท่ี 4.19 ภาพจุดขายใหม่บริเวณสันติธรรมพลาซ่า และรายการสินคา้ใหม่ท่ีกิจการมีจ าหน่ายเพิ่ม
จากเดือนก่อน 
ท่ีมา ผูว้ิจยั 

 
5. ธุรกจิบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI)  
5.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

สิงหาคม ท่ีผ่านมากิจการประสบปัญหาร้านท่ีขอเช่าร่วมกบัร้านอาหารตะวนัตกบริเวณถนนท่าแพ 
พบปัญหาฝุ่ นและเสียงจากการปรับปรุงหนา้ร้านท่ีอยูตึ่กฝ่ังตรงขา้มท าให้กิจการไม่สามารถเปิดร้าน
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ได ้จึงไดเ้นน้การขายผ่านช่องทางออนไลน์ และพยายามหาหนา้ร้านเพื่อจ าหน่ายสินคา้ใหม่ โดยไป
จ าหน่ายสินคา้ในแผงตลาดตน้ล าใย ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในช่วงเชา้ ตั้งแต่เวลา 04.00 น. 
ถึง 07.00 น. ของทุกวนั และไดเ้ปล่ียนช่ือร้านเป็น EAZI LAZI เพื่อใหเ้หมาะกบัรูปแบบของสินคา้ท่ี
จ าน ามาขายเพิ่ม คือ กาแฟท่ีใชก้ะทิเป็นส่วนประกอบแทนน ้านมววั แฮมเบอร์เกอร์ และแซนวิซ  

5.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการบริหารจดัการร้านในช่วงเดือนท่ีสอง กิจการพบปัญหาท่ีตั้งร้านมีมลภาวะ

จากเสียงและฝุ่ นจากการปรับปรุงร้านคา้ในบริเวณใกลเ้คียง กิจการจึงไม่สามรรถเปิดร้านเพื่อขาย
สินคา้ตามท่ีไดว้างแผนไว ้จึงใชส้ถานท่ีเพื่อผลิตสินคา้รอขายเท่านั้น  

ดา้นการการบริหารจดัการและการจดัแบ่งหนา้ท่ีในการด าเนินการต่างๆ เน่ืองจาก
มีจ านวนสมาชิกในหุ้นส่วนกิจการ 2 คน จึงช่วยกนัท าหนา้ท่ีต่างๆ โดยหนา้ท่ีในการจดัซ้ือ การผลิต  
เป็นของ นางสาวอารียา  พรมแยม้ ในส่วนของการขนยา้ย และการขาย เป็นของ นางสาววชิราภรณ์ 
ถ่ินทพัไทย  

ดงันั้นในส่วนของการบริหารจดัการร้านในเดือนน้ียงัไม่มีประสิทธิภาพมากนกั 
5.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่ายในเดือน สิงหาคม จะเป็นบวัลอยสอดใส้

ธัญญาหาร พร้อมด้วยท๊อปป้ิง แต่ยงัไม่มียอดขายสินคา้มากนักเน่ืองจากหน้าร้านประสบปัญหา
มลพิษทางเสียงและฝุ่ นจากการก่อสร้าง จึงขายไดเ้พียงช่องทางออนไลน์ และขายผ่านหนา้ร้านแห่ง
ท่ี 2 ท่ีตลาดตน้ล าไย ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพียงเท่านั้น ในส่วนของการส่งเสริมการขาย 
กิจการไดจ้ดัท า Facebook Fanpage เพื่อโปรโมทและรับรายการสินคา้จากลูกคา้พร้อมบริการส่งใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการจัดรายการส่งเสริมการขาย  ย ังคงจัดท าใบปลิว
ประชาสัมพนัธ์ร้าน และสามารถน ามาเป็นส่วนลด 10 % หากสั่งซ้ือสินคา้ ครบ 150 บาท ขึ้นไป 
เหมือนกบัเดือนท่ีผา่นมา    

5.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบว่า ในเดือนสิงหาคม กิจการ บัวลอยไฮโซ 

(EAZI LAZI) มีรายได้จากการขายสินคา้ ทั้ งส้ิน 2,820 บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการทั้งส้ิน 3,775 บาท รวมกิจการมีก าไรทั้งส้ิน 955 บาท สาเหตุท่ีกิจการมียอดขายน้อย 
เน่ืองจากปัญหาจุดขายไดรั้บผลกระทบจากการต่อเดิมอาคารของร้านคา้บริเวณใกลเ้คียง และกว่าจะ
หาจุดขายใหม่ไดใ้ชเ้วลานานจนเกินไปจึงท าใหผ้ลประกอบการไม่ดีนกั 
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5.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ดา้นความเส่ียงท่ีพบในเดือนท่ีผ่านมา พบว่าจุดขายใหม่ พบปัญหามลพิษจากเสียง 

และฝุ่ นจากการก่อสร้าง ท าใหไ้ม่สามารถเปิดร้านเพื่อจ าหน่ายสินคา้ในช่วงกลางวนัได ้จึงแกปั้ญหา
โดยเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์พร้อมบริการส่ง และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ผ่านหนา้ร้าน
แห่งท่ี 2 บริเวณ ตลาดตน้ล าไย ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยเร่ิมจ าหน่าย ตั้งแต่เวลา 04.00 น. 
ถึง 07.00 น. ของทุกวนั 

 

 

ภาพท่ี 4.20 แสดงจุดขายใหม่ของกิจการบริเวณตลาดตน้ล าใย ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ท่ีมา ผูว้ิจยั 

6. ธุรกจิขนม ค.ร.ก  
6.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีส ารวจและการสัมภาษณ์นักศึกษาประกอบการ พบว่า ในเดือน

สิงหาคม กิจการไดพ้ยายามหาท าเลท่ีตั้งร้านใหม่เน่ืองจากจุดขายเดิมมีปัญหาเร่ืองจุดอบั และไม่มีท่ี
จอดรถ จึงไดย้า้ยท าเลมาตั้งขายบริเวณริมถนนตลาดเจดีย ์ติดกบัโรงเรียนโกวิทยธ์ ารง ต.ช้างเผือก 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นท าเลท่ีไม่มีค่าเช่า แต่อาจมีอุปสรรค์ คือ สินค้าทดแทนมีจ านวนมาก
เน่ืองจากมีร้านขายสินคา้ประเภททานเล่นอยู่มากรายในพื้นท่ี ในส่วนของสูตรในการท าขนมครก 
กิจการไดค้ิดคน้จนพบสูตรท่ีสามารถผลิตเป็นสินคา้ขายได ้แต่ยงัไม่เป็นมาตรฐานมากนัก ในช่วง
เดือนน้ีจึงเป็นช่วงท่ีกิจการเร่ิมตั้งหลกัไดห้ลงัจากประสบปัญหาต่างๆ จนกิจการตอ้งหยุดชะงกัใน
เดือนท่ีผา่นมา  

6.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ในเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา พบว่าในดา้นของการบริหาร กิจการเร่ิมมีการบริหาร

จดัการทั้งในส่วนของการจดัแบ่งหน้าท่ีในการท างานภายในร้านท่ีดีขึ้น สามารถหาสถานท่ีตั้งจุด
ขายใหม่ท่ีมีโอกาสท าให้กิจการสามารถขายสินคา้ได ้และมีกระบวนการท่ีสามารถคิดคน้สูตรการ
ท าขนมครกท่ีสามารถขายได ้ในส่วนของการจดัแบ่งหนา้ท่ีโดยรวมตลอดทั้งเดือนท่ีผา่นมา ยงัไม่มี
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การแบ่งหน้าท่ีจดัเจนมากนัก โดยเป็นการด าเนินกิจการท่ีหุ้นส่วนประกอบการทุกคนตอ้งช่วยกนั
ท าหน้าท่ีต่างๆ ทั้งการจดัซ้ือ การผลิตสินคา้ การขาย การจดัการวสัดุอุปกรณ์ขาย และการขนยา้ย
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใหกิ้จการสามารถประคองตวัไปรอดในช่วงเร่ิมตน้กิจการ  

6.3 การตลาดและการขาย 
ในช่วงเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา กิจการธุรกิจขนม ค.ร.ก สามารถจ าหน่ายสินคา้ได ้

2,370 บาท ซ่ึงเป็นยอดขายสินค้าท่ีดีขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมา อนัเป็นผลมาจากการยา้ยจุดจ าหน่าย
มายงัจุดขายใหม่ บริเวณริมถนนติดกับโรงเรียนโกวิทยธ์ ารง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใน
ส่วนของผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายยงัคงจ าหน่ายเป็นขนมครกสีธรรมชาติใชส่้วนผสมจากธรรมชาติ 100 
% เหมือนเดิม จ าหนายกล่องละ 25 บาท และอยู่ในช่วงของการปรับรูปแบบการขายผลิตภณัฑ์ให้
เด็กนักเรียนสามารถซ้ือได้ง่าย เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในระดบัประถมท่ีมีก าลงัซ้ือ
นอ้ยจึงอาจพิจารณาขายแยกย่อย เป็นรายคู่ คู่ละ 5 บาท เพื่อให้สอดคลอ้งกบัก าลงัซ้ือของนักเรียน
ในเดือนถดัไป  

6.4 การบริหารเงินทุน 
ในช่วงเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมากิจการมียอดรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 2,370 

บาท และมีตน้ทุนสินคา้ขายและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 1,180 บาท รวมกิจการก าไรสุทธิ
ทั้งส้ิน 1,190 บาท ถึงแมกิ้จการจะมีก าไรในเดือนน้ี แต่ยงัถือว่าเป็นจ านวนเงินท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบ
กบัหุน้ส่วนธุรกิจท่ีมีถึง 3 คน   

6.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
 ดา้นความเส่ียงท่ีกิจการ ค.ร.ก ไดพ้บ ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นวตัถุดิบในการขาย คือ

น ้ าแป้งท่ีใชท้ าขนมครก เม่ือเกิดปัญหาขึ้นทางกลุ่มไดท้ดลองผลิตสูตรน ้ าแป้งของตนขึ้นมาเพื่อให้
สามารถกลับมาจ าหน่ายขนมครกได้ตามแผนท่ีวางไว้ซ่ึงสามารถคิดคน้สูตรจนสามารถท าเป็น
สินคา้ขายได้ในเดือนน้ี ในด้านความเส่ียงของสถานท่ีจอดรถและจุดขายท่ีไม่เหมาะกับประเภท
สินคา้ของกิจการฯ ไดย้า้ยมาขายยงัจุดขายใหม่บริเวณริมถนนติดกบัโรงเรียนโกวิทยธ์ ารง อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นท าเลท่ีเพิ่มยอดขายให้กิจการไดดี้กว่าจุดขายเดิม และยงัไม่มีตน้ทุนค่าเช่าท่ีอีกดว้ย  
ซ่ึงโดยรวมกิจการ ค.ร.ก สามารถบริหารจดัการกับความเส่ียงทางธุรกิจได้ในเดือนท่ี 2 ของการ
ด าเนินกิจการ   
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7. ธุรกจิ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต 
7.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ในช่วงเดือนสิงหาคม ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต ได้ติดต่อเพื่อขอเช่าสถานท่ี

บริเวณตลาดแม่ เจดีย์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  ซ่ึงได้จุดขายบริเวณด้านในตลาด เยื้องกับ
ห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซีเอ็กซ์ตร้าสาขาตลาดแม่เจดีย ์โดยขายตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น.  แต่
หลงัจากทดลองขายสินคา้ได้เพียงสองวนั ก็ตอ้งหยุดกิจการชั่วคราวเน่ืองจากจุดขายอยู่ในจุดอบั 
และมีรถยนตข์องลูกคา้ท่ีมาจบัจ่ายซ้ือสินคา้ในตลาดจอดขวางบงัหน้าร้านจึงหยุดกิจการ และมอง
หาจุดขายท่ีเอ้ือต่อการขายสินคา้ใหม่ ซ่ึงท าเลท่ีได้ติดต่อไวค้ือบริเวณตลาดฝ่ังตรงขา้มโรงงานพ
รีเมียมซ่ึงอยู่ใกล้จากตลาดแม่เจดีย์ประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ในระหว่างติดต่อขอเช่าสถานท่ี
ดงักล่าว  

7.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ในเดือนสิงหาคม กิจการก็ยงัไม่สามารถบริหารจดัการเพื่อเร่ิมตน้ธุรกิจไดม้ากนัก 

เน่ืองจากปัญหาหุ้นส่วนทางธุรกิจท่ีขอลาออกจากการเรียนกลางคนั มีผลต่อทุนท่ีใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ เดือนน้ี เป็นเดือนท่ี 2 ของการด าเนินธุรกิจ กิจการก็ไม่สามารถขายสินคา้หรือมีจุดขายหน้า
ร้านท่ีแน่นอนได ้การบริหารจดัการของธุรกิจน้ีจึงมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัต ่า  

7.3 การตลาดและการขาย 
กิจการไดด้ าเนินการขายแต่ไม่สามารถขายสินคา้เพื่อน าเม็ดเงินเขา้มาสู่กิจการได้

เน่ืองจากพบปัญหาดา้นเงินทุน หุ้นส่วน และจุดขายสินคา้ท่ียงัไม่แน่นอนตลอดระยะเวลากว่าสอง
เดือนท่ีผา่นมา  

7.4 การบริหารเงินทุน 
กิจการประสบปัญหาเงินทุนเน่ืองจากหุ้นกิจการไดล้าออกจากการเป็นนักศึกษา

กลางคนั จึงท าให้ภาระในการประกอบการและการลงทุนตกอยู่กบันายกฤษฎา  จนัทร์คา เพียงผู ้
เดียว กิจการจึงไม่สามารถน าเงินมาลงทุนเพื่อจดัรายการส่งเสริมการขายและการพฒันารูปแบบของ
ร้านไดม้ากนกั   

7.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
การจดัการความเส่ียงของกิจการพบปัญหาดา้นการเงินในการเร่ิมตน้ธุรกิจ และ

ปัญหาหุ้นส่วนท่ีลาออกในระหว่างการด าเนินธุรกิจกลางคนั นายนายกฤษฎา  จนัทร์คา นักศึกษา
ประกอบการจึงแกปั้ญหาโดยการใชเ้งินทุนส่วนตวัเพิ่มทุนเพื่อใหกิ้จการสามารถด าเนินธุรกิจต่อไป
ได ้
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 3. หมวดธุรกจิออนไลน์  
  1. ธุรกจิ Jarid Handmade Jewely 

1.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ในช่วงเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา ถือเป็นช่วงท่ีกิจการ ทดลองผลิต ออกแบบ เพื่อให้

ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีสวยงามและมีคุณภาพ ซ่ึงกิจการไดพ้ยายามคน้หาวตัถุดิบและอุปกรณ์เพื่อช่วยให้
ผลิตภณัฑ์มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ทั้งการทดลองเปล่ียนน ้ ายาเรซินท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญั
ของการผลิต การจดัซ้ืออุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อช่วยให้การผลิตมีความรวดเร็วและไดช้ิ้นงานท่ีมีคุณภาพ
มากขึ้ น ในส่วนของการขายและการตลาด ในเดือนน้ี ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely ได้เพิ่ม
ช่องทางทางการขายสินคา้เพิ่มขึ้น จากเดิมท่ีเนน้จ าหน่ายผ่านช่องทาง Facebook เพียงช่องทางเดียว 
ได้น าเสนอสินคา้ผ่านช่องทาง Shopee  Instragram และ Lazada รวมเป็น 4 ช่องทาง ในส่วนของ
รายการส่งเสริมการขาย ในเดือนสิงหาคม กิจการปรับราคาขายปลีกตุม้หู เป็นคู่ละ 100 บาท และใน
วนัท่ี 12 สิงหาคม 2561 ไดจ้ดัรายการซ้ือสินคา้ 1 ช้ิน แถมฟรี อีก 1 ช้ิน  เพื่อตอ้นรับกิจกรรมวนัแม่
แห่งชาติ ในส่วนของยอดขายสินคา้ในเดือนสิงหาคม กิจการมีรายไดจ้ากยอดขายทั้งส้ิน 1,420 บาท 
หักตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน กิจการขาดทุนสุทธิ 190 บาท เน่ืองจากกิจการมีขอด
ขายสินคา้นอ้ยกว่าเดือนท่ีผา่นมาจาก 32 คู่ เหลือเพียง 13 คู่ เท่านั้น ยอดรายรับจากการขายจากเดือน
ท่ีผ่านมา เท่ากบั 3,200 บาท เหลือเพียง 1,420 บาท จึงไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน จึง
ส่งผลใหกิ้จการขาดทุนในท่ีสุด  

1.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการจัดการการผลิต หุ่นสวนในกิจการยงัคงก าหนดหน้าท่ีการปฏิบัติงาน

ใกลเ้คียงกบัเดือนกรกฏาคม โดยหนา้ท่ีหลกัในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การผลิต การด าเนินการผลิต
สินคา้และจดัเก็บสินคา้ เป็นของ นางสาวฉัตรลดา  นาคภูรี และ นางสาวจุฑามาส  ใจหลกั โดยใช้
หอ้งเช่าของนาวสาวฉตัลดา นาคภูรี เป็นสถานท่ีด าเนินธุรกิจ ส่วนหนา้ท่ีในการรับค าสั่งซ้ือและการ
จดัส่ง เป็นของนางสาวสุทธิดา  ไกลถ่ิน เป็นผูด้  าเนินการ ในส่วนชองการดูแลช่องทางออนไลน์ทั้ง 
4 ช่องทาง ไดแ้บ่งหนา้ท่ีดงัน้ี  

นางสาวฉตัรลดา  นาคภูรี ดูแลช่องทาง Facebook Fanpage และ Instragram 
นางสาวจุฑามาส  ใจหลกั ดูแลช่องทางการขายบนเวปไซด ์Shopee 
นางสาวสุทธิดา  ไกลถ่ิน   ดูแลช่องทางขายบนเวปไซด ์Lazada 
1.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นการตลาดในเดือนสิงหาคม ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely มียอดขายท่ีตกลง

จากเดือนก่อนถึง 1,780 บาท ยอดขายจากท่ีเคยขายได ้32 คู่ในเดือนกรกฏาคม แต่ในเดือนสิงหาคม 
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ขายสินคา้ไดเ้พียง 13 คู่ เท่านั้น โดยมีรายรับจากการขายทั้งส้ิน 1,420 บาท หกัตน้ทุนวตัถุดิบในการ
ขายจ านวน 360 บาท หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ านวน 1,250 บาท ขาดทุนสุทธิ จ านวน 190 
บาท  

ด้านการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง ได้แก่ Facebook  
Shopee Instragram และ Lazada ถึงแมจ้ะมีการลงโฆษณาและสมคัรเพจของร้านแลว้ แต่กิจการยงัมี
ยอดขายท่ีไม่ดีนกั และมียอดขายท่ีลดลงจากเดือนท่ีผ่านมากวา่คร่ึง อาจเป็นเพราะกิจการยงัไม่ไดท้ า
โฆษณาผ่านส่ือออนไลน์แบบมีค่าใช้จ่าย เช่น โฆษณาบนเฟสบุค และ Instragram และไม่ได้น า 
Page สินคา้ไปโฆษณาตามส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนท่ีคากว่าจะมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยู่  จึงท าให้มี
จ านวนผูเ้ห็นและเขา้ชมสินคา้รวมถึงยอดไลคใ์น Facebook Page และ Instragram นอ้ย  

ในส่วนของการส่งเสริมการขายในเดือนสิงหาคม กิจการไดจ้ดัรายการขายปลีก
หน้าร้านในราคาคู่ละ 100 บาท และในวนัท่ี 12 สิงหาคม 2561 ซ่ึงตรงกับวนัแม่แห่งชาติ เม่ือลูก
สั่งซ้ือสินคา้ในวนัท่ี รับฟรีทนัทีอีก 1 คู่ เพื่อเพิ่มยอดขาย และสมนาคุณลูกคา้ในช่วงดังกล่าว แต่
กิจการก็ไม่ไดมี้ยอดจ าหน่ายสินคา้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เน่ืองจากการรับรู้ในตวัผลิตภณัฑแ์ละรายการ
ส่งเสริมการขายท่ีตอ้งการส่ือถึงลูกคา้ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  
 

 
 

ภาพท่ี 4.21 แสดง Facebook Fanpage ของ ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely 
ท่ีมา Facebook Fanpage Jarid Handmade Jewely 
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ภาพท่ี 4.22  แสดง Instragram Page ของ ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely 
ท่ีมา Facebook Fanpage Jarid Handmade Jewely 
 

1.4 การบริหารเงินทุน  
กิจการมีรายรับจากการจ าหน่ายสินคา้ในเดือน สิงหาคม จ านวน 1,420 บาท หัก

รายจ่ายจากวตัถุดิบและวสัดุในการผลิตสินคา้ จ านวน 360 บาท หักค่าใช้จายในการด าเนินงาน 
จ านวน 1,250 บาท กิจการขาดทุนสุทธิ 190 บาท สาเหตุท่ีกิจการขาดทุนเน่ืองจากยอดขายท่ีน้อย
เป็นสัดส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซ่ึงหากกิจการขาดทุนสุทธิสะสมอาจ
ส่งผลใหเ้งินทุนในกิจการลดและตอ้งพิจารณาเพิ่มทุนเพื่อใหกิ้จการสามารถด าเนินงานไดต่้อไป   

1.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ความเส่ียงท่ีพบจากการด าเนินธุรกิจดา้นการผลิตสินคา้ จากท่ีกิจการไดพ้ยายาม

ทดลองเปล่ียนน ่ายาเรซินเพื่อผลิตสินคา้ให้ไดคุ้ณภาพ กิจการไดท้ดลองเปล่ียนน ้ ายาเรซ้ิน เป็นตวัท่ี 
3 ท่ีมีราคาสูงขึ้น แต่เม่ือทดลองผลิตสินคา้พบวา่ท าให้ดอกไมแ้ห้งท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญัเปล่ียน
สีจากการท าปฏิกริยาในระหว่างผลิต ท าให้กิจการพิจารณาเปล่ียนน ้ ายาเรซ่ินเป็นชนิดท่ี 3 และเพิ่ม
ระยะเวลาในการรอน ้ายาแหง้ใหน้านขึ้น ท าใหกิ้จการมีช้ินงานท่ีมีคุณภาพท่ีสวยงามขึ้น  
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ความเส่ียงในเร่ืองยอดขายสินคา้ท่ีลดลง กิจการจะเร่ิมน าสินคา้ไปโฆษณาตาม
แหล่งชุมชนออนไลน์ต่างๆท่ีคาดวา่จะมีลูกคา้เป้าหมายอยู ่และจะเร่ิมน าสินคา้ไปฝากขายยงัร้านคา้
เคร่ืองประดับบนถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้กับกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อไป   

 
  2. ธุรกจิจ าหน่ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก 

2.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ธุรกิจจ าหน่ายตุ๊กตาหมี บ๊ิกไซด์ มาตรฐาน ม.อ.ก ในช่วงเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา 

กิจการพยายามเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายจากเดิมท่ีจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางเดียวคือ Facebook 
Fanpage ไดเ้พิ่มช่องทาง Instragram ขึ้นมาอีกหน่ึงช่องทางเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ แต่ใน
พบว่ากิจการมียอดสั่งซ้ือสินคา้เขา้มาไม่มากนักถึงแมจ้ะจดัรายการส่งเสริมการขายสินคา้ลดราคา
สินคา้ โดยตุ๊กตาขนาด 1.5 จากปกติ 1,690 ลดราคา เหลือเพียง 1,350  และ 2 เมตร จากปกติ 1,700 
ลดราคา เหลือเพียง 1,550 บาท แต่กิจการมียอดจ าหน่ายสินค้ารวมทั้งส้ิน 16 ตัว น้อยกว่าเดือน
กรกฏาคม จ านวน 5 ตวั รวมยอดขายในเดือนสิงหาคมทั้งส้ิน 18,650 บาท หักตน้ทุนขายจ านวน 
14,120 บาท คงเหลือ 4,530 บาท หกัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 5,199 บาท กิจการขาดทุนสุทธิ 669 
บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายท่ีไดไ้ม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน โดยเฉพาะค่าโฆษณา
ผา่นช่องทาง Facebook  จึงท าใหกิ้จการขาดทุนในท่ีสุด   

2.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการจดัการ หุ้นส่วนในธุรกิจมีการจดัแบ่งหน้าท่ีการด าเนินงานออกเป็น 2 

หน้าท่ีหลกั คือ 1 หน้าท่ีดา้นการบริหารการเงินและการจดัท าบญัชี การรับช าระค่าสินคา้ และการ
ช าระค่าสั่งซ้ือสินคา้ เป็นหนา้ท่ีของ นางสาวธญัญานุช  อรุณโรจน์ ส่วนหนา้ท่ี 2 คือการรับค าสั่งซ้ือ 
การโฆษณาผ่าน Facebook Fanpage เป็นหน้าท่ีของ นางสาววิไลวรรณ   ขนัยา และ นางสาว วิภา
รัตน์  วนันอก และไดเ้พิ่มหน้าท่ีในการดูแล Instragram ให้กบันางสาววิภารัตน์  วนันอกอีกหน่ึง
หน้าท่ี ในด้านของการบริหารจดัการภายในกิจการไม่พบปัญหาด้านการจดัการใดๆ แต่ละคนใน
กิจการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีตนเองไดรั้บผิดชอบในกิจการได ้แต่กิจการยงัไม่สามารถบริหาร
จดัการเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานลงใหมี้ก าไรไดใ้นเดือนน้ี  

2.3 การตลาดและการขาย 
ในเดือนท่ีผ่านมา ด้านการตลาดใช้การโฆษณาในเพจ Facebook และได้เพิ่ม

ช่องทางจ าหนายสินคา้อีกช่องทางผ่าน Instragram และจดัรายการส่งเสริมการขาย ลดราคาสินคา้
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 แต่กิจการมียดจ าหน่ายสินคา้ทั้งส้ิน 18,650 บาท ลดลงจากเดือนก่อน 5,860 
บาท จ านวนตุ๊กตาท่ีกิจการขายไดล้ดลงจากเดือนกรกฏาคม จ านวน 5 ตวั อาจเป็นเพราะกิจการยงัไม่
สามารถหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายในช่องทางออนไลน์ท่ีแท้จริงได้ มีการก าหนดการโฆษณาใน
ช่องทาง Facebook Fanpage ท่ีไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่มีการโฆษณาหรือน าเพจไป
ประชาสัมพนัธ์ในกลุ่มสังคมออนไลน์อ่ืนๆ หรือการจดัรายการส่งเสริมการขายยงัไม่โดนใจกลุ่ม
ผูบ้ริโภค จึงท าให้กิจการมียอดขายสินคา้ท่ีลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา เป็นปัญหาส าคญัท่ีกิจการตอ้ง
เร่งด าเนินกิจกรรมทางการตลาดและการหาช่องทางขายท่ีเหมาะสมตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้
เร็วท่ีสุด เพื่อใหกิ้จการมียอดขายท่ีเพิ่มขึ้นในการด าเนินธุรกิจต่อไป  

2.4 การบริหารเงินทุน 
ในเดือนสิงหาคม มียอดจ าหน่ายสินคา้รวมทั้งหมด 18,650 บาท หักตน้ทุนสินคา้

ขาย  4,530  บาท หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 5,199 บาท กิจการขาดทุนสุทธิทั้งส้ิน 669 บาท 
เน่ืองจากยอดขายสินคา้ไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท าใหกิ้จการขาดทุนในท่ีสุด   

2.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ปัญหาท่ีพบในเดือนท่ีสองของการประกอบการ ด้านการจัดการกิจการยงัไม่

สามารถลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานลงไดแ้ละพบกบัปัญหายอดขายสินคา้นอ้ยกวา่เดือนท่ีผ่านมา
ถึงแมจ้ะจดัรายการส่งเสริมการขายสินคา้ ลดราคาสินคา้ และเพิ่มช่องทางการขายสินคา้ในช่องทาง 
Instragram อีกช่องทางหน่ึง ก็ยงัไม่สามารถเพิ่มยอดขายสินคา้ได้มากขึ้น กิจการจึงด าเนินธุรกิจ
ขาดทุนในท่ีสุด  

จากการสอบถามนกัศึกษาประกอบการมีความเห็นในแนวทางแกไ้ขปัญหาว่า จะ
พยายามก าหนดช่วงเวลา และระยะทางในการโฆษณาใน Facebook Fanpage ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เช่น ก าหนดอายใุห้เป็นกลุ่มวยัรุ่น ถึง กลุ่มคนท างาน และก าหนดช่วงเวลา
ท่ีกลุ่มคนเหล่าน้ีใชโ้ทรศพัท ์คือ ช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 23.00 น. ซ่ึงจะไดค้น้หาช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายต่อไป  
 
  3. ธุรกจิจ าหน่ายรองเท้า Out let Online 

3.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ในเดือนสิงหาคม ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ Out let Online  เร่ิมมียอดสั่งซ้ือสินคา้จาก

ช่องทางขายหลกัคือช่องทาง Facebook Fanpage และ Instragram โดยมียอดขายตลอดทั้งเดือนเป็น
เงิน 11,120 บาท (จ าหน่ายได ้9 คู่) สาเหตุท่ีกิจการเร่ิมมียอดขายสินคา้เขา้มามากขึ้นเน่ืองจากไดล้ง
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โฆษณาบน Facebook Fanpage แบบมีค่าใชจ่้าย และเร่ิมท าการลงรูปภาพสินคา้ในเพจออนไลน์ทั้ง
สองใหมี้ความสม ่าเสมอและบ่อยคร้ังขึ้น ท าใหเ้กิดยอดขายเขา้มาในกิจการเพิ่มขึ้นดงักล่าว 

3.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการจดัการกิจการได้แบ่งหน้าท่ีการด าเนินงานดังน้ี หน้าท่ีในการสั่งสินค้า 

ประสานงานกบัโรงงานผูผ้ลิตรองเทา้ การโปรโมทเพจ การจดัท าบญัชีต่างๆ เป็นของ นางสาวรชนิ
ชล  ปันปุ๊ ด ซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัในการบริหารงาน ส่วนนางสาวชมพูนุช  ผาตา ท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยใน
การด าเนินการต่างๆ เน่ืองจากมีภารกิจท่ีตอ้งท างานประจ าจึงท าหน้าท่ีตามท่ี นางสาวรชนิชล  ปัน
ปุ๊ ด มอบหมาย โดยหลกัคือการตอบค าถามและรับรายการสั่งสินคา้จากลูกคา้เป็นหนา้ท่ีหลกั  

ในส่วนของการจัดการการขายกิจการเร่ิมมีการลงโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ซ่ึง
สามารถสร้างยอดขายเขา้มาในกิจการได ้แต่ตน้ทุนค่าโฆษณาก็เพิ่มสูงขึ้นจนท าใหกิ้จการขาดทุนใน
เดือนน้ี ดงันั้นการบริหารจดัการดา้นการโฆษณาอาจใช้งบประมาณมากเกินไป หรือยงัไม่ตรงกบั
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเท่าท่ีควร  

ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าและการจดัซ้ือ เน่ืองจากกิจการมีลกัษณะการ
ด าเนินการแบบซ้ือมาขายไปโดยส่งค าสั่งซ้ือไปยงัหน้าโรงงานและให้โรงงานส่งสินคา้ตรงถึงบา้น
ลูกคา้ จึงไม่พบปัญหาดา้นการจดัการคลงัสินคา้ 

3.3 การตลาดและการขาย 
ในเดือนสิงหาคม กิจการมีช่องทางการขายหลัก 2 ช่องทาง คือ Facebook และ 

Instragram และไดล้งโฆษณาแบบมีค่าใช้จ่ายทั้งสองช่องทาง ซ่ึงสามาถสร้างยอดขายสินคา้เขา้มา
ในกิจการทั้งหมด 9 คู่ เป็นเงิน 11,120 บาท ซ่ึงถือว่ามีประสิทธิผลมากกว่าเดือนก่อน (ไม่มียอด
จ าหน่าย) โดยในเดือนน้ีกิจการได้เร่ิมลงรูปสินคา้ใหม่ๆใน ทั้งสองช่องทางขายอย่างต่อเน่ือง ใน
ส่วนของการจดัรายการส่งเสริมการขาย กิจการไดจ้ดัรายการ หาก Follow IG และแชร์โพสของทาง
ร้านลง IG ส่วนตวั พร้อม ส่งรูปมาเป็นหลกัฐานยนืยนั รับส่วนลดในการสั่งซ้ือสินคา้ทนัที 100 บาท 
และในช่วนปลายเดือนไดจ้ดัรายการส่งเสริมการขายอีกรายการหน่ึง คือ จดักิจกรรมให้กบัลูกค้าท่ี
กดติดตาม Instragram และแท็กเพื่อนจ านวน 3 คน โพสในหนา้โฆษณาส่งเสริมการขายน้ี ผูโ้ชคดีท่ี
ถูกสุ่มรายช่ือ รับฟรีทนัที รองเทา้ Converse Jack Purcell 1 คู่ ผลตอบรับในกิจกรรมดงักล่าว มียอด
ติดตามบน Instragram มากขึ้น แต่ไม่คุม้กับค่าใช้จ่ายท่ีเสียไปจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย
ดงักล่าว   
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ภาพท่ี 4.23 แสดง Page บน ช่องทาง Instagram และการโปรโมทเพจแบบมีค่าใช้จ่ายของกิจการ 
ร้องเทา้Converse 
ท่ีมา Instargram Page ร้องเทา้ Converse  
 

 

ภาพท่ี 4.24 แสดง Page บน ช่องทาง Facebook และการโปรโมทเพจแบบมีค่าใช้จ่ายของกิจการ 
Converse 
ท่ีมา Instargram Page ร้องเทา้ Converse  
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ภาพท่ี 4.25 แสดง การจดัรายการส่งเสริมการขายผา่นช่องทาง Instragram ของกิจการ 
ท่ีมา Instargram Page ร้องเทา้Converse  
 

3.4 การบริหารเงินทุน 
ในเดือนสิงหาคม กิจการมีรายได้จากการขายสินคา้ทั้งส้ิน 11,120 บาท มีตน้ทุน

สินคา้ขาย 9,320 บาท มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและการตลาดทั้งส้ิน 2,300 บาท รวมกิจการ
ขาดทุนสุทธิ 500 บาท สาเหตุท่ีกิจการขาดทุนเน่ืองจากใชง้บประมาณในกิจกรรมการตลาดมากแต่
ผลตอบรับจากกิจกรรมน้อยไม่สวนทางกบัค่าใช้จ่ายท่ีกิจการเสียไป การวางแผนการเงินและการ
จดัสรรทุนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของกิจการจึงยงัไม่มีประสิทธิผลท่ีดีนกั   

3.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ในเดือนสิงหาคม กิจการสามารถจดัการกับความเส่ียงท่ีกิจการไม่สามารถขาย

สินคา้ไดใ้นเดือนท่ีผ่านมา แต่ความเส่ียงท่ีกิจการพบในเดือนน้ี คือ กิจการขาดทุนเน่ืองจากกิจการ
ทุ่มงบประมาณในการจดักิจกรรมทางการตลาดมากแต่กลบัไดย้อดขายเขา้มาในกิจการน้อย ส่งผล
ให้กิจการขาดทุนในท่ีสุด ความเส่ียงน้ี นกัศึกษาประกอบการจะไดว้างแผนเพื่อก าหนดงบประมาณ
ในการด าเนินกิจกรรมการตลาดใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณท่ีกิจการมีในเดือนต่อไป 
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  4. ธุรกจิ Cokyqler  
4.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ในช่วงเดือน สิงหาคม กิจการขายเส้ือผา้ Cokyqler ยงัคงเน้นการขายสินค้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์โดยสร้างเพจใน Instragram เป็นช่องทางหลกั แต่ไดเ้พิ่มช่องขายฝากหนา้ร้านกบั
ร้านขายเส้ือผา้แนวสตรีท บริเวณกาดรินค า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อีกแห่งหน่ึง แต่ก็สร้าง
ยอดขายให้กบักิจการไดไ้ม่มากนัก จึงตั้งเป้าหมายเน้นขายผ่านช่องทาออนไลน์เพียงช่องทางเดียว 
และไดใ้ชก้ลยุทธ์เพิ่มความน่าเช่ือถือให้กบั Page โดยพยายามกดติดตามผูค้นบน Instragram ให้ได้
วนัละ 150 คน เพื่อหวงัผลการติดตาม Page กลบัจากกลุ่มคนเหล่านั้นเพื่อเพิ่มยอดไลค ์Page ให้มาก
ขึ้น และไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ  คือมียอดการติดตาม Page เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ตามล าดบั ในส่วนของสินคา้
ขายในช่วงปลายเดือนพบปัญหาเก่ียวกับผูจ้ดัส่ง ณ ประเทศจีนท าการปรับปรุงท่าเรือขนส่งและ
คลงัสินคา้จึงท าให้สินคา้ขาดมือในช่วงปลายเดือนสิงหาคม และคาดว่าสถานกรณ์จะดีขึ้นในเดือน
ถดัไป  

4.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
 ดา้นการจดัการ เน่ืองจากเป็นธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์และธุรกิจเจา้ของคน

เดียวไม่มีลูกนอ้งและทีมงาน นกัศึกษาประกอบการจึงตอ้งด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดว้ยตวัเองทั้งหมด 
ทั้งการสั่งซ้ือสินคา้ การจดัเก็บ การบริหารเงินทุน และการจดัส่งสินคา้ ไปถึงการตลาด แต่เน่ืองจาก
เป็นกิจการขนาดเล็กมากและเน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว จึงสามารถ
บริหารจดัการดว้ยคนๆ เดียวไดท้ั้งหมด แต่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม พบปัญหาสินคา้ขาดมือจาก
ผูจ้ดัส่งสินคา้ท าการปรับปรุงท่าเรือและคลงัสินคา้ท าให้ไม่สามารถจดัส่งสินคา้ได้ตามก าหนด 
ปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ียากต่อการจดัการเน่ืองจากเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีเขา้มากระทบกบักิจการ 
นกัศึกษาประกอบการจึงท าไดเ้พียงประคองกิจการและพยายามเชียร์ขายสินคา้เก่าท่ีอยูใ่นคลงัสินคา้ 
และพยายามเสาะหาผูจ้ดัส่งรายใหม่เพิ่มเพื่อลดการผูกขาดและปัญหาจากการสั่งสินคา้จากผูจ้ดัส่ง
เพียงรายเดียว  

4.3 การตลาดและการขาย 
ด้านการตลาดในเดือน สิงหาคม ธุรกิจ Cokyqler ยังไม่ได้ท าโฆษณาแบบมี

ค่าใชจ่้ายผา่นส่ือออนไลน์ แต่ใชวิ้ธีการเพิ่มยอดไลคแ์ละการติดตามจากการตั้งเป้าในการกดติดตาม
ผูค้นในในส่ือสังคมออนไลน์ Instragram ให้ไดว้นัละ 150 คน เพื่อหวงัผลการติดตามกลบัจากกลุ่ม
คนเหล่านั้น และวิธีการน้ีสามารถเพิ่มยอดติดตามไดเ้พิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง จาก 120 ผูติ้ดตาม เพิ่ม
เป็น 1462 ผูติ้ดตามภายในเดือนเดียว ซ่ึงถือเป็นวิธีการสร้างการรูปจกัใน Page และตวัสินคา้โดยไม่
เสียค่าใชจ่้าย และสามารถเพิ่มยอดการติดตามไดจ้ริง  
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ในส่วนของการส่งเสริมการขาย กิจการไดจ้ดัรายการทายผลจากรายการเดอะแรพ
เปอร์ หากใครทายผูช้นะในรายการถูกรับเส้ือทนัที 1 ตวั ซ่ึงผลจากการจดัท ารายการส่งเสริมการขาย
ดงักล่าว สามารถเพิ่มยอดการติดตามเพจไดถึ้ง 100 คนภายในวนัเดียว และมีแผนท่ีจะจดัส าสตูดิโอ
เพื่อถ่ายภาพสินคา้ให้มีความสวยงามและน่าสนใจโดยใช้ห้องพกัของตนเองซ่ึงจะด าเนินการใน
เดือนถดัไป  

ในส่วนของการขาย ในเดือนสิงหาคม ธุรกิจ Cokyqler สามารถจ าหน่ายเส้ือรวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 7,622  บาท เพิ่มจากยอดขายในเดือนก่อน ท่ีมียอดขายเพียง 1,530 บาท ซ่ึงเป็นผล
จากการท่ีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเร่ิมรู้จกัในสินคา้และ Page ของร้าน บน Instragram เพิ่มมากขึ้น  

 

 
ภาพท่ี 4.26 แสดง Page Instragram และยอดการไลคข์องธุรกิจ Cokyqler  
ท่ีมา Instargram Page Cokyqler  

4.4 การบริหารเงินทุน 
ในเดือนท่ีผ่านมา กิจการสามารถจ าหน่ายสินคา้ได้ทั้งส้ิน 7,622 บาท หักตน้ทุน

ขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,900 บาท รวมกิจการมีก าไรทั้งส้ิน 3,722 บาท เม่ือน าไปรวม
กบัเงินทุนของกิจการ พบว่าในเดือนน้ี กิจการ มีเงินทุนหมุนเวียนกิจการคงเหลือทั้งส้ิน 4,103 บาท 
ซ่ึงเพียงพอต่อการใชจ่้ายและการด าเนินงานในรอบเดือนท่ีผา่นมา  
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4.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
การจดัการความเส่ียงจากสินคา้ขายไม่ได้ในเดือนท่ีผ่านมาในเดือนน้ีกิจการได้

ปรับกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสร้างการรู้จกัใน Page บน Instragram จนสามารถสร้างยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น
ให้กับกิจการได้ แต่ความเส่ียงจากปัญหาสินค้าขาดมือเน่ืองจากผูจ้ัดส่งสินค้าท าการปรับปรุง
คลงัสินคา้และท่าเรือจากประเทศจีน ท าให้เกิดปัญหาสินคา้ท่ีสั่งไม่สามารถส่งไดแ้ละเกิดปัญหา
สินคา้ขาดมือ ซ่ึงนักศึกษาประกอบการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือพยายามกระตุน้การขาย
สินค้าท่ียงัค้างในคลงัสินคา้ และพยายามแสวงหาผูจ้ดัส่งรายอ่ืนท่ีมีศกัยภาพและลดอ านาจการ
ต่อรองของผูจ้ดัส่งรายเดิมจากการผูกขาดการสั่งซ้ือสินคา้เพียงช่องทางเดียว โดยจะไดด้ าเนินการใน
เดือนถดัไป  

ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินธุรกจิในเดือน กนัยายน  

 จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบสังเกตการณ์ด าเนินงานโครงงานธุรกิจ พร้อมกบัการรับฟังการ

รายงานผลการด าเนินงานในช่วงเดือน  กนัยายน พ.ศ. 2561 จึงไดว้ิเคราะห์แยกตามปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

โอกาสในการสร้างธุรกิจและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นผูป้ระกอบการของนักศึกษา ซ่ึงมี

องคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี ความส าเร็จดา้นการจดัการ ดา้นการตลาดและการขาย ความส าเร็จดา้น

การบริหารเงินทุน และความส าเร็จดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา    

ผลการศึกษาในแต่ละหมวดธุรกิจจะมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มโครงงานธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี   

1. หมวดธุรกจิเฟรนไชส์  
  1. ธุรกจิ ต. เน้ือย่าง 

1.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
สถานการณ์โดยทั่วไปยงัคงจ าหน่ายได้อย่างต่อเน่ือง มียอดขายทั้งส้ิน 143,720 

บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 64,420 บาท  โดยยอดขายสินค้าท่ีเพิ่มขึ้นนั่น มาจากในบริเวณลาน
กิจกรรม Think Park มีลูกคา้ชาวต่างชาติเร่ิมมาท่องเท่ียวมากขึ้น กอรปกับ นายพนารักษ์  มะโน 
นักศึกษาประกอบการ ได้ออกพื้นท่ีไปตั้งร้านขายสินค้าในงาน FIN MARKET ณ ลานกิจกรรม
ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล ล าปาง ท าให้ เพิ่ มโอกาสในการขายมากขึ้ น  และเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมตลาดใหม่ท่ีน่าสนใจเพื่อพิจารณาเปิดสาขาในอนาคต 

1.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านบริหารจดัการ นายพนารักษ์  มะโน นักศึกษาประกอบการสามารถบริหาร

จดัการร้านด้วยตนเองไดเ้ป็นอย่างดี ถึงแมจ้ะตอ้งพาลูกจา้งออกเปิดร้านนอกสถานท่ีในงาน FIN 
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MARKET จ.ล าปาง โดยใชเ้วลาในการออกร้านหลายวนั แต่ไม่พบปัญหาใดในการด าเนินธุรกิจ ทั้ง
ดา้นสินคา้ท่ีมีการสั่งเพื่อสต๊อคสินคา้ไดใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม ดา้นการขนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
และการจดัการเร่ืองพนกังานในร้าน ก็สามารถจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.3 การตลาดและการขาย 
ในช่วงเดือนท่ีผ่านมากิจการ ต.เน้ือยา่ง ไดเ้พิ่มโอกาสในการขายสินคา้โดยติดต่อผู ้

จดังาน FIN MARKET ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินคา้เซนทรัลล าปาง เพื่อเช่าพื้นท่ีจ าหน่ายสินคา้
ในงาน โดยสามารถเพิ่มยอดขายสินคา้ให้กิจการในเดือนกนัยายนไดถึ้ง 143,720 บาท ในส่วนของ
โปรโมชัน่ส่งเสริมการขายสินคา้ยงัคงโปรโมชัน่ ซ้ือ 10 ไม ้แถม 1 ไม ้เหมือนเดิม  

1.4 การบริหารเงินทุน 
ในเดือนกนัยายน กิจการ ต.เน้ือย่างมีรายได่จากการขายสินคา้รวมทั้งส้ิน 143,720 

บาท หกัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 117,424 บาท รวมก าไรสุทธิอยูท่ี่ 26,296 บาท หากเทียบ
สัดส่วนก าไรต่อยอดขายคิดเป็น 18.29 % เม่ือเทียบกบัอตัราก าไรในเดือนท่ีผ่านมา ถือมีสัดส่วนท่ี
ใกลเ้คียงกบัเดือนท่ีผา่นมา แต่เม่ือดูจากยอดจ าหน่ายสินคา้ คือวา่กิจการมีการพฒันายอดขายสินคา้ท่ี
ดีขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยสามารถขายสินคา้ได้เพิ่มจากเดือนก่อนถึง 64,420 บาท หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1 เท่า จากเดือนท่ีผา่นมา  

1.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ความเส่ียงท่ีพบในกิจการคือในช่วงท่ีออกร้าน ณ งาน FIN MARKET จ.ล าปาง 

กิจการอาจเจอปัญหาสินคา้มีไม่พอขาย นายพนารักษ ์ มะโน นกัศึกษาประกอบการ จึงไดส้ั่งน ้าแข็ง
และเช่าถงัน ้ าแข็งขนาดใหญ่จากร้านน ้ าแข็งในพื้นท่ี เพื่อมาเก็บสต๊อคสินค้าเพื่อให้มีปริมาณท่ี
เพียงพอกบัการขาย จึงท าให้มีสินคา้เพียงพอกบัการขาย ในส่วนของการขนส่ง และเดินทางไปยงั
พื้นท่ี เน่ืองจากนายพนารักษ์  มะโน นกัศึกษาประกอบการ มีรถยนตเ์ป็นของตนเองจึงน ามาใชข้น
สินคา้ในช่วงท่ีออกร้านจ าหน่ายสินคา้ในงาน FIN MARKET  

 
 2. หมวดธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม  
  1. ธุรกจิ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด  

1.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

กนัยายน ท่ีผ่านมา กิจการยงัจ าหน่ายสินคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง มียอดขายเฉล่ีย วนัละ 800 บาท ขึ้นไป 
แต่มีอุปสรรคจากการขายสินคา้บา้งเน่ืองจากอยู่ในช่วงฤดูฝน ในวนัท่ีฝนตกจะขายสินคา้ไดน้้อย 
ถึงแม้จะมีจดับริการส่ง แต่ในช่วงฝนตกก็ไม่สามารถจดัส่งได้เช่นกัน จึงต้องประคองธุรกิจให้
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สามารถด าเนินอยูไ่ดใ้นช่วงฤดูกาลน้ี ในส่วนของความขดัแยง้ทางธุรกิจท่ีทางร้านถูกร้องเรียนเร่ือง
ควนัจากการยา่งสินคา้ขาย ก็สามารถแกไ้ขไดใ้นช่วงเดือนท่ีผา่นมา  

1.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการบริหารจดัการร้านในกันยายน พบว่าสมาชิกในกลุ่มมีการจดัแบ่งหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในการด าเนินการต่าง ๆ ตามตารางหนา้ท่ี ท่ีไดจ้ดัไว ้เหมือนเดือนสิงหาคม และไม่
พบปัญหาดา้นการจดัการคนแต่อย่างใด  ในส่วนของการผลิตสินคา้พบปัญหาตน้ทุนสินคา้ขึ้นลง
ตามภาวะตลาด แต่ก็แก้ไขโดยการหาคู่คา้หลายๆ ร้านเพื่ อหาวตัถุดิบท่ีราคาถูกท่ีสุดในการผลิต
สินคา้  ดงันั้นโดยสรุปผลการด าเนินธุรกิจเดือน กนัยายน ดา้นการจดัการ กิจการ Dr. Grill หมูย่าง
กะทิสด ยงัไม่พบปัญหาดา้นการจดัการแต่อยา่งใด 

1.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลิตภณัฑว์างจ าหน่าย คือ เน้ือหมูยา่ง  เน้ือหมูสามชั้นยา่ง เน้ือสัน

คอย่าง ไส้หวาน คางหมู ลิ้นหมู และใส้สุดย่าง  พร้อมน ้ าจ้ิม 3 รส ไดแ้ก่ น ้ าจ้ิมสามรส น ้ าจ้ิมแจ่ว
แซบ และน ้ าจ้ิมแจ่วมะขาม แต่ในเดือนน้ีไดต้ดัเมนูแป้งนมออกเน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบสูงและมี
ลูกคา้สั่งน้อย สินคา้ขายดีส่วนใหญ่จะเป็นหมูสามชั้นย่าง เน้ือสันคอ และใส้สุดย่าง ส่วนสินคา้อ่ืน 
ขายไดใ้นระดบัคงท่ี ส่วนของราคา ในเดือนน้ียงัคงราคาท าโปรโมชัน่อยู่ท่ี ขีดละ 30 บาท เท่าเดิม 
ในส่วนของช่องทางการจัดจ าหน่ายเดือนกันยายนท่ีผ่านมา ใช้ช่องทางขายหน้าร้านพร้อมจัด
โปรโมชัน่โทรสั่งสินคา้หรือสั่งในช่องทางออนไลน์ หากจุดส่งสินคา้อยูใ่กลบ้ริเวณหนา้ร้าน และมี
ยอดขายสินค้าเกิน 50 บาทขึ้นไป โดยสรุปสถานการณ์การขายและการตลาดในเดือนกันยายน 
พบว่า กิจการสามารถท ายอดขายไดเ้ฉล่ียวนัละ 700 บาท และมียอดขายท่ีน้อยเน่ืองจากฝนตกชุก
ในช่วงท่ีผา่นมา  

1.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบว่า ในเดือนกันยายน กิจการ Dr. Grill หมูย่าง

กะทิสด มีรายไดจ้ากการขาย 3,215 บาท หักตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการด าเนิน 2,405 บาท รวม
ก าไรสิทธิ เท่ากบั 810  บาท ซ่ึง ยอดขายท่ีน้อย มาจากจ านวนวนัท่ีเปิดกิจการไดไ้ม่เต็มท่ีเน่ืองจาก
สมาชิกในกลุ่มตอ้งแบ่งเวลาไปท างานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายจากรายวิชาท่ีเรียนในระหว่างภาค
เรียนเดียวกนั และอยู่ในช่วงของการเตรียมสอบปลายภาค อีกทั้งประสบปัญหาฝนตกชุก จึงท าให้
กิจการมียอดขายนอ้ยตามตวัเลขดงักล่าว  
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1.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ดา้นความเส่ียงท่ีพบตลอดเดือนกนัยายน คือ ความเส่ียงในเร่ืองของราคาวตัถุดิบท่ี

มีความผนัผวนขึ้นลงตามภาวะตลาด แต่กิจการไม่สามารถขึ้นราคาสินคา้ไดเ้น่ืองจากอาจกระทบกบั
ยอดขายสินคา้ จึงแกปั้ญหาโดยการหาซ้ือวตัถุดิบจากผูค้า้ท่ีขายราคาถูกแต่วตัถุดิบคุณภาพดี หรือ
การเลือกซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย เพื่อให้มีช่องวา่งระหว่างตน้ทุนและราคาขายท่ีท าให้กิจการ
สามารถอยูไ่ด ้ ในส่วนความเส่ียงดา้นการขายสินคา้ กิจการไดข้ยายป้ายหนา้ร้านใหมี้ขนาดใหญ่ขึ้น
เพื่อให้ผูส้ัญจรไปมาสามารถเห็นได้ง่าย และจดัหน้าร้านให้ดูสะอาดเพื่อให้สินคา้ดูน่าซ้ือและถูก
สุขอนามยั พร้อมป้องกนัแมลงวนัตอมสินคา้ ท าใหลู้กคา้ท่ีซ้ือสินคา้ไปรับประทานแลว้ทอ้งเสียได ้ 

2. ธุรกจิ Chicken Q  
2.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและสัมภาษณ์นักศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

กนัยายน ไดถู้กเจา้ของโครงการตลาดเจดียแ์จง้ใหย้า้ยร้านจากจุดเดิมไปอยูใ่นจุดขายใหม่ท่ีโครงการ
ก าหนดให้เน่ืองจากโครงการได้ท าสัญญาจ้างระยะยาวกับบริษัทค้าเน้ือสดรายหน่ึงในจังหวดั
เชียงใหม่ แต่ได้แจ้งงดเก็บค่าเช่าในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม เพื่อชดเชยการถูกยา้ยท าเล 
นกัศึกษาประกอบการรับทราบและยนิยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขโครงการ แต่จุดขายใหม่ตั้งอยู่ดา้นใน
ของตลาดเจดีย ์อยู่ในมุมอบั นักศึกษาประกอบการจึงไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยน าสินคา้ไปฝาก
ขายกับธุรกิจมิสเตอร์เกรียวท่ีเพิ่มจุดขายบริเวณริมถนนด้านขา้งโรงเรียนโกวิทยธ์ ารงค์ ใกลก้ับ
ตลาดเจดียอี์กแห่งหน่ึง สวนยอดขายในเดือนกนัยายนมีรายไดจ้ากการขายรวมทั้งส้ิน 6,895 บาท 
เพิ่มขึ้นจากยอดขายเดือนสิงหาคม แต่กิจการมีก าไรสุทธิจากการขายสินคา้รวมทั้งส้ิน 3,420 บาท 
ซ่ึงเป็นผลมาจากค่าเช่าสถานท่ี ท่ีลดลงจากเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกบัทางโครงการ  

2.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการบริหารจดัการร้านในเดือนกนัยายน กิจการ ถูกยา้ยจุดขายจากจุดเดิมไปอยู่

ดา้นในโครงการซ่ึงเป็นจุดอบัสายตา ถึงแม่ว่าโครงการจะงดเก็บค่าเช่าท่ีเพื่อชดเชยปัญหาดงักล่าว 
แต่ คงไม่สามารถท าใหกิ้จการสามารถขายสินคา้ไดดี้ขึ้นได ้นายนครินทร์  วงยงัประเสริฐ จึงไดเ้พิ่ม
ช่องทางการขายสินคา้อีกช่องทางหน่ึงดว้ยการฝากขายสินคา้กบัร้านมินเตอร์เกรียวท่ีเพิ่มหน้าร้าน
อีกแห่งหน่ึงริมถนนใกลก้บัโรงเรียนโกวิทยธ์ ารงค์ จึงท าให้กิจการยงัมียอดขายจากการขายสินคา้ 
และใชห้นา้ร้านท่ีอยู่ดา้นใน เป็นทั้งหน้าร้านและเนน้ใชง้านเป็นสถานท่ีผลิตสินคา้และจดัเก็บวสัดุ
อุปกรณ์การขายแทน ในส่วนของการบริการจดัการภายในร้านไม่พบปัญหาใดเน่ืองจากเร่ิมมีทกัษะ
ในการบริหารจดัการร้านเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน  
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2.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ในเดือนกนัยายนกิจการมีผลิตภณัฑ์วางจ าหน่าย ไดแ้ก่ ไก่ป๊อปราด

ซอสบาบิคิว เฟรนฟรายส์ ราคาสินคา้และขนาดบรรจุ แกว้กระดาษเล็ก ขายในราคา 15 และแก้ว
กระดาษใหญ่  ขายในราคา 25 บาท ในเดือนกนัยายน กิจการมียอดขายสินคา้เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 
1,641 บาท จากการทดลองแจกใบปลิวประสัมพนัธ์ร้านส่วนลด 10 % จ านวนใบปลิวท่ีแจกไป
ลูกค้าน ากลับมาใช้ส่วนลดน้อยไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร จึงงดแจกใบปลิวและจัดท าสแตม
โปรโมชัน่ ซ้ือสินคา้ เฉพาะเฟรนฟราย ครบ 5  ฟรี 1 ซ่ึงจะด าเนินต่อไป  

2.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบว่า ในเดือน  กันยายน กิจการ Chicken Q มี

รายไดจ้ากการขายทั้งส้ิน 6,895 บาท มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 3,475 บาท รวมก าไรจาก
การด าเนินธุรกิจทั้งส้ิน 3,420 บาท กิจการมียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1,641 บาท และส่วนหน่ึง
ท่ีผลก าไรของกิจการเพิ่มขึ้นมาจากโครงการไดง้ดเก็บค่าเช่าสถานท่ีขายในเดือนท่ีผ่านมา  แต่ยงัถือ
ว่ากิจการยงัมียอดขายน้อย แต่ยงัมีผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีท าให้กิจการสามารถด าเนินการได้
ต่อไป  

2.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ดา้นความเส่ียงท่ีพบในเดือนกนัยายน พบปัญหาดงัต่อไปน้ี 
2.5.1 สินคา้ขายไดน้อ้ย ถึงแมกิ้จการจะพยายามแกไ้ขปัญหาโดยปรับลดราคาและ

ขนาดบรรจุสินค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  จากท่ีได้ก าหนดราคาสินค้าขนาดแก้ว
กระดาษขนาดเล็ก 29 บาท  แกว้กระดาษขนาดใหญ่ 35 บาท ปรับเป็น แกว้กระดาษเลก็ ขายในราคา 
15 และแกว้กระดาษใหญ่  ขายในราคา 25 บาท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัก าลงัซ้ือของลูกคา้เป้าหมาย คือ 
นกัเรียนชั้นประถม และมธัยมศึกษา และผูป้กครองท่ีมารอรับบุตรหลาน แต่ยอดขายของกิจการเพิ่ม
จากเดือนก่อน เพียง 1,641 บาท ซ่ึงอาจมีผลมาจากท าเลท่ีไม่เอ้ือต่อการขายสินคา้ประเภทของทาน
เล่น และจ านวนลูกคา้ท่ีเบาบางในพื้นท่ี  

2.5.2 ถูกยา้ยท าเลท่ีตั้งร้านไปอยู่ในมุมอบั ท าให้ปริมาณนกัเรียนท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้
ลดลง นกัศึกษาประกอบการจะแกไ้ขโดยฝากขายสินคา้ในร้านมินเตอร์เกลียวท่ีอยูน่อกก าแพงตลาด
เจดียเ์พื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ 

2.5.3 กิจการพบคู่แข่งรายใหม่ ณ จุดขายใหม่ท่ีกิจการไปฝากขายสินคา้ แต่เม่ือ
พิจารณาแลว้พบว่า ในส่วนของผลิตภณัฑ์ เฟรนฟรายของกิจการ Chicken Q เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
และรสชาติท่ีดีกวา่ จึงไม่มีผลต่อยอดขายสินคา้มากนกั 
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3. ธุรกจิมิสเตอร์เกลยีว 
3.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและสัมภาษณ์นักศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

กนัยายน ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว พบปัญหาเดียวกบัธุรกิจ Chicken Q เน่ืองจากเช่าหน้าร้านขายสินคา้
ร่วมกนั คือ ถูกเจา้ของโครงการตลาดเจดียแ์จง้ให้ยา้ยร้านจากจุดเดิมไปอยู่ในจุดขายใหม่ท่ีโครงการ
ก าหนดให้เน่ืองจากโครงการได้ท าสัญญาจ้างระยะยาวกับบริษัทค้าเน้ือสดรายหน่ึงในจังหวดั
เชียงใหม่ แต่ได้แจ้งงดเก็บค่าเช่าในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม เพื่อชดเชยการถูกยา้ยท าเล 
นกัศึกษาประกอบการรับทราบและยินยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขโครงการ แต่ เน่ืองจากธุรกิจมิสเตอร์
เกลียว ไดเ้พิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ยงับริเวณทางเทา้ติดกบัโรงเรียนโกวิทยธ์ ารงคอี์กจุดขาย
หน่ึง จึงไม่กระทบกบัยอดขายเดิมมากนกั  

สวนยอดขายในเดือนกนัยายนมีรายไดจ้ากการขายรวมทั้งส้ิน 7,240  บาท เพิ่มขึ้น
จากยอดขายเดือนสิงหาคม จ านวน 810 บาท  แต่กิจการมีก าไรสุทธิจากการขายสินคา้รวมทั้งส้ิน 
3,041 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 918 บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากไม่มีค่าเช่าสถานท่ีตามเง่ือนไขท่ีไดต้ก
ลงกบัทางโครงการ  

3.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการบริหารจัดการร้านในช่วงเดือนกันยายน ด้านการจัดสรรหน้าท่ีการ

ด าเนินงาน ยงัคงเป็นไปในลกัษณะการช่วยกันด าเนินการเหมือนเดินท่ีผ่านมา โดยหน้าท่ีในการ
ทอดและการปรุงรส และการจดัซ้ือวตัถุดิบเป็นของ นายสมศกัด์ิ  สนิท หนา้ท่ีการจดัเตรียมวตัถุดิบ 
น ามันเข้าเคร่ืองหั่นเกลียว เสียบไม้ เป็นของ นายธนากร ชมภูธัญ และหน้าท่ีในการจดบันทึก
รายการบญัชีและยงัช่วยจดัเตรียมวตัถุดิบเป็นของ นางสาวเยาวลกัษณ์ พลหาญ ซ่ึงไม่พบปัญหาดา้น
การจดัแบ่งหน้าท่ีภายในร้าน ปัญหาวตัถุดิบขายตลาด และดอ้ยคุณภาพกิจการสามารถหาวิธีแกไ้ข
เป็นผลส าเร็จในท่ีสุด  

ในส่วนปัญหาดา้นการผลิตท่ีมกัผลิตสินคา้ไดไ้ม่ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้
เป็นผลมาจากการเตรียมวตัถุดิบไม่ทนั จึงไดป้รึกษาหุ้นส่วนประกอบการเพื่อขยบัเวลาในการเขา้
ร้านเตรียมสินคา้ จาก 15.00 น. ของทุกวนั มาเป็น 14.00 น. เพื่อให้มีวตัถุดิบรอผลิตมากขึ้น สามารถ
ทอดขายใหก้บัลูกคา้ไดท้นัที  

3.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลิตภณัฑท่ี์วางจ าหน่าย ไดแ้ก่ มนัเกรียวทอด รสซาวครีมและหัว

หอม รสพิซซ่า รสปาปรีกา้ รสลาบ รสชีส รสตม้ย  า และรสบาบิคิว มีราคาไมล้ะ 20 บาท ทุกรสชาติ 
และไดจ้ดัรายการส่งเสริมการขายซ้ือมนัเกลียวครบ 3 ไม ้ลดราคาเหลือ 50 บาท จากราคาปกติ 60 
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บาท โดยมียอดรวมจากการจ าหน่ายมนัเกล่ียวทั้งหมด 7,240 บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากลูกคา้เร่ิมรู้จกั
สินคา้มากขึ้น เกิดการบอกจากปากต่อปาก ท าให้กิจการมียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ทั้งหมด 
810 บาท  

3.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบว่า ในเดือน กันยายน ธุรกิจมิสเตอร์เกลียวมี

รายไดจ้ากการขายทั้งส้ิน 7,240 บาท หักค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรวม 4,199 บาท กิจการมีก าไร
สุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 3,041 บาท โดยรวมกิจการสามารถเพิ่มยอดขายเขา้มาในกิจการได้
เพิ่มขึ้น และสามารถลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการลงไดเ้ลก็นอ้ย ท าใหมี้ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น  

3.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ดา้นความเส่ียงท่ีพบในเดือนท่ีผ่านมา กิจการมิสเตอร์เกลียวพบปัญหาท่ีค่อนขา้ง

ใกลเ้คียงกบัปัญหาและความเส่ียงในเดือนสิงหาคม และไดแ้กไ้ขปัญหาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ทั้งดา้น
การเพิ่มจุดขายอีก 1 จุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ ปัญหาวตัถุดิบขาดตลาดท่ีสามารถแก้ได้
โดยการสั่งซ้ือในปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้นและกนัส่วนวตัถุดิบเป็น Safety stock กนัวตัถุดิบขาดแคลน 
และสั่งซ้ือเตาทอดเพิ่มอีก 1 เตาเพื่อใหส้ามารถผลิตสินคา้ไดเ้ร็วยิง่ขึ้น เป็นตน้  

 
4. ธุรกจิ EP หมูทอดนมสด  
4.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

กนัยายน เป็นช่วงท่ีกิจการประสบปัญหายอดขายนอ้ยลงเล็กนอ้ยจากเดือนท่ีผ่านมาเน่ืองจากฝนตก
ชุก ปริมาณนักเท่ียวและผูส้ัญจรไปมาน้อย กิจการจึงท าได้แค่ประคองธุรกิจให้อยู่รอดในสภาวะ
ดงักล่าว ถึงแมจ้ะมีการจดัรายการส่งเสริมการขายสินคา้ เม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้ของทางร้านครบ 100 
บาท รับทนัทีขา้วเกรียวจานเลก็ 1 จาน แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มยอดขายใหกิ้จการไดม้ากเหมือนในเดือน
สิงหาคมท่ีผ่านมา โดยกิจการมียอดจ าหน่ายสินค้า ทั้ งส้ิน 6,024 บาท น้อยกว่าเดือนสิงหาคม 
จ านวน 1,792 บาท ดงันั้น ฤดูกาลและท าเลท่ีตั้งร้านท่ีเปิดโล่ง จึงเป็นอุปสรรค์ส าคญัในการด าเนิน
ธุรกิจของกิจการในเดือนน้ี  

4.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการบริหารจัดการร้านในช่วงเดือนกันยายน พบว่ากิจการยงัใช้สูตรและ

รูปแบบของสินคา้เหมือนในเดือนท่ีผ่านมาเน่ืองจากไดสู้ตรการท าสินคา้ท่ีมีมาตรฐานแลว้ ในส่วน
ของการจดัแบ่งหนา้ท่ีการท างานยงัคงรูปแบบการด าเนินการเหมือนเดือนสิงหาคม ท่ีให้สมาชิกทุก
คนเขา้ร้านเพื่อช่วยขายสินคา้เน่ืองจากยงัเป็นท าเลใหม่ และเมนูการขายใหม่ ในส่วนของวสัดุและ
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อุปกรณ์ท่ีใชข้ายสินคา้ จะใชว้ิธีการขนยา้ยจดัเก็บและใชห้้องพกัของ นางสาวอกัษรสมยั โตพญัญะ 
เป็นสถานท่ีจดัเก็บและคลงัสินคา้เหมือนในเดือนท่ีผ่านมา โดยในช่วงแรกให้ทุกคนท าหน้าท่ีช่วย
ขนยา้ย และช่วยท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ   

จากปัญหาวตัถุดิบเน่าเสียท่ีพบในเดือนก่อน กิจการสามารถลดปัญหาดงักล่าวได้
ในเดือนน้ี โดยใช้วิธีการเพิ่มรอบการสั่งซ้ือสินคา้ให้ถ่ีขึ้น และท าการจดบันทึกสินค้าขายดีเพื่อ
วางแผนจดัซ้ือวตัถุดิบใหเ้พียงพอกบัปริมาณการขายท าใหไ้ม่พบปัญหาสินคา้เน่าเสียในเดือนน้ี  

4.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่ายในเดือน กนัยายน ยงัคงรูปแบบรายการ

สินคา้เหมือนกบัเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา โดยมีเมนูสินคา้ขายดีคือ ย  าหมูป้ันก้อน และสินคา้อ่ืนๆ 
เช่น ปีกไก่ทอด เอ็นไก่ทอด ย  ารวม และนักเก๊ตไก่ โดยในเดือนกันยายน กิจการมียอดจ าหน่าย
สินคา้ทั้งส้ิน 6,024 บาท ลดลงจากเดือนก่อนเล็กนอ้ย จ านวน 1,792 บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากเร่ิมเขา้สู่
ฤดูฝน และท าเลท่ีตั้งร้าน และสถานบนัเทิงในระแวกส่วนใหญ่ เป็นร้านแบบเปิดโล่ง ท าใหป้ริมาณ
นกัเท่ียวนอ้ยหรือไม่มีเลยในวนัท่ีฝนตกหนกั  

ในส่วนของการส่งเสริมการขาย กิจการไดจ้ดัมีการจดัรายการส่งเสริมการขายเม่ือ
ลูกคา้ซ้ือสินคา้ของทางร้านครบ 100 บาท รับทนัที ขา้วเกรียบจานเล็ก 1 จาน แต่ก็ไม่สามารถเพิ่ม
ยอดขายใหกิ้จการไดม้ากนกั เน่ืองจากไม่มีลูกคา้มาเท่ียวในบางวนัท่ีฝนตกนัน่เอง  

4.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบว่า ในเดือนกนัยายน กิจการ EP หมูทอดนมสด 

มีรายได้จากการขายสินคา้ จ านวน 6,024 บาท หักตน้ทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 
5,112  บาท รวมก าไรสุทธิ เท่ากบั 912 บาท ถึงแมกิ้จการจะมียอดขายท่ีลดลงจากเดือนก่อน แต่ก็ยงั
สามารถบริหารจดัการใหกิ้จการมีก าไรไดใ้นเดือนน้ี  

4.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ดา้นความเส่ียงท่ีพบในเดือนท่ีผ่านมา ยงัคงพบปัญหาเดิม คือ สินคา้ขายไม่ไดใ้น

บางวนั เน่ืองจากเร่ิมเขา้สู่ฤดูฝนและสถานบนัเทิงในระแวกส่วนใหญ่ เป็นร้านเปิดโล่ง กลุ่มนกัเท่ียว
ส่วนใหญ่ใช้รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะ จึงท าให้ปริมาณลูกคา้ท่ีมาเท่ียวยงัสถานบนัเทิงน้อยลง 
ส่งผลกระทบกบัยอดขายกบักิจการ ส่วนวิธีการแกไ้ขปัญหากิจการไดจ้ดัโปรโมชัน่ เม่ือซ้ือสินคา้
ของกิจการครบ 100 บาท รับทนัทีขา้วเกรียบจานเล็ก 1 จาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายในวนัท่ีฝน
ไม่ตก แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มยอดขายใหกิ้จการไดม้ากนกั  
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5. ธุรกจิบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI)  
5.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีสังเกตและจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาประกอบการ พบว่าในเดือน

กนัยายน กิจการไดย้กเลิกการเช่าร้านร่วมกบัร้านอาหารตะวนัตกบริเวณถนนท่าแพ และเน้นการ
ขายเพียงสองช่องทางคือ ช่องทางออนไลน์ และช่องทางหน้าร้านตลาดตน้ล าไย ผลิตภณัฑ์ท่ีขาย 
ขายเพียงขนมหวานหลากชนิดเท่านั้น เน่ืองจาก กาแฟ แฮมเบอร์เกอร์ และแซนวิซ ไม่สามาถขายได้
เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของสถานไม่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ในเดือนน้ีกิจการมียอดขายสินคา้
ทั้งส้ิน 13,385 บาท อนัเน่ืองมาจากสามารถหาช่องทางคา้ส่งสินคา้ขนมหวานให้กบัแม่คา้ท่ีจะน า
สินคา้ไปขายต่อไดอี้กช่องทางหน่ึง ในส่วนของการด าเนินงานทัว่กิจการไม่มีการจดัรายการส่งเสริม
การขายใด เนน้เพียงขายหนา้ร้าน และขายส่งเท่านั้น  

5.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการบริหารจดัการร้านในช่วงเดือนกนัยายน การบริหารจดัการและการจดัแบ่ง

หน้าท่ีการด าเนินการต่างๆ ยงัคงเหมือนเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา คือ หน้าท่ีในการจดัซ้ือ การผลิต  
เป็นของ นางสาวอารียา  พรมแยม้ ในส่วนของการขนยา้ย และการขาย เป็นของ นางสาววชิราภรณ์ 
ถ่ินทพัไทย กิจการไม่มีสินคา้ใหม่ ช่องทางในการขายสินคา้ใหม่ แต่เนน้เพียงช่องทางขายหนา้ร้าน
และช่องทางขายส่งเท่านั้น  

5.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑท่ี์วางจ าหน่ายในเดือน กนัยายน ยงัคงเป็นบวัลอยสอดใส้

ธญัญาหาร เป็นสินคา้หลกั แต่ไดเ้พิ่มเมนูขนมหวานอ่ืนๆ เช่น กลว้ยเช่ือม  มนัเช่ือม เผือกเช่ือม บวั
ลอยมะพร้าวอ่อนไม่ใส่ไข่ และขนมหวานอ่ืนๆ ตามท่ีลูกคา้สั่ง การขายสินคา้เนน้ขายช่องทางหน้า
ร้าน ณ ตลาดตน้ล าไย แต่เพียงอย่างเดียว การขายเน้นขายปลีกหน้าร้านและขายส่ง โดยในเดือนน้ี 
กิจการสามารถสร้างยอดขายสินคา้ไดท้ั้งส้ิน 13,385 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมา ถึง 10,565 
บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากสามารถหาท าเลและปรับสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้

5.4 การบริหารเงินทุน 
ในส่วนของการบริหารเงินทุนพบว่า ในเดือนกันยายน กิจการ บัวลอยไฮโซ 

(EAZI LAZI) มีรายได้จากการขายสินคา้ทั้งส้ิน 13,385 บาท หักตน้ทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการทั้ งส้ิน 2,507 บาท รวมกิจการมีก าไรสุทธิทั้ งส้ิน 10,878 บาท กิจการสามารถพลิก
สถานการณ์ใหกิ้จการมีก าไรในเดือนท่ี 3 ของการด าเนินงาน  

 
 



103 
 

 

5.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ด้านความเส่ียงท่ีพบในเดือนกันยายน กิจการไม่พบความเส่ียงใดในการด าเนิน

ธุรกิจนัก ส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการขนยา้ยสินคา้เพื่อน ามาขาย และปัญหาเล็กน้อยในกิจการท่ี
สามารถบริหารจดัการได ้แต่อาจมีความเส่ียงท่ีจะถูกแม่คา้ขนมหวานท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียงเสนอ
ราคาท่ีถูกกวา่เพื่อแย่งลูกขายส่งไป กิจการจึงป้องกนัปัญหาดว้ยการพยายามรักษาคุณภาพของสินคา้
ให้มีรสชาติท่ีดีใชข้องท่ีมีคุณภาพ และพยายามเนน้ขายลูกคา้หนา้ร้านเพื่อลดการพึ่งพายอดขายจาก
แม่คา้ขายส่งท่ีขายสินคา้ไม่ไดก้ าไรมากนกั  

 
6. ธุรกจิขนม ค.ร.ก  
6.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีส ารวจและการสัมภาษณ์นักศึกษาประกอบการ พบว่า ในเดือน

กันยายน จากการสังเกตุกลุ่มลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ของทางร้านพบว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีแท้จริง คือกลุ่ม
ผูป้กครองท่ีมารอรับบุตรหลานหลงัเลิกเรียน และกลุ่มคนวยัท างานในระแวกใกลเ้คียง กิจการจึง
ยงัคงราคาสินคา้กล่องละ 25 บาท เท่าเดิม ในเดือนน้ีกิจการพบปัญหาถูกเจา้หนา้ท่ีเทศกิจสั่งยา้ยร้าน
ให้เขา้ไปอยูข่อบทางเดินถนนดา้นในมากขึ้นท าให้ร้านไม่เด่น กิจการจึงไดส้ั่งท าป้ายไวนิลเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการมองเห็นกับผูส้ัญจรไปมา ในเดือนน้ี ยอดจ าหน่ายสินค้ายงัอยู่นระดับเดิม ถึงแม้
กิจการมีความตอ้งการยา้ยท าเลไปยงัจุดขายบริเวณ Think Park แต่ติดปัญหาเร่ืองเงินทุนและสูตร
ของสินคา้ท่ียงัไม่ไดม้าตรฐานเพียงพอ จึงท าไดเ้พียงประคองกิจการใหอ้ยูร่อดเท่านั้น  

6.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ในเดือนกนัยายนท่ีผ่านมา พบว่าในด้านของการบริหาร กิจการเร่ิมมีการบริหาร

จดัการทั้งในส่วนของการจดัแบ่งหน้าท่ีในการท างานภายในร้านท่ีดีขึ้น โดยสามารถจดัเวรแบ่ง
หน้าท่ีในการขายและการผลิตสินคา้ และการขนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้พนักงานจ านวน 2 
คนต่อวนั แต่ในส่วนหนา้ท่ีการจดัซ้ือ และการจดัท าบญัชีรายรับรายจ่าย ยงัเป็นของ นางสาวอวสัดา 
วงคเ์ยาว ์ซ่ึงเป็นหุน้ส่วนประกอบการท่ีเป็นหลกัในการด าเนินกิจการ 

6.3 การตลาดและการขาย 
ในช่วงเดือนกนัยายนท่ีผ่านมา กิจการธุรกิจขนม ค.ร.ก สามารถจ าหน่ายสินคา้ได้

2,172 บาท ซ่ึงเป็นยอดขายสินค้าท่ีลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาเล็กน้อย อนัเป็นผลมาจากฝนตกชุก
ในช่วงปลายเดือน กิจการจึงไม่สามารถขายสินคา้ไดใ้นบางวนั ในส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีจ าหน่าย
ยงัคงจ าหน่ายเป็นขนมครกสีธรรมชาติ ใชส่้วนผสมจากธรรมชาติ 100 % เหมือนเดิม จ าหนายกล่อง
ละ 25 บาท และยงัคงราคาขายในราคาเดิมเน่ืองจากพบว่ากลุ่มลูกคา้ท่ีแทจ้ริงของกิจการไม่ใช่เด็ก
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นกัเรียน แต่คือกลุ่มผูป้กครองท่ีมารอรับบุตรหลาน และวยัท างานในบริเวณใกลเ้คียง ในส่วนของ
การส่งเสริมการขายตลอดเดือนกันยายน กิจการไม่ได้จดัรายการส่งเสริมการขายใด เน่ืองจากมี
อุปสรรคดา้นเงินทุนของกิจการท่ีเพียงพอส าหรับใชห้มุนเวียนซ้ือวตัถุดิบมาขายในกิจการวนัต่อวนั
เท่านั้น จึงท าไดเ้พียงรักษาคุณภาพของสินคา้เพื่อประคองยอดขายสินคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัเดิม  

6.4 การบริหารเงินทุน 
ในช่วงเดือนกนัยายนท่ีผ่านมากิจการมียอดรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 2,172 

บาท และมีตน้ทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 620 บาท กิจการมีก าไรสุทธิทั้งส้ิน 
1,552 บาท สาเหตุท่ียอดขายนอ้ย แต่กิจการยงัมีก าไร เน่ืองจากกิจการไม่มีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าเพื่อ
ขายสินคา้ แต่ก าไร 1,552 บาท ก็ถือเป็นก าไรท่ีนอ้ยมากในการด าเนินธุรกิจท่ีมีหุน้ส่วนทางธุรกิจถึง 
3 คน  และสาเหตุใหญ่ท่ีกิจการไม่สามารถด าเนินกิจกรรมดา้นการตลาด และการปรับปรุงหนา้ร้าน
ไดเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นเงินทุนในการด าเนินการท่ีสมาชิกในธุรกิจไม่มีเงินทุนท่ีจะมาร่วมลงทุน
ในกิจการมากนกั  

6.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
 ดา้นความเส่ียงท่ีกิจการ ค.ร.ก ไดพ้บ ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นเงินทุนของกิจการท่ีมี

น้อยลงซ่ึงเป็นผลมาจากการบริหารจดัการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ กอรปกบันักศึกษาประกอบการท่ี
เป็นหุ้นส่วนในธุรกิจมีก าลงัทรัพยเ์พื่อใช้ในการระดมทุนน้อย จึงท าให้กิจการไม่สามารถเพิ่มทุน
เพื่อใชใ้นการท าตลาด หรือปรับปรุงกิจการให้มีความน่าสนใจและดึงดูดลูกคา้เป้าหมายไดม้ากนัก 
ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญในการเร่ิมต้นธุรกิจท่ีไม่มีความถนัด และความพร้อมในการด าเนินการ
โดยเฉพาะดา้นงบประมาณ  

 การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้ นดังกล่าว ธุรกิจ ค.ร.ก. ได้พยายามประคองธุรกิจให้
สามารถด าเนินกิจการต่อไดโ้ดยลดรายจ่าย และคงคุณภาพของสินคา้ให้มีคุณภาพให้มากท่ีสุดเพื่อ
รักษาฐานลูกคา้เก่าท่ีมาซ้ือสินคา้ และเพื่อให้สินคา้มีความน่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกคา้รายใหม่เพียง
เท่านั้น  

 
7. ธุรกจิ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต 
7.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ในช่วงเดือน กนัยายน ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต ได้ติดต่อเพื่อขอเช่าสถานท่ี

บริเวณตลาดฝ่ังตรงขา้มโรงงานพรีเมียมซ่ึงอยู่ใกลจ้ากตลาดแม่เจดียป์ระมาณ 5 กิโลเมตร หลงัจาก
ทดลองขายสินคา้พบว่าปริมาณลูกคา้เบาบาง จุดขายอยูใ่นมุมอบั จึงทดลองขายไดเ้พียงสองวนั และ
ยา้ยท าเลมาขายร่วมกับ ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด บริเวณการเคหะหนองหอย อ.เมือง จ.
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เชียงใหม่ และเร่ิมขายสินคา้ได ้ณ จุดขายน้ี แต่สินคา้ท่ีน ามาขาย เน่ืองจากมีเงินทุนในกิจการนอ้ย จึง
ปรับธุรกิจเป็นแบบซ้ือมาขายไป โดยได้ติดต่อสั่งซ้ือไส้กรอกอีสานจากตลาดสดสันป่าขอย และ
น ามาย่างขายต่อไปยงัลูกคา้ มีตน้ทุนรับอยู่ท่ีไมล้ะ 8 บาท วางจ าหน่ายไมล้ะ 13 บาท ในช่วงแรก
ของการท าตลาด ณ จุดขายใหม่ ไดจ้ดัรายการส่งเสริมการขาย ซ้ือ 2 ไม ้ในราคา 25 บาท และซ้ือ 4 
ไมใ้นราคา 50 บาท  โดยในเดือนน้ี กิจการสามารถสร้างยอดขายไดท้ั้งส้ิน 4,947 บาท   

7.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ในเดือนกนัยายน กิจการสามารถหาจุดขายใหม่และปรับรูปแบบของการท าธุรกิจ

เพื่อให้เอ้ือต่อเงินทุนท่ีมีอยา่งจ ากดั ท าใหส้ามารถเร่ิมตน้กิจการไดใ้นเดือนน้ี ในดา้นของการบริหาร
จดัการร้าน เน่ืองจากเป็นธุรกิจขนาดเล็กมากไม่ตอ้งใชแ้รงงานมาก การด าเนินการในทุกขั้นตอนจึง
สามารถท าไดด้ว้ยตวัเจา้นกัศึกษาประกอบการเอง ในเร่ืองของการจดัเก็บอุปกรณ์ใชว้ิธีการฝากเก็บ
ไวท่ี้จุดขายเดียวกบัธุรกิจ Dr. Grill หมูยา่งกะทิสด โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

7.3 การตลาดและการขาย 
กิจการไดป้รับรูปแบบของการด าเนินธุรกิจเพื่อให่สอดคลอ้งกบัเงินทุนท่ีกิจการมี 

และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในบริเวณการเคหะหนองหอย โดยผลิตภณัฑ์ท่ีมีจ าหน่าย ไดแ้ก่ ไส้กรอก
อีสานรสกระเพรา รสเปร่ียว รสหวาน และวุน้เส้น ด้านราคา จ าหน่ายไมล้ะ 13 บาท และได้จดั
รายการส่งเสริมการขาย ซ้ือ 2 ไม้ ในราคา 25 บาท และซ้ือ 4 ไม้ในราคา 50 บาท ด้านการจัด
จ าหน่าย ยงัคงเนน้การขายหนา้ร้านบริเวณการเคหะหนองหอยเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น  

7.4 การบริหารเงินทุน 
ในเดือนน้ี กิจการสามารถสร้างยอดขายไดท้ั้งส้ิน 4,947 บาท หักตน้ทุนขายและ

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 3,401 รวมกิจการมีก าไรสุทธิจากการขายสินคา้รวม 1,246 บาท 
ถือว่าสามารถประคองตวัใหธุ้รกิจสามารถด ารงอยูไ่ดด้ว้ยขอ้จ ากดัดา้นเงินทุนในกิจการ แต่กิจการก็
ใชเ้วลานานเกินไปในการเร่ิมธุรกิจ  

7.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
การด าเนินธุรกิจห่อย ไส้กรอก พุงโต ในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผ่านมา กิจการพบ

ปัญหาในดา้นของเงินทุน ท าเลท่ีไม่เหมาะสมกบัการขายสินคา้ และหุ้นส่วนทางธุรกิจท่ีลาออกใน
ระหวา่งด าเนินกิจการ จึงท าให้นายกฤษฎา  จนัทร์คา ตอ้งแกไ้ขปัญหาแต่เพียงผูเ้ดียว โดยไดจ้ดัการ
ความเส่ียงในหลายดา้นดงัต่อไปน้ี 

 7.5.1 ความเส่ียงดา้นเงินทุนเน่ืองจากหุ้นส่วนของกิจการไม่ไดท้ าเงินมา
ลงทุนเขา้หุ้นตามท่ีตกลงไวแ้ละลาออกจากการศึกษาในระหว่างด าเนินการ จึงท าให้ตอ้งลดขนาด
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ของธุรกิจและปรับรูปแบบของกิจการให้กลายเป็นแบบซ้ือมาขายไป เพื่อลดปริมาณทุนตอ้งตอ้งจม
ไปกบัสินคา้ท่ีตอ้งซ้ือมาเตรียมเพื่อจ าหน่าย  

 7.5.2 ความเส่ียงของจุดขายท่ีไม่เหมาะสมกับตัวสินค้าท่ีวางจ าหน่าย 
กิจการได้ยา้ยจุดขายมาอยู่ร่วมกับ ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด เน่ืองจากเป็นจุดขายท่ีมีผูค้น
สัญจรไปมามาก จุดขายน้ี เป็นจุดขายท่ีท าให้กิจการสามารถเร่ิมด าเนินการได ้และสร้างยอดขายให้
กิจการเป็นเดือนแรกของการด าเนินโครงงานธุรกิจ 

 

ภาพท่ี 4.27 แสดงจุดขายใหม่ในบริเวณการเคหะหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และผลิตภณัฑ์ท่ี
วางจ าหน่ายในร้าน 
ท่ีมา ผูว้ิจยั 

 
 3. หมวดธุรกจิออนไลน์  
  1. ธุรกจิ Jarid Handmade Jewely 

1.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ในช่วงเดือนกนัยายน ถือเป็นช่วงท่ีกิจการสามารถหาวตัถุดิบในการผลิตเพื่อให้

สามารถผลิตช้ินงานท่ีมีคุณภาพ มีความสวยงามไดใ้นท่ีสุด ในส่วนของยอกขายสินคา้ในเดือนน้ี 
กิจการสามารถสร้างยอดขายไดท้ั้งส้ิน 35 คู่ เป็นเงิน 2,750 บาท มากกว่าเดินท่ีผ่านมาเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 1,330 บาท สามารถพลิกสถานการณ์ให้กิจการมีก าไรไดใ้นเดือนน้ี ยอดขายท่ีเขา้มาใน
กิจการส่วนใหญ่เกิดจากการขายส่งให้กบัร้านขายเคร่ืองประดบัท่ีน าสินคา้ไปขายอีกทอดหน่ึง ใน
ส่วนของลูกคา้รายย่อยท่ีติดต่อเขา้มาสั่งซ้ือสินคา้กบัทางกิจการยงัมีจ านวนนอ้ย โดยเฉพาะจากเวป๊
ไซด์ Shopee และ Lazada ท่ีไม่มีลูกคา้สั่งซ้ือในเดือนท่ีผ่านมา ปัญหาพบในการด าเนินงาน เกิด
ความขดัแยง้ดา้นความเห็นของนักศึกษาประกอบการในธุรกิจในดา้นของการรับฟังความคิดเห็น
และการวางแผนด าเนินกิจกรรมทางการตลาด แต่สมาชิกในกลุ่มก็สามารถจดัการกบัความขดัแยง้
และเดินหนา้ท าธุรกิจต่อไปไดใ้นท่ีสุด  



107 
 

 

1.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการจดัการการผลิต กิจการสามารถจดัหาวตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมใน

การผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพและความสวยงามในเดือนน้ี ในส่วนของการแบ่งหนา้ท่ีการปฏิบติังาน
ในธุรกิจ หุ่นสวนในกิจการยงัคงก าหนดหนา้ท่ีงาน เหมือนกบัในเดือนสิงหาคม โดยหนา้ท่ีหลกัใน
การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การผลิต การด าเนินการผลิตสินคา้และจดัเก็บสินคา้ เป็นของ นางสาวฉัตร
ลดา  นาคภูรี และ นางสาวจุฑามาส  ใจหลัก โดยใช้ห้องเช่าของนาวสาวฉัตลดา นาคภูรี เป็น
สถานท่ีด าเนินธุรกิจ ส่วนหนา้ท่ีในการรับค าสั่งซ้ือและการจดัส่ง เป็นของนางสาวสุทธิดา  ไกลถ่ิน 
เป็นผูด้  าเนินการ ในส่วนชองการดูแลช่องทางออนไลน์ทั้ง 4 ช่องทาง ไดแ้บ่งหนา้ท่ีดงัน้ี  

นางสาวฉตัรลดา  นาคภูรี ดูแลช่องทาง Facebook Fanpage และ Instragram 
นางสาวจุฑามาส  ใจหลกั ดูแลช่องทางการขายบนเวปไซด ์Shopee 
นางสาวสุทธิดา  ไกลถ่ิน   ดูแลช่องทางขายบนเวปไซด ์Lazada 
ในเดือนกนัยายน พบความขดัแยง้ทางความคิดเห็นของหุ่นส่วนธุรกิจเร่ืองของการ

เปิดรับขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นของหุ้นส่วน ทั้งดา้นของการตลาด การขาย และการก าหนด
หนา้ท่ีต่าง แต่ทา้ยท่ีสุดก็สามารถพูดคุยปรับความเขา้ใจและด าเนินธุรกิจไดต้่อไป 

1.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นการตลาดในเดือนสิงหาคม ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely มียอดขายท่ีเพิ่มขึ้น

จากเดือนก่อนถึง 1,330 บาท ยอดขายจากท่ีเคยขายได้ 13 คู่ในเดือนสิงหาคม ในเดือนกันยายน
กิจการสามารถขายสินคา้ได้จ านวน 35 คู่ โดยมีรายรับจากการขายทั้งส้ิน 2,750 บาท หักตน้ทุน
วตัถุดิบในการขายจ านวน 300 บาท หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ านวน 2,120 บาท กิจการได้
ก าไรสุทธิ จ านวน 330 บาท ถึงแมกิ้จการจะมีก าไรในเดือนท่ีผ่านมาแต่ยงัถือเป็นรายได้ท่ีน้อย
ส าหรับการด าเนินธุรกิจ อาจเป็นเพราะการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์สินคา้ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ อีกทั้งนักศึกษาประกอบการในกลุ่มไม่ได้ท าการส่งเสริมการขายหรือน า
สินคา้ไปโฆษณาตามแหล่งชุมชนออนไลน์อ่ืน โดยให้เหตุผลว่าตอ้งแบ่งเวลาเพื่อท ารายงานส่ง
ใหก้บัวิชาอ่ืนท่ีอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 จึงท าใหเ้ป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินโครงงานธุรกิจ  

ในส่วนของการจดัรายการส่งเสริมการขายในตวัผลิตภณัฑ์ ยงัคงส่งเสริมการขาย
เหมือนเดือนท่ีผ่านมา ใน 4 ช่องทางออนไลน์ โฆษณาบน Facebook Fanpage  Instragram  Lazada 
และ Shopee ไม่ไดน้ าสินคา้ไปฝากขายกบัร้านขายเคร่ืองปรับบนถนนคนเดินจงัหวดัเชียงใหม่แต่
อยา่งใด  
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1.4 การบริหารเงินทุน  
กิจการมีรายรับจากการจ าหน่ายสินคา้ในเดือน กนัยายน จ านวน 2,750 บาท หัก

รายจ่ายจากวตัถุดิบและวสัดุในการผลิตสินคา้ จ านวน 300 บาท หักค่าใช้จายในการด าเนินงาน 
จ านวน 2,120 บาท กิจการก าไรสุทธิ จ านวน 330 บาท ในเดือนน้ีกิจการสามารถพลิกกลบัมาท า
ก าไรได้แต่ยงัถือเป็นจ านวนเงินท่ีน้อยไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ียงัอยู่ใน
ระดับสูงและเพิ่มขึ้ นจากเดือนก่อนเน่ืองจากในเดือนน้ีได้ว่าจ้างนักศึกษาเพื่อเป็นแบบในการ
ถ่ายภาพโฆษณาสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์ จ านวน 800 บาท  

 ในเดือนน้ีกิจการตอ้งระดมทุนจากหุ้นส่วนธุรกิจคนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 
1,500 บาทเน่ืองจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเร่ิมหมดลงจากสภาวะขาดทุนในเดือนก่อน และตอ้ง
ใชง้บประมาณในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด จึงมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มทุนเขา้สู่กิจการดงักล่าว  

1.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ความเส่ียงท่ีพบในเดือนน้ี คือความเส่ียงในด้านการด าเนินงานท่ีมาจากความ

ขดัแยง้ของสมาชิกในกลุ่มในเร่ืองของความเห็นท่ีไม่ตรงกนั และการเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
หุน้ส่วนธุรกิจ แต่สามารถพูดคุยเพื่อหาขอ้สรุปและด าเนินกิจการไดต้่อไป  

  2. ธุรกจิจ าหน่ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก 
2.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ธุรกิจจ าหน่ายตุ๊กตาหมี บ๊ิกไซด์ มาตรฐาน ม.อ.ก ในช่วงเดือนกนัยายน กิจการยงั

ช่องทางในการจ าหน่ายจากเดิมท่ีจ าหน่ายสินค้าผ่านสองช่องทาง คือ Facebook Fanpage และ 
Instragram และไดท้ าขอ้ตกลงกบัธนาคารกสิกรไทยหากลูกคา้ช าระค่าสินคา้ผ่านบญัชีของธนาคาร
จะไดรั้บเครดิตเงินคืนท่ี 100 บาท ในทุกๆยอดสั่งซ้ือ 300 บาทขึ้นไป และไดท้ดลองแจกใบปลิว
ประชาสัมพนัธ์สินคา้และเพจตุ๊กตา บ๊ิกไซด์ มาตรฐาน ม.อ.ก จ านวน 200 แผ่น พร้อมมอบส่วนลด
แผ่นละ 100 บาท โดยในเดือนน้ี กิจการมียอดจ าหน่ายสินคา้รวมทั้งส้ิน 21,690 บาท จ าหนายสินคา้
ได้จ านวน 19 ตัว ถือว่ากิจการมียอดขายท่ีดีขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมา และเม่ือหักค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานแลว้ กิจการมีก าไรท่ี 691.97 บาท ซ่ึงใกลเ้คียงกบัเดือนแรกท่ีด าเนินงาน ในส่วนของการ
จดัการดา้นการขายและการตลาดของกิจการยงัท าไดไ้ม่ดีนกั คือไม่สามารถเพิ่มยอดขายให้มากกว่า
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไดใ้นเดือนท่ีผา่นมา  

2.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
 ด้านการบริหารจดัการเร่ืองคนและหน้าท่ีในการด าเนินงานยงัคงก าหนดหน้าท่ี

เหมือนในเดือนท่ีผ่านมา คือ หนา้ท่ีดา้นการบริหารการเงินและการจดัท าบญัชี การรับช าระค่าสินคา้ 
และการช าระค่าสั่งซ้ือสินคา้ เป็นหน้าท่ีของ นางสาวธัญญานุช  อรุณโรจน์ ส่วนหน้าท่ี 2 คือการ
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รับค าสั่งซ้ือ การโฆษณาผ่าน Facebook Fanpage เป็นหน้าท่ีของ นางสาววิไลวรรณ   ขนัยา และ 
การโฆษณาผ่านช่องทาง Instragram เป็นหน้าท่ีของ นางสาว วิภารัตน์  วนันอก ในด้านของการ
บริหารจดัการภายในกิจการไม่พบปัญหาดา้นการจดัการใดๆ สมาชิกในกิจการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามท่ีตนเองได้รับผิดชอบในกิจการได้ แต่ปัญหาเดิมท่ีกิจการพบมาตั่งแต่เดือนท่ีผ่านมา ยงัคง
เหมือนพบปัญหาเดิมในเดือนน้ี คือ กิจการยงัคงมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานใกลเ้คียงกบัเดือนท่ี
ผ่านมา จึงท าให้ถึงแมกิ้จการจะมียอดขายท่ีเพิ่มสูงขึ้น แต่เม่ือหักตน้ทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานแลว้ ก็ยงัมีผลก าไรท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัยอดขายสินคา้ 

2.3 การตลาดและการขาย 
ในเดือนท่ีผ่านมา กิจการยงัคงโฆษณาในเพจ Facebook และโฆษณาผ่านช่องทาง 

Instragram และจดัรายการส่งเสริมการขาย ลดราคาสินคา้ตุ๊กตา ขนาด 1.5 จากปกติ 1,690 ลดราคา 
เหลือเพียง 1,350  และ 2 เมตร จากปกติ 1,700 ลดราคา เหลือเพียง 1,550 บาท เหมือนเดิม แต่ใน
เดือนน้ีกิจการไดท้ าขอ้ตกลงกบัธนาคารกสิกรไทยหากลูกคา้ช าระค่าสินคา้ผ่านบญัชีของธนาคารจะ
ได้รับเครดิตเงินคืนท่ี 100 บาท ในทุกๆยอดสั่งซ้ือ 300 บาทขึ้นไป และได้ทดลองแจกใบปลิว
ประชาสัมพนัธ์สินคา้และเพจตุ๊กตา บ๊ิกไซด์ มาตรฐาน ม.อ.ก จ านวน 200 แผ่น พร้อมมอบส่วนลด
แผ่นละ 100 บาท จึงท าให้กิจการมียอดขายสินคา้เท่ากับ 21,600 บาท ขายได้จ านวนเพี่มขึ้นจาก
เดือนก่อน 3 ตวั เป็นเงิน 2,950 บาท ท าให้กิจการมีผลก าไรหลงัหักตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานจ านวน 691.97 บาท ถึงแมว้่ากิจการจะทุ่มทรัพยากรในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
ผ่านช่องทางออนไลน์และการแจกใบปลิวแลว้ แต่ก็ยงัไม่ตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายเท่าท่ีควร จึง
เป็นปัญหาส าคญัท่ีสมาชิกในกิจการจะจดัรายการส่งเสริมการขายท่ีเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้เร็ว
ท่ีสุด  

2.4 การบริหารเงินทุน 
ในเดือนกนัยายน มียอดจ าหน่ายสินคา้รวมทั้งหมด 21,690 บาท หักตน้ทุนสินคา้

ขาย  6,610  บาท หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 5,692 บาท กิจการก าไรสุทธิทั้งส้ิน 691.97 บาท 
จากยอดขายสินคา้ท่ีเพิ่มขึ้นท าใหกิ้จการพลิกสถานการณ์กลบัมาก าไรในท่ีสุด    

2.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ปัญหาท่ีพบในเดือนท่ี  3 ของการด าเนินกิจการ ด้านการจัดการกิจการยังไม่

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลงได้ แต่เน่ืองจากกิจการมียอดขายสินคา้เพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อนจึงท าใหกิ้จการกลบัมามีก าไรในเดือนท่ีผา่นมา  

ดา้นความเส่ียงของการขายและการตลาด ถึงแมกิ้จการจะจดัรายการส่งเสริมการ
ขายทั้งลดราคาสินคา้ แจกใบปลิวส่วนลด และการท าขอ้ตกลงกบัธนาคารกสิกรไทยในการรับช าระ



110 
 

 

ค่าสินคา้พร้อมรับเครดิตเงินคืน แต่ก็ไม่ไดส่้งผลให้เกิดยอดขายสินคา้เขา้มาในกิจการมากนัก อนั
เน่ืองมาจากนักศึกษาประกอบการไม่ได้ท าการโฆษณาสินค้าบนช่องทางท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายท่ี
แทจ้ริงแต่อย่างใด แต่เน้นการท ารายการส่งเสริมการขายในช่องทางออนไลน์ หรือ Facebook และ 
Instragram เท่านั้น ไม่ไดน้ าเพจไปลงโฆษณาในกลุ่มสังคมออนไลน์อ่ืน หรือช่องทางอ่ืนท่ีคาดว่า
จะมีกลุ่มลูกคา้อยู ่จึงเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลให้กิจการมียอดจ าหน่ายสินคา้ท่ีนอ้ยและอยู่ในระดบั
คงท่ีในช่วง  3 เดือนท่ีผา่นมา  
 
  3. ธุรกจิจ าหน่ายรองเท้า Out let Online 

3.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ในเดือนกันยายน ธุรกิจจ าหน่ายสินค้า Out let Online  ประสบปัญหายอดขาย

ลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา โดยมียอดขายตลอดทั้งเดือนเพียง 3 คู่เท่านั้น 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,180 บาท ถึงแมกิ้จการจะพยายามจดัรายการส่งเสริมการขายโดยลดราคาเหลือ
เพียงคู่ละ 1,000 บาท แต่ก็ไม่สามารถสร้างยอดขายสินคา้ให้เกิดขึ้นได ้เน่ืองจากมีคู่แข่งท่ีจ าหน่าย
สินคา้ประเภทเดียวกนัในช่องทางออนไลน์จ านวนมากท่ีพร้อมตดัราคาขายแข่งกบัสินคา้ของกิจการ 
อีกสาเหตุหน่ึง คือ กิจการเร่ิมมีการลงภาพโฆษณาสินคา้บนเพจน้อยลงกว่าเดือนท่ีผ่านมาเน่ืองจาก
ปัญหาส่วนตวัของ นางสาวนางสาวรชนิชล  ปันปุ๊ ด ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการหลกัของกิจการ จึงท าให้
กิจการประสบกบัปัญหาดงักล่าว  

3.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการจดัการกิจการยงัคงจดัแบ่งหน้าท่ีการด าเนินงานเหมือนเดือนสิงหาคมท่ี

ผ่านมา โดยหน้าท่ีในการสั่งสินค้า ประสานงานกับโรงงานผูผ้ลิตรองเท้า การโปรโมทเพจ การ
จดัท าบญัชีต่างๆ ยงัเป็นของ นางสาวรชนิชล  ปันปุ๊ ด ซ่ึงท าหน้าท่ีหลกัในการบริหารงาน ส่วน
นางสาวชมพูนุช  ผาตา ท าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยในการด าเนินการต่างๆ ตามท่ี นางสาวรชนิชล  ปันปุ๊ ด 
มอบหมาย โดยหลกัคือการตอบค าถามและรับรายการสั่งสินคา้จากลูกคา้เป็นหนา้ท่ีหลกั  

ในส่วนของการจัดการการขายกิจการลดการลงโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ลง
เน่ืองจากตอ้งการควบคุมรายจ่ายของกิจการไม่ใหสู้งมากจนเกินไป แต่ก็ท าให้ยอดขายและยอดการ
สอบถามสินคา้เขา้มายงักิจการลดนอ้ยลงเช่นเดียวกนั  

ในส่วนของการบริหารจดัการคลงัสินคา้และการจดัซ้ือ เน่ืองจากกิจการมีลกัษณะ
การด าเนินการแบบซ้ือมาขายไปโดยส่งค าสั่งซ้ือไปยงัหน้าโรงงานและให้โรงงานส่งสินคา้ตรงถึง
บา้นลูกคา้ จึงไม่พบปัญหาดา้นการจดัการคลงัสินคา้ 
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3.3 การตลาดและการขาย 
ในเดือนกันยายน กิจการยงัคงมีช่องทางการขายหลัก 2 ช่องทาง คือ Facebook 

และ Instragram และได้ลดการโฆษณาแบบมีค่าใช้จ่ายทั้งสองช่องทางลง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด แต่ก็ท าให้ยอดสอบถามและการสั่งซ้ือสินคา้ของกิจการลดน้อยลงเช่นเดียวกนั โดย
ตลอดทั้งเดือนกนัยายน กิจการมียอดขายสินคา้เพียง 3 คู่ รวมเป็นเงิน 3,180 บาท เท่านั้น ถึงแมใ้น
เดือนน้ีกิจการจะจดัรายการส่งเสริมการขายโดยจ าหน่ายสินคา้เพียงคู่ละ 1,000 บาท เท่านั้น แต่ก็ไม่
สามารถเพิ่มยอดขายใหก้บักิจการไดม้ากนกั  

 

ภาพท่ี 4.28 แสดงการจดัรายการส่งเสริมการขายสินคา้เพียง คู่ละ 1,000 บาท 
ท่ีมา Instargram Page ร้องเทา้Converse 

3.4 การบริหารเงินทุน 
ในเดือนกันยายน กิจการมีรายได้จากการขายสินค้าทั้งส้ิน 3,180 บาท มีต้นทุน

สินคา้ขาย 2,880 บาท มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและการตลาดทั้งส้ิน 100 บาท รวมกิจการก าไร
สุทธิ 200 บาท ถึงแม้กิจการจะมีก าไรแต่ไม่เพียงพอและคุ ้มค่าต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายถึงจะท าให้
รายจ่ายของกิจการลดลง แต่ก็ส่งผลให้การเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและโอกาสในการขายสินคา้
ของกิจการลดลงเช่นเดียวกนั ดังนั้นในดา้นการวางแผนการเงินและการจดัสรรทุนในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของกิจการจึงยงัไม่มีประสิทธิผลท่ีดีเหมือนเดือนสิงหาคมท่ีผา่นมา   
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3.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ในเดือนกนัยายนกิจการสามารถจดัการกบัความเส่ียงท่ีกิจการขาดทุนได ้แต่ กลบั

พบปัญหายอดขายของกิจการลด และปัญหาส าคัญท่ีท าให้กิจการมีผลการด าเนินงานท่ีไม่ดี 
เน่ืองจากตวัของนกัศึกษาผูป้ระกอบการเองท่ีไม่มีความตั้งใจและความสม ่าเสมอในการด าเนินธุรกิจ 
ซ่ึงหากนกัศึกษาประกอบการไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องส่วนตวัของตนเองได ้ก็ไม่เหมาะสมท่ีจะ
เป็นผูป้ระกอบการในอนาคต 
 
  4. ธุรกจิ Cokyqler  

4.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ในช่วงเดือน กันยายน กิจการขายเส้ือผา้ Cokyqler ยงัคงเน้นการขายสินคา้ผ่าน

ช่องทางออนไลน์โดยสร้างเพจใน Instragram เป็นช่องทางหลกั และไดต้ดัช่องขายฝากหนา้ร้านกบั
ร้านขายเส้ือผา้แนวสตรีท บริเวณกาดรินค า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ออกไปเน่ืองจากไม่
สามารถสร้างยอดขายไดม้ากนัก ในส่วนของกลยุทธ์การเพิ่มยอดติดตามบน Page ของทางร้านใน 
Instragram ยงัคงใชก้ลยุทธ์เพิ่มเหมือนเดินท่ีผ่านมา คือ ตั้งเป้ากดติดตามผูค้นบน Instragram ให้ได้
วนัละ 150 คน เพิ่อหวงัผลติดตามกลบั ในส่วนของสินคา้ขายในเดือนน้ีสินคา้ท่ีติดอยูใ่นคลงัสินคา้
ประเทศจีน เน่ืองจากผูจ้ดัส่งท าการปรับปรุงท่าเรือและคลงัสินคา้ไดถู้กส่งมาถึงในช่วงตน้เดือน ท า
ให้กิจการมีสินคา้เพียงพอต่อการจ าหน่ายแต่ในช่วงปลายเดือนกิจการกลบัประสบปัญหาสินคา้ขาด
มืออีกเน่ืองจากเรือท่ีขนส่งสินคา้จากประเทศจีนไม่สามารถแล่นต่อไดจ้ากพายุมงัคุดพดัถลมชายฝ่ัง
ประเทศจีน  แต่ถึงจะประสบกบัปัญหาดงักล่าว กิจการสามารถสร้างยอดขายไดท้ั้งส้ิน 10,410 บาท  

4.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
 ด้านการจัดการ นักศึกษาประกอบการยงัคงด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง

ทั้งหมด ทั้งการสั่งซ้ือสินคา้ การจดัเก็บ การบริหารเงินทุน และการจดัส่งสินคา้ ไปถึงการตลาด แต่
ในช่วงปลายเดือนกันยายน กิจการพบปัญหาสินค้าขาดมืออีกคร้ังเน่ืองจากเรือขนส่งสินค้าไม่
สามารถแล่นต่อไดจ้ากพายุมงัคุดพดัถล่มบริเวณชายฝ่ังประเทศจีน กิจการจึงตอ้งประคองกิจการ
และเนน้ขายสินคา้ท่ีมีอยูใ่นคลงัเพื่อรอสินคา้ใหม่เขา้ภายหลงัพายสุงบ  

 ปัจจัยท่ีกระทบกับกิจการในช่วงสองเดือนท่ีผ่านมาคือปัญหาสินค้าขาดมือ
เน่ืองจากผูจ้ดัส่งท าการปรับปรุงท่าเรือและคลงัสินคา้ และเจออุปสรรคด์า้นสภาพของดินฟ้าอากาศ 
ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงจากภายนอกท่ียากต่อการจดัการ หากกิจการจะท าการเพิ่มการสั่งซ้ือเพื่อให้มี
สินคา้ท่ีมากขึ้นและเพียงพอต่อการขายกิจการตอ้งเพิ่มทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ แต่เน่ืองจาก
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นกัศึกษาประกอบการมีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจนอ้ย จึงเป็นปัญหาส าคญัในการบริหารจดัการใน
ธุรกิจขายสินคา้ประเภทเส้ือผา้ท่ีเงินทุนส่วนใหญ่จะจมอยูก่บัสินคา้ในคลงั  

4.3 การตลาดและการขาย 
ด้านการตลาดในเดือน กันยายน ธุรกิจ Cokyqler ยังไม่ได้ท าโฆษณาแบบมี

ค่าใช้จ่ายผ่านส่ือออนไลน์เหมือนเดือนก่อน แต่ใช้วิธีการเดิมคือเพิ่มยอดไลค์และการติดตามจาก
การตั้งเป้าในการกดติดตามผูค้นในในส่ือสังคมออนไลน์ Instragram ให้ไดว้นัละ 150 คน เพื่อหวงั
ผลการติดตามกลบัจากกลุ่มคนเหล่านั้น โดยในเดือนน้ี กิจการ Cokyqler สามารถสร้างยอดไลค์
ติดตามไดท้ั้งส้ิน 1,655 คน ในช่วงเดือนกนัยายนท่ีผา่นมา 

ในส่วนของการส่งเสริมการขาย ในเดือนท่ีผ่านมากิจการไม่ไดจ้ดัรายการส่งเสริม
การขายใดๆ เน่ืองจากสินค้าใหม่ท่ีสั่งมาเพื่อท าโฆษณาใน Page บน Instragram ยงัมาไม่ถึงจาก
ปัญหาพายมุงัคุดพดัถล่ม จึงไดแ้ต่เนน้ขายสินคา้ท่ีมีในคลงัระหวา่งรอสินคา้ 

ในส่วนของการขาย ในเดือนน้ี ธุรกิจ Cokyqler สามารถจ าหน่ายเส้ือรวมเป็นเงิน
ทั้ งส้ิน 10,410 บาท เพิมจากยอดขายในเดือนก่อน 2,788 บาท ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเร่ิมรู้จกัในสินคา้และ Page ของร้าน บน Instragram เพิ่มมากขึ้น  

 

 
 
ภาพท่ี 4.29  แสดง Page Instragram และยอดการไลคข์องธุรกิจ Cokyqler  ใส่ภาพเพจปัจจุบนั  
ท่ีมา Instragram Page Cokyqler  
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4.4 การบริหารเงินทุน 
ในเดือนท่ีผ่านมา กิจการมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ทั้งส้ิน 10,410 บาท หักตน้ทุน

ขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 6,202 บาท กิจการมีก าไรจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 4,208 
บาท เม่ือน ามารวมกบัเงินทุนหมุนเวียนในกิจการพบว่ากิจการคงเหลือเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
ณ ส้ินเดือนกนัยายนทั้งส้ิน 4,103 บาท ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงานในกิจการ 

4.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
ในเดือนกนัยายน กิจการยงัคบงพบปัญหาสินคา้ขาดมือเน่ืองจากผูจ้ดัส่งสินคา้ไม่

สามารถจดัส่งสินคา้ไดต้ามก าหนดเวลาเน่ืองจากพายมุงัคุดพดัถล่มชายฝ่ังประเทศจีน ซ่ึงเป็นปัญหา
ในช่วงฤดูมรสุม ความเส่ียงน้ีจะสามารถแกไ้ขไดจ้ากการเพิ่มปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ต่อรอบใหม้าก
ขึ้นแต่ นกัศึกษาประกอบการไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากเงินทุนในกิจการนอ้ย จึงท าไดเ้พียงประคอง
กิจการและเน้นขายสินค้าท่ีมีอยู่ในคลังเท่านั้ น ปัญหาเงินทุนท่ีใช้ในกิจการจึงเป็นปัญหาหลัก
ส าหรับธุรกิจเงินจมเช่น ธุรกิจจ าหน่ายเส้ือผา้  

ส่วนที่ 5 ผลการด าเนินโครงงานธุรกจิจ าลองในภาพรวม 

 จากการลงพื้นท่ีตรวจสอบสังเกตการณ์ด าเนินงานโครงงานธุรกิจตลอดระยะเวลา 1 ภาค

การศึกษา ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และสรุปผลแยกตามปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสในการสร้างธุรกิจและแนว

ทางการพฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการของนักศึกษาในภาพรวม ซ่ึงมีองคป์ระกอบย่อยดงัต่อไปน้ี 

ความส าเร็จด้านการจดัการ ด้านการตลาดและการขาย ความส าเร็จด้านการบริหารเงินทุน และ

ความส าเร็จดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา    

สรุปผลการด าเนินงานโรงงานธุรกิจจ าลองในแต่ละหมวดธุรกิจจะมีรายละเอียดในแต่ละ

กลุ่มโครงงานธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี   

1. หมวดธุรกจิเฟรนไชส์  
  1. ธุรกจิ ต. เน้ือย่าง 
  ผลการด าเนินโรงงานธุรกิจจ าลองโดยสรุป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุปตาม
องคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี  

1.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีส ารวจการด าเนินธุรกิจ ต.เน้ือย่าง พบว่า เป็นธุรกิจท่ีมีผล

การด าเนินงานในระดับดี มีกระบวนการในการบริหารจัดการทั้ งด้านการผลิต การบริหารงาน
ลูกจ้าง และการตลาดได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างยอดขายตลอดระยะเวลาการด าเนินธุ รกิจใน 1 
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ภาคการศึกษาไดท้ั้งส้ิน 244,120  มีก าไรสุทธิหลงัหักตุนทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและ
การตลาด รวม 35,674 บาท  จนสามารถต่อยอดไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบันกัศึกษา
ผูป้ระกอบการ นาย พนารักษ ์ มะโน ไดจ้ริง จนถึงปัจจุบนั 

1.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการบริหารจัดการภายในธุรกิจ นายพนารักษ์  มะโน สามารถ

บริหารงานในทุกองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างรอบสามารถใชส่ื้อออนไลน์ 
และแอพพลิเคชัน่ต่างๆ เขา้มาช่วยในการสั่งการและบริหารจดัการลูกจา้งภายในร้าน และถึงแมใ้น
บางวนัท่ีนายพนารักษ์ มะโน ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร้านได้ กิจการก็ยงัด าเนินต่อไดเ้น่ืองจากมี
การวางระบบและจดัแบ่งหน้าท่ีให้กบัลูกจา้งในร้านไวไ้ดอ้ย่างเหมาะสม  ในส่วนของการบริหาร
คลงัสินคา้และการจดัซ้ือ นายพนารักษ ์ มะโน สามารถวางแผนและจดัซ้ือสินคา้เพื่อให้เพียงพอกบั
การขายในแต่ละวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

1.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นการตลาดและการขายตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ กิจการ ต.

เน้ือย่างของนายพนารักษ์  มะโน มุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสริมการขายหน้าร้าน และการหาท าเลท่ี
เหมาะสมเพื่อช่วยใหสิ้นคา้สามารถเขา้ถึงผูก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดง้่าย คือบริเวณลานกิจกรรม Think 
Park ท่ีมีทั้งคนไทยในพื้นท่ี และชาวต่างชาติมาท่องเท่ียวและเลือกซ้ือสินคา้เป็นจ านวนมาก ในส่วน
ของการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจในช่องทางออนไลน์ เจา้ของเฟรนไชส์ เป็น
ผูด้  าเนินการแต่เป็นการโฆษณาในภาพกวา้งมิไดเ้จาะจงลงมายงัสาขาใดสาขาหน่ึง การส่งเสริมการ
ขายเดียวท่ี กิจการ ต.เน้ือย่างด าเนินการตลอด 1 ภาคการศึกษา คือรายการส่งเสริมการขายส่วนลด
ปริมาณ เม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้ครบ 10 ไม ้แถมฟรี 1 ไม ้รายการส่งเสริมการขายน้ีสามารถเพิ่มปริมาณ
การซ้ือต่อคร้ังของลูกค้าได้ การเพิ่มยอดขายอีกช่องทางหน่ึงท่ีคือการน าสินค้าไปออกร้านยงั
สถานท่ีอ่ืน เช่น ลานกิจกรรมห้างสรรพสินคา้เซนทรัลพลาซ่าล าปาง ในงาน Fin Market ซ่ึงการน า
สินคา้ออกงานในคร้ังน้ี สามารถสร้างยอดในใหก้บักิจการในเดือน กนัยายน ไดถึ้ง 143,720 บาท  

โดยสรุปผลการด าเนินงานด้านการตลาด ของ ธุรกิจ ต.เน้ือย่าง พบการ
ส่งเสริมการขายใน 2 รูปแบบ คือ การส่งเสริมการขายโดยใช้ส่วนลดปริมาณการซ้ือ และการ
ส่งเสริมการขายโดยการน าสินคา้ออกร้านยงังานกิจกรรมอ่ืนเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย เท่านั้น  

1.4 การบริหารเงินทุน 
  กิจการ ต.เน้ือย่างมีรายได้จากการขายสินค้าตลอด 1 ภาคการศึกษา 

(ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งส้ิน 244,120  บาท หักค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 208,446 บาท 
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รวมก าไรสุทธิอยู่ท่ี 35,674 บาท หากเทียบสัดส่วนก าไรต่อยอดขายคิดเป็น 14.61 %  ถือวา่กิจการมี
ก าไรและมีความคุม้ค่าท่ีจะพฒันาไปสู่การประกอบการในอนาคต 

1.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
 จากการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกิจการ ต. เน้ือย่าง พบตลอดระยะเวลาของ

การด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง พบปัญหาส าคญั ดงัต่อไปน้ี  
 1.5.1 ความเส่ียงสินค้าขายไม่ได้ตามเป้าหมาย เน่ืองจากอยู่ในช่วงฤดู

มรสุม ท าให้ขายสินคา้ไดน้้อยในบางวนั ความเส่ียงน้ีจดัการโดย ใช้บริการส่งสินคา้พร้อมคิดค่า
บริหารจดัส่ง 20 บาท ต่อ คร้ัง แต่ไม่สามารถสร้างยอดขายเพิ่มไดม้ากนัก จึงท าได้เพียงประคอง
ยอดขาย และหาสินค้าอ่ืนมาวางขายร่วมเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น เช่น พริกยดัใส้ ขา้ว
เหนียวถุงเลก็ เคร่ืองในยา่ง เป็นตน้ 

 1.5.2 ความเส่ียงมีสินคา้ไม่เพียงพอต่อการขาย นักศึกษาประกอบการได้
แกปั้ญหาโดยสังเกตุยอดขายในแต่ละวนัเพื่อวางแผนในการสั่งซ้ือสินคา้ให้มีปริมาณท่ีพอเหมาะต่อ
การขาย และในกรณีออกร้านขายสินคา้นอกสถานท่ี ณ งาน FIN MARKET จ.ล าปาง นักศึกษา
ประกอบการ ไดเ้ช่าถงัน ้ าแข็งพร้อมสั่งน ้ าแข็งเพื่อน ามาแช่สินคา้เพื่อให้มีสินคา้เพียงพอต่อการขาย
ตลอดงาน      

 1.5.3 เจ้าของพื้นท่ีขอขึ้นราคาค่าเช่า อีก 50 บาท ต่อวนั เป็นปัญหาท่ี
กิจการไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้แต่เม่ือวิเคราะห์ถึงรายไดท่ี้กิจการไดรั้บ ย ังถือว่าคุม้ค่าท่ีจะลงทุน
และเช่าสถานท่ีน้ีเพื่อจ าหน่ายสินคา้ต่อไป  

 1.5.4 สินคา้ผลิตไม่ทนัขาย นักศึกษาประกอบการ ไดเ้พิ่มจ านวนลูกจา้ง
รายวนั จ านวน 2 คน ต่อวนั เพื่อใหส้ามารถผลิตสินคา้ไดท้นัต่อความตอ้งการ 
 
 2. หมวดธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม  
  1. ธุรกจิ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด  
  ผลการด าเนินโรงงานธุรกิจจ าลองโดยสรุป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุปตาม
องคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

1.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
  ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด สามารถด าเนินธุรกิจ แกไ้ขปัญหาต่างๆท่ี

ส่งผลกระทบต่อกิจการ สามารถประคบัประคองกิจการให้สามารถด ารงอยู่ไดต้ลอดระยะเวลา 1 
ภาคการศึกษา กิจการสามารถสร้างยอดขายตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ ไดท้ั้งส้ิน 119,550
บาท และเม่ือหักค่าใช้จ่ายในด าเนินงานกิจการคงเหลือก าไรสุทธิจากการด า เนินธุรกิจ เป็นเงิน 
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25,769 บาท ถึงแมว้า่ในช่วงแรก กิจการไดพ้บเจอกบัอุปสรรคน์านปัการ เช่น จุดขายไม่สามารถขาย
สินคา้ได ้ถูกผูมี้อิทธิพลไล่ท่ี ถูกร้องเรียนจากร้านคา้ในบริเวณขา้งเคียงเน่ืองจากเขม่าควันจากการ
ผลิตสินคา้ของกิจการ และปัญหาสินคา้ขายไม่ไดจ้นเน่าเสีย กิจการก็สามารถบริหารจดัการกบัความ
เส่ียง และสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นไดส้ าเร็จ ถึงแมใ้นทา้ยท่ีสุด กิจการ Dr. Grill หมู่ยา่งกะทิสด
จะยุติการด าเนินกิจการลง แต่ประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีหุน้ส่วนธุรกิจไดจ้ากการด าเนินโรงงาน
ธุรกิจจ าลองในคร้ังน้ี จะเป็นประสบการณ์ท่ีมีค่าและสามารถน าไปปรับใชก้บัการด าเนินธุรกิจของ
ตนเองในอนาคตต่อไป    

1.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ในส่วนของด้านการบริหารจดัการ กิจการ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด ได้

จดัแบ่งหน้าท่ีในการด าเนินงานต่างๆภายในกิจการไดเ้ป็นอย่างดี สามารถบริหารแรงงาน จดัวาง
หน้าท่ีให้กบัสมาชิกในหุ้นส่วนธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และมีจ านวนผูป้ฏิบติังานเพียงพอในทุกๆ
วนั สามารถบริหารจดัการกบัปัญหาและความเส่ียงทางธุรกิจ ทั้งการเสาะแสวงหาท าเลท่ีตั้งร้าน การ
คิดคน้สูตรน ้ าจ้ิมและสูตรในการผลิตสินคา้จนไดสิ้นคา้ท่ีมีรสชาติอร่อย และสามารถขายได ้ใน
ส่วนของการประสานงานต่างๆ สมาชิกในกลุ่มไดใ้ชแ้อพพลิเคชัน่ Line เขา้มาใชใ้นการบริหารงาน
ร้าน แจง้ข่าวสาร ปัญหา อุปสรรค์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนั และยงัใช้ในการประชุมแบบไม่เป็น
ทางการในบางเหตุการณ์  ถึงแม้จะพบปัญความขัดแยง้จากความเห็นท่ีไม่ตรงกันของหุ้นส่วน
สมาชิก แต่ทุกคร้ังก็สามารถท าความเขา้ใจ และยอมรับในความเห็นต่างระหวา่งกนัไดใ้นท่ีสุด  

1.3 การตลาดและการขาย 
ด้านการตลาดและการขายตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ การ

ส่งเสริมการขายของกิจการมกัจะเนน้ไปท่ีกลยทุธ์ิราคาต ่าเป็นส่วนใหญ่ โดยมุ่งเนน้การคน้หาท าเลท่ี
ดีเพื่อให้กิจการสามารถขายสินค้าได้ เน้นการผลกัสินคา้ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้าง
โอกาสในการขายให้มากขึ้น ในส่วนของผลิตภณัฑ์ กิจการมีผลิตภณัฑ์ท่ีใกลเ้คียงกบัคู่แข่งขนัใน
ตลาด แต่ท่ีเป็นจุดเด่นของกิจการ คือน ้ าจ้ิมสูตรเฉพาะของกิจการท่ีมีถึง 3 รสชาติ แต่หากมองใน
ภาพรวมดา้นการตลาดกิจการยงัไม่มีการจดัรายการส่งเสริมการขายเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ไดม้ากพอ โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ อีกทั้งตวัผลิตภณัฑ์ของกิจการ มีรูปแบบท่ีใกลเ้คียงกบัสินคา้
ประเภทเดียวกนัท่ีวางจ าหน่ายโดยทัว่ไป  

1.4 การบริหารเงินทุน 
กิจการ กิจการ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด  มีรายไดจ้ากการขายสินค้าตลอด 

1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งส้ิน 119,550 บาท หักค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 
93,781 บาท รวมก าไรสุทธิอยูท่ี่ 25,769 บาท หากเทียบสัดส่วนก าไรต่อยอดขายคิดเป็น 21.55 % ถือ
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ว่าเป็นอตัราส่วนก าไรท่ีเพียงพอให้ธุรกิจด ารงอยู่ได ้แต่หากมองถึงความคุม้ค่าในการด าเนินธุรกิจ 
เน่ืองจากจ านวนหุ้นส่วนในกิจการท่ีมีถึง 5 คน จึงท าให้ผลก าไรท่ีจะถูกแบ่งส่วนเป็นรายไดจ้ากการ
ลงทุนเพียงแค่ 5,153.8 บาท ต่อการลงทุนในระยะเวลา 3 เดือน  

1.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
 จากการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกิจการ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด  พบตลอด

ระยะเวลาของการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง พบปัญหาส าคญั ดงัต่อไปน้ี  
 1.5.1 ความเส่ียงสินคา้ขายไม่ไดต้ามเป้าหมาย เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งร้านไม่

เอ้ือต่อการขายสินคา้ประเภทป่ิงยา่ง กิจการแกไ้ขปัญหาโดยการหาจุดขายใหม่ท่ีมีศกัยภาพ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการขายสินคา้ ถึงแมจ้ะพบปัญหาถูกไล่ท่ีจากเจา้ของพื้นท่ีจุดขายท่ี 2  แต่กิจการก็สามารถ
หาท าเลท่ีเหมาะสมแห่งท่ี 3  คือบริเวณการเคหะหนองหอย ซ่ึงมีผูค้นสัญจรไปมาและมีความ
หนาแน่นของคนในชุมชนมาก มาทดแทนจนสามารถกลบัมาเปิดกิจการและสร้างยอดขายได้ใน
ท่ีสุด  

 1.5.2 ความเส่ียงถูกร้านค้าบริเวณใกลเ้คียงร้องเรียนเน่ืองจากควนัไฟจาก
การย่างสินคา้ลอยไปประทบลูกคา้ของร้านดงักล่าว ปัญหาน่ี กิจการไดแ้กไ้ขโดยยา้ยเตาย่างไปอยู่
บริเวณหลังร้าน และต่อปล่องควนัไฟให้สูงขึ้ นไม่ให้ควนัลอยต ่าไปกระทบร้านค้าในบริเวณ
ใกลเ้คียง สามารถลดขอ้พิพาทกบัร้านคา้บริเวณใกลเ้คียงไดใ้นท่ีสุด  

 1.5.3 ความเส่ียงจากราคาวตัถุดิบมีความผนัผวนแต่กิจการไม่สามารถขึ้น
ราคาสินคา้ไดเ้น่ืองจากอาจกระทบกบัยอดขายสินคา้ กิจการแกปั้ญหาโดยการหาซ้ือวตัถุดิบจากผูค้า้
ท่ีขายราคาถูกแต่ตอ้งสามารถคงคุณภาพของวตัถุดิบให้มีคุณภาพดี แสวงหาแหล่งวตัถุดิบจากผูข้าย
หลายราย เพื่อใหมี้ช่องวา่งระหวา่งตน้ทุนและราคาขายท่ีท าใหกิ้จการสามารถอยูไ่ด ้  

 
2. ธุรกจิ Chicken Q  
ผลการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองโดยสรุป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุปตาม

องคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
2.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ธุรกิจ Chicken Q เป็นธุรกิจท่ีด าเนินการในลกัษณะเจา้ของคนเดียว โดย

นายนครินทร์ วงศ์ยงัประเสริฐ ผูเ้ป็นเจ้าของกิจการท าหน้าท่ีบริหารจดัการทั้งด้านการตลาด การ
ผลิต การเงิน และเป็นแรงงานหลกัในธุรกิจ โดยใช้เงินทุนส่วนตวัลงทุนในกิจการทั้งหมด ตลอด
ระยะเวลากว่า 1 ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาได้ด าเนินธุรกิจ ธุรกิจ  Chicken Q ได้พบเจอกับปัญหา
ต่างๆ อย่างมากมาย เช่น ท่ีตั้งร้านไม่เป็นจุดเด่น ถูกเจา้ของโครงการท่ีให้เช่าพื้นท่ียา้ยจุดขายไปอยู่
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บริเวณดา้นหลงัท่ีเป็นจุดอับสายตามากกว่าเดิม ปัญหายอดขายน้อยเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
แรกเร่ิมเป็นนักเรียนท่ีมีก าลงัซ้ือต ่า อีกทั้งยงัพบปัญหาคู่แข่งและสินคา้ทดแทนในพื้นท่ีมีจ านวน
มากและราคาถูกกว่า จึงท าให้ตอ้งปรับลดขนาดบรรจุ และราคาสินคา้ให้ลูกคา้ในพื้นท่ีสามารถ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไดง้่ายขึ้น จากปัญหาต่างๆท่ีพบ นายนครินทร์ วงศ์ยงัประเสริฐ นักศึกษา
ประกอบการ สามารถประคองกิจการ แก้ไขปัญหาท่ีพบในแต่ละสถานการณ์ให้กิจการสามารถ
ด าเนินการไดจ้นครบระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยสรุปรายไดต้ลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนในการ
ด าเนินธุรกิจ กิจการสามารถสร้างยอดขายไดร้วมทั้งส้ิน 12,149  บาท และเม่ือหักตน้ทุนขายและ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจ านวน 7,453  บาท  กิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 4,696 
บาท   

โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกับโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจดงักล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการด าเนินกิจการ เน่ืองจากธุรกิจดงักล่าวมีคู่แข่งขนัสูงอีก
ทั้งท าเลท่ีตั้งของกิจการไม่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ แต่จะน าเอาประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจน้ี
น าไปปรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจอ่ืนในอนาคตต่อไป  

2.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการบริหารจัดการ นายนครินทร์  วงศ์ย ังประเสริฐ นักศึกษา

ประกอบการ สามารถวางแผนเพื่อบริหารจดัการร้าน ทั้งดา้นการจดัซ้ือ การผลิต การบริหารจดัการ
ภายในร้าน และการตลาดได้ด้วยตวัเอง สามารถจดัสรรเวลาเพื่อด าเนินธุรกิจในระหว่างท่ีก าลัง
ศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ไดเ้ป็นอยา่งดี  สามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆท่ีพบเจอ
ในระหว่างการด าเนินธุรกิจ เช่น ปัญหาถูกยา้ยท าเลท่ีตั้งนกัศึกษาประกอบการสามารถเจรจาเพื่อขอ
งดเวน้ค่าเช่าเพื่อชดเชยการถูกยา้ยท าเลท่ีตั้งร้านและสามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้กบัเจา้ของพื้นท่ี
เช่าได ้และถึงแมจุ้ดขายใหม่จะไม่เอ้ือต่อการขาย นักศึกษาประกอบการก็สามารถหาจุดขายเสริม
โดยน าสินคา้ไปฝากขายกบัร้านคา้บริเวณใกลเ้คียงเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้อีกช่องทางหน่ึง  

2.3 การตลาดและการขาย 
ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย กิจการ Chicken Q มีการจัด

รายการส่งเสริมการขายดงัต่อไปน้ี 
- จดัท าใบปลิวส่วนลด จ านวน 15 % เพื่อน ามาแลกซ้ือไก่ป๊อบไซด์ใหญ่ 

แต่ผลการตอบรับอยูใ่นระดบัต ่า  
- จดัท าใบปลิวส่วนลด จ านวน 10 % เม่ือน ามาซ้ือสินคา้ทุกรายการ ผล

ตอบรับอยูใ่นระดบัต ่า  
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- จดัท าสแตมป์โปรโมชั่น ซ้ือสินคา้ เฉพาะเฟรนฟราย ครบ 5  ฟรี 1 ผล
ตอบรับอยูใ่นระดบัต ่า  

จากรายการส่งเสริมการขายท่ีกล่าวมา พบว่าไม่สามารถสร้างยอดขายให้
กิจการไดแ้ต่อยา่งใด จากการวิเคราะห์สถานการณ์พบวา่สินคา้ไม่มีจุดสนใจและแตกต่างจากสินคา้
ทัว่ไป อีกทั้งยงัสถานท่ีตั้งร้านยงัอยู่ในจุดอบัยากต่อการมองเห็น ถึงแมจ้ะทุ่มงบประมาณในการจดั
รายการส่วนลด ก็ยงัไม่สามารถสร้างยอดขายให้กับกิจการได้มากขึ้นแต่อย่างใด จึงควรมุ่งเน้น
ความส าคญัไปท่ีการพฒันาสูตรและการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หน่้าสนใจและใชส่ื้อสังคมออนไลน์เขา้
มาช่วยผลกัดนัใหร้้านและตวัผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกัใหม้ากขึ้น 

2.4 การบริหารเงินทุน 
กิจการ Chicken Q มีรายได้จากการขายสินค้าตลอด 1 ภาคการศึกษา 

(ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งส้ิน 12,149  บาท หักตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 
7,453 บาท รวมก าไรสุทธิอยู่ท่ี 4,696 บาท คิดเป็นอตัราส่วนก าไรต่อยอดขายเท่ากบั 38.65 % ถึงจะ
มีตวัเลขอตัราส่วนก าไรต่อยอดขายถึง 38.65 % แต่ก าไรท่ีเพิ่มขึ้นไม่ไดม้าจากยอดขายสินคา้ แต่มา
จากส่วนลดค่าเช่าท่ีทางโครงงานยกเวน้ให้เน่ืองจากยา้ยจุดขายของกิจการไปอยู่พื้นท่ีด้านหลัง
โครงการ จึงท าให้อตัราส่วนก าไรต่อยอดขายไม่ไดเ้ป็นอตัราส่วนท่ีแทจ้ริง  อีกทั้งก าไรเพียง 4,696 
บาท ในระยะเวลาการด าเนินงาน 3 เดือน ไม่เพียงพอต่อความอยูร่อดของนกัศึกษาประกอบการ 

2.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
จากการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือประมาณ 4 

เดือน กิจการ Chicken Q พบความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี  
- สินคา้ขายไดน้อ้ย ถึงแมกิ้จการจะพยายามแกไ้ขปัญหาโดยปรับลดราคา

และขนาดบรรจุสินคา้ให้สอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  จากท่ีไดก้ าหนดราคาสินคา้ขนาดแกว้
กระดาษขนาดเล็ก 29 บาท  แกว้กระดาษขนาดใหญ่ 35 บาท ปรับเป็น แกว้กระดาษเลก็ ขายในราคา 
15 และแกว้กระดาษใหญ่  ขายในราคา 25 บาท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัก าลงัซ้ือของลูกคา้เป้าหมาย คือ 
นักเรียนชั้นประถม และมัธยมศึกษา และผูป้กครองท่ีมารอรับบุตรหลาน แต่ก็ไม่สามารถเพิ่ม
ยอดขายให้กิจการไดม้าก และถึงแมจ้ะพยายามจดัรายการส่งเสริมการขายแจกใบปลิวส่วนลด และ
สะสมแสตมป์เพื่อรับสินคา้ฟรี ยอดขายก็ยงัไม่ไดเ้พิ่มมากขึ้น ซ่ึงมีผลมาจากท าเลท่ีไม่เอ้ือต่อการ
ขายสินคา้ประเภทของทานเล่น และจ านวนลูกคา้ท่ีเบาบางในพื้นท่ี และกิจการมิไดใ้ช้ส่ือสังคม
ออนไลน์มาช่วยในการประชาสัมพนัธ์ร้านแต่อยา่งใด  
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 - ถูกยา้ยท าเลท่ีตั้งร้านไปอยูใ่นจุดอบั ท าใหป้ริมาณลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้
ลดลง ปัญหาน่ีกิจการแกไ้ขโดยน าสินคา้ไปฝากขายกับร้านคา้อีกแห่งหน่ึงเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขายสินคา้ 

 
3. ธุรกจิมิสเตอร์เกลยีว 
ผลการด าเนินโรงงานธุรกิจจ าลองโดยสรุป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุปตาม

องคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
3.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว เป็นธุรกิจท่ีด าเนินการในรูปแบบของหุ้นส่วน

ประกอบการโดยมีสมาชิกร่วมลงทุนในธุรกิจจ านวน 3 คน คือ นายสมศกัด์ิ สนิท, นายธนากร ชมพู
ธัญ และนางสาวเยาวลกัษณ์ พลหาญ ตลอดระยะเวลาในการด าเนินงาน ธุรกิจน้ี จะมีปัญหาและ
อุปสรรคใกลเ้คียงกบัธุรกิจ Chicken Q เน่ืองจากเช่าหน้าร้านด าเนินธุรกิจร่วมกนั โดยปัญหาหลกัท่ี
พบ คือ ท่ีตั้งร้านไม่เป็นจุดเด่น ถูกเจา้ของโครงการท่ีให้เช่าพื้นท่ียา้ยจุดขายไปอยู่บริเวณดา้นหลงัท่ี
เป็นจุดอบัสายตามากกว่าเดิม ปัญหายอดขายนอ้ยเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายแรกเร่ิมเป็นนักเรียน
ท่ีมีก าลังซ้ือต ่า อีกทั้งยงัพบปัญหาคู่แข่งและสินค้าทดแทนในพื้นท่ีมีจ านวนมาก แต่ยงัสามารถ
ประคองกิจการให้ด าเนินอยู่ในตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยสรุปรายไดต้ลอดระยะเวลา
กวา่ 4 เดือนในการด าเนินธุรกิจ กิจการสามารถสร้างยอดขายไดร้วมทั้งส้ิน 13,670 บาท และเม่ือหัก
ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจ านวน 8,506 บาท  กิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน
ทั้งส้ิน 5,164 บาท    

โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกับโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจดงักล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการด าเนินกิจการเช่นเดียวกบั ธุรกิจ Chicken Q  เน่ืองจาก
ก าไรต่อหน่วยท่ีไดรั้บจากการขายสินคา้ไม่คุม้ค่าต่อการด าเนินธุรกิจ และสินคา้ของกิจการควรเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีขายเสริมเพิ่มจากผลิตภณัฑ์หลกั หรือเป็นของทานเล่น อีกทั้งท าเลท่ีตั้งของกิจการไม่
เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจประเภทน้ี แต่ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินธุรกิจ เป็นประโยชน์และ
สามารถน าไปปรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจอ่ืนในอนาคตต่อไป  

3.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ด้านการบริการจัดการ ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว สามารถแบ่งหน้าท่ีเพื่อ

บริหารงานในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดวางหน้าท่ีรับผิดชอบได้ครบในทุกงาน 
สามารถจดัการกับปัญหาต่างๆท่ีพบเจอในระหว่างการด าเนินธุรกิจ เช่น ปัญหาถูกยา้ยท าเลท่ีตั้ง
นักศึกษาประกอบการสามารถเจรจาเพื่อของดเวน้ค่าเช่าเพื่อชดเชยการถูกยา้ยท าเลท่ีตั้งร้านและ
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สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้กบัเจา้ของพื้นท่ีเช่าได ้และถึงแมจุ้ดขายใหม่จะไม่เอ้ือต่อการขาย 
นกัศึกษาประกอบการก็สามารถหาจุดขายเสริมโดยเพิ่มจุดขายอีกแห่งหน่ึงบริเวณขอบทางเดินติด
กบัโรงเรียนโกวิทยธ์ ารง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และใช้หน้าร้านเดิมท่ีเป็นจุดอบัสายตา เป็นสถานท่ี
ผลิตสินคา้และขายหนา้ร้านดว้ยอีกช่องทางหน่ึง เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย 

3.3 การตลาดและการขาย 
ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย ตลอดระยะเวลาในการด าเนิน

ธุรกิจ ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว มีการจดัรายการส่งเสริมการขายดงัต่อไปน้ี 
- ซ้ือมนัเกลียวทอดครบ 3 ไม ้ลดราคา จาก 60 บาท เหลือเพียง 50 บาท 

รายการส่งเสริมการขายน้ีสามารถเพิ่มยอดขายให้กบักิจการไดจ้ริง โดยลูกคา้ท่ีมาซ้ือมกัจะซ้ือคร้ัง
ละ 3 ไม ้เพื่อให้ไดส่้วนลดจ านวน 10 บาท  และเป็นรายการส่งเสริมการขายเดียวท่ีไดจ้ดัขึ้นตลอด
ระยะเวลากวา่ 4 เดือนในการด าเนินธุรกิจ  

ด้านการตลาดของกิจการจะมุ่งเน้นไปท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีมีถึง 7 รสชาติให้
ลูกคา้ไดเ้ลือก แต่ไม่ไดใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์มาช่วยสร้างการรับรู้ในตวัผลิตภณัฑแ์ละสร้างการรู้จกั
ในธุรกิจท่ีด าเนินอยู่แต่อย่างใด ซ่ึงหากกิจการมีการส่งเสริมการขายโดยใช้ส่ือออนไลน์เขา้มาช่วย
อาจสร้างการรู้จกัและเพิ่มยอดขายใหก้บักิจการมากขึ้น 

3.4 การบริหารเงินทุน 
ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว มีรายได้จากการขายสินค้าตลอด 1 ภาคการศึกษา 

(ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งส้ิน 13,670 บาท หักค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 8,506 บาท รวม
ก าไรสุทธิอยู่ท่ี 5,164 บาท คิดเป็นอตัราส่วนก าไรต่อยอดขายเท่ากบั 37.77 % แต่เน่ืองจากเป็นธุรกิจ
ท่ีมีจ านวนหุน้ส่วนถึง 3 คน ก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจึงไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน  

3.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
จากการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือประมาณ 4 

เดือน ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว พบความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี  
- สินคา้ขายไดน้อ้ยเน่ืองจากไม่เป็นท่ีรู้จกัในท าเลใหม่ ถึงแมจ้ะจดัรายการ

ส่งเสริมการขาย ซ้ือ 3 ช้ิน จากราคา 60 บาท  ลดราคาทนัที เหลือเพียง 50 บาท แต่ก็ไม่สามารถสร้าง
ยอดขายให้ไดม้ากเพียงพอและมีความคุม้ค่าต่อการด าเนินธุรกิจท่ีหุ้นส่วนถึง 3 คน ซ่ึงมีผลมาจาก
ท าเลท่ีไม่เอ้ือต่อการขายสินคา้ประเภทของทานเล่น และจ านวนลูกคา้ท่ีเบาบางในพื้นท่ี และกิจการ
มิไดใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์มาช่วยในการประชาสัมพนัธ์ร้านแต่อยา่งใด  

 - ถูกยา้ยท าเลท่ีตั้งร้านไปอยูใ่นจุดอบั ท าใหป้ริมาณลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้
ลดลง ปัญหาน่ีกิจการแก้ไขโดยน าสินค้าไปตั้งจุดขายเพิ่มอีก 1 แห่ง บริเวณริมทางเดินติดกับ
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โรงเรียนโกวิทยธ์ ารง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสามารถเพิ่มโอกาสในการขายให้กับกิจการได้อีก
ช่องทางหน่ึง  

 
4. ธุรกจิ EP หมูทอดนมสด  
ผลการด าเนินโรงงานธุรกิจจ าลองโดยสรุป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุปตาม

องคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
4.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ตลาดระยะเวลาในการด าเนินกิจการ ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด พบปัญหา

และอุปสรรคต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาดา้นท าเลท่ีตั้งร้านท่ีไม่เอ้ือต่อการขายสินคา้ ผลิตภณัฑไ์ม่โดด
เด่นเป็นท่ีน่าสนใจ สร้างยอดขายให้กบักิจการไดน้อ้ย และการบริหารจดัการวตัถุดิบและการจดัซ้ือ
ท่ีมักพบปัญหาวตัถุดิบเน่าเสียเน่ืองจากจ าหน่ายสินค้าไม่ได้ตามเป้าหมายจ านวนมากจนท าให้
กิจการตอ้งสูญเสียเงินทุนหมุนเวียนไปโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ ปัญหาความขดัแยง้ของหุ่นส่วน
กิจการจากความเห็นต่าง แต่ปัญหาทั้งหมดก็ได้รับการแกไ้ขจากความร่วมแรงร่วมใจกันของหุ่น
ส่วนประกอบการในกลุ่ม ทั้งการเสาะหาท าเลท่ีตั้งร้านใหม่ การพฒันาผลิตภณัฑ์และเพิ่มเมนูให้
สินคา้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น การจดัรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุน้ให้เกิดการซ้ือสินคา้
ในปริมาณท่ีมากขึ้นต่อคร้ัง จนสามารถประคองกิจการให้อยู่รอดได้ตลอดระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา 

รายได้รวมตลอดระยะเวลากว่า 3  เดือนในการด าเนินธุรกิจ กิจการ
สามารถสร้างยอดขายได้รวมทั้ งส้ิน 15,926 บาท และเม่ือหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจ านวน 20,856 บาท  กิจการขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 4,930 บาท    

โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกับโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจดงักล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการด าเนินกิจการ เน่ืองจากก าไรต่อหน่วยท่ีไดรั้บจากการ
ขายสินคา้ไม่คุม้ค่าต่อการด าเนินธุรกิจท่ีมีจ านวนหุ่นส่วนมาก แต่ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการ
ด าเนินธุรกิจ เป็นประโยชน์และสามารถน าไปปรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจอ่ืนในอนาคตต่อไป  

4.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
 ด้านการบริหารจดัการร้านตลอดระยะเวลา 4 เดือน พบว่ากิจการมีการ

ปรับสูตรและปรับรูปแบบของสินคา้ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ในส่วนของการจดัแบ่งหนา้ท่ี
การท างานยงัคงรูปแบบการด าเนินการและการจดัแบ่งหน้าท่ีใกลเ้คียงกนัในทุกเดือน โดยสมาชิก
ทุกคนเขา้ร้านเพื่อช่วยขายสินคา้ ในส่วนของวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ขายสินคา้ ใช้วิธีการขนยา้ย
จดัเก็บและใช้ห้องพกัของ นางสาวอกัษรสมยั โตพญัญะ เป็นสถานท่ีจดัเก็บและคลงัสินคา้ตลอด
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ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ปัญหาท่ีพบในด าเนินธุรกิจ คือ ปัญหาวตัถุดิบในการผลิตสินคา้เน่า
เสียจากสินค้าขายไม่ได้ ซ่ึงเกิดจากระบบการจดัซ้ือและการจดัการการขายและคลังสินค้าไม่มี
ประสิทธิภาพ แต่ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ขลดปริมาณการสต๊อคสินคา้ลง และสังเกตสินคา้ขายดีเพื่อ
จดัการการสั่งซ้ือสินคา้ใหมี้ปริมาณท่ีพอเหมาะ ซ่ึงวิธีการน้ีสามารถลดปัญหาดงักล่าวไดใ้นท่ีสุด  

4.3 การตลาดและการขาย 
ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย ตลอดระยะเวลาในการด าเนิน

ธุรกิจ ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด มีการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด ไดมี้การปรับผลิตภณัฑ์จากหมู

ป้ันกอ้นทอดท าการปรับสูตรและเปล่ียนเมนูกลายเป็นขา้วย  าหมูกอ้นทอดเพื่อให้ตรงกบักลุ่มลูกคา้
เป้าหมายในท าเลท่ีตั้งร้านใหม่ ณ บริเวณหนา้ร้าน Backyard สันติธรรมพลาซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
โดยมีเมนูใหม่ถึง 6 รายการ ไดแ้ก่  ย  าหมูกอ้นทอด ปีกไก่ทอด เอ็นไก่ทอด ย  ารวม ย  าวุน้เส้น และ
นักเก๊ตไก่ โดยใช้สมาชิกในธุรกิจเดินเสนอขายสินคา้ให้กับผูม้าใช้บริการในร้าน Backyard และ
สถานบนัเทิงในบริเวณใกลเ้คียงเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย   

ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด มีการจดัท ารายการส่งเสริมการขายสินคา้ตลอด
ระยะในการด าเนินธุรกิจดงัน้ี  

- เม่ือซ้ือสินคา้ของทางร้านครบ 100 บาท รับทนัทีขา้วเกรียบจานเล็ก 1 
จาน เพื่อกระตุน้ให้เกิดการซ้ือในปริมาณท่ีมากขึ้นแต่ไม่สามารถสร้างยอดขายให้กบักิจการไดม้าก
นกั และรายการส่งเสริมการขายน้ี เป็นรายการส่งเสริมการขายเดียวท่ีไดจ้ดัขึ้นตลอดระยะเวลากว่า 
4 เดือนในการด าเนินธุรกิจ  

อย่างไรก็ตามธุรกิจ EP หมูทอดนมสด ไม่ไดใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์มาช่วย
สร้างการรับรู้ในตวัผลิตภณัฑแ์ละสร้างการรู้จกัในธุรกิจท่ีด าเนินอยูแ่ต่อยา่งใด  

4.4 การบริหารเงินทุน 
ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด มีรายได้จากการขายสินค้าตลอด 1 ภาค

การศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งส้ิน 15,926 บาท หักค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 20,856 
บาท รวมขาดทุนสุทธิอยูท่ี่ 4,930 บาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อยอดขายเท่ากบั -30.95 % สาเหตุส าคญัท่ี
ท าให้กิจการขาดทุน เน่ืองจากการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัไม่มีประสิทธิภาพ วตัถุดิบรอผลิตเป็น
สินคา้เน่าเสียเน่ืองจากขายไม่ได้ในปริมาณมาก ไม่มีการควบคุมการจดัซ้ือสินค้าให้มีปริมาณท่ี
เหมาะสม ถึงแมจ้ะสามารถบริหารจดัการปัญหาสินคา้เน่าเสียไดใ้นภายหลงั แต่ดว้ยระยะเวลาใน
การด าเนินธุรกิจท่ีสั้น และยอดขายนอ้ย จึงท าใหอ้ตัราส่วนต่อยอดขายติดลบดงักล่าว 
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4.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
จากการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือประมาณ 4 

เดือน EP หมูทอดนมสด พบความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี  
- ความเส่ียงดา้นสินคา้และวตัถุดิบเน่าเสีย นักศึกษาประกอบการไดว้าง

แผนการซ้ือวตัถุดิบในปริมาณท่ีนอ้ยลง สังเกตสินคา้ขายดีเพื่อให้สามารถก าหนดปริมาณสินคา้คง
คลงัและสต๊อคสินคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม เพิ่มความถ่ีในการซ้ือหรือรอบการสั่งซ้ือวตัถุดิบให้มากขึ้น 
เพื่อใหว้ตัถุดิบสดใหม่และไม่คา้งสต๊อคจนเน่าเสีย จนสามารถแกไ้ขปัญหาไดใ้นท่ีสุด  

 - สินคา้ขายไดน้อ้ย นกัศึกษาประกอบการไดแ้กไ้ขปัญหาโดยปรับเปล่ียน
เมนูให้มีความน่าสนใจเพิ่มรายการสินคา้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ยา้ยท าเลท่ีตั้งร้านมายงั
บริเวณสันติธรรมพลาซ่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ให้มากขึ้น และใช้กลวิธีเสนอขายตรงยงั
โต๊ะของลูกคา้เป้าหมายท่ีมาเท่ียวยงัสถานบนัเทิงในบริเวณใกลเ้คียง  

 โดยสรุปดา้นการจดัการความเส่ียง สวนใหญ่เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
บริหารจดัการและตวัผลิตภณัฑข์องกิจการ ท าเลท่ีตั้งท่ีไม่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ  

 
5. ธุรกจิบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI)  
ผลการด าเนินโรงงานธุรกิจจ าลองโดยสรุป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุปตาม

องคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
5.1 สถานการณ์โดยท่ัวไปของการด าเนินงาน 
ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือน  ธุรกิจบวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI) ไดรั้บผล

ประทบจากปัจจยัภายนอกธุรกิจคือ ท าเลท่ีตั้งของร้านไดรั้บผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและฝุ่ น
ควนัจากการก่อสร้างและปรุบปรุงร้านคา้ในบริเวณใกลเ้คียง จุดขายของร้านอยูใ่นมุมอบัสายตายาก
ต่อการมองเห็น และไม่มีท่ีส าหรับจอดรถให้กบัลูกคา้  ถึงแมจ้ะแก้ไขปัญหาดว้ยการเพิ่มทางขาย
ออนไลน์พร้อมบริการส่ง และ เปิดหนา้ร้านเพิ่มอีก 1 แห่ง ก็ไม่ไดส้ร้างยอดขายท่ีดีใหม้ากนกั  

ในช่วงเดือนสุดทา้ยของการด าเนินธุรกิจบวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI) ไดต้ดัสินใจ
ยกเลิกการเช่าพื้นท่ีร่วมกบัจุดขายแรกบริเวณถนนท่าแพเน่ืองจากไม่สร้างยอดขาย โดยคงเหลือจุด
ขายเพียงช่องทางเดียว คือ ตลาดตน้ล าใย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และท าการผลิตขนมหวานทั้งขายปลีก 
และขายราคาส่งให้กบัลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือสินคา้ทั้งซ้ือไปรับประทานเอง และซ้ือไปขายต่อให้กับ
ลูกคา้ต่อไปในราคาส่ง ส่วนเมนูเสริมท่ีคิดคน้ในช่วงแรกของการด าเนินกิจการไม่สามารถผลิตขาย
ในจุดขายใหม่ไดเ้น่ืองจากพื้นท่ีเช่าไม่เอ้ือต่อการผลิตสินคา้    
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รายไดร้วมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในการด าเนินธุรกิจ กิจการสามารถ
สร้างยอดขายไดร้วมทั้งส้ิน 16,205  บาท เม่ือหักตุนทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ านวน 
11,813  บาท  กิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 4,392 บาท   

โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกบัโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
ดงักล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการด าเนินกิจการ เน่ืองจากผลก าไรจากการด าเนินงานยงัไม่คุม้ค่าต่อ
การด าเนินธุรกิจ อีกทั้ง นางสาววชิราภรณ์ ถ่ินทัพไทย หุ่นส่วนในกิจการตอ้งกลบัไปบริหารงาน
ธุรกิจของครอบครัวท าให้ตอ้งเลิกกิจการดังกล่าว แต่ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการด าเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น ท าเลท่ีตั้ง และผลกระทบจากธุรกิจท่ีอยู่ในบริเวณ
ใกลเ้คียงสามารถน าไปปรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจอ่ืนในอนาคตต่อไป 

5.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการบริหารจดัการ โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหวา่งการด าเนินธุรกิจ 

พบวา่ ในช่วงแรกของการด าเนินการ นกัศึกษาผูป้ระกอบการ มิไดแ้กไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นและกระทบ
กบัธุรกิจของตนอย่างเร่งรีบแต่อย่างใด แต่กลบัปล่อยเวลาให้ผ่านไปและกว่าจะแกไ้ขสถานการณ์
ในเร่ืองท าเลท่ีตั้งร้านได ้ก็เหลือเวลาในการด าเนินงานเพียง 2 เดือนสุดทา้ยเท่านั้น จึงเสียโอกาสใน
การขายสินคา้ไปอย่างน่าเสียดาย ซ่ึงเป็นผลมาจากตวันกัศึกษาประกอบการท่ีขาดการเอาใจใส่และ
ความตั้งใจท่ีจะพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้อย่างไรก็ตามกิจการสามารถคน้หาท าเลท่ีตั้งร้านใหม่ 
และสร้างยอดขายใหกิ้จการในทา้ยท่ีสุด  

ในส่วนของการบริหารจดัการ ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) มีการ
จดัแบ่งหน้าท่ีดงัน้ี หน้าท่ีในการจดัซ้ือ และการผลิต การจดบนัทึกรายการบญัชี  เป็นของ นางสาว
อารียา  พรมแยม้ ในส่วนของการขนยา้ย และการขาย เป็นของ นางสาววชิราภรณ์ ถ่ินทพัไทย และ
คงรูปแบบการจดัแบ่งงานน้ี ตลอดระยะเวลากวา่ 3 เดือนหรือ 1 ภาคการศึกษา 

5.3 การตลาดและการขาย 
 ผลิตภัณฑ์ท่ีวางจ าหน่ายหลักของธุรกิจคือ บัวลอยสอดใส้ธัญญาหาร 

กลว้ยเช่ือม  มนัเช่ือม เผือกเช่ือม บวัลอยมะพร้าวอ่อนไม่ใส่ไข่ และขนมหวานอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถผลิต
สินคา้ตามท่ีลูกคา้สั่งได ้ในส่วนของการขาย สินคา้เน้นขายช่องทางหน้าร้าน ณ ตลาดตน้ล าไย แต่
เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น เนน้ขายปลีกหน้าร้านและขายในราคาส่งให้กบักลุ่มแม่คา้ท่ีมารับซ้ือเพื่อ
น าไปจ าหน่ายต่อ  

การส่งเสริมการขาย ตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ธุรกิจ บวัลอย
ไฮโซ (EAZI LAZI)  มีการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดดงัน้ี 
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- จดัท า Facebook Fanpage เพื่อโปรโมทและรับรายการสินคา้จากลูกคา้
พร้อมบริการส่งในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ แต่เน่ืองจากกิจการไม่ไดล้งโฆษณาในรูปแบบท่ี
มีค่าใชจ่้าย จึงท าใหก้ารรับรู้ของผลิตภณัฑใ์นช่องทางน้ีอยูใ่นระดบัต ่า มีคนติดตามและสนใจนอ้ย  

- จดัท าใบปลิวประชาสัมพนัธ์ร้าน และสามารถน ามาเป็นส่วนลด 10 % 
หากสั่งซ้ือสินคา้ ครบ 150 บาท ขึ้นไป ซ่ึงรายการส่งเสริมการขายดงักล่าว ไม่สามารถสร้างยอดขาย
ให้กิจการไดม้ากนกัและสูญเปล่าเน่ืองจากไม่มีลูกคา้น าใบปลิวกลบัมาใชเ้พื่อซ้ือสินคา้เลยแมแ้ต่ใบ
เดียว 

โดยสรุปในดา้นการตลาดของ ธุรกิจ บวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI) ทั้งสอง
รายการส่งเสริมการขาย ไม่สามารถท าให้กิจการมียอดขายท่ีเพิ่มมากขึ้น หรือส่งเสริมให้ธุรกิจเป็นท่ี
รู้จกัแต่อย่างใด แต่ยอดขายท่ีมีของธุรกิจมาจากลูกคา้หน้าร้านและเกิดจากการพึ่งพิงยอดขายจาก
ท าเลท่ีตั้ง ณ ตลาดตน้ล าใยท่ีมีคนมาจบัจ่ายซ้ือสินคา้เท่านั้น  

5.4 การบริหารเงินทุน 
ธุรกิจ บวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI) มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ตลอด 1 ภาค

การศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้ งส้ิน 16,205 บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานทั้งส้ิน 11,813 บาท รวมก าไรสุทธิอยู่ท่ี 4,392 บาท  คิดเป็นอตัราส่วนก าไรต่อยอดขาย
เท่ากบั 27.10 % ถึงแมส้ัดส่วนของก าไรต่อยอดขายจะมีค่าถึง 27.10 % แต่หากมองถึงยอดขายจริงท่ี
กิจการไดรั้บในระยะเวลาการด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งปันส่วนผลตอบแทนให้กบัหุ้นส่วนถึง 2 คน อาจ
พบว่าไม่คุ ้มค่ากับการลงทุนและค่าตอบแทนท่ีกิจการได้รับไม่สามารถเป็นรายได้ท่ีจะท าให้
ผูป้ระกอบการสามารถด ารงชีพอยูไ่ด ้ในระยะเวลาถึง 3 เดือนในการด าเนินธุรกิจ  

5.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
 จากการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ธุรกิจบวัลอยไฮโซ 

(EAZI LAZI) พบความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 - ท าเลท่ีตั้งร้านไมเ้อ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งอยู่ในมุมอบั ไม่มีท่ีจอดรถ

ใหก้บัลูกคา้ และเกิดมลภาวะทางเสียงและฝุ่ นควนัท่ีเกิดจากการก่อสร้างของร้านคา้บริเวณใกลเ้คียง 
ความเส่ียงน้ี กิจการแกไ้ขปัญหาโดยยา้ยท าเลท่ีตั้งไปยงับริเวณตลาดตน้ล าไยและสามารถกลบัมา
สร้างยอดขายไดใ้นช่วงทา้ยของการด าเนินธุรกิจ 

 โดยสรุปดา้นการจดัการความเส่ียง สวนใหญ่เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ท าเลท่ีตั้งของกิจการท่ีไม่เอ้ือต่อการจ าหนายสินคา้ แต่ในท่ีสุดนักศึกษาประกอบการสามารถหา
ท าเลท่ีตั้งใหม่ และท าให้กิจการสามารถกลบัมาขายสินคา้ไดอี้กคร้ังในช่วงสองเดือนสุดทา้ยของ
การด าเนินธุรกิจ 
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6. ธุรกจิขนม ค.ร.ก  
ผลการด าเนินโรงงานธุรกิจจ าลองโดยสรุป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุปตาม

องคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
6.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
โดยรวมของการด าเนินธุรกิจของธุรกิจตลอดระยะเวลากวา่ 4 เดือน ธุรกิจ

ขนม ค.ร.ก พบแรงกระทบต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นทางธุรกิจมากมาย เช่น ถูกผูผ้ลิตวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต
ขนมครกผิดขอ้ตกลงจนท าให้กิจการไม่มีน ้ าขนมครกเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตสินคา้ขาย 
ปัญหาท าเลท่ีตั้งไม่เหมาะสมกบัการขายสินคา้และอยู่ในจุดท่ีลูกคา้ไม่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 
และจอดรถไดโ้ดยสะดวก พบปัญหาดา้นเงินทุนท่ีตอ้งถูกใชไ้ปกบัการคิดคน้สูตรน ้ าขนมครก ลอง
ผิดลองถูกจนไดสู้ตรท่ีสามารถขายให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้แต่ก็ตอ้งเสียเงินทุนท่ีเตรียมไวใ้ช้
หมุนเวียนในกิจการไปจ านวนมากตลอดระยะเวลาสองเดือนแรกของการเริมต้นกิจการ ปัญหา
ทั้งหมดท่ีได้กล่าวมาลว้นเกิดจากความไม่รู้ ไม่ศึกษา ไม่มีความถนัดในธุรกิจท่ีตนจะท าจึงท าให้
กิจการตอ้งพบเจอกบัปัญหาต่างๆ จ านวนมาก 

ถึงแมจ้ะไม่มีความถนัดในส่ิงท่ีตนท าและมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
นอ้ย หุน้ส่วนในธุรกิจก็ยงัสามารถประคองกิจการใหด้ าเนินการต่อไดต้ลอดระยะ 1 ภาคการศึกษา   

 รายไดร้วมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือประมาณ 3 เดือนในการ
ด าเนินธุรกิจ กิจการสามารถสร้างยอดขายไดร้วมทั้งส้ิน 5,642 บาท เม่ือหักตน้ทุนขายและค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินการจ านวน 3,565 บาท  กิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 2,077 บาท คิด
เป็นอตัราส่วนก าไรต่อยอดขายเท่ากบั 36.81 %    

 โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกับโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจดงักล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการด าเนินกิจการ เน่ืองจากผลก าไรจากการด าเนินงานยงั
ไม่คุ ้มค่าต่อการด าเนินธุรกิจ และไม่มีความถนัดในการท าขนมครก ถึงแม้จะได้สูตรท่ีสามารถ
จ าหน่ายให้กับลูกค้าได้ แต่รสชาติ สี กล่ิน ก็ย ังไม่เป็นท่ีพอใจของสมาชิกในกลุ่มธุรกิจ แต่
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินธุรกิจโดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดจากการเร่ิมตน้ธุรกิจจากความไม่รู้
จริงและไม่ศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการเร่ิมตน้ จนท าให้ตอ้งประสบกบัปัญหาจนเกือบตอ้งยุติ
กิจการ จะสามารถน าไปปรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจของตนในอนาคตต่อไป 

6.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
  โดยสรุป ในช่วงเร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจในช่วง 2 เดือนแรก พบวา่ในดา้นของ

การบริหารจดัการยงัไม่ดีนัก การเลือกท าเลท่ีตั้งร้านไม่สอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้และตวัผลิตภณัฑ์ท่ี
จ าหน่ายไม่ตรงตามแผนงานท่ีวางไว ้เน่ืองจากประสบปัญหาผูข้ายวตัถุดิบผิดสัญญาไม่ส่งวตัถุดิบท่ี
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ใช้ในการผลิตสินคา้ขายให้ ท าให้กิจการไม่สามารถด าเนินการไดใ้นช่วงแรก แต่ในช่วง 2 เดือน
ต่อมา กิจการสามารถคิดคน้สูตรวตัถุดิบ และสามารถหาจุดขายใหม่ท่ีท าเลดีกว่าจุดขายเดิมจน
สามารถเร่ิมตน้ขายสินคา้ไดอี้กคร้ัง แต่เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีหุ้นส่วนธุรกิจทุกคนไม่มีความถนดั จึง
ก าหนดใหส้มาชิกทุกคนตอ้งเขา้ร้านเพื่อช่วยกนัผลิตและขายสินคา้ในทุกวนัเพื่อใหเ้กิดความคุน้เคย
และสามารถปฏิบติังานทดแทนกนัได ้ดงันั้นการก าหนดหนา้ท่ีหลกัของกิจการจึงไม่มีความชดัเจน 
มีลกัษณาใกลเ้คียงกบัการด าเนินธุรกิจครอบครัวในอดีตท่ีไม่มีการจดัแบ่งหน้าท่ีชดัเจนนัก แต่ใน
ทา้ยท่ีสุด ธุรกิจขนม ค.ร.ก ก็ยงัสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ถึง  4 เดือนของโรงงานธุรกิจ
จ าลอง   

6.3 การตลาดและการขาย 
 ผลิตภณัฑห์ลกัของธุรกิจท่ีคาดว่าจะวางจ าหน่ายในตอนแรก คือ ขนมครก

หน้าดอกบญัชนั ขนมครกฟักทอง ขนมครกตน้หอม ขนมครกหน้าขา้วโพด และขนมครกมนัม่วง 
แต่เน่ืองจากพบปัญหาผูค้า้วตัถุดิบผิดสัญญา จึงคงเหลือแต่ขนมครกกะทิ ขนมครกตน้หอม และ
ขนมครกฟักทอง เท่านั้น ซ่ึงสามารถคิดคน้สูตรท่ีเป็นของตนเองได้ในเดือนท่ี 3 ของการด าเนิน
ธุรกิจ ในส่วนของการขายธุรกิจเนน้ขายปลีกผา่นช่องทางหนา้ร้าน บริเวณริมถนนตลาดเจดีย ์ติดกบั
โรงเรียนโกวิทยธ์ ารง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพียงช่องทางเดียว ไม่มีการน าเอาส่ือสังคม
ออนไลน์มาช่วยในการด าเนินธุรกิจ ไม่มีการจดัรายการส่งเสริมการขายใดตลอดระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินทุนในกิจการจ านวนมากไปกบัการพฒันาสูตรน ้าขนมครก  

โดยสรุปในด้านการตลาดของ ธุรกิจ ขนม ค.ร.ก  ไม่มีการด าเนินการ
ส่งเสริมการตลาด หรือใชส่ื้อสังคมออนไลน์เขา้มาช่วยในการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจให้เป็นท่ีรู้จกัแต่
อย่างใดตลอดระยะเวลา 4 เดือน โดยยอดขายทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นมาจากการขายปลีกหน้าร้านเพียง
ช่องทางเดียวเท่านั้น  

6.4 การบริหารเงินทุน 
 ธุรกิจขนม ค.ร.ก  มีรายได้จากการขายสินค้าตลอด 1 ภาคการศึกษา 

(ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งส้ิน 5,642 บาท  เม่ือหกัตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 
3,565 บาท   กิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 2,077 บาท คิดเป็นอตัราส่วนก าไรต่อยอดขาย
เท่ากับ 36.81 %  ถึงแม้ตวัเลขของอตัราส่วนก าไรต่อยอดขายจะอยู่ในอตัราท่ีสูง แต่หากมองถึง
ยอดขายท่ีกิจการไดรั้บตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนในการด าเนินธุรกิจ จะเห็นได้ว่าเป็นรายได้ท่ี
นอ้ยและไม่คุม้ค่าเม่ือเทียบกบัจ านวนหุน้ส่วนธุรกิจของกิจการท่ีมีถึง 3 คน  
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6.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
 จากการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือประมาณ 3

เดือน ธุรกิจขนม ค.ร.ก  พบความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 - ผูข้ายวตัถุดิบท่ีได้ติดต่อไวผ้ิดสัญญาไม่ส่งวตัถุดิบให้จนไม่สามารถ

เร่ิมตน้ธุรกิจได ้ปัญหาน้ีเกิดจากธุรกิจไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการท าขนมครก แต่ใชก้ารจา้งผลิต
วตัถุดิบเพื่อน ามาผลิตสินคา้ขายให้กบัลูกคา้ เป็นการเร่ิมตน้ธุรกิจโดยการพึ่งพาวตัถุดิบหลกัจาก
ผูอ่ื้น ปัญหาน้ี กิจการได้แก้ไขโดยหุ้นส่วนในธุรกิจร่วมกนัคิดคน้สูตรน ้ าขนมครกเพื่อใช้ในการ
ผลิตสินค้าขาย ซ่ึงกว่าจะได้สูตรท่ีสามารถขายได้ก็เหลือเวลาในการด าเนินธุรกิจเพียง 2 เดือน
เท่านั้น  

 - ท าเลท่ีตั้งร้านไมเ้อ่ือต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งอยู่ในมุมอบั ไม่มีท่ีจอดรถ
ให้กบัลูกคา้ กิจการแกไ้ขปัญหาโดยยา้ยท าเลท่ีตั้งไปยงับริเวณริมถนนตลาดเจดีย ์ติดกบัโรงเรียน
โกวิทยธ์ ารง ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จนสามารถกลบัมาสร้างยอดขายไดใ้นช่วงทา้ยของการ
ด าเนินธุรกิจ 

 โดยสรุปดา้นการจดัการความเส่ียง สวนใหญ่เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เร่ิมตน้ธุรกิจโดยไม่มีความรู้รอบ และความเช่ียวชาญมากพอ อีกทั้งยงัพึ่งพาคู่คา้รายเดียวแบบ 100 
% เม่ือคู่คา้ผิดสัญญา จึงสร้างผลกระทบท่ีร้ายแรงให้กบักิจการจนไม่สามารถขายสินคา้ได ้อีกทั้งยงั
พบปัญหาท าเลท่ีตั้ งของกิจการท่ีไม่เอ้ือต่อการจ าหนายสินคา้ แต่ในท่ีสุดนักศึกษาประกอบการ
สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจนท าให้กิจการสามารถกลบัมาขายสินคา้ไดอี้กคร้ังในช่วงสองเดือน
สุดทา้ยของการด าเนินธุรกิจ 

 
7. ธุรกจิ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต 
ผลการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองโดยสรุป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุปตาม

องคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
7.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงานตลอด 1 ภาคการศึกษา หรือระยะเวลา 3 เดือน ของ

ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต พบอุปสรรคส าคญัท่ีท าให้การด าเนินธุรกิจจนไม่สามารถเร่ิมตน้ได้
ในช่วงสองเดือนแรก คือ รูปแบบธุรกิจท่ีน าเสนอต่อคณาจารยใ์นหลกัสูตรเพื่อขออนุมติัด าเนินการ
กบัการปฏิบติัจริงไม่ตรงกนั พบปัญหานกัศึกษาหุ่นส่วนในการประกอบการ คือ นายนราวิชญ ์ ธิ เต
จ๊ะ ได้ท าเร่ืองขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาในระหว่างภาคเรียน จึงท าให้กิจการขาดเงินทุน
หมุนเวียน หนา้ท่ีหลกัในการด าเนินธุรกิจจึงตกเป็นของนายกฤษฎา จันคา แต่ เพี ยงผู ้เดี ยว  และ
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เปล่ียนจากธุรกิจหุ่นส่วน กลายเป็นธุรกิจเจา้ของคนเดียวในท่ีสุด ปัญหาอีกประการหน่ึง คือการ
เลือกท าเลท่ีตั้งร้านธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต ได้เปล่ียนท าเลท่ีตั้งร้านตลอดระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจถึง 3 คร้ัง ในคร้ังแรกตั้งอยู่บริเวณหน้าตลาดแม่เจดีย ์อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แต่ท าเล 
อยู่ในจุดอบัไม่สามารถขายสินคา้ได้ ต่อมาจึงไดย้า้ยไปอยู่บริเวณตลาดฝ่ังตรงขา้มโรงงานพรีเมียม 
แต่เป็นท าเลท่ีมีคนสัญจรผ่านไปมานอ้ยและผูอ้ยู่อาศยัในบริเวณนั้นมีเบาบางไม่สามารถขายสินคา้
ไดอี้ก ต่อมาจึงยา้ยมาตั้งบริเวณการเคหะหนองหอย ท าการเปล่ียนประเภทสินคา้จากไส้กรอกทอด
มาเป็นไส้กรอกอีสานยา่ง จึงสามารถเร่ิมตน้และขายสินคา้ไดใ้นท่ีสุด    

 รายไดร้วมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) ในการ
ด าเนินธุรกิจ กิจการสามารถสร้างยอดขายได้รวมทั้งส้ิน 4,947 บาท และเม่ือหักตน้ทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ านวน 5,150  บาท  กิจการขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 203 
บาท   

 โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกับโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจดงักล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการด าเนินกิจการ เน่ืองจากเม่ือทดลองด าเนินธุรกิจจริง
กลบัพบว่า ไม่มีความชอบในการขายสินคา้ประเภททอดและป่ิงย่าง ผลก าไรจากการด าเนินงานยงั
ไม่คุม้ค่าต่อการด าเนินธุรกิจ และสถานท่ีตั้งร้านท่ีสามารถขายสินคา้ไดใ้นท าเลสุดทา้ยอยู่ไกลจาก
บา้นท่ีพกัอาศยัจึงเป็นอุปสรรคใ์นการด าเนินธุรกิจ แต่ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นและไดเ้รียนรู้ในระหวา่ง
การด าเนินธุรกิจโดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดจากการเร่ิมตน้ธุรกิจโดยเห็นแก่ความง่าย และการตดัสินใจ
เลือกหุ้นส่วนทางธุรกิจท่ีไม่ดีพอจนท าให้กิจการประสบปัญหาจนเกือบตอ้งยุติกิจการ จะสามารถ
น าไปปรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจของตนในอนาคตต่อไป 

7.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ในช่วงแรกของการด าเนินกิจการ พบว่าการจดัแบ่งหน้าท่ีการด าเนินงาน

ต่างๆ ไม่มีความชดัเจน นักศึกษาประกอบการไม่มีความตั้งใจในการเร่ิมตน้ธุรกิจมากพอ อีกทั้งยงั
พบปัญหาหุน้ส่วนธุรกิจลาออกระหวา่งการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง จึงท าใหภ้าระหนา้ท่ีในการ
บริหารจดัการตกเป็นของนายนายกฤษฎา จนัคา แต่เพียงผูเ้ดียว ในช่วงสุดทา้ยของการด าเนินธุรกิจ 
กิจการมีการปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจเป็นแบบเจา้ของคนเดียว และเปล่ียนประเภทของสินคา้ท่ี
ขายจากไส้กรอกทอด เป็นไส้หรอกอีสานย่าง จนสามารถเร่ิมตน้ขายสินคา้ไดใ้นช่วงเดือนสุดทา้ย
ของการด าเนินธุรกิจ  

7.3 การตลาดและการขาย 
โดยสรุปการด าเนินการด้านการตลาดของธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต 

ตั้งแต่เร่ิมตน้ธุรกิจจนถึงเดือนสุดทา้ย พบรายการส่งเสริมการขายเพียงรายการเดียว คือ ลดราคาไส้
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กรอกอีสานจากไมล้ะ 13 บาท เม้ือซ้ือ 2 ไม ้ลดเหลือเพียง 25 บาท และซ้ือใส้กรอกอีสาน 4 ไม ้ใน
ราคา 50 บาท ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการขายดา้นราคาเพื่อกระตุน้ให้เกิดการซ้ือในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น
เท่านั้น ไม่มีการใช่ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพนัธ์ร้านเพื่อสร้างความรู้จกัในธุรกิจแต่อยา่งใด 
ความส าเร็จดา้นการตลาดของธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต จึงอยูใ่นระดบัต ่า 

 
7.4 การบริหารเงินทุน 
ธุรกิจต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต มีรายได้จากการขายสินค้าตลอด 1 ภาค

การศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งส้ิน 4,947 บาท หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 5,150 
บาท รวมขาดทุนสุทธิอยู่ท่ี 203 บาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อยอดขายเท่ากับ -4.10% สาเหตุท่ีท าให้
กิจการขาดทุนเน่ืองจากปัญหาวตัถุดิบเน่าเสียในช่วงเร่ิมตน้ อีกทั้งนักศึกษาประกอบการไม่มีความ
พร้อมและตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจ ตวัเลขของยอดขายท่ีไดรั้บจึงมาจากการขายสินคา้ในช่วง
เดือนสุดทา้ยของการด าเนินธุรกิจ  

7.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
 จากการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือประมาณ 3

เดือน ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต พบความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 - ความเส่ียงดา้นเงินทุนเน่ืองจากหุน้ส่วนของกิจการไม่ไดท้ าเงินมาลงทุน

เขา้หุ้นตามท่ีตกลงไวแ้ละลาออกจากการศึกษาในระหว่างด าเนินการ จึงท าให้ตอ้งลดขนาดของ
ธุรกิจและปรับรูปแบบของกิจการให้กลายเป็นแบบซ้ือมาขายไป เพื่อลดปริมาณทุนตอ้งตอ้งจมไป
กบัสินคา้ท่ีตอ้งซ้ือมาเตรียมเพื่อจ าหน่าย  

 - ความเส่ียงของจุดขายท่ีไม่เหมาะสมกบัตวัสินคา้ท่ีวางจ าหน่าย กิจการ
ไดย้า้ยจุดขายมาอยู่ร่วมกบั ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด เน่ืองจากเป็นจุดขายท่ีมีผูค้นสัญจรไปมา
มาก จุดขายน้ี เป็นจุดขายท่ีท าให้กิจการสามารถเร่ิมด าเนินการได ้และสร้างยอดขายให้กิจการเป็น
เดือนแรกของการด าเนินโครงงานธุรกิจ 

 โดยสรุปด้านการจดัการความเส่ียง สวนใหญ่เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก
เงินทุนของกิจการมีน้อย และหุ้นส่วนธุรกิจลาออกในระหว่างการด าเนินธุรกิจ จึงท าให้กิจการไม่
สามารถลงทุนเพื่อปรับรูปแบบกิจการให้ตรงกบัการน าเสนอเพื่อขออนุมติัด าเนินโครงงานธุรกิจ
จ าลองต่อคณาจารย์ในหลักสูตร และได้แก้ไขสถานการณ์โดยการปรับลดขนาด สินค้าท่ีวาง
จ าหน่ายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถด าเนินการต่อได้ภายใตข้อ้จ ากัดของทุนใน
กิจการท่ีมีไม่มากนกั ท าใหกิ้จการสามารถด าเนินการไดใ้นช่วงทา้ยของการการด าเนินธุรกิจตลอด 1 
ภาคการศึกษา  



133 
 

 

 
 3. หมวดธุรกจิออนไลน์  
  1. ธุรกจิ Jarid Handmade Jewely 

ผลการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองโดยสรุป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุปตาม
องคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

1.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือนในการประกอบการ ธุรกิจ Jarid Handmade 

Jewely สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความสวยงาม โดดเด่น  สร้างความสนใจในผลิตภณัฑ์จน
สามารถขายสินคา้ให้กบัทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ จากการลองผิด ลองถูก คิดคน้สูตรน ้ ายา และ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอ โดยเน้นขายบนส่ือสังคมออนไลน์ Facebook 
Fanpage Instragram  Lazada และ Shopee แต่ท่ีสามารถสร้างยอดขายให้กับธุรกิจได้มากท่ีสุด คือ
ช่องทาง  Facebook Fanpage และ Instragram แต่ข้อจ ากัดท่ีธุรกิจไม่สามารถขายสินค้าให้กับ
ชาวต่างชาติได้เพิ่มขึ้ น คือข้อจ ากัดด้านภาษาของหุ่นส่วนประกอบการท่ีไม่สามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติท่ีสนใจในสินคา้อีกทั้งยงัมีขอ้จ ากดัดา้นค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ไป
ยงัต่างประเทศท่ีมีราคาสูงกวา่ราคาสินคา้ จึงท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการบริหารจดัการดา้น Logistic  

 รายไดร้วมตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือนในการด าเนินการ กิจการสามารถ
สร้างยอดขายได้รวมทั้ งส้ิน 7,370 บาท และเม่ือหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
จ านวน 7,472 บาท  กิจการขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 102 บาท   

 โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกับโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจดงักล่าว มีความเห็นว่าจะยงัด าเนินธุรกิจต่อไปและจะพฒันาทกัษะดา้นภาษาเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการขายสินคา้ไปยงัชาวต่างชาติ พร้อมพฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ให้มีมาตรฐาน 
ความสวยงาม และมีความประณีต เพื่อยกระดบัตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั พร้อมท าการศึกษาขั้นตอน 
วิธีการในการจดัส่งสินคา้เพื่อหาช่องทางท่ีมีราคาถูกและสามารถแข่งขนัไดต้่อไป  

1.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
   ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการจดัแบ่งหน้าท่ีในการด าเนินการยงัคงรูป
แบบเดิมตลอดระยะเวลา 4 เดือน ดงัน้ี    
   1. นางสาวสุทธิดา ไกลถ่ิน  ช่วยด าเนินการผลิต จดัเก็บ ลา้งอุปกรณ์  
   2. นางสาวฉัตรลดา นาคภูรี ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัซ้ือวตัถุดิบ ท าการ
ผลิต และขายออนไลน์ผา่นช่องทาง Instrgram   
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   3. นางสาวจุฑามาส ใจหลกั  ช่วยด าเนินการผลิตสินคา้ และขายออนไลน์
ผา่นช่องทาง Facebook Fanpage  
   ในส่วนของสถานท่ีจดัเก็บสินคา้และการผลิตสินคา้ก็ยงัคงใชห้้องพกัของ  
นางสาวฉตัรลดา นาคภูรี เป็นสถานท่ีในการผลิตสินคา้จนเสร็จส้ินระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน
ธุรกิจจ าลอง และไม่พบปัญหาหรือข้อบพพร่องใดๆจากการด าเนินการ ดังนั้ นในด้านของการ
บริหารจดัการภายในธุรกิจสามารถบริหารงานไดร้าบร่ืน 
   แต่ในส่วนของการผลิต กิจการไม่มีวิธีการท่ีช่วยให้สามารถผลิตสินคา้ได้
ในจ านวนท่ีมากขึ้น เช่น การจ้างลูกจ้างรายชัว่โมง เพื่อมาช่วยในการด าเนินงานในส่วนของการ
จดัเตรียมวตัถุดิบ และในส่วนท่ีตอ้งใช้แรงงาน หรือการสอนงานและท าสัญญาเพื่อผลิตและส่ง
สินคา้ให้กบั Jarid Handmade Jewely เพื่อเพิ่มปริมาณสินคา้ให้มากขึ้น ดงันั้นเม่ือมีลูกคา้สั่งซ้ือใน
ปริมาณท่ีมาก กิจการจึงไม่สามารถผลิตใหไ้ดท้นัตามความตอ้งการ  
   ถึงแม้ในบางคร้ังหุ่นส่วนในธุรกิจจะมีความเห็นท่ีขัดแยง้กันบ้างแต่ก็
สามารถพูดคุยเพื่อหาขอ้สรุปเพื่อใหธุ้รกิจสามารถเดินหนา้ต่อไปไดใ้นท่ีสุด  

1.3 การตลาดและการขาย 
 ผลิตภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่ายหลกัของธุรกิจคือ เคร่ืองประกบัตุม้หู Handmade 

ดว้ยการคิดรูปแบบ และท าการผลิตดว้ยตนเองให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ใชส่้วนประกอบจากธรรมชาติ 
และสามารถผลิตสินคา้ใหมี้รูปแบบ ขนาด สี ตามค าสั่งของลูกคา้ได ้ในส่วนของการขาย สินคา้เนน้
ขายช่องทางขายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 4 ช่องทางโดยมีนักศึกษาหุ่นส่วนประกอบการค่อยก ากบั
ดูแล ติดตาม และประชาสัมพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี 

 1. นางสาวฉัตรลดา  นาคภู รี  ดูแลช่องทาง Facebook Fanpage และ 
Instragram 

 2. นางสาวจุฑามาส  ใจหลกั ดูแลช่องทางการขายบนเวปไซด ์Shopee 
 3. นางสาวสุทธิดา  ไกลถ่ิน   ดูแลช่องทางขายบนเวปไซด ์Lazada 
 โดยสรุปช่องทางท่ีสามารถสร้างยอดขายให้กบักิจการไดจ้ริง คือช่องทาง 

Facebook Fanpage และ Instragram เท่านั้ น ส่วน ช่องทาง Shopee และ Lazada ไม่พบผู ้ติดต่อ
สอบถามเพื่อสั่งซ้ือสินค้าแต่อย่างใด ส่วนการลงโฆษณาสินค้าผ่าน Facebook Fanpage และ 
Instragram แต่เป็นการโฆษณาแบบไม่มีค่าใชจ่้าย จึงท าใหย้อดของการกดไลคแ์ละยอดติดตามนอ้ย  

การส่งเสริมการขาย ตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ธุรกิจ Jarid 
Handmade Jewely มีการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดดงัน้ี 
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- รายการส่งเสริมการขายส่วนลดการคา้ เม่ือสั่งซ้ือตั้งแต่ 100 ช้ิน ราคาคู่
ละ 80 บาท สั่งซ้ือ 50 ช้ิน ราคาคู่ละ 90 บาท และสั่งซ้ือ 30 คู่ลงมา ราคาส่งคู่ละ 100 บาท เพื่อเพิ่ม
ปริมาณในการขายต่อคร้ังให้เพิ่มมากขึ้น แต่ยอดการสั่งซ้ือไม่ได้สูงขึ้นมากนัก เน่ืองจากกิจการ
ไม่ไดล้งโฆษณาในรูปแบบท่ีมีค่าใชจ่้าย จึงท าให้การรับรู้ของผลิตภณัฑใ์นช่องทางน้ีอยูใ่นระดบัต ่า 
มีคนติดตามและสนใจนอ้ย  

- รายการส่งเสริมการขายเม้ือซ้ือสินคา้ในวนัแม่แห่งชาติ รับฟรีทนัทีอีก 1 
คู่ แต่ก็ไม่สามารถสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากปกติไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากกิจการไม่ไดล้งโฆษณาใน
รูปแบบท่ีมีค่าใช้จ่าย จึงท าให้การรับรู้ของผลิตภณัฑ์ในช่องทางน้ีอยู่ในระดบัต ่า มีคนติดตามและ
สนใจนอ้ย  

โดยสรุปในด้านการตลาดของ ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely ทั้ งสอง
รายการส่งเสริมการขาย ไม่สามารถท าให้กิจการมียอดขายท่ีเพิ่มมากขึ้น หรือส่งเสริมให้ธุรกิจเป็นท่ี
รู้จกัแต่อย่างใด เน่ืองจากขาดความพยายามในการประชาสัมพนัธ์สินคา้ผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น การ
น าเอาภาพของสินคา้ไปลงโฆษณาตามเพจต่างๆ การรีวิวสินคา้ และการแสวงหาช่องทางขายอ่ืน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย อีกทั้งไม่ไดล้งโฆษณาสินคา้แบบมีค่าใชจ่้ายจึงท าให้การรับรู้ในรายการ
ส่งเสริมการขายอยูใ่นระดบัต ่า ยอดขายสินคา้นอ้ยไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 

1.4 การบริหารเงินทุน 
ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely มีรายได้จากการขายสินค้าตลอด 1 ภาค

การศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งส้ิน 7,370  บาท หกัตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ทั้งส้ิน 7,472  บาท กิจการขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 102 บาท คิดเป็นอตัราส่วนผล
ก าไรต่อยอดขายเท่ากบั -1.38 % สาเหตุท่ีกิจการขาดทุนเน่ืองจากในช่วงทา้ยของการด าเนินธุรกิจ  
Jarid Handmade Jewely ไม่สามารถสร้างยอดขายไดม้ากนกั เน่ืองจากไม่มีการส่งเสริมการขาย ขาด
ตั้งใจในการท าธุรกิจอย่างจริงจงั อีกทั้งไม่สามารถส่ือสารกบัชาวต่างชาติเพื่อขายและจดัส่งสินคา้
ไปให้กับชาวต่างชาติได้เน่ืองจากพบปัญหาค่าขนส่งท่ีสูง  จึงเป็นสาเหตุท าให้ต้นทุนขายและ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารสูงกวา่รายรับในช่วงเดือนสุดทา้ยของการด าเนินธุรกิจ  

1.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
 จากการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 1 ภาค ธุรกิจ Jarid Handmade 

Jewely พบความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 - ความเส่ียงจากความขดัแยง้ของหุ้นส่วนธุรกิจ แต่สามารถพูดคุยปรับ

ความเขา้ใจ และหาขอ้สรุปท่ีเหมาะสมจนท าให้กิจการสามารถด าเนินต่อได้จนครบระยะเวลาท่ี
ก าหนด  
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 - ความเส่ียงจากยอดขายน้อย กิจการได้พยายามหาช่องทางขายผ่านส่ือ
ออนไลน์อ่ืน เช่น Shopee และ Lazada  และพยายามลงภาพของสินคา้และปรับวิธีการถ่ายภาพให้
ภาพสินคา้ท่ีออกมามีความสวยงามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งพฒันาวตัถุดิบในการผลิตเพื่อให้ไดสิ้นคา้มี
ความสวยงามขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่กิจการยงัขาดความพยายามในการน าสินคา้ไปลงโฆษณายงัส่ือ
สังคมออนไลน์อ่ืน หรือการหาช่องทางในการกระจายสินคา้เพิ่มเติม เช่น การน าสินคา้ไปขายยงั
ถนนคนเดินเจาะกลุ่มลูกคา้นกัท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ใหม้ากขึ้น เป็นตน้   

 โดยสรุปด้านการจดัการความเส่ียง สวนใหญ่เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การตลาดท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความพยายามและความตั้งใจในการท าตลาดอย่างจริงจงั จึงท าให้
การรับรู้ในตวัสินคา้น้อย น ามาซ่ึงยอดขายท่ีน้อยจนไม่คุม้ค่ากบัการด าเนินธุรกิจท่ีมีหุ่นส่วนถึง 3 
คน  
  2. ธุรกจิจ าหน่ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก 

ผลการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองโดยสรุป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุปตาม
องคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

2.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
โดยสรุปสถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินธุรกิจ จ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิก

ไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก ด้วยความร่วมมือของหุ่นส่วนธุรกิจ ท าให้การด าเนินงานต่างๆของธุรกิจมี
ความราบร่ืนและไม่พบปัญหาดา้นการบริหารจดัการท่ีเกิดขึ้นภายในกิจการ แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่างการด าเนินธุรกิจล่วนมาจากปัจจยัภายนอกท่ีกิจการไม่สามารถควบคุมไดท้ั้งส้ิน เช่น ก าลงั
ซ้ือของลูกคา้ท่ีไม่คงท่ีในบางเดือน ฤดูกาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายสินคา้ประเภทตุ๊กตา และการ
ลงโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์แบบมีค่าใชจ่้ายแต่ไม่สามารถสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากปกติได ้แต่
ในทา้ยท่ีสุด หุ่นส่วนประกอบการทุกคนก็สามารถน าพาธุรกิจให้ด าเนินได้สร้างยอดขายให้เกิด
ขึ้นกบักิจการไดต้ลอดระยะเวลาในการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง  

 รายไดร้วมตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนในการด าเนินการ กิจการสามารถ
สร้างยอดขายได้รวมทั้งส้ิน 64,850 บาท และเม่ือหักตน้ทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
จ านวน 54,260.67 บาท  กิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 10,589.33 บาท   

 โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกับโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจดงักล่าว มีความเห็นว่าจะยงัด าเนินธุรกิจต่อไปและจะหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท า
ตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพและโอกาสในการขายให้กบัธุรกิจมากยิ่งขึ้น พร้อม
คน้หาผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ ควบคู่ไปกบัการขายตุ๊กตาเพื่อให้กิจการสามารถด ารงอยู่ได้
ต่อไป  



137 
 

 

2.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่า การจดัแบ่งหนา้ท่ีในการท างานภายใน

ธุรกิจยงัคงรูปแบบหน้าท่ีตามเดิมตลอดระยะเวลาในการด าเนินโครงงานธุรกิจ และหน้าท่ีหลกัใน
การบริหารและควบคุม เป็นของ นางสาวธญัญานุช  อรุณโรจน์ ซ่ึงเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ ใน
ส่วนของการสั่งสินคา้ การจดัส่ง และการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ และการตลาด ไม่พบปัญหา
ในระหวา่งด าเนินการ และเน่ืองจากเป็นการรับค าสั่งซ้ือแลว้ท าการส่งค าสั่งซ้ือไปยงัโณงงานเพื่อให้
โรงงานส่งถึงสินคา้ถึงลูกคา้โดยตรงจึงท าให้ไม่มีปัญหาเร่ืองของสถานท่ีในการจดัเก็บสินคา้  ใน
ดา้นของการบริหารจดัการภายใน จึงท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่ขาดประสิทธิผล เน่ืองจากใน
บางเดือนของการด าเนินธุรกิจ กิจการมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง แต่ยอดขายน้อยจึงท าให้
กิจการมีผลประกอบการนอ้ย  

2.3 การตลาดและการขาย 
ดา้นการตลาดและการขาย ธุรกิจ จ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิกไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก 

เน้นขายผ่านช่องทางออนไลน์ บนเคร่ือข่าย Facebook Fanpage เพียงช่องทางเดียว แต่ภายหลงัได้
ทดลองลงโฆษณาขายสินค้าในช่องทาง ออนไลน์อ่ืนๆ เช่น Soopee และ Lazada แต่ก็ไม่มียอด
สั่งซ้ือเขา้มามากนกั เน่ืองมาจากการแข่งขนัในธุรกิจสูง  

การส่งเสริมการขายท่ีพบในธุรกิจ ธุรกิจ จ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิกไซด์มาตรฐาน 
ม.อ.ก ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา มีดงัน้ี 

 - รายการส่งเสริมการขายส่วนลดการคา้ในเดือนกรกฏาคม ราคาสินค้า
จากราคาปกติ 1,150 บาท ลดเหลือ 990 พร้อมฟรีค่าบริการจดัส่ง การส่งเสริมการขายน้ีสามารถ
สร้างยอดขายใหก้บักิจการ เป็นเงินทั้งส้ิน 24,510 บาท   

 - รายการส่งเสริมการขายส่วนลดการค้าในเดือนสิงหาคม ราคาสินค้า
ตุ๊กตา ขนาด 1.5 จากปกติ 1,690 ลดราคา เหลือเพียง 1,350  และ ตุ๊กตาขนาด 2 เมตร จากปกติ 1,700 
ลดราคา เหลือเพียง 1,550 บาท รายการส่งเสริมการขายน้ีสามารถสร้างยอดขายให้กิจการเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 18,650 บาท 

 - รายการส่งเสริมการขายในเดือนกันยายน ส่วนลดราคาสินค้า ตุ๊กตา 
ขนาด 1.5 จากปกติ 1,690 ลดราคา เหลือเพียง 1,350  และ 2 เมตร จากปกติ 1,700 ลดราคา เหลือ
เพียง 1,550 บาท พร้อมเพิ่มการส่งเสริมการขายร่วมกบัธนาคารกสิกรไทย หากลูกคา้ช าระค่าสินคา้
ผ่านบญัชีของธนาคารจะได้รับเครดิตเงินคืนท่ี 100 บาท  รายการส่งเสริมการขายน้ีสามารถสร้าง
ยอดขายใหกิ้จการเป็นเงินทั้งส้ิน 21,600 บาท 
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 -  ทดลองแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์สินค้าและเพจตุ๊กตา บ๊ิกไซด ์
มาตรฐาน ม.อ.ก จ านวน 200 แผ่น พร้อมมอบส่วนลดแผ่นละ 100 บาท ไม่พบการน าเอาใบปลิว
กลบัมาใชเ้พื่อเป็นส่วนลดในการซ้ือสินคา้แต่อยา่งใด  

โดยสรุปในด้านการตลาดของ ธุรกิจ จ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิกไซด์มาตรฐาน 
ม.อ.ก ไดมุ้่งความสนใจไปท่ีการใหส่้วนลดการคา้เป็นหลกั เน่ืองจากสามารถสร้างยอดขายสินคา้ให้
เพิ่มขึ้นไดจ้ริง และถึงแมจ้ะมีการลงโฆษณาผา่นส่ือสังคมออนไลน์แบบมีค่าใชจ่้าย แต่กิจการกลบัมี
ยอดขายสินคา้ใกลเ้คียงกบัก่อนลงโฆษณา ซ่ึงเป็นผลจากจากการก าหนดขอบเขตและกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีจะท าการโฆษณาไม่ถูกตอ้ง จึงท าใหเ้สียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์  

2.4 การบริหารเงินทุน 
ธุรกิจ จ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิกไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก มีรายไดจ้ากการขายสินคา้

ตลอด 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) รวมทั้งส้ิน 64,850 บาท หักตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินการจ านวน 54,260.67 บาท  กิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 10,589.33 บาท 
คิดเป็นอตัราส่วนผลก าไรต่อยอดขายท่ี 16.32 %  อตัราส่วนก าไรน้ีถึงแมจ้ะเป็นตวัเลขท่ีไม่มากนัก
เม่ือเทียบกบัยอดขายสินคา้ แต่ในดา้นของค่าใชจ้ายในการด าเนินงานกิจการไดป่ั้นส่วนเงินเพื่อแบ่ง
จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับหุ้นส่วนประกอบการท่ีต้องปฏิบัติงานด้วย จึงเป็นกิจการท่ีประสบ
ความส าเร็จในดา้นการบริหารเงินทุนในโครงงานธุรกิจจ าลองคร้ังน้ี    

2.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
 จากการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 1 ภาค จ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิกไซด์

มาตรฐาน ม.อ.ก พบความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 - ความเส่ียงจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง กิจการยงัไม่สามารถลด

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลงไดแ้ละพบกบัปัญหายอดขายสินคา้น้อยถึงแมจ้ะจดัรายการส่งเสริม
การขายสินคา้ ลดราคาสินคา้ และเพิ่มช่องทางการขายสินคา้ในช่องทาง Instragram อีกช่องทางหน่ึง 
ก็ยงัไม่สามารถเพิ่มยอดขายสินคา้ไดม้ากขึ้น จนท าใหข้าดทุนในบางเดือนของการด าเนินงาน 

 - ค่าใช้จ่ายในการตลาดสูง ส่งผลให้ก าไรท่ีได้รับน้อย ไม่เพียงพอต่อ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  

 โดยสรุปดา้นการจดัการความเส่ียง สวนใหญ่เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ทุ่มเทงบประมาณไปกับการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะส่วนลดการคา้ท่ีมากเกินไปถึงแม้จะได้
ยอดขายเขา้มาในกิจการเพิ่มขึ้นแต่ผลก าไรท่ีได้รับกลบัไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
และส่งผลใหกิ้จการขาดทุนในท่ีสุด  
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  3. ธุรกจิจ าหน่ายรองเท้า Out let Online 
ผลการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองโดยสรุป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุปตาม

องคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
3.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
โดยสรุปผลการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายรองเทา้ Out let Online เป็นกิจการท่ี

มียอดขายอยูใ่นระดบัต ่า เป็นกิจการขายสินคา้ออนไลน์ประเภทรองเทา้ท่ีท าไดง้่าย ลงทุนนอ้ย และ
เป็นสินคา้ท่ีมีวางจ าหน่ายโดยทัว่ไป จึงท าให้มีคู่แข่งขั้นในตลาดเป็นจ านวนมาก ลูกคา้มีอ านาจใน
การต่อรองสูงเกิดการแข่งขนัดา้นราคาจนท าให้ก าไรต่อหน่วยท่ีธุรกิจได้รับจากการขายสินคา้ต ่า อีก
ทั้งการน าเสนอสินคา้และการส่งเสริมการขายต่างๆ นักศึกษาประกอบการไม่สามารถสร้างความ
โดดเด่นหรือความแตกต่างให้กบัธุรกิจของตนได ้ขาดความพยายามและความตั้งใจในการด าเนิน
ธุรกิจโดยเฉพาะกิจกรรมดา้นการตลาดท่ีเนน้การแข่งขนัดา้นราคาเพียงอยา่งเดียว ถึงแมใ้นช่วงเดือน
ท่ี 2 ของการด าเนินการ ธุรกิจจะเร่ิมใชบ้ริการโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์แบบมีค่าใชจ่้าย แต่ไม่
สามารถสร้างยอดขายไดม้ากนกั เน่ืองมาจากการก าหนดกลุ่มลูกคา้ และช่วงเวลาในการโฆษณาไม่
ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง จึงท าให้เสียค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่ าประโยชน์ ต้นทุนการ
ด าเนินงานดา้นการตลาดสูงจนท าใหกิ้จการขาดทุนในท่ีสุด   

 รายได้รวมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในการด าเนินการ กิจการ
สามารถสร้างยอดขายได้รวมทั้ งส้ิน 18,860 บาท และเม่ือหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจ านวน 20,820 บาท  กิจการขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 1,960 บาท   

 โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกับโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจดงักล่าว มีความเห็นว่าขอยุติกิจการเน่ืองจากคู่แข่งขนัในตลาดมาก เกิดส่งครามราคา
จนท าใหก้ าไรต่อหน่วยต ่า ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนและการด าเนินธุรกิจต่อไป  

3.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ดา้นการบริหารจดัการ เน่ืองจากเป็นการด าเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์

ขนาดเล็ก มีหุ้นส่วนในการด าเนินงานเพียง 2 คน ด าเนินการในลกัษณะรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ แลว้
ส่งค าสั่งซ้ือตรงไปยงัโรงงานผูผ้ลิตเพื่อให้ผูผ้ลิตส่งสินคา้ตรงให้กบัลูกคา้ จึงไม่มีการบริหารจดัการ
ดา้นการผลิต การจดัส่ง และคลงัสินคา้  เพียงแต่จดัแบ่งหนา้ท่ีในการด าเนินงานดา้นการตลาด การ
จัดการค าสั่งซ้ือและการประสานงานไปยงัโรงงงานผูผ้ลิตเท่านั้ น ไม่มีความซับซ้อนในการ
ด าเนินการ และไม่พบปัญหาความขัดแยง้หรือปัญหาด้านข้อบกพร่องในการจัดการใดตลอด
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
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3.3 การตลาดและการขาย 
กิจการเน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ 2 ช่องทาง คือ Facebook และ 

Instragram และไดล้งโฆษณาแบบมีค่าใชจ่้ายทั้งสองช่องทาง สามารถสร้างการรู้จกัและยอดขายเขา้
มาในกิจการไดจ้ริง แต่เน่ืองจากการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในการเขา้ถึงส่ือโฆษณาของกิจการ
ไม่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของกิจการและก าหนดกลุ่มตลาดกวา้งเกินไปท าให้ตน้ทุนในการ
โฆษณาสูง อีกทั้งก าไรต่อหน่วยอยู่ในระดับต ่าเน่ืองจากต้องปรับราคาให้สามารถแข่งขนัได้ใน
ตลาดท่ีมีคู่แข่งขนัมากราย กิจการจึงขาดทุนในท่ีสุด  

การส่งเสริมการขายท่ีพบในธุรกิจจ าหน่ายรองเทา้ Out let Online ตลอด
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา มีดงัน้ี 

 - รายการส่งเสริมการขาย หากลูกคา้ Follow IG และแชร์โพสของทางร้าน
ลง IG ส่วนตวั พร้อม ส่งรูปมาเป็นหลกัฐานยืนยนั รับส่วนลดในการสั่งซ้ือสินคา้ทนัที 100 บาท 
หลงัจากท าการโฆษณารายการส่งเสริมการขายน้ีออกไปพบยอดในการ Follow IG เพิ่มสูงขึ้น และ
สร้างยอดขายสินคา้ให้กบักิจการไดจ้ริง แต่เน่ืองจากค่าการตลาดท่ีสูงจนเกินไปจึงท าใหไ้ม่คุม้ค่ากบั
การลงทุนดงักล่าว  

 - กิจกรรมให้กับลูกคา้ท่ีกดติดตาม Instragram และแท็กเพื่อนจ านวน 3 
คน โพสในหน้าโฆษณาส่งเสริมการขายน้ี ผูโ้ชคดีท่ีถูกสุ่มรายช่ือ รับฟรีทนัที รองเทา้ Converse 
Jack Purcell 1 คู่ ผลตอบรับในกิจกรรมดงักล่าว มียอดติดตามบน Instragram มากขึ้น แต่ไม่คุม้กบั
ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายดงักล่าว   

 - รายการส่งเสริมการขายลดราคาสินค้าในช่วงเดือนกันยายน รองเท้า 
Jack Purcell ราคาเพียง 1,000 บาท ทุกคู่ พร้อมฟรี EMS ถึงจะเป็นรายการส่งเสริมการขายเนน้การ
ตดัราคาท่ีรุนแรงเพื่อสร้างยอดสั่งซ้ือ แต่กิจการก็ไม่สามารถสร้างยอดขายสินคา้ไดม้ากนกัในเดือน
สุดทา้ยของการด าเนินกิจการ 

 โดยสรุปการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด ธุรกิจจ าหน่ายรองเทา้ Out let 
Online เน้นไปท่ีการจดัรายการส่วนลดการขาย และกลยุทธ์ิราคาต ่าเพื่อการแข่งขนัเพียงอย่างเดียว 
ถึงแมจ้ะสามารถสร้างยอดขายสินคา้ให้กบักิจการไดแ้ต่ผลก าไรท่ีกิจการได้รับไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการท าใหกิ้จการขาดทุนในท่ีสุด  

3.4 การบริหารเงินทุน 
ธุรกิจจ าหน่ายรองเทา้ Out let Online  มีรายได้จากการขายสินคา้ตลอด 1 

ภาคการศึกษา (ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน) รวมทั้งส้ิน 18,860 บาท หักตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงานทั้งส้ิน 20,820  บาท รวมขาดทุนสุทธิอยู่ท่ี 1,960 บาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อยอดขาย
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เท่ากบั  - 10.39 % สาเหตุท่ีท าให้กิจการตอ้งขาดทุน เน่ืองมากจากยอดขายท่ีกิจการได้รับน้อย และ
เสียค่าใช้จ่ายไปกับการโฆษณาบนเคร่ือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook และ Instragram ไปถึง 
2,420 บาท แต่กลบัไม่สามารถท าใหยอดการสั่งซ้ือสินคา้เพิ่มขึ้นไดม้ากกวา่ปกติแต่อย่างใด ซ่ึงอาจ
เกิดจากการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและระยะในการโษณาไปถึงผิดพลาดอีกทั้งการส่งเสริมการ
ขายของกลุ่ม ยงัเนน้ไปท่ีส่วนลดการคา้จึงท าใหถึ้งแมสิ้นคา้จะขายได ้แต่ผลก าไรท่ีจะเขา้มายงัธุรกิจ
อยู่ในระดับต ่า เน่ืองจากต้องน าเอาส่วนต่างก าไรไปใช้ในส่วนลดการค้าและการตลาดท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ  

3.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
 จากการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ธุรกิจจ าหน่าย

รองเทา้ Out let Online พบความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 - ค่าใช้จ่ายในการตลาดสูง และเน้นไปท่ีการให้ส่วนลดการค้ามาก

จนเกินไป ก าไรนอ้ย ไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน และขาดทุนในท่ีสุด  
 - คู่แข่งขนัในตลาดมีจ านวนมากเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสามารถด าเนินการ

ไดง้่าย  
 - นักศึกษาประกอบการทั้ง 2 คนในธุรกิจไม่มีความตั้งใจในการด าเนิน

ธุรกิจ ขาดความต่อเน่ืองของการท าตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์ จึงท าให้ผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมไม่ประสบความส าเร็จ  

 โดยสรุปดา้นการจดัการความเส่ียง ท่ีส าคญัท่ีสุด คือความเส่ียงและปัญหา
ท่ีเกิดจากตวัของนกัศึกษาประกอบการทั้ง 2 คนท่ีไม่มีความตั้งใจจริงในการด าเนินธุรกิจ ขาดความ
ใส่ใจ และมุ่งมัน่ในการท าตลาดอยา่งจริงจงั ไม่สามารถสร้างความแตกต่างดา้นการตลาดได ้ อีกทั้ง
สินคา้ท่ีขายเป็นสินคา้หาซ้ือได้ทัว่ไป คู่แข่งขนัในตลาดมีจ านวนมาก เกิดการตดัราคาเพื่อแย่งชิง
ลูกคา้ ถึงแมจ้ะทุ่มเทงบประมาณไปกบัการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะส่วนลดการคา้ สร้างยอดขาย
เขา้มาในกิจการเพิ่มขึ้น แต่ผลก าไรท่ีไดรั้บกลบัไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและส่งผล
ใหกิ้จการขาดทุนในท่ีสุด  
 
  4. ธุรกจิ Cokyqler  

ผลการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองโดยสรุป 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุปตาม
องคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
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4.1 สถานการณ์โดยทัว่ไปของการด าเนินงาน 
ธุรกิจ Cokyqler เป็นธุรกิจขายสินค้าเส้ือผา้ออนไลน์ในรูปแบบกิจการ

เจา้ของคนเดียว ในช่วงแรกของการเร่ิมตน้กิจการ อาจมียอดขายสินคา้นอ้ยเน่ืองจากขาดการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดท่ีเหมาะสม แต่นักศึกษาประกอบการก็สามารถปรับตวัและหาวิธีการทาง
การตลาดท่ีสามารถเพิ่มการรับรู้และสร้างความรู้จกัใหเ้กิดขึ้นกบั Instragram Page ของกิจการไดใ้น
ท่ีสุด ถึงแมจ้ะพบปัญหาจากคู่คา้และสินคา้ท่ีส่งมาล่าชา้ แต่กิจการก็สามารถอาศยัช่วงเวลาดงักล่าว
ผลกัดนัสินคา้ท่ีคา้งอยูใ่นคลงัสินคา้ในระหวา่งรอสินคา้ใหม่  

 รายได้รวมตลอดระยะเวลา1 ภาคการศึกษาในการด าเนินการ กิจการ
สามารถสร้างยอดขายไดร้วมทั้งส้ิน 19,562  บาท และเม่ือหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ านวน 
11,102  บาท  กิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 8,460 บาท   

 โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกับโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจดงักล่าว มีความเห็นวา่ขอยติุกิจการเน่ืองจากพบวา่ ความช่ืนชอบส่วนตวัไม่ไดช้อบการ
ขาย และไม่ชอบการด าเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ แต่ช่ืนชอบการซ้ือสินคา้มากกว่า นักศึกษา
ประกอบการคน้พบตวัตนและความช่ืนชอบท่ีแทจ้ริงของตวัเองไดจ้ากการด าเนินโครงงานธุรกิจ
จ าลองในคร้ังน้ี  

4.2 ความส าเร็จดา้นการจดัการ 
ปัญหาดา้นการจดัการท่ีพบในระหวา่งการด าเนินธุรกิจจนส้ินสุดโครงการ 

พบปัญหาส าคญั คือการพึ่งพาคู่คา้รายเดียวจากประเทศจีนเพื่อส่งสินค้าให้กับกิจการมาขายต่อ
ให้กบัลูกคา้ เม่ือคู่คา้ประสบปัญหาจนไม่สามารถจดัส่งสินคา้ให้กบักิจการ ท าให้เกิดค่าเสียโอกาส
จากการขายเน่ืองจากสินคา้ไม่เพียงพอต่อการจ าหน่าย และนกัศึกษาประกอบการไม่สามารถหาคู่คา้
รายใหม่เพื่อมาทดแทนได้เน่ืองจากระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจเพียง 3 เดือน แต่การด าเนินการ
ต่างๆ ทั้งการจดัเก็บสินคา้ การหมุนเวียนคลงัสินคา้ การจดัการดา้นการจดัส่งสินคา้ การรับช าระเงิน 
และการตลาด นกัศึกษาประกอบการสามารถบริหารจดัการไดเ้ป็นอยา่งดี  

4.3 การตลาดและการขาย 
ธุรกิจ Cokyqler เนน้การขายผ่านช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว คือ  

Instragram Page และไดน้ าเอาสินคา้ไปฝากขาย ณ ตลาดรินค า อ.ฌมือง จ.เชียงใหม่ แต่ไม่สามารถ
ขายสินคา้ไดแ้มแ้ต่ช้ินเดียว จึงมุ่งเนน้มาท่ีการขายออนไลน์ และใชก้ลยุทธิการสร้างการรู้จกัในเพจ 
โดยการกดติดตามผูค้นในในส่ือสังคมออนไลน์ Instragram ให้ได้วนัละ 150 คน เพื่อหวงัผลการ
ติดตามกลบัจากกลุ่มคนเหล่านั้น วิธีการน้ีสามารถเพิ่มยอดติดตามไดเ้พิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง จาก 120 
ผูติ้ดตาม เพิ่มเป็น 1462 ผูติ้ดตามภายในเดือนสิงหาคม 
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รายการส่งเสริมการขายท่ี ธุรกิจ ด าเนินการตลอดระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา มีดงัน้ี 

- กิจกรรมจดัรายการทายผลจากรายการเดอะแรพเปอร์ หากใครทายผูช้นะ
ในรายการถูกรับเส้ือทนัที 1 ตวั ซ่ึงผลจากการจดัท ารายการส่งเสริมการขายดงักล่าว สามารถเพิ่ม
ยอดการติดตามเพจไดถึ้ง 100 คนภายในวนัเดียว และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายเดียวของกิจการ 

โดยสรุปด้านการตลาดจะเน้นไปท่ีการสร้างความรู้จกั เพิ่มปริมาณการ
ติดตามเพจ หวงัผลการติดตามกลบัเพื่อให้สินคา้เขา้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด แต่ไม่มี
กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการลงโฆษณาแบบมีค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด   

4.4 การบริหารเงินทุน 
ธุรกิจ Cokyqler  มีรายได้จากการขายสินค้าตลอด 1 ภาคการศึกษา 

(ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน) รวมทั้งส้ิน 19,562 บาท หักตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ทั้งส้ิน 11,102 บาท รวมขาดทุนสุทธิอยู่ท่ี 8,460 บาท คิดเป็นอตัราส่วนผลก าไรต่อยอดขายเท่ากบั -
43.24 % สาเหตุท่ีธุรกิจ Cokyqler มีตวัเลขของผลประกอบการท่ีดีมาจากความพยายามและความ
ทุ่มเทในการท าตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์อย่างต่อเน่ือง และจริงจงั มีการบริหารจดัการเงินทุนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.5 ดา้นการจดัการความเส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 
 จากการด าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ธุรกิจ Cokyqler พบ

ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 - ผูจ้ดัส่งสินคา้ไม่สามารถจดัส่งสินคา้ไดต้ามก าหนดเวลาเน่ืองจากพายุ

มงัคุดพดัถล่มชายฝ่ังประเทศจีน ซ่ึงเป็นปัญหาในช่วงฤดูมรสุม ท าให้สินค้าไม่เพียงพอกับการ
จ าหน่าย ความเส่ียงน้ีจะสามารถแกไ้ขไดจ้ากการเพิ่มปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ต่อรอบให้มากขึ้นแต่ 
นกัศึกษาประกอบการไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากเงินทุนในกิจการนอ้ย จึงท าไดเ้พียงประคองกิจการ
และเนน้ขายสินคา้ท่ีมีอยูใ่นคลงัเท่านั้น 

 - ก าร รับ รู้ในตัว สิ น ค้าและ  Instragram Page น้ อย  วิ ธี น้ี นั ก ศึ กษ า
ประกอบการแกไ้ขโดยใช้กลยุทธ์กดติดตามผูค้นในในส่ือสังคมออนไลน์ Instragram ให้ไดว้นัละ 
150 คน เพื่อหวงัผลการติดตามกลบัจากกลุ่มคนเหล่านั้น วิธีการน้ีสามารถเพิ่มยอดติดตามไดเ้พิ่มขึ้น
อยา่งต่อเน่ือง จาก 120 ผูติ้ดตาม เพิ่มเป็น 1462 ผูติ้ดตามภายในเดือนสิงหาคม 

 โดยสรุปด้านการจดัการความเส่ียง ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ความเส่ียงจากผู ้
จดัส่งสินคา้ของกิจการท่ีมีเพียงรายเดียว เม่ือเกิดปัญหาจากการขนส่งล่าช้า จึงท าให้กิจการไม่มี
สินคา้เพียงพอต่อการขายในบางช่วงเวลา เกิดค่าเสียโอกาสจากการขายในท่ีสุด   




