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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการลงพื้นท่ีเพื่อท าการสังเกตเขา้สัมภาษณ์ และจากผลประเมินการปฏิบติังาน

ของกลุ่มโครงงานธุรกิจจ าลอง ในรายวิชาโครงงานการเป็นผูป้ระกอบการของนักศึกษาหลกัสูตร
การเป็นผูป้ระกอบการชั้นปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  เพื่อวดัความสามารถในการ
ปฏิบติังานและความกา้วหน้าของธุรกิจ ตลอดระยะเวลาด าเนินงาน 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานและผลการด าเนินงานโดยสรุปตลอด 1 ภาคการศึกษา ของกลุ่มโครงงาน
ธุรกจิจ าลองของนักศึกษา  
  จากการลงพื้นท่ีเพื่อท าการสังเกต สัมภาษณ์ และการประเมินผลการปฏิบัติ
โครงงานธุรกิจจ าลองในแต่ละกลุ่ม เพื่อวดัความสามารถในการปฏิบติังานและความกา้วหน้าของ
ธุรกิจตลอด 1 ภาคการศึกษา ทั้ง 12 ธุรกิจ ใน 3 หมวด สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 
หมวดท่ี 1 ธุรกจิเฟรนไชส์ 
  ธุรกจิ ต.เน้ือย่าง  
  โครงงาน ธุรกิจ ต.เน้ือย่าง เป็นธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานในระดับ ดีมาก มี
กระบวนการในการบริหารจดัการทั้งด้านการผลิต การบริหารงานลูกจ้าง และการตลาดและการ
จดัการความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถสร้างยอดขายตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจ
ใน 1 ภาคการศึกษาไดท้ั้งส้ิน 244,120 บาท มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 35,674 บาท และ
เป็น 1 ใน 3 โครงงานธุรกิจจ าลองท่ีสามารถสร้างรายได ้ต่อยอดสู่การประกอบการในอนาคตได ้
จาก 12 ธุรกิจ  
  ปัจจยัท่ีส่งผลให้โครงงานธุรกิจ ต.เน้ือย่าง ประสบความส าเร็จจนสามารถพฒันาสู่
การเป็นผูป้ระกอบการไดน้ั้น ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือตวัของนกัศึกษาประกอบการ ท่ีมองเห็นโอกาสใน
การท าธุรกิจ และมีความมุ่งมัน่ ด าเนินธุรกิจดว้ยความตั้งใจ น าส่ือสังคมออนไลน์เขา้มาปรับใชใ้น
การด าเนินกิจการและการประสานงานระหว่างลูกจา้งภายในกิจการ ในดา้นการตลาดและการขาย 
นักศึกษามีความพยายามท่ีจะเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ให้มากขึ้นโดยจะเห็นจากการออกร้าน
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นอกสถานท่ีในงาน Fin Market ท่ีจดัขึ้นบริเวณลานกิจกรรมหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง
ซ่ึงผลจากการออกร้านดงักล่าว สามารถสร้างยอดขายให้เกิดขึ้นไดจ้ริงและคุม้ค่ากบัการลงทุน จาก
ความพยายามท่ีไม่หยดุน่ิงน้ี คือคุณสมบติัท่ีผูป้ระกอบการพึงมีและท าใหกิ้จการ ต.เน้ือย่าง ของนาย
พนารักษ ์ มะโน ประสบความส าเร็จไดใ้นท่ีสุด  
 
หมวดท่ี 2 ธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  1. ธุรกจิ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด 
  ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด เป็นธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานในระดับ ดี โดย
ด าเนินธุรกิจในรูปแบบหุ่นส่วน มีหุน้ส่วนในธุรกิจทั้งส้ิน 5 คน ไดแ้ก่ นายวีรยุทธ ไชยแยง, นายวร
คม โพประยรู, นายวสันต ์อิฐประสงค,์ นายนิติพงศ ์ค ามูลใจ และนายนราพงษ์ สุวรรณตระกูล เป็น
ผูบ้ริหารจดัการหลกัภายในธุรกิจ แหล่งเงินทุนในกิจการมาจากการระดมทุนระหวา่งหุ่นส่วนเพื่อใช้
เป็นทุนตั้งต้นในกิจการคนละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 45,000 บาท โดยใช้ในการจัดซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ วตัถุดิบ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ   
  ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด สามารถบริหาร
จดัการ ทั้งดา้นการจดัแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของหุ่นส่วนธุรกิจ การจดัการการผลิต และการ
บริหารการตลาดและการขายจนสามารถสร้างยอดขายตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ ได้
ทั้งส้ิน 119,550 บาท และเม่ือหกัตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในด าเนินงานกิจการคงเหลือก าไรสุทธิจาก
การด าเนินธุรกิจ เป็นเงิน 25,769 บาท สัดส่วนก าไรต่อยอดขายคิดเป็น 21.55 % 
  ในการด าเนินธุรกิจ มกัพบปัญหาความเห็นของหุ้นส่วนธุรกิจไม่ตรงกนัและเกิด
ความขดัแยง้ในการพูดคุยระหว่างกนัหลายคร้ัง แต่ก็สามารถแกไ้ขปัญหาและหาแนวทางท่ีท าให้
ธุรกิจสามารถกลับมาด าเนินการต่อได้ในท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหากธุรกิจมีผู ้ร่วมหุ้นมาก
จนเกินไปจะท าให้เกิดความขดัแยง้และหาขอ้สรุปในการด าเนินการไดย้าก ปัญหาท่ี 2 มาจากการ
นักศึกษาประกอบการไม่ท าการวิเคราะห์ท าเลในการขายดีพอ จึงท าให้พบปัญหาทั้งจุดขายไม่
เหมาะสม ถูกร้องเรียนและตอ้งยา้ยจุดขายบ่อยคร้ัง ถึงจะสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีกิจการพบ
และสามารถสร้างยอดขายให้กิจการกลบัมามีก าไรได้ในท่ีสุด แต่มติของผูร่้วมหุ้นทั้ง 5 คนเห็น
ตรงกนัว่าควรยุติกิจการเน่ืองจากหุ่นส่วนบางคนตอ้งกลบัไปช่วยบริหารงานธุรกิจของครอบครัว 
และมองว่าผลก าไรท่ีไดรั้บจากการด าเนินธุรกิจไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ 
ความช่ืนชอบในการท าธุรกิจหลงัจากไดท้ดลองปฏิบติัจริง นักศึกษาประกอบการพบว่า ตนเองมี
ความช่ืนชอบในธุรกิจอ่ืนท่ีมีความยุ่งยากในการจดัเตรียมวัตถุดิบและการผลิตท่ีน้อยกว่า จึงเป็น
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สาเหตุ ท่ีต้องยุติ กิจการ  จึงเป็นสาเหตุ ท่ีท าให้ กิจการ และไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการลงดงักล่าว  
  2. ธุรกจิ Chicken Q 
  ธุรกิจ Chicken Q เป็นธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานในระดบั พอใช ้โดยด าเนินธุรกิจ
ในรูปแบบเจา้ของคนเดียว โดยมีนายนครินทร์ วงศ์ยงัประเสริฐ นักศึกษาประกอบการท าหน้าท่ี
บริหารจดัการทั้ งด้านการตลาด การผลิต การเงิน และเป็นแรงงานหลักในธุรกิจ โดยใช้เงินทุน
ส่วนตวัลงทุนในกิจการทั้งหมด  รวม 9,975 บาท เพื่อใช้ในการท าสัญญาเช่าสถานท่ี จดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์ วตัถุดิบในการขาย และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  
   ตลอดระยะเวลากว่า 1 ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไดด้ าเนินธุรกิจ ธุรกิจ  Chicken Q 
ได้พบเจอกับปัญหาต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น ร้านไม่เป็นจุดเด่น ถูกยา้ยจุดขายไปอยู่ในจุดท่ีไม่
เหมาะสม ปัญหายอดขายนอ้ยเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไม่ชดัเจน อีกทั้งยงัพบปัญหาคู่แข่งและ
สินคา้ทดแทนในพื้นท่ีมีจ านวนมากและราคาถูกกว่า จากปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบตลอดระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจ นกัศึกษาประกอบการสามารถ แกไ้ขสถานการณ์จนสามารถด าเนินธุรกิจสร้างยอดขาย
ได้รวมทั้งส้ิน 12,149  บาท และเม่ือหักตน้ทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ านวน 7,453  
บาท  กิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 4,696 บาท  คิดเป็นอตัราส่วนก าไรต่อยอดขาย
เท่ากบั 38.65 %  
  จากความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกับโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
ดังกล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการด าเนินกิจการ เน่ืองจากธุรกิจดังกล่าวมีคู่แข่งขนัสูง  ผลก าไรท่ี
ไดรั้บนอ้ยไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนแความอยู่รอดของผูป้ระกอบการ อีกทั้งท าเลท่ีตั้งของกิจการไม่เอ้ือ
ต่อการด าเนินธุรกิจ จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด ไม่สามารถพฒันา
ไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการได ้ 

3. ธุรกจิมิสเตอร์เกลยีว 
ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว เป็นธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานในระดับ พอใช้ โดยด าเนิน

ธุรกิจในรูปแบบหุ่นส่วน มีหุน้ส่วนในธุรกิจทั้งส้ิน 3 คน ไดแ้ก่ นายสมศกัด์ิ สนิท, นายธนากร ชมพู
ธัญ และนางสาวเยาวลกัษณ์ พลหาญ โดยมีสมศกัด์ิ สนิท เป็นผูบ้ริหารจดัการหลกัภายในธุรกิจ 
แหล่งเงินทุนในกิจการมาจากการระดมทุนระหว่างหุ่นส่วนเพื่อใช้เป็นทุนตั้งตน้ในกิจการคนละ 
3,951 บาท รวมเป็นเงิน 11,853 บาท โดยใช้ในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ วตัถุดิบ และเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ 
  ตลอดระยะเวลากว่า 1 ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาได้ด าเนินธุรกิจ ธุรกิจธุรกิจ
มิสเตอร์เกลียว จะพบปัญหาท่ีใกล้เคียงกับธุรกิจ Chicken Q ของนายนครินทร์ วงศ์ยงัประเสริฐ 
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เน่ืองจากใช้พื้นท่ีเช่าร้านเดียวกนั เช่น ร้านไม่เป็นจุดเด่น ถูกยา้ยจุดขายไปอยู่ในจุดท่ีไม่เหมาะสม 
ปัญหายอดขายน้อยเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไม่ชัดเจน อีกทั้งยงัพบปัญหาคู่แข่งและสินค้า
ทดแทนในพื้นท่ีมีจ านวนมากและราคาถูกกวา่ จากปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบตลอดระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจ นักศึกษาประกอบการสามารถ แกไ้ขสถานการณ์จนสามารถด าเนินธุรกิจสร้างยอดขายได้
รวมทั้งส้ิน 13,670  บาท และเม่ือหักตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจ านวน 8,506  บาท  
กิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 5,164 บาท คิดเป็นอตัราส่วนก าไรต่อยอดขายเท่ากบั 
37.77 % แต่เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีจ านวนหุ้นส่วนถึง 3 คน ก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจึงไม่คุม้ค่ากบัการ
ลงทุน 
  จากความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกับโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
ดังกล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการด าเนินกิจการเช่นเดียวกับ ธุรกิจ  Chicken Q  เน่ืองจากก าไรต่อ
หน่วยท่ีไดรั้บจากการขายสินคา้ไม่คุม้ค่าต่อการด าเนินธุรกิจ และพบว่าสินคา้ของกิจการควรเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีขายเสริมเพิ่มจากผลิตภัณฑ์หลัก อีกทั้งท าเลของกิจการไม่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ
ประเภทน้ี จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว ไม่สามารถพฒันาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการ
ไดต้่อไป  

4. ธุรกจิ EP หมูทอดนมสด  
  ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด เป็นธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานในระดับ พอใช้ โดย
ด าเนินธุรกิจในรูปแบบหุ่นส่วน มีหุน้ส่วนในธุรกิจทั้งส้ิน 5 คน ไดแ้ก่ นางสาวเบญจรัตน์ สุภาทิพย,์
นางสาววิชุดา สุริเย, นางสาวกานต์รวี สุทธโลก และนางสาวอกัษรสมยั โตพญัญะ โดยมีนางสาว
อกัษรสมยั โตพญัญะ เป็นผูบ้ริหารจดัการหลกัภายในธุรกิจ แหล่งเงินทุนในกิจการมาจากการระดม
ทุนระหว่างหุ่นส่วนเพื่อใชเ้ป็นทุนตั้งตน้ในกิจการคนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท โดยใช้
ในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ วตัถุดิบ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ   
  ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด สามารถบริหารจดัการ 
ทั้งด้านการจดัแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของหุ่นส่วนธุรกิจ การจดัการการผลิต และการบริหาร
การตลาดและการขายจนสามารถสร้างยอดขายตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ ได้ทั้ งส้ิน 
15,926 บาท และเม่ือหักตน้ทุนขายและค่าใช้จ่ายในด าเนินงานเท่ากบั 20,856 บาท กิจการขาดทุน
สุทธิจากการด าเนินธุรกิจ เป็นเงิน 4,930 บาท สัดส่วนก าไรต่อยอดขายคิดเป็น -30.95 % สาเหตุ
ส าคญัท่ีท าให้กิจการขาดทุน เน่ืองจากการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัไม่มีประสิทธิภาพ วตัถุดิบรอ
ผลิตเป็นสินคา้เน่าเสียเน่ืองจากขายไม่ได้ในปริมาณมาก ไม่มีการควบคุมการจดัซ้ือสินคา้ให้มี
ปริมาณท่ีเหมาะสม ถึงแมจ้ะสามารถบริหารจดัการปัญหาสินคา้เน่าเสีย  และสามารถหาท าเลท่ีตั้ง
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ร้านท่ีสามารถขายสินคา้ไดใ้นภายหลงั แต่ดว้ยระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจท่ีสั้น และยอดขายนอ้ย 
จึงท าใหอ้ตัราส่วนต่อยอดขายติดลบดงักล่าว  
   โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกบัโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
ดงักล่าว มีความเห็นวา่ขอยติุการด าเนินกิจการ เน่ืองจากก าไรต่อหน่วยท่ีไดรั้บจากการขายสินคา้ไม่
คุม้ค่าต่อการด าเนินธุรกิจท่ีมีจ านวนหุ่นส่วนมาก อีกทั้งท าเลท่ีตั้งร้านในปัจจุบนัมีความเส่ียงท่ีจะถูก
โครงการยกเลิกสัญญาไดโ้ดยง่าย และความชอบในการด าเนินธุรกิจของหุ่นส่วนธุรกิจแตกต่างกนั 
จึงขอยุติกิจการเพื่อแยกตวัไปเร่ิมตน้ธุรกิจท่ีตนเองช่ืนชอบตามความถนดัของตนต่อไป  ดว้ยสาเหตุ
น้ี จึงท าให ้ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด ไม่สามารถพฒันาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการได ้   
 

5. ธุรกจิบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI)  
ธุรกิจบวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI)  เป็นธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานในระดบั พอใช ้

โดยด าเนินธุรกิจในรูปแบบหุ่นส่วน มีหุ้นส่วนในธุรกิจทั้งส้ิน 2 คน ไดแ้ก่ นางสาว อารียา พรมแยม้ 
และนางสาว วชิราภรณ์ ถ่ินทพัไทย โดยมีนางสาว อารียา พรมแยม้ เป็นผูบ้ริหารจดัการหลกัภายใน
ธุรกิจ แหล่งเงินทุนในกิจการมาจากการระดมทุนระหวา่งหุ่นส่วนเพื่อใชเ้ป็นทุนตั้งตน้ในกิจการคน
ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท โดยใช้ในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ วตัถุดิบ และเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ   

ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือน  ธุรกิจบวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI) ไดรั้บผลประทบ
จากปัจจยัภายนอกธุรกิจคือ ท าเลท่ีตั้งของร้านได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและฝุ่ นควนั
จากการก่อสร้างและปรุบปรุงร้านคา้ในบริเวณใกลเ้คียง จุดขายของร้านอยู่ในมุมอบัสายตายากต่อ
การมองเห็น ไม่มีท่ีส าหรับจอดรถให้กบัลูกคา้  ถึงแมจ้ะแกไ้ขปัญหาดว้ยการเพิ่มทางขายออนไลน์
พร้อมบริการส่ง และเปิดหนา้ร้านเพิ่มอีก 1 แห่ง ก็ไม่ไดส้ร้างยอดขายท่ีดีใหม้ากนกั  

ในช่วงเดือนสุดทา้ยของการด าเนินธุรกิจบวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI) คงเหลือจุด
ขายเพียงช่องทางเดียว คือ ตลาดตน้ล าใย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และท าการผลิตขนมหวานทั้งขายปลีก 
และขายราคาส่งให้กบัลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือสินคา้ทั้งซ้ือไปรับประทานเอง และซ้ือไปขายต่อให้กับ
ลูกคา้ต่อไปในราคาส่ง  

รายไดร้วมตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือนในการด าเนินธุรกิจ กิจการสามารถสร้าง
ยอดขายได้รวมทั้ งส้ิน 16,205  บาท เม่ือหักตุนทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ านวน 
11,813  บาท  กิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 4,392 บาท  คิดเป็นอตัราส่วนก าไรต่อ
ยอดขายเท่ากับ 27.10 % ถึงแม้สัดส่วนของก าไรต่อยอดขายจะมีค่าถึง 27.10 % แต่หากมองถึง
ยอดขายจริงท่ีกิจการไดรั้บในระยะเวลาการด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งปันส่วนผลตอบแทนให้กบัหุ้นส่วน
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ถึง 2 คน อาจพบวา่ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนและค่าตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บไม่สามารถเป็นรายไดท่ี้จะ
ท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถด ารงชีพอยูไ่ด ้ในระยะเวลาถึง 3 เดือนในการด าเนินธุรกิจ   

โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกบัโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
ดงักล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการด าเนินกิจการ เน่ืองจากผลก าไรจากการด าเนินงานไม่คุม้ค่าต่อการ
ด าเนินธุรกิจ อีกทั้ง นางสาววชิราภรณ์ ถ่ินทพัไทย หุ่นส่วนในกิจการตอ้งกลบัไปบริหารงานธุรกิจ
ของครอบครัว จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ธุรกิจบวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI)  ไม่สามารถพฒันาสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการไดต้่อไป   
   

6. ธุรกจิขนม ค.ร.ก  
ธุรกิจขนม ค.ร.ก เป็นธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานในระดบั พอใช้ ด าเนินโครงงาน

ธุรกิจจ าลองในรูปแบบหุ้นส่วนกิจการ มีหุ้นส่วนในธุรกิจทั้งส้ิน 3 คน ไดแ้ก่ นางสาวอวสัดา วงค์
เยาว,์ นางสาววรวดี วรกุล และนางสาวอญัชนา มหาบุรุษ โดยผูท่ี้เป็นหลกัในการบริหารงาน คือ 
นางสาวอวสัดา  วงศ์เยาว ์ แหล่งเงินทุนในกิจการมาจากการระดมทุนระหว่างหุ่นส่วนเพื่อใช้เป็น
ทุนตั้งตน้ในกิจการคนละ 1,555 บาท รวมเป็นเงิน 4,665 บาท โดยใช้ในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
วตัถุดิบ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ    

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง ธุรกิจขนม ค.ร.ก พบปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาจากผูผ้ลิตวตัถุดิบไม่ส่งวตัถุดิบหลกัให้ตามสัญญาจนท าให้
กิจการไม่สามารถด าเนินต่อไดใ้นช่วงแรก ปัญหาท าเลท่ีตั้งร้านไม่เหมาะสม ปัญหาดา้นเงินทุนท่ี
จ ากดัเน่ืองจากหุ้นส่วนในกิจการมีฐานะยากจนจึงท าให้ไม่สามารถเพิ่มทุนในกิจการได ้แต่ในท่ีสุด
ก็สามารถเปิดด าเนินกิจการไดใ้นช่วงทา้ยของภาคการศึกษา  

ธุรกิจ ค.ร.ก มีรายไดจ้ากการขายสินค้ารวมทั้งส้ิน 5,642 บาท เม่ือหักตน้ทุนขาย
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ านวน 3 ,565 บาท  กิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 
2,077 บาท คิดเป็นอตัราส่วนก าไรต่อยอดขายเท่ากบั 36.81 %  ซ่ึงเป็นตวัเลขผลก าไรท่ีนอ้ยและไม่
คุม้ค่าต่อการด าเนินธุรกิจต่อไปเน่ืองจากมีหุน้ส่วนกิจการถึง 3 คน     

จากความเห็นของหุ่นส่วนในกิจการ มีความเห็นว่าขอยุติการด าเนินกิจการ 
เน่ืองจากผลก าไรจากการด าเนินงานยงัไม่คุม้ค่าต่อการด าเนินธุรกิจ จุดขายปัจจุบนัเป็นจุดขายท่ีไม่
มัน่คงถาวรเน่ืองจากตั้งขายบริเวณริมถนน การเร่ิมตน้กิจการไม่มีการศึกษาขอ้มูลของธุรกิจท่ีดีพอ 
อีกทั้ งไม่มีความถนัดในการด าเนินธุรกิจ จึงเป็นเหตุผลท่ีไม่สามารถพัฒนานาไปสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการไดใ้นธุรกิจน้ี  
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7. ธุรกจิ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต 
  ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต เป็นธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานในระดบั พอใช ้ การ
เร่ิมตน้ธุรกิจในช่วงแรกเป็นการด าเนินธุรกิจในรูปแบบหุ้นส่วนกิจการ แต่ในภายหลังหุ้นส่วน
กิจการลาออกจากการเป็นนักศึกษาในระหว่างการด าเนินธุรกิจ จึงตอ้งปรับเป็นธุรกิจเจ้าของคน
เดียว โดยมีนายกฤษฎา จนัคา นักศึกษาประกอบการท าหน้าท่ีบริหารจดัการทั้งดา้นการตลาด การ
ผลิต การเงิน และเป็นแรงงานหลกัในธุรกิจ โดยใช้เงินทุนส่วนตวัลงทุนในกิจการทั้งหมด  รวม 
2,000 บาท เพื่อใช้ในการ จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ วตัถุดิบในการขาย และเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ  
  ตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ พบอุปสรรคส าคญัท่ีท าให้การด าเนินธุรกิจจน
ไม่สามารถเร่ิมตน้ไดใ้นช่วงสองเดือนแรก คือ รูปแบบธุรกิจท่ีน าเสนอต่อคณาจารยใ์นหลกัสูตรเพื่อ
ขออนุมติัด าเนินการกบัการปฏิบติัจริงไม่ตรงกนั ปัญหานกัศึกษาหุ้นส่วนในการลาออกจากการเป็น
นกัศึกษาในระหวา่งภาคเรียน จึงท าให้กิจการขาดเงินทุนหมุนเวียน และการเปล่ียนจุดขายสินคา้ถึง 
3 คร้ัง จึงท าให้ไม่มีความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ แต่ส่ิงส าคญัท่ีคน้พบจากการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 
นายกฤษฎา จนัคา นักศึกษาประกอบการ ขาดความมุ่งมัน่พยายามและความตั้งใจในการด าเนิน
ธุรกิจ จึงท าให้การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบในการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองมีความล่าช้าจนท า
ใหผ้ลการด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จ   

รายได้รวมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) ในการด าเนิน
ธุรกิจ กิจการสามารถสร้างยอดขายไดร้วมทั้งส้ิน 4,947 บาท และเม่ือหักตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินการจ านวน 5,150  บาท  กิจการขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 203 บาท   

โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกบัโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
ดงักล่าว มีความเห็นวา่ขอยติุการด าเนินกิจการ เน่ืองจากเม่ือทดลองด าเนินธุรกิจจริงกลบัพบว่า ไม่มี
ความชอบในการขายสินคา้ประเภททอดและป้ิงย่าง ผลก าไรจากการด าเนินไม่คุม้ค่าต่อการด าเนิน
ธุรกิจ จึงเป็นเหตุผลท่ีไม่สามารถพฒันานาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการไดใ้นธุรกิจน้ี  

 

หมวดท่ี 3 ธุรกจิออนไลน์  
  1. ธุรกจิ Jarid Handmade Jewely 
  ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely เป็นธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานในระดบั ปานกลาง
เป็นการด าเนินธุรกิจผลิตเคร่ืองประดบัจากวสัดุดิบธรรมชาติในรูปแบบ Handmade ขายสินคา้ผ่าน
ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ มีรูปแบบการประกอบการแบบหุ้นส่วน มีรายช่ือนักศึกษาหุ้นส่วน
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ประกอบการดงัน้ี นางสาวสุทธิดา ไกลถ่ิน, นางสาวฉัตรลดา นาคภูรี และนางสาวจุฑามาส ใจหลกั   
โดยมีนางสาวฉัตรลดา นาคภูรี เป็นผูท้  าหน้าท่ีหลกัในการบริหารจดัการและการจดัแบ่งหนา้ท่ีการ
ด าเนินงานภายในธุรกิจ แหล่งเงินทุนในกิจการมาจากการระดมทุนระหว่างหุ่นส่วนเพื่อใชเ้ป็นทุน
ตั้งตน้ในกิจการคนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 บาท โดยใชใ้นการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ วตัถุดิบ 
และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สาเหตุท่ีมีการระดมทุนนอ้ยเน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์ และวตัถุดิบ
ท่ีใช้ในการผลิตมีราคาไม่สูงมาก อีกทั้ งเป็นการขายสินค้าประเภทออนไลน์จึงมีต้นทุนในการ
ด าเนินการอยูใ่นระดบัต ่า  

ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely  ท่ีเห็นพฒันาการเด่นชดัท่ีสุด คือดา้นผลิตภณัฑท่ี์มี
การปรับปรุงรูปแบบให้มีความสวยงามโดดเด่นโดยการปรับวิธีการผลิตถึง 3 คร้ัง จนไดผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีมีความสวยงามโดดเด่นและสามารถขายได ้ดา้นการบริหารจดัการภายใน นกัศึกษาประกอบการ
สามารถจัดแบ่งหน้าท่ีการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะพบปัญหาความขัดแย้งในการ
ด าเนินงานบ้างแต่ก็สามารถหาขอ้สรุปเพื่อให้การด าเนินธุรกิจด าเนินต่อไดด้้วยความราบร่ืน แต่
ในช่วงทา้ยของการด าเนินธุรกิจ พบวา่ความตั้งใจและความทุ่มเทในดา้นการตลาดลดนอ้ยลง อีกทั้ง
มีปัญหาเร่ืองการส่ือสารกับชาวต่างชาติ กอรปกับตน้ทุนค่าขนส่งท่ีมีราคาสูงจึงเป็นอุปสรรคท่ี
ส าคญัท่ีไม่สามารถขยายกลุ่มลูกคา้ไปยงัต่างประเทศได ้ 

ผลการด าเนินการธุรกิจ Jarid Handmade Jewely   มีรายไดจ้ากการขายสินคา้รวม
ทั้งส้ิน 7,370  บาท หักตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน 7,472  บาท กิจการขาดทุน
สุทธิจากการด าเนินงานทั้ งส้ิน 102 บาท คิดเป็นอัตราส่วนผลก าไรต่อยอดขายเท่ากับ -1.38 % 
สาเหตุท่ีกิจการขาดทุนเน่ืองจากในช่วงท้ายของการด าเนินธุรกิจ  Jarid Handmade Jewely ไม่
สามารถสร้างยอดขายไดม้ากนัก เน่ืองจากไม่มีการส่งเสริมการขาย ขาดตั้งใจในการท าธุรกิจอย่าง
จริงจงั อีกทั้งไม่สามารถส่ือสารกบัชาวต่างชาติเพื่อขายและจดัส่งสินคา้ไปให้กับชาวต่างชาติได้
เน่ืองจากพบปัญหาค่าขนส่งท่ีสูง  จึงเป็นสาเหตุท าให้ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารสูงกว่า
รายรับในช่วงเดือนสุดทา้ยของการด าเนินธุรกิจ  

โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกบัโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
ดงักล่าว มีความเห็นวา่จะยงัด าเนินธุรกิจต่อไปและจะหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท าตลาดบนส่ือ
สังคมออนไลน์ และพฒันาดา้นภาษาองักฤษ เพื่อเพิ่มศกัยภาพและโอกาสในการขายให้กบัธุรกิจ
มากยิ่งขึ้น พร้อมคน้หาผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายได ้เพื่อให้กิจการสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย ัง่ยืน 
ธุรกิจ  Jarid Handmade Jewely  ถึงแม้จะเป็นธุรกิจท่ี มีผลประกอบการขาดทุน แต่ เน่ืองจาก
ผลิตภณัฑ์มีความโดดเด่น และมีโอกาสในการขายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ จึงเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ี
สามารถพฒันาต่อยอดไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจออนไลน์ไดต้่อไป 
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  2. ธุรกจิจ าหน่ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก  
  ธุรกิจ จ าหน่าย ตุ๊กตา บ๊ิกไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก เป็นธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานใน
ระดับ ดีมาก  เป็นการด าเนินธุรกิจขายสินค้าผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ มีรูปแบบการ
ประกอบการแบบหุ่นส่วน มีรายช่ือนักศึกษาหุ่นส่วนประกอบการดงัน้ี นางสาววิภารัตน์ วนันอก, 
นางสาววิไลวรรณ ขนัยา และนางสาวธญัญานุช อรุณโรจน์ โดยมีนางสาวธญัญานุช อรุณโรจน์ เป็น
ผูท้  าหนา้ท่ีหลกัในการบริหารจดัการและการจดัแบ่งหนา้ท่ีการด าเนินงานภายในธุรกิจ แหล่งเงินทุน
ในกิจการมาจากการระดมทุนระหว่างหุ่นส่วนเพื่อใชเ้ป็นทุนตั้งตน้ในกิจการคนละ 500 บาท รวม
เป็นเงิน 1,500 บาท โดยใช้ในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ วตัถุดิบ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
สาเหตุท่ีมีการระดมทุนน้อยเน่ืองจากการขายสินคา้จะเป็นไปในลกัษณะของการรับค าสั่งซ้ือสินคา้
จากหน้าเพจในส่ือสังคมออนไลน์ รับช าระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking หลงัจากนั้นจะส่งค า
สั่งซ้ือนั้นไปยงัโรงงานผูผ้ลิต พร้อมช าระเงินเพื่อให้โรงงานเป็นผูจ้ดัส่งสินคา้ไปยงัท่ีอยู่ของลูกคา้
โดยตรง จึงท าให้ไม่มีตน้ทุนจมในสินคา้คงคลงั ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการภายในธุรกิจจึงอยูใ่น
ระดบัต ่า  

ธุรกิจ จ าหน่าย ตุ๊กตา บ๊ิกไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก มีรายได้จากการขายสินค้ารวม
ทั้ งส้ิน 64,850 บาท เม่ือหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ านวน 54,260.67 บาท  
กิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 10,589.33 บาท คิดเป็นอตัราส่วนก าไรต่อยอดขาย
เท่ากบั 16.32 %  อตัราส่วนก าไรน้ีถึงแมจ้ะเป็นตวัเลขท่ีไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัยอดขายสินคา้ แต่ใน
ด้านของค่าใช้จายในการด าเนินงานกิจการได้ป่ันส่วนเงินเพื่อแบ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
หุ้นส่วนประกอบการท่ีตอ้งปฏิบติังานดว้ย จึงเป็นกิจการท่ีประสบความส าเร็จในดา้นการบริหาร
เงินทุนในโครงงานธุรกิจจ าลองคร้ังน้ี    

โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกบัโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
ดงักล่าว มีความเห็นวา่จะยงัด าเนินธุรกิจต่อไปและจะหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท าตลาดบนส่ือ
สังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการขายให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้ น พร้อมค้นหา
ผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อเพิ่มรายได ้ควบคู่ไปกบัการขายตุ๊กตาเพื่อให้กิจการสามารถด ารงอยู่ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
ธุรกิจจ าหน่าย ตุ๊กตา บ๊ิกไซดม์าตรฐาน ม.อ.ก จึงเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีสามารถพฒันาต่อยอดไปสู่การ
เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจออนไลน์ไดต้่อไป 

 
3. ธุรกจิจ าหน่ายรองเท้า Out let Online 
  ธุรกิจ จ าหน่าย รองเทา้ Out let Online เป็นธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานในระดับ 
พอใช ้ด าเนินธุรกิจขายสินคา้รองเทา้ Out let จากผูผ้ลิตสินคา้แบรนด์ต่าง ๆ ดว้ยการรับค าสั่งซ้ือจาก
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หน้าเพจสังคมออนไลน์ทั้ง 2 ช่องทาง คือ Facebook และ Instagram  รับช าระเงินจากลูกคา้แลว้ส่ง
ค าสั่งซ้ือไปยงัโรงงานผูผ้ลิตเพื่อจดัส่งใหก้บัลูกคา้ต่อไป ซ่ึงมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกบั  
ธุรกิจจ าหน่าย ตุ๊กตา บ๊ิกไซดม์าตรฐาน ม.อ.ก  
  ธุรกิจจ าหน่ายรองเทา้ Out let Online มีรูปแบบการประกอบการแบบหุ่นส่วน มี
รายช่ือนกัศึกษาหุน้ส่วนประกอบการดงัน้ี นางสาวรชนิชล ปันปุ๊ ด และนางสาวชมพูนุช ผาตา โดย
มีนางสาวรชนิชล ปันปุ๊ ด เป็นผูท้  าหน้าท่ีหลักในการบริหารจัดการและการจัดแบ่งหน้าท่ีการ
ด าเนินงานภายในธุรกิจ แหล่งเงินทุนในกิจการมาจากการระดมทุนระหว่างหุ่นส่วนเพื่อใชเ้ป็นทุน
ตั้งตน้ในกิจการคนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท โดยใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เท่านั้น  สาเหตุท่ีมีการระดมทุนน้อยเน่ืองจากการขายสินคา้จะเป็นไปในลกัษณะของการรับค า
สั่งซ้ือสินคา้จากหน้าเพจในส่ือสังคมออนไลน์ รับช าระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking หลงัจาก
นั้นจะส่งค าสั่งซ้ือนั้นไปยงัโรงงานผูผ้ลิต พร้อมช าระเงินเพื่อใหโ้รงงานเป็นผูจ้ดัส่งสินคา้ไปยงัท่ีอยู่
ของลูกคา้โดยตรง จึงท าให้ไม่มีตน้ทุนจมในสินคา้คงคลงั ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการภายใน
ธุรกิจจึงอยูใ่นระดบัต ่า  

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินการ ธุรกิจจ าหน่ายรองเทา้ Out let Online สามารถ
สร้างยอดขายได้รวมทั้งส้ิน 18,860 บาท และเม่ือหักตน้ทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
จ านวน 20,820 บาท  กิจการขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 1,960 บาท  คิดเป็นอตัราส่วนต่อ
ยอดขายเท่ากับ  - 10.39 % สาเหตุท่ีท าให้กิจการขาดทุน เน่ืองมากจากยอดขายน้อย และเสีย
ค่าใช้จ่ายไปกบัการโฆษณาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์จ านวนมาก แต่ไม่สามารถท าให้ยอดการ
สั่งซ้ือสินคา้เพิ่มขึ้นได้มากกว่าปกติ ซ่ึงเกิดจากการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและระยะในการ
โฆษณาผิดพลาด อีกทั้งการส่งเสริมการขายยงัเนน้ไปท่ีส่วนลดการคา้จึงท าให้ผลก าไรอยู่ในระดบั
ต ่า ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ นักศึกษาประกอบการทั้ง 2 คนในธุรกิจไม่มีความตั้งใจในการด าเนินธุรกิจ 
ขาดความต่อเน่ืองของการท าตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์  ขาดความใส่ใจ และมุ่งมั่นในการท า
ตลาดอย่างจริงจงั ไม่สามารถสร้างความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑแ์ละการตลาดได ้ อีกทั้งสินคา้ท่ีขาย
เป็นสินคา้หาซ้ือได้ทัว่ไป คู่แข่งขนัในตลาดมีจ านวนมาก เกิดการส่งครามราคาเพื่อแย่งชิงลูกคา้ 
ถึงแมจ้ะทุ่มเทงบประมาณไปกบัการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะส่วนลดการคา้ สร้างยอดขายเขา้มา
ในกิจการเพิ่มขึ้น แต่ผลก าไรท่ีได้รับกลบัไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและส่งผลให้
กิจการขาดทุนในท่ีสุด 

โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกบัโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
ดงักล่าว มีความเห็นว่าขอยุติกิจการเน่ืองจากคู่แข่งขนัในตลาดมาก เกิดส่งครามราคาจนท าให้ก าไร
ต่อหน่วยต ่า ไม่คุ ้มค่ากับการลงทุนและการด าเนินธุรกิจต่อไป  อีกทั้ งมาค้นพบว่าตนเองไม่มี
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ความชอบในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ ธุรกิจจ าหน่ายรองเทา้ Out 
let Online ไม่สามารถพฒันาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการได ้ 
 
4. ธุรกจิ Cokyqler  
  ธุรกิจ Cokyqler ของนายวีระลกัษณ์  ไคร้ม่วง เป็นธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานใน
ระดับ ดีมาก  เป็นการด าเนินธุรกิจขายสินค้าผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ มีรูปแบบการ
ประกอบการแบบเจ้าของคนเดียว แหลงเงินทุนมาจากการกู้ยืมจากครอบครัวแบบไม่มีดอกเบ้ีย 
หน้าท่ีต่างๆในกิจการสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองเน่ืองจากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แหล่ง
เงินทุนในกิจการมาจากการกู้ยืมจ านวน 10,000 บาท โดยใช้ในการจดัซ้ือสินคา้เพื่อจดัเก็บไวร้อ
จ าหน่าย และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การจ าหน่ายใชว้ิธีการจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 
Instragram เพียงช่องทางเดียว ท าการรับค าสั่งซ้ือ ร าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ และจดัส่งสินคา้
ให้กบัลูกคา้ตามท่ีอยู่จดัส่ง ในช่วงแรกของการเร่ิมตน้กิจการ อาจมียอดขายสินคา้นอ้ยเน่ืองจากขาด
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดท่ีเหมาะสม แต่นักศึกษาประกอบการก็สามารถปรับตวัและหา
วิธีการทางการตลาดท่ีสามารถเพิ่มการรับรู้และสร้างความรู้จกัให้เกิดขึ้นกบั Instragram Page ของ
กิจการได้ในท่ีสุด ถึงแม้จะพบปัญหาจากคู่คา้และสินค้าท่ีส่งมาล่าช้า แต่กิจการก็สามารถอาศัย
ช่วงเวลาดงักล่าวผลกัดนัสินคา้ท่ีคา้งอยูใ่นคลงัสินคา้ในระหวา่งรอสินคา้ใหม่  
  ตลอดระยะเวลาในการด าเนินการ ธุรกิจ Cokyqler  พบเจอกบัอุปสรรคส าคญัคือ
สินค้าไม่พอขายเน่ืองจากผูจ้ัดส่งสินค้าไม่ส่งสินค้าตามก าหนดเวลาและมีเวลารอคอยสินค้า
ค่อนขา้งนาน อีกทั้งเป็นการพึ่งพาผูจ้ดัส่งสินคา้เพียงรายเดียว รายได้รวมตลอดระยะเวลา1 ภาค
การศึกษาในการด าเนินการ กิจการสามารถสร้างยอดขายไดร้วมทั้งส้ิน 19,562  บาท และเม่ือหัก
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจ านวน 11,102  บาท  กิจการมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งส้ิน 8,460 
บาท  คิดเป็นอตัราส่วนผลก าไรต่อยอดขายเท่ากบั 43.24 % สาเหตุท่ีธุรกิจ Cokyqler มีตวัเลขของผล
ประกอบการท่ีดีมาจากความพยายามและความทุ่มเทในการท าตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
ต่อเน่ือง และจริงจงั มีการบริหารจดัการเงินทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเก่ียวกบัโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
ดงักล่าว มีความเห็นว่าขอยติุกิจการเน่ืองจากพบว่า ความช่ืนชอบส่วนตวัไม่ไดช้อบการขาย และไม่
ชอบการด าเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ แต่ช่ืนชอบการซ้ือสินคา้มากกวา่ จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท า
ใหธุ้รกิจ Cokyqler ไม่สามารถพฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการได ้ 
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ส่วนท่ี 2 สรุปผลโครงงานธุรกจิจ าลองท่ีสามารถด าเนินกิจการต่อ และท่ีโครงงานธุรกิจจ าลองท่ีขอ
ยุติกจิการ  
  จากผลการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองในรายวิชาโครงงานการเป็นผูป้ระกอบการ 
ของนักศึกษาสาขาการเป็นผูป้ระกอบการชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 จากจ านวน 12 ธุรกิจในสาม
หมวด พบธุรกิจท่ีสามารถพฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการได้จ านวน 3 ธุรกิจ ได้แก่ หมวดธุรกิจ     
เฟรนไชส์ จ านวน 1 ธุรกิจ คือ ธุรกิจ ต. เน้ือย่าง หมวดธุรกิจออนไลน์ จ านวน 2 ธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจ 
Jarid Handmade Jewelry และธุรกิจจ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิกไซดม์าตรฐาน ม.อ.ก  
  ธุรกิจท่ีไม่สามารถพฒันาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการได้จ านวน 9 ธุรกิจ ได้แก่ 
หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ได้แก่ ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด, ธุรกิจ Chicken Q, ธุรกิจ
มิสเตอร์เกลียว, ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด, ธุรกิจบวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI),  ธุรกิจขนม ค.ร.ก, และ
ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต  หมวดธุรกิจออนไลน์ ได้แก่  ธุรกิจจ าหน่ายรองเทา้ Out let Online 
และธุรกิจ Cokyqler  
  จากขอ้สังเกตพบวา่ธุรกิจท่ีไม่สามารถพฒันาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
อยูใ่นหมวดของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และหมวดธุรกิจออนไลน์  โดยสามารถสรุปไดด้งัตาราง
ดงัน้ี   
ตารางท่ี 5.1 แสดงโครงงานธุรกิจจ าลองท่ีสามารถด าเนินกิจการต่อ และท่ีโครงงานธุรกิจจ าลองท่ี
ขอยติุกิจการ 
 เงินลงทุนใน

กจิการ 
ผลตอบแทน
จากการลงทุน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ธุรกจิท่ีด าเนินกจิการต่อ  
1 ธุรกิจ ต. เน้ือยา่ง 33,800.00 35,674.00 คืนทุน 
2 ธุรกิจ Jarid Handmade Jewelry 1,500.00 -102.00 ไม่คุม้ทุน 
3 ธุรกิจจ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิกไซด์มาตรฐาน 

ม.อ.ก 
1,500.00 10,589.33 คืนทุน 

ธุรกจิท่ียุติกจิการ  
1 ธุรกิจ Dr. Grill หมูยา่งกะทิสด 45,000.00 25,769.00 ไม่คุม้ทุน 
2 ธุรกิจ Chicken Q 9,975.00 4,696.00 ไม่คุม้ทุน 
3 ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว 11,853.00 5,164.00 ไม่คุม้ทุน 
4 ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด 8,000.00 - 4,930.00 ไม่คุม้ทุน 
5 ธุรกิจบวัลอยไฮโซ (EAZI LAZI) 8,000.00 4,392.00 ไม่คุม้ทุน 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 

  เงินลงทุนใน
กจิการ 

ผลตอบแทน
จากการลงทุน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

6 ธุรกิจขนม ค.ร.ก 4,665.00 2,077.00 ไม่คุม้ทุน 
7 ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต   2,000.00 - 203.00 ไม่คุม้ทุน 
8 ธุรกิจจ าหน่ายรองเทา้ Out let Online 2,000.00 - 1,960.00 ไม่คุม้ทุน 
9 ธุรกิจ Cokyqler 10,000.00 8,460.00 ไม่คุม้ทุน 

 
  จากตารางท่ี 27 พบว่ามีธุรกิจท่ีมีผลก าไรจากการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง รวม
ทั้งส้ิน 8 ธุรกิจ ได้แก่  ธุรกิจ ต. เน้ือย่าง, ธุรกิจจ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิกไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก, ธุรกิจ Dr. 
Grill หมูย่างกะทิสด, ธุรกิจ Chicken Q, ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว, ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI), 
ธุรกิจขนม ค.ร.ก และธุรกิจ Cokyqler ส่วนธุรกิจท่ีขาดทุนจากการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองรวม
ทั้งส้ิน 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ Jarid Handmade Jewelry, ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด, ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้
กรอก พุงโต  และ ธุรกิจจ าหน่ายรองเทา้ Out let Online  
  ถึงแม้ธุรกิจ Jarid Handmade Jewelry จะมีผลประกอบการขาดทุน แต่เน่ืองจาก
ผลิตภณัฑ์มีความโดดเด่น มีโอกาสและยงัมียอดสั่งซ้ือเขา้มาอย่างต่อเน่ือง จึงตอ้งการด าเนินธุรกิจ
ต่อไป  
  จากตารางท่ี 27  พบว่า ธุรกิจท่ีมีผลก าไรสูงสุด 3 อนัดับแรก ไดแ้ก่ ธุรกิจ ต.เน้ือ
ย่าง มีผลก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบั 35,674.00 บาท รองลงมา คือ ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิ
สด มีผลก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบั 25,769.00 บาท และธุรกิจจ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิกไซด์มาตรฐาน 
ม.อ.ก มีผลก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบั 10,589.33 บาท เป็นอนัดบัสุดทา้ย  
  ในส่วนของธุรกิจท่ีมีผลกระกอบการขาดทุนสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ธุรกิจ EP 
หมูทอดนมสด ขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากบั 4,930.00 บาท รองลงมา คือ ธุรกิจจ าหน่าย
รองเทา้ Out let Online ขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากบั 1,960.00 บาท และ ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้
กรอก พุงโต ขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากบั 203.00 บาท เป็นอนัดบัสุดทา้ย  
  โครงงานธุรกิจท่ีสามารถคืนทุนไดใ้นระยะเวลา 3 เดือน  มีจ านวนทั้งส้ิน 2 ธุรกิจ 
ได้แก่ ธุรกิจ ต. เน้ือย่าง มีผลประกอบการมากกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 1,874.00 บาท และ ธุรกิจ
จ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิกไซดม์าตรฐาน ม.อ.ก มีผลประกอบการมากกวา่เงินลงทุนเท่ากบั 9,089.33 บาท 
  โครงงานธุรกิจท่ีไม่สามารถคืนทุนไดใ้นระยะเวลา 3 เดือนในการด าเนินโครงงาน
ธุรกิจจ าลอง มีจ านวนทั้งส้ิน 10 ธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจ Jarid Handmade Jewelry มีผลประกอบการต ่า
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กว่าเงินลงทุน เท่ากบั 1,602.00 บาท, ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด มีผลประกอบการต ่ากว่าเงิน
ลงทุน เท่ากับ 19,231.00 บาท,  ธุรกิจ Chicken Q มีผลประกอบการต ่ากว่าเงินลงทุน เท่ากับ 
5,279.00 บาท, ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว มีผลประกอบการต ่ากวา่เงินลงทุน เท่ากบั 6,689.00 บาท, ธุรกิจ 
EP หมูทอดนมสด มีผลประกอบการต ่ากว่าเงินลงทุน เท่ากบั 12,930.00 บาท, ธุรกิจบวัลอยไฮโซ 
(EAZI LAZI) มีผลประกอบการต ่ากว่าเงินลงทุน เท่ากับ 3,608.00 บาท, ธุรกิจขนม ค.ร.ก มีผล
ประกอบการต ่ากว่าเงินลงทุน เท่ากับ 2,588.00 บาท, ธุรกิจ ต๋ีห่อย ไส้กรอก พุงโต ค.ร.ก มีผล
ประกอบการต ่ากว่าเงินลงทุน เท่ากับ 2,203.00 บาท,  ธุรกิจจ าหน่ายรองเท้า  Out let Online มีผล
ประกอบการต ่ากว่าเงินลงทุน เท่ากบั 3,960.00 บาท และธุรกิจ Cokyqler Online มีผลประกอบการ
ต ่ากวา่เงินลงทุน เท่ากบั 1,540.00 บาท 
 
ส่วนท่ี 3 สรุปปัญหาท่ีพบกจากการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
กระบวนารจัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานการเป็นผู้ประกอบการ จากการประชุม
ร่วมกัน ณ วันท่ี  12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่  
  จากการประชุมร่วมกนัระหวา่งคณาจารย ์นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
ท่ีเขา้ร่วมรับฟัง พบปัญหาจากการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง และขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานการเป็นผูป้ระกอบการในภาคการศึกษา ท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562 ดงัน้ี 
  1. ปัญหาท่ีพบจากการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561  
  - ปัญหาเร่ืองเงินทุนในธุรกิจมีไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณสนบัสนุน จึงท าให้การ
ด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองตอ้งระดมทุนจากนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่มีรายไดแ้ละมี
ฐานะยากจนจึงเป็นอุปสรรคส าคญัในการเร่ิมตน้ธุรกิจ   
  - นกัศึกษาท่ีร่วมด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองบางคนตอ้งท างานระหว่างศึกษาเพื่อ
หาเล้ียงตนเองและเก็บเงินเพื่อช าระค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถดัไปจึงท าให้ไม่สามารถ
ทุ่มเทเวลาเพื่อด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  - เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนของรายวิชาโครงงานการเป็นผูป้ระกอบการอยู่
ในช่วงภาคการศึกษาท่ี 1 ของทุกปี หรือตั้งแต่เดือน มิถุนายน ไปจนถึง ตน้เดือนตุลาคม ซ่ึงอยู่
ในช่วงฤดูมรสุม จึงท าให้เป็นอุปสรรคต่อการขนยา้ยวสัดุ อุปกรณ์ในการขาย และเป็นอุปสรรคต่อ
การขายสินคา้ 
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  - การเร่ิมตน้ธุรกิจมีความยากและเหน็ดเหน่ือย ตอ้งใช้เงินทุนท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด

อย่างคุม้ค่า จึงควรพิจารณาและศึกษาให้มีความรู้รอบในธุรกิจท า เพราะมีความส าคญัทุกอย่างทุก

ส่วน หากเริมตน้ไม่ดี ลืมไตรตรองเพียงเล็กน้อยจนธุรกิจด าเนินผิดพลาด ตอ้งเร่ิมตน้ใหม่ทั้งหมด

  - ปัญหาในการท างานร่วมกนั พบว่ายิ่งมีสมาชิกในกลุ่มโครงงานธุรกิจมากเท่าใด

ย่อมมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการจดัการ อีกทั้งพบปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดจากความคิดเห็น

ของสมาชิกในกลุ่มท่ีไม่ตรงกนัมากขึ้นเท่านั้น 

  - ปัญหาท่ีเกิดจากการเตรียมความพร้อมในการท าโครงงานธุรกิจจ าลองน้อย

เกินไป อีกทั้งระยะเวลาในการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองสั้น จึงท าให้โครงงานธุรกิจท่ีมีผลก าไร

แต่ใชเ้งินลงทุนในกิจการสูงไม่สามารถคืนทุนไดท้นัในระยะเวลาเพียง 3 เดือน   

  - ปัญหาท าเลท่ีตั้งท่ีไม่มีศกัยภาพ และถูกผูท้รงอิทธิพลในพื้นท่ีขบัไล่เน่ืองจากขาด

พื้นท่ีสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีเรียนรู้และฝึกหัดในการด าเนิน

โครงงานธุรกิจจ าลอง  

  - นักศึกษาขาดองค์ความรู้ส าคญัในดา้นการจดัท าส่ือ การโฆษณาสินคา้ และการ

ท าตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อน ามาปรับใช้กบัการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง จึงท าให้การ

ลงโฆษณาบนส่ือออนไลน์ขาดความน่าสนใจ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงโฆษณา

ผิดพลาด ท าให้เสียงบประมาณไปกบัค่าโฆษณาโดยเปล่าประโยชน์ เพราะไม่สามารถส่ือสารไปยงั

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

  - นกัศึกษายงัขาดองคค์วามรู้ในดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นการโตต้อบ

กบัชาวต่างชาติและขายสินคา้ จึงท าใหเ้สียโอกาสในการขายไปยงัตลาดต่างประเทศ  

  2. ข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561  
  - การด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง ควรมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจท่ีนานขึ้น 
โดยอาจก าหนดให้มีรายวิชาท่ีมีความต่อเน่ืองโดยควรเร่ิมตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 จนถึงชั้นปีท่ี 4 เพื่อให้
นกัศึกษาไดเ้ตรียมความพร้อมในทุกดา้นและมีเวลาเตรียมตวัก่อนเร่ิมโครงงานธุรกิจจริง  
  - ควรยา้ยการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานการเป็นผูป้ระกอบการไปยงัภาค
การศึกษาท่ี 2 เน่ืองจากในช่วงภาคเรียนท่ี 1 อยู่ในฤดูมรสุมเป็นอุปสรรคต่อการขายสินคา้ในท่ีเปิด
โล่ง และยงัเป็นช่วง Low season ของจงัหวดัเชียงใหม่ จึงท าใหมี้ปริมาณของนกัท่องเท่ียวนอ้ย  
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  - ในเร่ืองของเงินทุนสนับสนุนหากมหาวิทยาลัยฯ หรือทางคณะฯ ไม่สามารถ
สนับสนุนได ้คณาจารยใ์นภาควิชาควรจดัหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นเพื่อให้นักศึกษาไดจ้ดัท าแผน
ธุรกิจเสนอขอกูเ้งินเพื่อใชใ้นการเร่ิมตน้โครงงานธุรกิจจ าลองต่อไป  
  - มหาวิทยาลยัฯ และคณะฯ ควรให้ความส าคญักบัการจดัท าโครงงานธุรกิจจ าลอง
ของนักศึกษา ควรมีพื้นท่ีเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท าความเขา้ใจในการเร่ิมตน้
ประกอบธุรกิจ โดยอาจจดัพื้นท่ีเพื่อให้นักศึกษาไดอ้อกร้านขายสินคา้ภายในมหาวิทยาลยัฯ หรือ
พื้นท่ีใกลเ้คียง เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบติั เกิดองคค์วามรู้ดา้นการด าเนินธุรกิจ สามารถสร้างรายได้
ในระหวา่งการศึกษาอีกดว้ย  
  - นักศึกษายงัขาดองค์ความรู้ในด้านการประกอบการจากผูป้ระกอบการจริง 
โดยเฉพาะการประกอบการในส่ือสังคมออนไลน์ ทางหลกัสูตรจึงควรจดัหาวิทยากรท่ีทรงคุณวุฒิ
และมีความเช่ียวชาญเขา้มาให้ความรู้ โดยอาจบูรณาการกบัรายวิชาในหลกัสูตรนิเทศศาสตร์ เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถจดัท าส่ือออนไลน์ท่ีน่าสนใจ ใช่ภาษาในการน าเสนอสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
  - ทางหลกัสูตรการเป็นผูป้ระกอบการควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพฒันา
ทกัษะดา้นภาษาองักฤษโดยเฉพาะทกัษะดา้นการสนทนาเพื่อการน าเสนอและขายสินคา้ โดยอาจจดั
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อรองรับการขายสินค้ากับ
ชาวต่างชาติและในส่ือสังคมออนไลน์ เพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ไปยงัชาวต่างชาติ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

  1. โครงงานธุรกิจจ าลองท่ีสามารถพฒันาไปสู่การประกอบการได ้มีจ านวนทั้งส้ิน 
3 ธุรกิจ ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ธุรกิจ ต. เน้ือย่าง, ธุรกิจ Jarid Handmade Jewelry และธุรกิจจ าหน่ายตุ๊กตา บ๊ิก
ไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลให้ทั้ง 3 โครงงานธุรกิจประสบความส าเร็จ คือ ความสามารถ
และทกัษะในการบริหารจดัการธุรกิจ ทั้งดา้นแรงงาน ดา้นการผลิต ดา้นการตลาดและการขาย การ
จดัการความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความตั้งใจจริงและทุ่มเทในการด าเนิน
โครงงานธุรกิจ มีความพร้อมดา้นเงินทุนท่ีใชใ้นกิจการ สามารถบริหารเงินทุนท่ีมีอยา่งจ ากดัเพื่อใช้
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในกิจการไดอ้ยา่งคุม้ค่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐั  อมรภิญโญ 
(2556) ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการประสบความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนของผูป้ระกอบการรายย่อยในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของผูป้ระกอบการมี 4 ด้าน ประกอบด้วยความรู้ทักษะด้านการบริหาร ความตั้ งใจ ทุน และ
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบการประสบความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนของ
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ผูป้ระกอบการรายย่อย พบ 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นส่วนตวัและปัจจยัทางดา้นการบริหาร 
เม่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าปัจจยัท่ีมีผลตอความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนของผูป้ระกอบการรายย่อย
ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย คือ ด้านความรู้ทักษะการบริหาร ด้านทุน ด้านความตั้ งใจและด้าน
ประสบการณ์  
  2. จากท่ีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ี
ประสบผลส าเร็จและสามารถด าเนินธุรกิจไดย้ ัง่ยนื โดยมีองคป์ระกอบ 10 ประการ ไดแ้ก่ (1) ตอ้งมี
ความคิดสร้างสรรค์ และคิดค้นส่ิงใหม่ๆ (2) ต้องมีเป้าหมายท่ีจะประสบความส าเร็จ  (3) มี
ความสามารถกระตุน้และจูงใจพนักงานให้รักองคก์ร (4) รู้จกัความเส่ียง สามารถบริหารความเส่ียง
ไดดี้ (5) สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่สถาบนัหรือหน่วยงาน (6) มีพลงั ไม่หยุดน่ิง ไมท้อ้ถอย พร้อมสู้
ต่อไป (7) เช่ือมัน่ในตวัเองไวใ้จตวัเอง (8) มีความพยายามและอดทน (9) มีความสามารถในการ
บริหารงานเป็นผูน้ าลูกนอ้ง กระตุน้ใหทุ้กคนท างานเตม็ท่ี (10) มีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมได ้ 
  จากการสังเกตนกัศึกษาตวัอยา่ง คือ นายพนารักษ ์ มะโน นกัศึกษาประกอบการ ท่ี
ประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองจนสามารถพัฒนาต่อไปสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการได ้พบคุณลกัษณะตรงตามท่ีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไดก้ล่าวไวด้งัน้ี  
   2.1 ตอ้งมีความคิดสร้างสรรค ์และคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ  
   ตลอดเวลาของการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง นายพนารักษ์ มะโน มี
การปรับเปล่ียนรูปแบบสินคา้ท่ีจ าหน่ายภายในร้านอยู่เสมอ มีการจดัรายการส่งเสริมการขายเป็น
ประจ าทุกเดือน และมองหาโอกาสในการขายสินคา้ในช่างทางใหม่ๆ เช่น น าสินคา้ออกร้านในงาน
ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรู้จกัและเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ใหม้ากขึ้น  
   2.2 ตอ้งมีเป้าหมายท่ีจะประสบความส าเร็จ  
   นายพนารักษ ์ มะโน มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการประกอบธุรกิจ ต.เน้ือย่าง 
มีการน าเสนอตวัเลขของยอดขายสินคา้ ความน่าสนใจของผลิตภณัฑ ์ท าเลท่ีตั้ง และลูกคา้เป้าหมาย
ท่ีชดัเจน มองหาโอกาสนการขายสินคา้ในช่องทางอ่ืน ๆ อยูเ่สมอ  
   2.3 มีความสามารถกระตุ้นและจูงใจพนักงานให้ รักองค์กร  และมี
ความสามารถในการบริหารงานเป็นผูน้ าลูกนอ้ง กระตุน้ใหทุ้กคนท างานเตม็ท่ี  
   ส่ิงส าคญัท่ีท าให้นายพนารักษ ์ มะโน สามารถบริหารงานร้านไดโ้ดยไม่
พบปัญหาในการด าเนินงานใด เน่ืองจากความมีน ้ าใจ เห็นอกเห็นใจ ปกครองในรูปแบบพี่น้อง
ครอบครัวท่ีสามารถพูดคุยกันได้ ให้ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม และเป็นแบบอย่าง เป็นผูน้ าในการ
ปฏิบติังานดว้ยการท าให้ดูเป็นตวัอยา่ง สอนงานเป็น เนน้การปฏิบติั จึงท าให้ลูกจา้งท่ีปฏิบติังานใน
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ร้านมีก าลงัใจและมีความตั้งใจในการท างาน โดยตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจไม่พบลูกจา้ง
ลาออกในระหวา่งการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองแต่อยา่งใด  
 
   2.4 รู้จกัความเส่ียง  
   สามารถบริหารความเส่ียงไดดี้ จากการสังเกตการด าเนินงานของธุรกิจ ต.
เน้ือย่าง พบความเส่ียงในเร่ืองของยอดขายท่ีตกต ่าในช่วงฤดูฝน จ านวนลูกคา้เบาบาง แต่นายพนา
รักษ์  มะโน ก็ไดแ้กไ้ขสถานการณ์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กิจการกลบัมามีก าไร ดว้ยการยกทีมงานออ
กร้านขายสินคา้ ณ งาน Fin market ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลล าปาง จนสามารถสร้างยอดขายให้
กิจการกลบัมามีก าไรในท่ีสุด ในส่วนของความเส่ียงดา้นวตัถุดิบโดยเฉพาะเน้ือววัท่ีอาจขาดตลาด 
นายพนารักษ์ มะโน ได้แก่ไขสถานการณ์โดยเพิ่มประเภทสินค้าย่างประเภทอ่ืนให้มีความ
หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการขายสินคา้  
   2.5 ความเช่ือมัน่และไวใ้จตวัเองและการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่สถาบนั
หรือหน่วยงาน  
   จากการเตรียมความพร้อมในการน าเสนอแผนธุรกิจ อีกทั้งความมั่นใจ
และกล้าท่ีจะด าเนินธุรกิจในรูปแบบเจ้าของคนเดียวโดยใช้เงินทุนส่วนตัวทั้ งหมดเพื่อเร่ิมต้น
โครงงานธุรกิจจ าลอง จึงท าให้การน าเสนอเพื่อขออนุมติัด าเนินโรงงานธุรกิจ ต.เน้ือย่าง ไดรั้บมติ
เป็นเอกฉันท์ให้สามารถด าเนินงานตามเสนอ อีกทั้งจากการลงพื้นท่ีโดยการสุ่มเพื่อตรวจสอบการ
ด าเนินงานของนักศึกษาประกอบการ พบว่า นายพนารักษ์ มะโน มีการด าเนินงาน มีลูกค้า
ปฏิบติังาน และขายสินคา้จริง ณ ลานกิจกรรม Think Park 
   จากการน าเสนอผลการด าเนินงานในทุกรอบใหก้บัคณาจารยใ์นหลกัสูตร 
พบพฒันาการท่ีดีในการประกอบการ มีตวัเลขของผลก าไรท่ีดีขึ้นตามล าดบั  จึงเป็นท่ีเช่ือมัน่ว่าจะ
สามารถเป็นโครงงานธุรกิจจ าลองท่ีสามารถพฒันาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการไดใ้นอนาคต   
   2.6 มีพลัง ไม่หยุดน่ิง ไม้ท้อถอย พร้อมสู้ต่อไป มีความพยายามและ
อดทน 
    การด าเนินโครงงานธุรกิจในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กนัยายน อยู่ในช่วง
ฤดูฝน จึงเป็นอุปสรรคต่อการขายสินคา้ในธุรกิจ Street food ท่ีมีหน้าร้านตั้งอยู่ในลานกลางแจ้ง 
โครงงานธุรกิจ ต.เน้ือย่าง ของนายพนารักษ์  มะโน ก็ไดรั้บผลกระทบน่ีเช่นกนั แต่ถึงแมจ้ะไดรั้บ
ผลประทบดงักล่าวนายพนารักษ์  มะโน นักศึกษาประกอบการก็มิไดย้่อทอ้ต่ออุปสรรค ยงัคงขาย
สินคา้ต่อไปและหาช่องทางเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ เช่น จดัใหมี้บริการส่งสินคา้ในเขต อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ แสวงหาช่องทางขายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย เช่น การน าทีมงานออกร้าน
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จ าหน่ายสินค้า ณ งาน Fin Market จ.ล าปาง จนสามารถสร้างยอดขายในช่วงเวลาสั้ นๆ พลิก
สถานการณ์ใหกิ้จการกลบัมามีก าไรในช่วงทา้ยของการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลองไดน้ท่ีสุด    
 
   2.7 มีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมได ้ 
   ตลอดการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง ภายหลงัจากท่ีไดรั้บค าแนะน าจาก
คณาจารย์ภายในหลักสูตร ผูวิ้จัยพบถึงพัฒนาการในการบริหารจดัการภายในท่ีดีขึ้น มีการน า
ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บไปปรับใชก้บัการด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง อีกทั้งเม่ือหลกัสูตรเชิญวิทยากร
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประกอบธุรกิจจากภายนอก นายพนารักษ์  มะโน จะเขา้รับฟังและมีขอ้ซักถาม
กับผูท้รงคุณวุฒิอยู่เสมอ จึงแสดงให้เห็นถึงความใฝ่รู้และศักยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จในอนาคต      
  จากคุณสมบติัทุกขอ้ท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด ลว้นเป็นส่ิงสนับสนุนให้นายพนารักษ ์ 
มะโน นักศึกษาประกอบการ สามารถพัฒนาโครงงานธุรกิจจ าลอง ต.เน้ือย่าง ไปสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพ และเป็นหน่ึงใน 3 ธุรกิจท่ีสามรถพฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการไดใ้น
ท่ีสุด  
 
ข้อเสนอแนะ 
 

  ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานการ
เป็นผู้ประกอบการในภาคการศึกษาท่ี 1 ปี การศึกษา 2562  
 
  1. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานการเป็นผูป้ระกอบการ ควร
ก าหนดแผนการด าเนินงานให้มีระยะเวลาท่ีชดัเจนในการน าเสนอแผนธุรกิจจ าลองของนักศึกษา
ตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการไปจนถึงส้ินสุดระยะเวลาเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการ
น าเสนอความกา้วหนา้ต่าง ๆ  
  2. ในการจัดการเรียนการสอนควรมีแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของ
โครงงานธุรกิจจ าลองและรายงานงบการเงินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ง่ ายต่อการบันทึก 
จดัเก็บขอ้มูลเพื่อการวดัผลและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 
  3. ควรมีการจดับูรณาการกับรายในหลักสูตรให้มีความต่อเน่ืองตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 
จนถึงปีท่ี 4 เพื่อให้นักศึกษาไดเ้ตรียมความพร้อมผ่านกระบวนการเรียนรู้และวดัผลความกา้วหน้า
ในแต่ละชั้นปี  
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  4. ควรจดัโครงการบูรณาการเขา้กบัโครงการในหลกัสูตร เช่น โครงการสร้างเสริม
ศกัยภาพสู่การเป็นผูป้ระกอบการ โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องมา
ให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในธุรกิจ เสริมสร้างภูมิคุม้กันในการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจ  เสริมทกัษะด้านการประกอบธุรกิจบนโลกดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าบนส่ือ
สังคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นช่องทางการขายท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบนั มีตน้ทุนการลงทุนต ่าแต่มี
ศกัยภาพในการเขา้ถึงกล่มลูกคา้เป้าหมายสูง  
   
   ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนใน
รายวิชาโครงงานการเป็นผู้ประกอบการในภาคการศึกษาท่ี 1 ปี การศึกษา 2562 
  1.  การด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง นักศึกษาควรเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบการโดยยดึหลกักระบวนการจดัการ 5 ประการดงัต่อไปน้ี  
   1.1 การวางแผน (Planning) การด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง นักศึกษา
ควรมีการวางแผนการด าเนินงานธุรกิจโดยมองถึงการจดัการ การตลาด การผลิต การเงินและการ
บริหารความเส่ียงให้รอบดา้นผ่านการจดัท าแผนธุรกิจท่ีมีความละเอียดสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซ่ึงแผนธุรกิจท่ีดีเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะน าทางให้ธุรกิจก้าวไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไว ้ 
   1.2 การจดัองค์การ (Organizing) ในการด าเนินโครงงานธุรกิจส่ิงส าคญั 
คือการบริหารจดัการภายใน โดยเฉพาะการจดัแบ่งหน้าท่ีของสมาชิกในธุรกิจรวมถึงการก าหนด
หนา้ท่ีของลูกจา้งท่ีกิจการจา้งเพื่อมาปฏิบติังานภายในธุรกิจ นกัศึกษาตอ้งสามารถวิเคราะห์งานต่าง 
ๆ ท่ีเกิดขึ้นในกิจการ จดัแบ่งหน้าท่ีงานให้มีความพอดีต่อศกัยภาพของสมาชิกและลูกจา้งแต่ละคน 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีความราบร่ืน ใชแ้รงงานและพนกังานไดอ้ยา่งคุม้ค่า  
   1.3 การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) การด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง 
นักศึกษาประกอบการตอ้งมีการจดัท าตารางหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานรายสัปดาห์ 
หรือรายเดือน เพื่อให้หุ้นส่วน พนักงาน และลูกจ้างของ สามารถปฏิบติังานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์กิจการไดก้ าหนดไว ้ 
   1.4 การจดัการ (Directing) การด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง นกัศึกษาตอ้ง
วางแผนการบริหารจดัการงานทุกส่วนให้มีความสอดคลอ้งกนั ทั้งดา้นการวางแผน การจดัองคก์าร 
การจัดคนเข้าท างาน การจัดการด้านการตลาด การจัดการคลังสินค้าและการขาย เพื่อให้การ
ด าเนินงานในธุรกิจมีความราบร่ืน พร้อมเผชิญกับปัญหาและความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นใน
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ระหว่างการด าเนินธุรกิจ มีวิธีจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานในธุรกิจสามารถ
บรรลุตามเป้าหมาย หรือเกิดปัญหาในระหวา่งการด าเนินกิจการนอ้ยท่ีสุด  
   1.5 การควบคุม (Controlling) นักศึกษาควรจดัท าแผนการควบคุมและ
วดัผลการด าเนินงานโดยเฉพาะในด้านของการตลาดและการส่งเสริมการขาย ก าหนดตวัช้ีวดัถึง
ความคุม้ค่าของการส่งเสริมการตลาดในแต่ละคร้ัง ผลตอบรับ หรือยอดขายท่ีกิจการได้กลบัมา
ภายหลังการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงความคุ ้ มค่าของการใช้
งบประมาณ และทราบถึงกิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นการขายและการตลาด เพื่อน าผล
ท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการวางแผนจดัรายการส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ของกิจการ
ต่อไป  

2. เสนอแนะในด้านส่วนประสมทางการตลาด  
นกัศึกษาควรเตรียมความพร้อมดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7 ประการ ดงัน้ี  
  2.1 ด้านผลิตภัณฑ์  นักศึกษาควรออกแบบและน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้มี

ความแตกต่างบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและเร่ืองราวของผลิตภณัฑใ์ห้เป็นท่ี
สนใจแก่ผูบ้ริโภค ท าการส ารวจตลาด ศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ศึกษาคู่แข่งท่ี
ขายสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เปรียบเทียบ เพื่อน ามาปรับปรุง
ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการในการให้บริการ เพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ไดม้ากขึ้นต่อไป   

  2.2 ด้านราคา นกัศึกษาควรวิเคราะห์ตน้ทุนรวมทั้งหมดเพื่อทราบตน้ทุน
ขาย แลว้น ามาวิเคราะห์ผลก าไรคาดหวงั เพื่อเป็นประโยชน์ในการตั้งราคาสินคา้ อีกวิธีการหน่ึงใน
การตั้งราคาสินคา้ คือการก าหนดราคาโดยอา้งอิงราคาสินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีอยูใ่นตลาด เพื่อใหท้ราบ
ถึงระดบัราคาท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบจุดแขง็ จุดอ่อน จากคู่แข่งท่ีมีในตลาด แลว้น ามาก าหนดราคา
ท่ีเหมาะสมต่อไป   

  2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย นักศึกษาควรศึกษาธุรกิจท่ีตนมีความ
สนใจและก าหนดช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้ให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะท าเลท่ีตั้งของร้าน 
เพราะหากตดัสินใจเลือกผิดพลาด จะท าให้ธุรกิจตอ้งประสบปัญหาสินคา้ขายไม่ได้และสูญเสีย
งบประมาณในการยา้ยจุดขายไปยงัจุดท่ีมีความเหมาะสมกวา่  

  นกัศึกษาควรใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างการรู้จกัและเป็นช่องทางใน
การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผลิตภณัฑ์ไปยงัผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมอย่าง
สูงสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดง้่ายและรวดเร็ว  
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  2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย นกัศึกษาควรจดัท าแผนการส่งเสริมการขาย
โดยวิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ  เช่น กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ฤดูกาลหรือเทศกาลส าคญัต่าง ๆ เพื่อ
ใช้ในการวางแผนจดัรายการส่งเสริมการขายให้ครอบคลุมและต่อเน่ืองตลาดระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงงานธุรกิจจ าลอง เพื่อให้มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจดึงดูดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้เขา้มาเลือก
ซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ  

  2.5 ด้านบุคคล การคดัเลือกพนกังานหรือลูกจา้ง ตอ้งอาศยัการคดัเลือกท่ีดี 
เพื่อให้ไดพ้นกังานหรือลูกจา้งท่ีมีความเหมาะสม เม่ือผา่นการคดัเลือกแลว้ ตอ้งมีการอบรม ฝึกสอน
งาน แจ้งกฎระเบียบและข้อควรระวงัในการปฏิบัติงาน จูงใจและเสริมแรงบวก เพื่อให้พวกเขา
สามารถสร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั  

  2.6 ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ การตกแต่งจุดขายและ
ร้านคา้ของกิจการ ควรมีความสอดคลอ้งกบัสินคา้ท่ีจะขายหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความ
สะอาด ปลอดภยั มีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ สามารถดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการ มีการจดักระบวนการ
ใหบ้ริการท่ีมีความรวดเร็ว สามารถสร้างคุณภาพโดยรวมเพื่อใหเ้กิดคุณค่ากบัลูกคา้  

  2.7 ด้านกระบวนการ นักศึกษาควรน าเอาโปรแกรมช่วยจดัการการขาย  
ธนาคารออนไลน์ รวมถึงแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ มาช่วยในการให้บริการลูกคา้เพื่อสร้างภาพลกัษณ์
ของธุรกิจใหมี้ความทนัสมยั เพิ่มความสะดวกสบายให้กบัลูกคา้ในการเขา้ถึงสินคา้และบริการ และ
เพื่อให้การบริหารจัดการร้านและการติดต่อส่ือสารระหว่างพนักงานหรือลูกจ้างภายในร้านมี 
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรเพิ่มช่องทางการขายผ่านแอพพลิเคชัน่บริการส่งอาหาร 
หรือสินคา้ เช่น Food Panda หรือ Grab Food เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้ใหก้บักลุ่มคนรุ่นใหม่
อีกช่องทางหน่ึง   
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาถึงผลการด าเนินการในโครงงานธุรกิจจ าลองท่ีมีศักยภาพ
สามารถพฒันาไปสู่การเป็นประกอบการได้ ว่าภายหลงัจากท่ีโครงการส้ินสุดลง บณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา มีพฒันาการดา้นการประกอบการอย่างไร พบเจอปัญหา อุปสรรคส าคญัอย่างไร และมี
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นอย่างไร เพื่อน าผลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการจดัการจดัการ
เรียนการสอนในหลกัสูตรการเป็นผูป้ระกอบการต่อไป  
  2. ควรมีการศึกษาพฒันาการในการเรียนรู้ว่านกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรการ
เป็นผูป้ระกอบการ ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 ภายหลงัจากศึกษาและไดรั้บความรู้จากการเรียนการ
สอนตามท่ีหลักสูตรก าหนดในแต่ละชั้นปี มีพฒันาการหรือคุณสมบัติท่ีพร้อมจะก้าวสู่การเป็น
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ผูป้ระกอบการหรือไม่ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการเรียนการ
สอน เพื่อใหน้กัศึกษามีความพร้อมและมีคุณสมบติัผูป้ระกอบการท่ีพึ่งประสงคต์่อไป   
 

 
 




