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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการลงพื้นที่เพื่อทาการสังเกตเข้าสัมภาษณ์ และจากผลประเมินการปฏิบตั ิงาน
ของกลุ่มโครงงานธุ รกิจจาลอง ในรายวิชาโครงงานการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาหลักสู ตร
การเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นปี ที่ 4 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 เพื่ อวัดความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานและความก้าวหน้าของธุรกิจ ตลอดระยะเวลาดาเนินงาน 1 ภาคการศึกษา สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐานและผลการดาเนินงานโดยสรุ ปตลอด 1 ภาคการศึ กษา ของกลุ่มโครงงาน
ธุรกิจจาลองของนักศึกษา
จากการลงพื้ น ที่ เพื่ อ ท าการสั ง เกต สั ม ภาษณ์ และการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ
โครงงานธุ รกิจจาลองในแต่ละกลุ่ม เพื่อวัดความสามารถในการปฏิบตั ิงานและความก้าวหน้าของ
ธุรกิจตลอด 1 ภาคการศึกษา ทั้ง 12 ธุรกิจ ใน 3 หมวด สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
หมวดที่ 1 ธุรกิจเฟรนไชส์
ธุรกิจ ต.เนื้อย่ าง
โครงงาน ธุ รกิ จ ต.เนื้ อ ย่า ง เป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานในระดับ ดี ม าก มี
กระบวนการในการบริ หารจัดการทั้งด้านการผลิ ต การบริ หารงานลูกจ้าง และการตลาดและการ
จัดการความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพจนสามารถสร้างยอดขายตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจ
ใน 1 ภาคการศึกษาได้ท้ งั สิ้ น 244,120 บาท มีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 35,674 บาท และ
เป็ น 1 ใน 3 โครงงานธุ รกิจจาลองที่สามารถสร้างรายได้ ต่อยอดสู่ การประกอบการในอนาคตได้
จาก 12 ธุรกิจ
ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงงานธุ รกิจ ต.เนื้ อย่าง ประสบความสาเร็ จจนสามารถพัฒนาสู่
การเป็ นผูป้ ระกอบการได้น้ นั สิ่ งที่สาคัญที่สุด คือตัวของนักศึกษาประกอบการ ที่มองเห็นโอกาสใน
การทาธุ รกิจ และมีความมุ่งมัน่ ดาเนิ นธุ รกิจด้วยความตั้งใจ นาสื่ อสังคมออนไลน์เข้ามาปรับใช้ใน
การดาเนิ นกิจการและการประสานงานระหว่างลูกจ้างภายในกิจการ ในด้านการตลาดและการขาย
นักศึ กษามี ความพยายามที่ จะเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้าให้มากขึ้นโดยจะเห็ นจากการออกร้ าน
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นอกสถานที่ในงาน Fin Market ที่จดั ขึ้นบริ เวณลานกิจกรรมห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
ซึ่งผลจากการออกร้านดังกล่าว สามารถสร้างยอดขายให้เกิดขึ้นได้จริ งและคุม้ ค่ากับการลงทุน จาก
ความพยายามที่ไม่หยุดนิ่ งนี้ คือคุณสมบัติที่ผปู ้ ระกอบการพึงมีและทาให้กิจการ ต.เนื้ อย่าง ของนาย
พนารักษ์ มะโน ประสบความสาเร็จได้ในที่สุด
หมวดที่ 2 ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
1. ธุรกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด
ธุ รกิ จ Dr. Grill หมูย่างกะทิ ส ด เป็ นธุ รกิจที่ มีผลการดาเนิ นงานในระดับ ดี โดย
ดาเนิ นธุรกิจในรู ปแบบหุ่นส่ วน มีหุน้ ส่ วนในธุ รกิจทั้งสิ้ น 5 คน ได้แก่ นายวีรยุทธ ไชยแยง, นายวร
คม โพประยูร, นายวสันต์ อิฐประสงค์, นายนิติพงศ์ คามูลใจ และนายนราพงษ์ สุ วรรณตระกูล เป็ น
ผูบ้ ริ หารจัดการหลักภายในธุรกิจ แหล่งเงินทุนในกิจการมาจากการระดมทุนระหว่างหุ่นส่ วนเพื่อใช้
เป็ นทุ น ตั้ง ต้น ในกิ จการคนละ 9,000 บาท รวมเป็ นเงิ น 45,000 บาท โดยใช้ใ นการจัด ซื้ อ วัส ดุ
อุปกรณ์ วัตถุดิบ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ธุ รกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด สามารถบริ หาร
จัดการ ทั้งด้านการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหุ่ นส่ วนธุ รกิจ การจัดการการผลิต และการ
บริ หารการตลาดและการขายจนสามารถสร้างยอดขายตลอดระยะเวลาของการดาเนิ นธุ รกิ จ ได้
ทั้งสิ้ น 119,550 บาท และเมื่อหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในดาเนินงานกิจการคงเหลือกาไรสุทธิจาก
การดาเนินธุรกิจ เป็ นเงิน 25,769 บาท สัดส่วนกาไรต่อยอดขายคิดเป็ น 21.55 %
ในการดาเนิ นธุรกิจ มักพบปั ญหาความเห็นของหุ้นส่ วนธุ รกิจไม่ตรงกันและเกิด
ความขัดแย้งในการพูดคุยระหว่างกันหลายครั้ง แต่ก็สามารถแก้ไขปั ญหาและหาแนวทางที่ทาให้
ธุ ร กิ จ สามารถกลับ มาด าเนิ น การต่ อ ได้ใ นที่ สุ ด ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ว่าหากธุ ร กิ จ มี ผู ้ร่ ว มหุ้ น มาก
จนเกินไปจะทาให้เกิดความขัดแย้งและหาข้อสรุ ปในการดาเนิ นการได้ยาก ปั ญหาที่ 2 มาจากการ
นักศึ ก ษาประกอบการไม่ ท าการวิเคราะห์ทาเลในการขายดี พ อ จึ งท าให้พ บปั ญ หาทั้งจุ ดขายไม่
เหมาะสม ถูกร้องเรี ยนและต้องย้ายจุดขายบ่อยครั้ง ถึงจะสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่กิจการพบ
และสามารถสร้ างยอดขายให้กิจการกลับ มามี กาไรได้ในที่ สุด แต่ มติ ของผูร้ ่ วมหุ ้นทั้ง 5 คนเห็ น
ตรงกันว่าควรยุติกิจการเนื่ องจากหุ่ นส่ วนบางคนต้องกลับไปช่ วยบริ หารงานธุ รกิจของครอบครัว
และมองว่าผลกาไรที่ได้รับจากการดาเนิ นธุรกิจไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน ที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ
ความชื่นชอบในการทาธุ รกิจหลังจากได้ทดลองปฏิบตั ิจริ ง นักศึกษาประกอบการพบว่า ตนเองมี
ความชื่ นชอบในธุ รกิจอื่นที่มีความยุ่งยากในการจัดเตรี ยมวัตถุดิบและการผลิตที่น้อยกว่า จึงเป็ น
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สาเหตุ ที่ ต้อ งยุ ติ กิ จ การ จึ ง เป็ นสาเหตุ ที่ ท าให้ กิ จ การ และไม่ ส ามารถพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น
ผูป้ ระกอบการลงดังกล่าว
2. ธุรกิจ Chicken Q
ธุรกิจ Chicken Q เป็ นธุรกิจที่มีผลการดาเนินงานในระดับ พอใช้ โดยดาเนินธุรกิจ
ในรู ปแบบเจ้าของคนเดียว โดยมีนายนคริ นทร์ วงศ์ยงั ประเสริ ฐ นักศึกษาประกอบการทาหน้าที่
บริ หารจัดการทั้งด้านการตลาด การผลิ ต การเงิ น และเป็ นแรงงานหลัก ในธุ รกิ จ โดยใช้เงิ นทุ น
ส่ วนตัวลงทุนในกิ จการทั้งหมด รวม 9,975 บาท เพื่อใช้ในการทาสัญญาเช่ าสถานที่ จัดซื้ อวัส ดุ
อุปกรณ์ วัตถุดิบในการขาย และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ตลอดระยะเวลากว่า 1 ภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ดาเนิ นธุรกิจ ธุรกิจ Chicken Q
ได้พ บเจอกับ ปั ญ หาต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่ น ร้านไม่เป็ นจุดเด่ น ถูกย้ายจุดขายไปอยู่ในจุดที่ไ ม่
เหมาะสม ปัญหายอดขายน้อยเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่ชดั เจน อีกทั้งยังพบปั ญหาคู่แข่งและ
สิ นค้าทดแทนในพื้นที่มีจานวนมากและราคาถูกกว่า จากปัญหาต่าง ๆ ที่พบตลอดระยะเวลาในการ
ดาเนินธุรกิจ นักศึกษาประกอบการสามารถ แก้ไขสถานการณ์จนสามารถดาเนินธุรกิจสร้างยอดขาย
ได้รวมทั้งสิ้ น 12,149 บาท และเมื่ อหักต้นทุ นขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการจานวน 7,453
บาท กิจการมีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 4,696 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนกาไรต่อยอดขาย
เท่ากับ 38.65 %
จากความเห็ น ของนัก ศึ ก ษาประกอบการเกี่ ย วกับ โอกาสในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ดังกล่าว มี ความเห็ นว่าขอยุติก ารดาเนิ นกิจการ เนื่ องจากธุ รกิจดังกล่าวมีคู่แข่งขันสู ง ผลกาไรที่
ได้รับน้อยไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุนแความอยู่รอดของผูป้ ระกอบการ อีกทั้งทาเลที่ต้ งั ของกิจการไม่เอื้อ
ต่อการดาเนิ นธุ รกิจ จึงเป็ นสาเหตุสาคัญที่ ทาให้ ธุ รกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด ไม่สามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการได้
3. ธุรกิจมิสเตอร์ เกลียว
ธุ รกิจมิสเตอร์ เกลียว เป็ นธุ รกิจที่มีผลการดาเนิ นงานในระดับ พอใช้ โดยดาเนิ น
ธุรกิจในรู ปแบบหุ่ นส่ วน มีหุน้ ส่ วนในธุรกิจทั้งสิ้ น 3 คน ได้แก่ นายสมศักดิ์ สนิท, นายธนากร ชมพู
ธัญ และนางสาวเยาวลักษณ์ พลหาญ โดยมีส มศักดิ์ สนิ ท เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการหลักภายในธุ รกิ จ
แหล่งเงินทุนในกิจการมาจากการระดมทุนระหว่างหุ่ นส่ วนเพื่อใช้เป็ นทุนตั้งต้นในกิจการคนละ
3,951 บาท รวมเป็ นเงิน 11,853 บาท โดยใช้ในการจัดซื้ อวัส ดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และเป็ นเงิ นทุ น
หมุนเวียนในกิจการ
ตลอดระยะเวลากว่า 1 ภาคการศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษาได้ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ
มิส เตอร์ เกลี ยว จะพบปั ญ หาที่ ใกล้เคียงกับธุ รกิจ Chicken Q ของนายนคริ นทร์ วงศ์ยงั ประเสริ ฐ
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เนื่ องจากใช้พ้ืนที่เช่าร้านเดียวกัน เช่น ร้านไม่เป็ นจุดเด่น ถูกย้ายจุดขายไปอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสม
ปั ญหายอดขายน้อยเนื่ องจากกลุ่มลู ก ค้าเป้ าหมายไม่ ชัดเจน อี ก ทั้งยังพบปั ญหาคู่ แข่ งและสิ นค้า
ทดแทนในพื้นที่มีจานวนมากและราคาถูกกว่า จากปั ญหาต่าง ๆ ที่พบตลอดระยะเวลาในการดาเนิ น
ธุ รกิจ นักศึกษาประกอบการสามารถ แก้ไขสถานการณ์ จนสามารถดาเนิ นธุ รกิจสร้างยอดขายได้
รวมทั้งสิ้ น 13,670 บาท และเมื่อหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจานวน 8,506 บาท
กิจการมีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 5,164 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนกาไรต่อยอดขายเท่ากับ
37.77 % แต่เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจที่มีจานวนหุ้นส่ วนถึง 3 คน กาไรสุ ทธิ ที่ได้รับจึงไม่คุม้ ค่ากับการ
ลงทุน
จากความเห็ น ของนัก ศึ ก ษาประกอบการเกี่ ย วกับ โอกาสในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ดังกล่าว มีค วามเห็ นว่าขอยุติการดาเนิ นกิจการเช่นเดียวกับ ธุ รกิ จ Chicken Q เนื่ องจากกาไรต่อ
หน่วยที่ได้รับจากการขายสิ นค้าไม่คุม้ ค่าต่อการดาเนิ นธุ รกิจ และพบว่าสิ นค้าของกิจการควรเป็ น
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ข ายเสริ ม เพิ่ ม จากผลิ ตภัณ ฑ์ห ลัก อี ก ทั้ง ท าเลของกิ จการไม่ เอื้ อต่ อการดาเนิ น ธุ รกิ จ
ประเภทนี้ จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว ไม่สามารถพัฒนาไปสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
ได้ต่อไป
4. ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด
ธุ รกิ จ EP หมู ท อดนมสด เป็ นธุ รกิ จที่ มี ผลการดาเนิ น งานในระดับ พอใช้ โดย
ดาเนิ นธุรกิจในรู ปแบบหุ่ นส่ วน มีหุน้ ส่ วนในธุรกิจทั้งสิ้ น 5 คน ได้แก่ นางสาวเบญจรัตน์ สุภาทิพย์,
นางสาววิชุดา สุ ริเย, นางสาวกานต์รวี สุ ทธโลก และนางสาวอักษรสมัย โตพัญญะ โดยมี นางสาว
อักษรสมัย โตพัญญะ เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการหลักภายในธุรกิจ แหล่งเงินทุนในกิจการมาจากการระดม
ทุนระหว่างหุ่นส่ วนเพื่อใช้เป็ นทุนตั้งต้นในกิจการคนละ 2,000 บาท รวมเป็ นเงิน 8,000 บาท โดยใช้
ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ธุ รกิจ EP หมูทอดนมสด สามารถบริ หารจัดการ
ทั้งด้านการจัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของหุ่ นส่ วนธุ รกิจ การจัดการการผลิ ต และการบริ หาร
การตลาดและการขายจนสามารถสร้ างยอดขายตลอดระยะเวลาของการดาเนิ นธุ รกิ จ ได้ท้ ังสิ้ น
15,926 บาท และเมื่อหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในดาเนิ นงานเท่ากับ 20,856 บาท กิจการขาดทุน
สุ ทธิ จากการดาเนิ นธุ รกิจ เป็ นเงิน 4,930 บาท สัดส่ วนกาไรต่อยอดขายคิดเป็ น -30.95 % สาเหตุ
สาคัญที่ทาให้กิจการขาดทุน เนื่องจากการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังไม่มีประสิ ทธิภาพ วัตถุดิบรอ
ผลิ ตเป็ นสิ น ค้าเน่ าเสี ยเนื่ องจากขายไม่ ไ ด้ในปริ ม าณมาก ไม่ มี ก ารควบคุม การจัดซื้ อสิ น ค้าให้ มี
ปริ มาณที่เหมาะสม ถึงแม้จะสามารถบริ หารจัดการปั ญหาสิ นค้าเน่าเสี ย และสามารถหาทาเลที่ ต้ งั
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ร้านที่สามารถขายสิ นค้าได้ในภายหลัง แต่ดว้ ยระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิจที่ส้ ัน และยอดขายน้อย
จึงทาให้อตั ราส่วนต่อยอดขายติดลบดังกล่าว
โดยสรุ ปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเกี่ยวกับโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิจ
ดังกล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการดาเนินกิจการ เนื่องจากกาไรต่อหน่วยที่ได้รับจากการขายสิ นค้าไม่
คุม้ ค่าต่อการดาเนินธุรกิจที่มีจานวนหุ่นส่ วนมาก อีกทั้งทาเลที่ต้ งั ร้านในปั จจุบนั มีความเสี่ ยงที่จะถูก
โครงการยกเลิกสัญญาได้โดยง่าย และความชอบในการดาเนินธุรกิจของหุ่นส่ วนธุรกิจแตกต่างกัน
จึงขอยุติกิจการเพื่อแยกตัวไปเริ่ มต้นธุรกิจที่ตนเองชื่นชอบตามความถนัดของตนต่อไป ด้วยสาเหตุ
นี้ จึงทาให้ ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการได้
5. ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI)
ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) เป็ นธุรกิจที่มีผลการดาเนิ นงานในระดับ พอใช้
โดยดาเนินธุรกิจในรู ปแบบหุ่นส่ วน มีหุ้นส่ วนในธุรกิจทั้งสิ้ น 2 คน ได้แก่ นางสาว อารี ยา พรมแย้ม
และนางสาว วชิราภรณ์ ถิ่นทัพไทย โดยมีนางสาว อารี ยา พรมแย้ม เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการหลักภายใน
ธุรกิจ แหล่งเงินทุนในกิจการมาจากการระดมทุนระหว่างหุ่นส่ วนเพื่อใช้เป็ นทุนตั้งต้นในกิจการคน
ละ 4,000 บาท รวมเป็ นเงิน 8,000 บาท โดยใช้ในการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ และเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ
ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือน ธุ รกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) ได้รับผลประทบ
จากปั จจัยภายนอกธุ รกิจคือ ทาเลที่ต้ งั ของร้านได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสี ยงและฝุ่ นควัน
จากการก่อสร้างและปรุ บปรุ งร้านค้าในบริ เวณใกล้เคียง จุดขายของร้านอยู่ในมุมอับสายตายากต่อ
การมองเห็น ไม่มีที่สาหรับจอดรถให้กบั ลูกค้า ถึงแม้จะแก้ไขปั ญหาด้วยการเพิ่มทางขายออนไลน์
พร้อมบริ การส่ง และเปิ ดหน้าร้านเพิม่ อีก 1 แห่ง ก็ไม่ได้สร้างยอดขายที่ดีให้มากนัก
ในช่วงเดือนสุ ดท้ายของการดาเนิ นธุ รกิจ บัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) คงเหลือจุด
ขายเพียงช่องทางเดียว คือ ตลาดต้นลาใย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และทาการผลิตขนมหวานทั้งขายปลีก
และขายราคาส่ งให้กบั ลูกค้าที่มาเลือกซื้ อสิ นค้าทั้งซื้ อไปรับประทานเอง และซื้ อไปขายต่อให้กับ
ลูกค้าต่อไปในราคาส่ง
รายได้รวมตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือนในการดาเนิ นธุ รกิจ กิจการสามารถสร้าง
ยอดขายได้รวมทั้ง สิ้ น 16,205 บาท เมื่ อหัก ตุ น ทุ น ขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนิ น การจานวน
11,813 บาท กิจการมีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 4,392 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนกาไรต่อ
ยอดขายเท่ ากับ 27.10 % ถึ งแม้สั ดส่ วนของกาไรต่อยอดขายจะมี ค่าถึ ง 27.10 % แต่ห ากมองถึ ง
ยอดขายจริ งที่กิจการได้รับในระยะเวลาการดาเนิ นธุรกิจที่ตอ้ งปันส่ วนผลตอบแทนให้กบั หุ้นส่ วน
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ถึง 2 คน อาจพบว่าไม่คมุ ้ ค่ากับการลงทุนและค่าตอบแทนที่กิจการได้รับไม่สามารถเป็ นรายได้ที่จะ
ทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถดารงชีพอยูไ่ ด้ ในระยะเวลาถึง 3 เดือนในการดาเนิ นธุรกิจ
โดยสรุ ปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเกี่ยวกับโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิจ
ดังกล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการดาเนินกิจการ เนื่องจากผลกาไรจากการดาเนินงานไม่คุม้ ค่าต่อการ
ดาเนิ นธุ รกิจ อีกทั้ง นางสาววชิราภรณ์ ถิ่นทัพไทย หุ่ นส่ วนในกิจการต้องกลับไปบริ หารงานธุ รกิจ
ของครอบครัว จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI) ไม่สามารถพัฒนาสู่ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการได้ต่อไป
6. ธุรกิจขนม ค.ร.ก
ธุรกิจขนม ค.ร.ก เป็ นธุ รกิจที่มีผลการดาเนินงานในระดับ พอใช้ ดาเนินโครงงาน
ธุ รกิจจาลองในรู ปแบบหุ ้นส่ วนกิจการ มีหุ้นส่ วนในธุ รกิจทั้งสิ้ น 3 คน ได้แก่ นางสาวอวัสดา วงค์
เยาว์, นางสาววรวดี วรกุล และนางสาวอัญชนา มหาบุรุษ โดยผูท้ ี่เป็ นหลักในการบริ หารงาน คือ
นางสาวอวัสดา วงศ์เยาว์ แหล่งเงินทุนในกิจการมาจากการระดมทุนระหว่างหุ่ นส่ วนเพื่อใช้เป็ น
ทุนตั้งต้นในกิ จการคนละ 1,555 บาท รวมเป็ นเงิน 4,665 บาท โดยใช้ในการจัดซื้ อวัส ดุ อุป กรณ์
วัตถุดิบ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ตลอดระยะเวลาในการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจจาลอง ธุ รกิ จขนม ค.ร.ก พบปั ญหา
และอุปสรรคต่างๆ มากมาย ทั้งปั ญหาจากผูผ้ ลิตวัตถุดิบไม่ส่งวัตถุดิบหลักให้ตามสัญญาจนทาให้
กิจการไม่สามารถดาเนิ นต่อได้ในช่วงแรก ปั ญหาทาเลที่ต้ งั ร้านไม่เหมาะสม ปั ญหาด้านเงินทุนที่
จากัดเนื่องจากหุ้นส่ วนในกิจการมีฐานะยากจนจึงทาให้ไม่สามารถเพิ่มทุนในกิจการได้ แต่ในที่สุด
ก็สามารถเปิ ดดาเนินกิจการได้ในช่วงท้ายของภาคการศึกษา
ธุ รกิจ ค.ร.ก มีรายได้จากการขายสิ นค้ารวมทั้งสิ้ น 5,642 บาท เมื่อหักต้นทุนขาย
และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการจานวน 3,565 บาท กิ จการมี กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น
2,077 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนกาไรต่อยอดขายเท่ากับ 36.81 % ซึ่งเป็ นตัวเลขผลกาไรที่นอ้ ยและไม่
คุม้ ค่าต่อการดาเนินธุรกิจต่อไปเนื่องจากมีหุน้ ส่วนกิจการถึง 3 คน
จากความเห็ น ของหุ่ น ส่ ว นในกิ จ การ มี ค วามเห็ น ว่า ขอยุติ ก ารด าเนิ น กิ จ การ
เนื่องจากผลกาไรจากการดาเนินงานยังไม่คุม้ ค่าต่อการดาเนินธุรกิจ จุดขายปั จจุบนั เป็ นจุดขายที่ไม่
มัน่ คงถาวรเนื่ องจากตั้งขายบริ เวณริ มถนน การเริ่ มต้นกิจการไม่มีการศึกษาข้อมูลของธุ รกิจที่ดีพอ
อี ก ทั้ง ไม่ มี ค วามถนั ด ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ จึ ง เป็ นเหตุ ผ ลที่ ไ ม่ ส ามารถพัฒ นานาไปสู่ ก ารเป็ น
ผูป้ ระกอบการได้ในธุรกิจนี้
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7. ธุรกิจ ตี๋ห่อย ไส้ กรอก พุงโต
ธุรกิจ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต เป็ นธุรกิจที่มีผลการดาเนินงานในระดับ พอใช้ การ
เริ่ ม ต้นธุ รกิ จในช่ วงแรกเป็ นการดาเนิ นธุ รกิ จในรู ป แบบหุ ้นส่ วนกิ จการ แต่ในภายหลังหุ้ นส่ วน
กิจการลาออกจากการเป็ นนักศึกษาในระหว่างการดาเนิ นธุ รกิจ จึงต้องปรับเป็ นธุ รกิจเจ้าของคน
เดียว โดยมีนายกฤษฎา จันคา นักศึกษาประกอบการทาหน้าที่บริ หารจัดการทั้งด้านการตลาด การ
ผลิ ต การเงิน และเป็ นแรงงานหลักในธุ รกิจ โดยใช้เงินทุนส่ วนตัวลงทุนในกิ จการทั้งหมด รวม
2,000 บาท เพื่ อใช้ในการ จัดซื้ อวัส ดุ อุ ป กรณ์ วัตถุ ดิบ ในการขาย และเป็ นเงิน ทุ นหมุ นเวี ยนใน
กิจการ
ตลอดระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ พบอุปสรรคสาคัญที่ทาให้การดาเนินธุรกิ จจน
ไม่สามารถเริ่ มต้นได้ในช่วงสองเดือนแรก คือ รู ปแบบธุรกิจที่นาเสนอต่อคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อ
ขออนุมตั ิดาเนินการกับการปฏิบตั ิจริ งไม่ตรงกัน ปัญหานักศึกษาหุ้นส่ วนในการลาออกจากการเป็ น
นักศึกษาในระหว่างภาคเรี ยน จึงทาให้กิจการขาดเงินทุนหมุนเวียน และการเปลี่ยนจุดขายสิ นค้าถึง
3 ครั้ง จึงทาให้ไม่มีความต่อเนื่ องในการดาเนิ นธุ รกิจ แต่สิ่งสาคัญที่คน้ พบจากการวิจยั ในครั้งนี้ คือ
นายกฤษฎา จันคา นักศึกษาประกอบการ ขาดความมุ่งมัน่ พยายามและความตั้งใจในการดาเนิ น
ธุรกิจ จึงทาให้การแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่พบในการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจจาลองมีความล่าช้าจนทา
ให้ผลการดาเนินการไม่ประสบความสาเร็จ
รายได้รวมตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) ในการดาเนิ น
ธุรกิจ กิจการสามารถสร้างยอดขายได้รวมทั้งสิ้ น 4,947 บาท และเมื่อหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการจานวน 5,150 บาท กิจการขาดทุนสุ ทธิจากการดาเนินงานทั้งสิ้ น 203 บาท
โดยสรุ ปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเกี่ยวกับโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิจ
ดังกล่าว มีความเห็นว่าขอยุติการดาเนินกิจการ เนื่องจากเมื่อทดลองดาเนินธุรกิจจริ งกลับพบว่า ไม่มี
ความชอบในการขายสิ นค้าประเภททอดและปิ้ งย่าง ผลกาไรจากการดาเนิ นไม่คุม้ ค่าต่อการดาเนิ น
ธุรกิจ จึงเป็ นเหตุผลที่ไม่สามารถพัฒนานาไปสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการได้ในธุรกิจนี้
หมวดที่ 3 ธุรกิจออนไลน์
1. ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely
ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely เป็ นธุรกิจที่มีผลการดาเนินงานในระดับ ปานกลาง
เป็ นการดาเนินธุรกิจผลิตเครื่ องประดับจากวัสดุดิบธรรมชาติในรู ปแบบ Handmade ขายสิ นค้าผ่าน
ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ มีรูป แบบการประกอบการแบบหุ้นส่ วน มีรายชื่ อนัก ศึก ษาหุ้นส่ วน
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ประกอบการดังนี้ นางสาวสุ ทธิดา ไกลถิ่น, นางสาวฉัตรลดา นาคภูรี และนางสาวจุฑามาส ใจหลัก
โดยมีนางสาวฉัตรลดา นาคภูรี เป็ นผูท้ าหน้าที่หลักในการบริ หารจัดการและการจัดแบ่งหน้าที่การ
ดาเนิ นงานภายในธุรกิจ แหล่งเงินทุนในกิจการมาจากการระดมทุนระหว่างหุ่นส่ วนเพื่อใช้เป็ นทุน
ตั้งต้นในกิจการคนละ 500 บาท รวมเป็ นเงิน 1,500 บาท โดยใช้ในการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ
และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สาเหตุที่มีการระดมทุนน้อยเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ และวัตถุดิบ
ที่ ใช้ในการผลิ ตมี ราคาไม่ สู งมาก อี ก ทั้งเป็ นการขายสิ นค้าประเภทออนไลน์ จึงมี ต้น ทุ น ในการ
ดาเนินการอยูใ่ นระดับต่า
ธุรกิจ Jarid Handmade Jewely ที่เห็นพัฒนาการเด่นชัดที่สุด คือด้านผลิตภัณฑ์ที่มี
การปรับปรุ งรู ปแบบให้มีความสวยงามโดดเด่นโดยการปรับวิธีการผลิตถึง 3 ครั้ง จนได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีความสวยงามโดดเด่นและสามารถขายได้ ด้านการบริ หารจัดการภายใน นักศึกษาประกอบการ
สามารถจัด แบ่ ง หน้ า ที่ ก ารด าเนิ น งานได้เป็ นอย่ า งดี ถึ ง แม้จ ะพบปั ญ หาความขัด แย้ง ในการ
ดาเนิ นงานบ้างแต่ก็สามารถหาข้อสรุ ปเพื่ อให้การดาเนิ นธุ รกิจดาเนิ นต่อได้ด้วยความราบรื่ น แต่
ในช่วงท้ายของการดาเนิ นธุ รกิจ พบว่าความตั้งใจและความทุ่มเทในด้านการตลาดลดน้อยลง อีกทั้ง
มีปั ญ หาเรื่ องการสื่ อสารกับ ชาวต่างชาติ กอรปกับต้นทุนค่าขนส่ งที่ มี ราคาสู งจึงเป็ นอุปสรรคที่
สาคัญที่ไม่สามารถขยายกลุ่มลูกค้าไปยังต่างประเทศได้
ผลการดาเนิ นการธุ รกิจ Jarid Handmade Jewely มีรายได้จากการขายสิ นค้ารวม
ทั้งสิ้ น 7,370 บาท หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 7,472 บาท กิจการขาดทุน
สุ ท ธิ จากการดาเนิ น งานทั้งสิ้ น 102 บาท คิ ดเป็ นอัตราส่ วนผลก าไรต่ อยอดขายเท่ ากับ -1.38 %
สาเหตุ ที่ กิ จ การขาดทุ น เนื่ อ งจากในช่ ว งท้ายของการด าเนิ น ธุ รกิ จ Jarid Handmade Jewely ไม่
สามารถสร้างยอดขายได้มากนัก เนื่ องจากไม่มีการส่ งเสริ มการขาย ขาดตั้งใจในการทาธุ รกิจอย่าง
จริ งจัง อีกทั้งไม่สามารถสื่ อสารกับชาวต่างชาติ เพื่อขายและจัดส่ งสิ นค้าไปให้กับชาวต่างชาติได้
เนื่องจากพบปัญหาค่าขนส่ งที่สูง จึงเป็ นสาเหตุทาให้ตน้ ทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หารสูงกว่า
รายรับในช่วงเดือนสุดท้ายของการดาเนินธุรกิจ
โดยสรุ ปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเกี่ยวกับโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิจ
ดังกล่าว มีความเห็นว่าจะยังดาเนิ นธุรกิจต่อไปและจะหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาตลาดบนสื่ อ
สังคมออนไลน์ และพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการขายให้กบั ธุ รกิ จ
มากยิ่งขึ้น พร้อมค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อให้กิจการสามารถดารงอยู่ได้อย่างยัง่ ยืน
ธุ ร กิ จ Jarid Handmade Jewely ถึ ง แม้จ ะเป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ลประกอบการขาดทุ น แต่ เนื่ อ งจาก
ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น และมีโอกาสในการขายสิ นค้าไปยังต่างประเทศ จึงเป็ นอีกหนึ่ งธุรกิจที่
สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการในธุรกิจออนไลน์ได้ต่อไป
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2. ธุรกิจจาหน่ ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์ มาตรฐาน ม.อ.ก
ธุรกิจ จาหน่าย ตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก เป็ นธุรกิจที่มีผลการดาเนิ นงานใน
ระดับ ดี ม าก เป็ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขายสิ น ค้าผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี รู ป แบบการ
ประกอบการแบบหุ่ นส่ วน มีรายชื่ อนักศึกษาหุ่ นส่ วนประกอบการดังนี้ นางสาววิภารัตน์ วันนอก,
นางสาววิไลวรรณ ขันยา และนางสาวธัญญานุช อรุ ณโรจน์ โดยมีนางสาวธัญญานุช อรุ ณโรจน์ เป็ น
ผูท้ าหน้าที่หลักในการบริ หารจัดการและการจัดแบ่งหน้าที่การดาเนินงานภายในธุรกิจ แหล่งเงินทุน
ในกิจการมาจากการระดมทุนระหว่างหุ่ นส่ วนเพื่อใช้เป็ นทุนตั้งต้นในกิจการคนละ 500 บาท รวม
เป็ นเงิน 1,500 บาท โดยใช้ในการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
สาเหตุที่มีการระดมทุนน้อยเนื่ องจากการขายสิ นค้าจะเป็ นไปในลักษณะของการรับคาสั่งซื้ อสิ นค้า
จากหน้าเพจในสื่ อสังคมออนไลน์ รับชาระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking หลังจากนั้นจะส่ งคา
สั่งซื้ อนั้นไปยังโรงงานผูผ้ ลิต พร้อมชาระเงินเพื่อให้โรงงานเป็ นผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้า
โดยตรง จึงทาให้ไม่มีตน้ ทุนจมในสิ นค้าคงคลัง ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการภายในธุรกิจจึงอยูใ่ น
ระดับต่า
ธุ รกิ จ จาหน่ าย ตุ๊ ก ตา บิ๊ ก ไซด์ม าตรฐาน ม.อ.ก มี รายได้จากการขายสิ น ค้ารวม
ทั้งสิ้ น 64,850 บาท เมื่ อหั ก ต้น ทุ น ขายและค่ าใช้จ่ายในการด าเนิ น การจานวน 54,260.67 บาท
กิ จการมี กาไรสุ ท ธิ จากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 10,589.33 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนกาไรต่อยอดขาย
เท่ากับ 16.32 % อัตราส่ วนกาไรนี้ถึงแม้จะเป็ นตัวเลขที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับยอดขายสิ นค้า แต่ใน
ด้า นของค่ าใช้จายในการดาเนิ น งานกิ จการได้ปั่ น ส่ วนเงิ น เพื่ อ แบ่ ง จ่ า ยเป็ นค่ า ตอบแทนให้ กับ
หุ้นส่ วนประกอบการที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วย จึงเป็ นกิจการที่ประสบความสาเร็ จในด้านการบริ หาร
เงินทุนในโครงงานธุรกิจจาลองครั้งนี้
โดยสรุ ปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเกี่ยวกับโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิจ
ดังกล่าว มีความเห็นว่าจะยังดาเนิ นธุรกิจต่อไปและจะหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาตลาดบนสื่ อ
สั ง คมออนไลน์ เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพและโอกาสในการขายให้ กับ ธุ ร กิ จ มากยิ่ ง ขึ้ น พร้ อ มค้น หา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ ควบคู่ไปกับการขายตุ๊กตาเพื่อให้กิจการสามารถดารงอยู่ได้อย่างยัง่ ยืน
ธุรกิจจาหน่าย ตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก จึงเป็ นอีกหนึ่ งธุ รกิจที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ การ
เป็ นผูป้ ระกอบการในธุรกิจออนไลน์ได้ต่อไป
3. ธุรกิจจาหน่ ายรองเท้ า Out let Online
ธุ รกิจ จาหน่ าย รองเท้า Out let Online เป็ นธุ รกิจที่ มี ผลการดาเนิ นงานในระดับ
พอใช้ ดาเนินธุรกิจขายสิ นค้ารองเท้า Out let จากผูผ้ ลิตสิ นค้าแบรนด์ต่าง ๆ ด้วยการรับคาสั่งซื้ อจาก
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หน้าเพจสังคมออนไลน์ท้ งั 2 ช่องทาง คือ Facebook และ Instagram รับชาระเงินจากลูกค้าแล้วส่ ง
คาสั่งซื้อไปยังโรงงานผูผ้ ลิตเพื่อจัดส่ งให้กบั ลูกค้าต่อไป ซึ่งมีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกับ
ธุรกิจจาหน่าย ตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก
ธุ รกิจจาหน่ ายรองเท้า Out let Online มีรูปแบบการประกอบการแบบหุ่ นส่ วน มี
รายชื่อนักศึกษาหุน้ ส่ วนประกอบการดังนี้ นางสาวรชนิชล ปันปุ๊ ด และนางสาวชมพูนุช ผาตา โดย
มี น างสาวรชนิ ช ล ปั น ปุ๊ ด เป็ นผูท้ าหน้าที่ ห ลัก ในการบริ ห ารจัด การและการจัดแบ่ งหน้าที่ ก าร
ดาเนิ นงานภายในธุรกิจ แหล่งเงินทุนในกิจการมาจากการระดมทุ นระหว่างหุ่นส่ วนเพื่อใช้เป็ นทุน
ตั้งต้นในกิจการคนละ 2,000 บาท รวมเป็ นเงิน 4,000 บาท โดยใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เท่ านั้น สาเหตุ ที่มี การระดมทุนน้อยเนื่ องจากการขายสิ นค้าจะเป็ นไปในลักษณะของการรั บค า
สั่งซื้ อสิ นค้าจากหน้าเพจในสื่ อสังคมออนไลน์ รับชาระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking หลังจาก
นั้นจะส่ งคาสั่งซื้อนั้นไปยังโรงงานผูผ้ ลิต พร้อมชาระเงินเพื่อให้โรงงานเป็ นผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าไปยังที่อยู่
ของลูกค้าโดยตรง จึงทาให้ไม่มีตน้ ทุนจมในสิ นค้าคงคลัง ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการภายใน
ธุรกิจจึงอยูใ่ นระดับต่า
ตลอดระยะเวลาในการดาเนิ นการ ธุ รกิจจาหน่ายรองเท้า Out let Online สามารถ
สร้ างยอดขายได้รวมทั้งสิ้ น 18,860 บาท และเมื่ อหักต้นทุ นขายและค่ าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ
จานวน 20,820 บาท กิจการขาดทุนสุ ทธิจากการดาเนินงานทั้งสิ้ น 1,960 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนต่อ
ยอดขายเท่ า กับ - 10.39 % สาเหตุ ที่ ท าให้ กิ จ การขาดทุ น เนื่ อ งมากจากยอดขายน้อ ย และเสี ย
ค่าใช้จ่ายไปกับการโฆษณาบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์จานวนมาก แต่ไม่สามารถทาให้ยอดการ
สั่งซื้ อสิ นค้าเพิ่ มขึ้นได้มากกว่าปกติ ซึ่ งเกิ ดจากการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและระยะในการ
โฆษณาผิดพลาด อีกทั้งการส่ งเสริ มการขายยังเน้นไปที่ส่วนลดการค้าจึงทาให้ผลกาไรอยู่ในระดับ
ต่า ที่ สาคัญที่สุ ด คือ นักศึ กษาประกอบการทั้ง 2 คนในธุ รกิ จไม่มีความตั้งใจในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ขาดความต่อเนื่ องของการท าตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ ขาดความใส่ ใจ และมุ่ งมั่นในการท า
ตลาดอย่างจริ งจัง ไม่สามารถสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดได้ อีกทั้งสิ นค้าที่ขาย
เป็ นสิ นค้าหาซื้ อได้ทวั่ ไป คู่แข่งขันในตลาดมี จานวนมาก เกิ ดการส่ งครามราคาเพื่ อแย่งชิ งลูกค้า
ถึงแม้จะทุ่มเทงบประมาณไปกับการส่ งเสริ มการขายโดยเฉพาะส่ วนลดการค้า สร้างยอดขายเข้ามา
ในกิจการเพิ่มขึ้น แต่ผลกาไรที่ได้รับกลับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานและส่ งผลให้
กิจการขาดทุนในที่สุด
โดยสรุ ปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเกี่ยวกับโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิจ
ดังกล่าว มีความเห็นว่าขอยุติกิจการเนื่องจากคู่แข่งขันในตลาดมาก เกิดส่ งครามราคาจนทาให้กาไร
ต่ อ หน่ ว ยต่ า ไม่ คุ ้ม ค่ ากับ การลงทุ น และการด าเนิ น ธุ ร กิ จต่ อ ไป อี ก ทั้ง มาค้น พบว่ า ตนเองไม่ มี
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ความชอบในการดาเนินธุรกิจในรู ปแบบออนไลน์ จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ธุรกิจจาหน่ายรองเท้า Out
let Online ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการได้
4. ธุรกิจ Cokyqler
ธุ รกิจ Cokyqler ของนายวีระลักษณ์ ไคร้ม่วง เป็ นธุ รกิจที่มีผลการดาเนิ นงานใน
ระดับ ดี ม าก เป็ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขายสิ น ค้าผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี รู ป แบบการ
ประกอบการแบบเจ้าของคนเดี ยว แหลงเงิ นทุนมาจากการกู้ยืม จากครอบครั วแบบไม่มี ดอกเบี้ ย
หน้าที่ ต่างๆในกิ จการสามารถบริ ห ารจัดการได้ด้วยตนเองเนื่ องจากเป็ นธุ รกิ จขนาดเล็ก แหล่ ง
เงินทุนในกิจการมาจากการกู้ยืมจานวน 10,000 บาท โดยใช้ในการจัดซื้ อสิ นค้าเพื่ อจัดเก็บไว้รอ
จาหน่าย และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การจาหน่ายใช้วิธีการจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
Instragram เพียงช่องทางเดียว ทาการรับคาสั่งซื้ อ ราระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ และจัดส่ งสิ นค้า
ให้กบั ลูกค้าตามที่อยู่จดั ส่ ง ในช่วงแรกของการเริ่ มต้นกิจการ อาจมียอดขายสิ นค้าน้อยเนื่ องจากขาด
การดาเนิ นกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม แต่นักศึกษาประกอบการก็สามารถปรับตัวและหา
วิธีการทางการตลาดที่สามารถเพิ่มการรับรู ้และสร้างความรู ้จกั ให้เกิดขึ้นกับ Instragram Page ของ
กิจการได้ในที่ สุ ด ถึงแม้จะพบปั ญ หาจากคู่คา้ และสิ นค้าที่ ส่ งมาล่าช้า แต่กิ จการก็ส ามารถอาศัย
ช่วงเวลาดังกล่าวผลักดันสิ นค้าที่คา้ งอยูใ่ นคลังสิ นค้าในระหว่างรอสิ นค้าใหม่
ตลอดระยะเวลาในการดาเนิ นการ ธุ รกิจ Cokyqler พบเจอกับอุปสรรคสาคัญคือ
สิ น ค้า ไม่ พ อขายเนื่ อ งจากผูจ้ ัด ส่ งสิ น ค้าไม่ ส่ งสิ น ค้าตามก าหนดเวลาและมี เวลารอคอยสิ น ค้า
ค่อนข้างนาน อี กทั้งเป็ นการพึ่ งพาผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าเพียงรายเดี ยว รายได้รวมตลอดระยะเวลา1 ภาค
การศึกษาในการดาเนิ นการ กิจการสามารถสร้างยอดขายได้รวมทั้งสิ้ น 19,562 บาท และเมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจานวน 11,102 บาท กิจการมีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 8,460
บาท คิดเป็ นอัตราส่วนผลกาไรต่อยอดขายเท่ากับ 43.24 % สาเหตุที่ธุรกิจ Cokyqler มีตวั เลขของผล
ประกอบการที่ดีมาจากความพยายามและความทุ่มเทในการทาตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่อง และจริ งจัง มีการบริ หารจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยสรุ ปความเห็นของนักศึกษาประกอบการเกี่ยวกับโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิจ
ดังกล่าว มีความเห็นว่าขอยุติกิจการเนื่องจากพบว่า ความชื่นชอบส่วนตัวไม่ได้ชอบการขาย และไม่
ชอบการดาเนินธุ รกิจในรู ปแบบออนไลน์ แต่ชื่นชอบการซื้ อสิ นค้ามากกว่า จึงเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทา
ให้ธุรกิจ Cokyqler ไม่สามารถพัฒนาสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการได้
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ส่ วนที่ 2 สรุปผลโครงงานธุรกิจจาลองที่สามารถดาเนินกิจการต่ อ และที่โครงงานธุรกิจจาลองที่ขอ
ยุติกจิ การ
จากผลการดาเนินโครงงานธุรกิจจาลองในรายวิชาโครงงานการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ของนักศึกษาสาขาการเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561 จากจานวน 12 ธุ รกิจในสาม
หมวด พบธุ รกิ จที่ สามารถพัฒนาสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการได้จานวน 3 ธุ รกิ จ ได้แก่ หมวดธุ รกิ จ
เฟรนไชส์ จานวน 1 ธุรกิจ คือ ธุ รกิจ ต. เนื้ อย่าง หมวดธุ รกิจออนไลน์ จานวน 2 ธุ รกิจ ได้แก่ ธุรกิจ
Jarid Handmade Jewelry และธุรกิจจาหน่ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก
ธุ รกิจที่ ไม่ ส ามารถพัฒ นาไปสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการได้จานวน 9 ธุ รกิจ ได้แก่
หมวดธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ ม ได้แก่ ธุ รกิ จ Dr. Grill หมูย่างกะทิ สด, ธุ รกิจ Chicken Q, ธุ รกิ จ
มิสเตอร์เกลียว, ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด, ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI), ธุรกิจขนม ค.ร.ก, และ
ธุ รกิจ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุ งโต หมวดธุ รกิ จออนไลน์ ได้แก่ ธุ รกิ จจาหน่ ายรองเท้า Out let Online
และธุรกิจ Cokyqler
จากข้อสังเกตพบว่าธุรกิจที่ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่
อยูใ่ นหมวดของธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม และหมวดธุรกิจออนไลน์ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั ตาราง
ดังนี้
ตารางที่ 5.1 แสดงโครงงานธุรกิจจาลองที่สามารถดาเนิ นกิจการต่อ และที่โครงงานธุรกิจจาลองที่
ขอยุติกิจการ
เงินลงทุนใน ผลตอบแทน
ผลการ
กิจการ
จากการลงทุน ดาเนินงาน
ธุรกิจที่ดาเนินกิจการต่ อ
1 ธุรกิจ ต. เนื้อย่าง
33,800.00
35,674.00
คืนทุน
2 ธุรกิจ Jarid Handmade Jewelry
1,500.00
-102.00
ไม่คมุ้ ทุน
3 ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยตุ๊ ก ตา บิ๊ ก ไซด์ ม าตรฐาน
1,500.00
10,589.33
คืนทุน
ม.อ.ก
ธุรกิจที่ยุติกจิ การ
1 ธุรกิจ Dr. Grill หมูยา่ งกะทิสด
45,000.00
25,769.00
ไม่คมุ้ ทุน
2 ธุรกิจ Chicken Q
9,975.00
4,696.00
ไม่คมุ้ ทุน
3 ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว
11,853.00
5,164.00
ไม่คมุ้ ทุน
4 ธุรกิจ EP หมูทอดนมสด
8,000.00
- 4,930.00
ไม่คมุ้ ทุน
5 ธุรกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI)
8,000.00
4,392.00
ไม่คมุ้ ทุน
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

6
7
8
9

ธุรกิจขนม ค.ร.ก
ธุรกิจ ตี๋ห่อย ไส้กรอก พุงโต
ธุรกิจจาหน่ายรองเท้า Out let Online
ธุรกิจ Cokyqler

เงินลงทุนใน ผลตอบแทน
ผลการ
กิจการ
จากการลงทุน ดาเนินงาน
4,665.00
2,077.00
ไม่คมุ้ ทุน
2,000.00
- 203.00
ไม่คมุ้ ทุน
2,000.00
- 1,960.00
ไม่คมุ้ ทุน
10,000.00
8,460.00
ไม่คมุ้ ทุน

จากตารางที่ 27 พบว่ามีธุรกิจที่มีผลกาไรจากการดาเนินโครงงานธุรกิจจาลอง รวม
ทั้งสิ้ น 8 ธุ รกิจ ได้แก่ ธุ รกิจ ต. เนื้ อย่าง, ธุ รกิจจาหน่ ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก, ธุ รกิจ Dr.
Grill หมูย่างกะทิส ด, ธุ รกิ จ Chicken Q, ธุ รกิจมิ ส เตอร์ เกลียว, ธุ รกิจบัวลอยไฮโซ (EAZI LAZI),
ธุรกิจขนม ค.ร.ก และธุรกิจ Cokyqler ส่ วนธุรกิจที่ขาดทุนจากการดาเนินโครงงานธุรกิจจาลองรวม
ทั้งสิ้ น 3 ธุ รกิ จ ได้แก่ ธุ รกิ จ Jarid Handmade Jewelry, ธุ รกิจ EP หมูทอดนมสด, ธุ รกิจ ตี๋ห่อย ไส้
กรอก พุงโต และ ธุรกิจจาหน่ายรองเท้า Out let Online
ถึง แม้ธุรกิ จ Jarid Handmade Jewelry จะมี ผลประกอบการขาดทุ น แต่เนื่ องจาก
ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น มีโอกาสและยังมียอดสั่งซื้ อเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง จึงต้องการดาเนินธุ รกิจ
ต่อไป
จากตารางที่ 27 พบว่า ธุ รกิจที่ มีผลกาไรสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุ รกิ จ ต.เนื้ อ
ย่าง มีผลกาไรจากการดาเนิ นงานเท่ากับ 35,674.00 บาท รองลงมา คือ ธุ รกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิ
สด มีผลกาไรจากการดาเนินงานเท่ากับ 25,769.00 บาท และธุ รกิจจาหน่ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน
ม.อ.ก มีผลกาไรจากการดาเนินงานเท่ากับ 10,589.33 บาท เป็ นอันดับสุดท้าย
ในส่ วนของธุ รกิจที่มีผลกระกอบการขาดทุนสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุ รกิจ EP
หมูทอดนมสด ขาดทุนสุ ทธิจากการดาเนิ นงานเท่ากับ 4,930.00 บาท รองลงมา คือ ธุรกิจจาหน่าย
รองเท้า Out let Online ขาดทุนสุ ทธิจากการดาเนิ นงานเท่ากับ 1,960.00 บาท และ ธุรกิจ ตี๋ห่อย ไส้
กรอก พุงโต ขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานเท่ากับ 203.00 บาท เป็ นอันดับสุดท้าย
โครงงานธุรกิจที่สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 3 เดือน มีจานวนทั้งสิ้ น 2 ธุ รกิจ
ได้แก่ ธุ รกิ จ ต. เนื้ อย่าง มี ผลประกอบการมากกว่าเงิน ลงทุ น เท่ ากับ 1,874.00 บาท และ ธุ รกิ จ
จาหน่ายตุ๊กตา บิ๊กไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก มีผลประกอบการมากกว่าเงินลงทุนเท่ากับ 9,089.33 บาท
โครงงานธุรกิจที่ไม่สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 3 เดือนในการดาเนินโครงงาน
ธุ รกิจจาลอง มีจานวนทั้งสิ้ น 10 ธุ รกิจ ได้แก่ ธุ รกิจ Jarid Handmade Jewelry มีผลประกอบการต่า
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กว่าเงินลงทุน เท่ากับ 1,602.00 บาท, ธุ รกิจ Dr. Grill หมูย่างกะทิสด มีผลประกอบการต่ากว่าเงิน
ลงทุ น เท่ า กับ 19,231.00 บาท, ธุ ร กิ จ Chicken Q มี ผ ลประกอบการต่ า กว่าเงิ น ลงทุ น เท่ ากับ
5,279.00 บาท, ธุรกิจมิสเตอร์เกลียว มีผลประกอบการต่ากว่าเงินลงทุน เท่ากับ 6,689.00 บาท, ธุรกิจ
EP หมูทอดนมสด มีผลประกอบการต่ากว่าเงินลงทุน เท่ากับ 12,930.00 บาท, ธุ รกิจบัวลอยไฮโซ
(EAZI LAZI) มี ผลประกอบการต่ ากว่าเงินลงทุ น เท่ากับ 3,608.00 บาท, ธุ รกิ จขนม ค.ร.ก มี ผล
ประกอบการต่ ากว่าเงิน ลงทุ น เท่ ากับ 2,588.00 บาท, ธุ รกิ จ ตี๋ ห่ อย ไส้ก รอก พุ งโต ค.ร.ก มี ผล
ประกอบการต่ากว่าเงินลงทุ น เท่ ากับ 2,203.00 บาท, ธุ รกิจจาหน่ ายรองเท้า Out let Online มีผล
ประกอบการต่ากว่าเงินลงทุน เท่ากับ 3,960.00 บาท และธุรกิจ Cokyqler Online มีผลประกอบการ
ต่ากว่าเงินลงทุน เท่ากับ 1,540.00 บาท
ส่ วนที่ 3 สรุ ปปั ญ หาที่พ บกจากการด าเนิ นโครงงานธุ รกิจจ าลองและข้ อเสนอแนะเพื่ อปรั บ ปรุ ง
กระบวนารจัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานการเป็ นผู้ประกอบการ จากการประชุ ม
ร่ วมกัน ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้ องประชุ มเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
จากการประชุมร่ วมกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 และนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
ที่เข้าร่ วมรับฟัง พบปั ญหาจากการดาเนิ นโครงงานธุรกิจจาลอง และข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาโครงงานการเป็ นผูป้ ระกอบการในภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 ดังนี้
1. ปั ญหาที่พบจากการดาเนินโครงงานธุรกิจจาลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา
2561
- ปัญหาเรื่ องเงินทุนในธุรกิจมีไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณสนับสนุน จึงทาให้การ
ดาเนินโครงงานธุรกิจจาลองต้องระดมทุนจากนักศึกษา ซึ่ งนักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีรายได้และมี
ฐานะยากจนจึงเป็ นอุปสรรคสาคัญในการเริ่ มต้นธุรกิจ
- นักศึกษาที่ร่วมดาเนินโครงงานธุรกิจจาลองบางคนต้องทางานระหว่างศึกษาเพื่อ
หาเลี้ยงตนเองและเก็บเงินเพื่อชาระค่าลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาถัดไปจึงทาให้ไม่สามารถ
ทุ่มเทเวลาเพื่อดาเนินโครงงานธุรกิจจาลองได้อย่างเต็มที่
- เนื่องจากการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาโครงงานการเป็ นผูป้ ระกอบการอยู่
ในช่ วงภาคการศึ กษาที่ 1 ของทุ ก ปี หรื อตั้งแต่ เดื อน มิ ถุ นายน ไปจนถึ ง ต้น เดื อนตุ ล าคม ซึ่ งอยู่
ในช่วงฤดูมรสุ ม จึงทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ในการขาย และเป็ นอุปสรรคต่อ
การขายสิ นค้า
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- การเริ่ ม ต้นธุ รกิ จมีความยากและเหน็ดเหนื่ อย ต้องใช้เงินทุน ที่ มี อยู่อย่างจากัด
อย่างคุม้ ค่า จึงควรพิจารณาและศึกษาให้มีความรู ้รอบในธุรกิจทา เพราะมีความสาคัญทุกอย่างทุก
ส่ วน หากเริ มต้นไม่ดี ลืมไตรตรองเพียงเล็กน้อยจนธุ รกิจดาเนิ นผิดพลาด ต้องเริ่ มต้นใหม่ท้ งั หมด
- ปัญหาในการทางานร่ วมกัน พบว่า ยิ่งมีสมาชิกในกลุ่มโครงงานธุ รกิจมากเท่าใด
ย่อมมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการจัดการ อีกทั้งพบปั ญหาความขัดแย้งที่เกิดจากความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ตรงกันมากขึ้นเท่านั้น
- ปั ญ หาที่ เกิ ด จากการเตรี ย มความพร้ อ มในการท าโครงงานธุ รกิ จจ าลองน้อ ย
เกินไป อีกทั้งระยะเวลาในการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจจาลองสั้น จึงทาให้โครงงานธุ รกิจที่มีผลกาไร
แต่ใช้เงินลงทุนในกิจการสูงไม่สามารถคืนทุนได้ทนั ในระยะเวลาเพียง 3 เดือน
- ปัญหาทาเลที่ต้ งั ที่ไม่มีศกั ยภาพ และถูกผูท้ รงอิทธิพลในพื้นที่ขบั ไล่เนื่องจากขาด
พื้นที่สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อใช้เป็ นสถานที่เรี ยนรู ้และฝึ กหัดในการดาเนิ น
โครงงานธุรกิจจาลอง
- นักศึกษาขาดองค์ความรู ้สาคัญในด้านการจัดทาสื่ อ การโฆษณาสิ นค้า และการ
ทาตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อนามาปรับใช้กบั การดาเนิ นโครงงานธุรกิจจาลอง จึงทาให้การ
ลงโฆษณาบนสื่ อออนไลน์ ข าดความน่ าสนใจ การก าหนดกลุ่มเป้ าหมายในการเข้าถึ งโฆษณา
ผิดพลาด ทาให้เสี ยงบประมาณไปกับค่าโฆษณาโดยเปล่าประโยชน์ เพราะไม่สามารถสื่ อสารไปยัง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
- นักศึกษายังขาดองค์ความรู ้ในด้านการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการโต้ตอบ
กับชาวต่างชาติและขายสิ นค้า จึงทาให้เสี ยโอกาสในการขายไปยังตลาดต่างประเทศ
2. ข้ อเสนอแนะจากการดาเนินโครงงานธุรกิจจาลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา
2561
- การดาเนิ นโครงงานธุ รกิจจาลอง ควรมีระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิจที่ นานขึ้น
โดยอาจกาหนดให้มี รายวิชาที่ มีค วามต่อเนื่ องโดยควรเริ่ ม ตั้งแต่ ช้ นั ปี ที่ 1 จนถึ งชั้นปี ที่ 4 เพื่ อให้
นักศึกษาได้เตรี ยมความพร้อมในทุกด้านและมีเวลาเตรี ยมตัวก่อนเริ่ มโครงงานธุรกิจจริ ง
- ควรย้ายการเรี ยนการสอนรายวิชาโครงงานการเป็ นผูป้ ระกอบการไปยังภาค
การศึกษาที่ 2 เนื่ องจากในช่วงภาคเรี ยนที่ 1 อยู่ในฤดูมรสุ มเป็ นอุปสรรคต่อการขายสิ นค้าในที่เปิ ด
โล่ง และยังเป็ นช่วง Low season ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงทาให้มีปริ มาณของนักท่องเที่ยวน้อย
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- ในเรื่ อ งของเงิน ทุนสนับ สนุ น หากมหาวิทยาลัยฯ หรื อทางคณะฯ ไม่ส ามารถ
สนับสนุ นได้ คณาจารย์ในภาควิชาควรจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นเพื่อให้นักศึกษาได้จดั ทาแผน
ธุรกิจเสนอขอกูเ้ งินเพื่อใช้ในการเริ่ มต้นโครงงานธุรกิจจาลองต่อไป
- มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ ควรให้ความสาคัญกับการจัดทาโครงงานธุรกิจจาลอง
ของนักศึกษา ควรมี พ้ืนที่ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทาความเข้าใจในการเริ่ มต้น
ประกอบธุ รกิจ โดยอาจจัดพื้นที่ เพื่อให้นักศึ กษาได้ออกร้านขายสิ นค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ หรื อ
พื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ เกิดองค์ความรู ้ดา้ นการดาเนิ นธุรกิจ สามารถสร้างรายได้
ในระหว่างการศึกษาอีกด้วย
- นัก ศึ ก ษายัง ขาดองค์ค วามรู ้ ใ นด้านการประกอบการจากผูป้ ระกอบการจริ ง
โดยเฉพาะการประกอบการในสื่ อสังคมออนไลน์ ทางหลักสู ตรจึงควรจัดหาวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ
และมีความเชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู ้ โดยอาจบูรณาการกับรายวิชาในหลักสู ตรนิเทศศาสตร์ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถจัดทาสื่ อออนไลน์ที่น่าสนใจ ใช่ภาษาในการนาเสนอสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ได้อย่างถูกต้อง
- ทางหลักสู ตรการเป็ นผูป้ ระกอบการควรส่ งเสริ มให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะด้านการสนทนาเพื่อการนาเสนอและขายสิ นค้า โดยอาจจัด
โครงการฝึ กอบรมภาษาอัง กฤษเฉพาะด้า น เน้ น การฝึ กปฏิ บัติ เพื่ อ รองรั บ การขายสิ น ค้ากับ
ชาวต่างชาติและในสื่ อสังคมออนไลน์ เพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้าไปยังชาวต่างชาติ
อภิปรายผลการวิจัย
1. โครงงานธุ รกิจจาลองที่สามารถพัฒนาไปสู่ การประกอบการได้ มีจานวนทั้งสิ้ น
3 ธุ รกิจ ได้แก่ ได้แก่ ธุรกิจ ต. เนื้ อย่าง, ธุรกิจ Jarid Handmade Jewelry และธุ รกิจจาหน่ายตุ๊กตา บิ๊ก
ไซด์มาตรฐาน ม.อ.ก ซึ่ งปัจจัยที่ส่งผลให้ท้ งั 3 โครงงานธุรกิจประสบความสาเร็ จ คือ ความสามารถ
และทักษะในการบริ หารจัดการธุ รกิจ ทั้งด้านแรงงาน ด้านการผลิต ด้านการตลาดและการขาย การ
จัดการความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความตั้งใจจริ งและทุ่มเทในการดาเนิ น
โครงงานธุรกิจ มีความพร้อมด้านเงินทุนที่ใช้ในกิจการ สามารถบริ หารเงินทุนที่มีอย่างจากัดเพื่อใช้
ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในกิจการได้อย่างคุม้ ค่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐ อมรภิญโญ
(2556) ได้ศึก ษาเรื่ อง รู ป แบบการประสบความส าเร็ จที่ ยงั่ ยืนของผูป้ ระกอบการรายย่อยในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่มีผลต่อความสาเร็ จ
ของผูป้ ระกอบการมี 4 ด้า น ประกอบด้ว ยความรู ้ ท ัก ษะด้า นการบริ ห าร ความตั้ง ใจ ทุ น และ
ประสบการณ์ จากการวิ เคราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ รู ป แบบการประสบความส าเร็ จ ที่ ย งั่ ยื น ของ
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ผูป้ ระกอบการรายย่อย พบ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ปั จจัยทางด้านส่ วนตัวและปั จจัยทางด้านการบริ หาร
เมื่ อวิเคราะห์ องค์ป ระกอบ พบว่าปั จจัยที่ มี ผลตอความส าเร็ จที่ ยงั่ ยืนของผูป้ ระกอบการรายย่อย
ประกอบไปด้วย 4 ปั จจัย คื อ ด้า นความรู ้ ท ัก ษะการบริ ห าร ด้า นทุ น ด้า นความตั้ง ใจและด้า น
ประสบการณ์
2. จากที่ กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่
ประสบผลสาเร็ จและสามารถดาเนินธุรกิจได้ยงั่ ยืน โดยมีองค์ประกอบ 10 ประการ ได้แก่ (1) ต้องมี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และคิ ด ค้น สิ่ ง ใหม่ ๆ (2) ต้อ งมี เป้ าหมายที่ จ ะประสบความส าเร็ จ (3) มี
ความสามารถกระตุน้ และจูงใจพนักงานให้รักองค์กร (4) รู ้จกั ความเสี่ ยง สามารถบริ หารความเสี่ ยง
ได้ดี (5) สร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่สถาบันหรื อหน่ วยงาน (6) มีพลัง ไม่หยุดนิ่ ง ไม้ทอ้ ถอย พร้อมสู ้
ต่อไป (7) เชื่ อมัน่ ในตัวเองไว้ใจตัวเอง (8) มีความพยายามและอดทน (9) มีความสามารถในการ
บริ หารงานเป็ นผูน้ าลูกน้อง กระตุน้ ให้ทุกคนทางานเต็มที่ (10) มีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้เพิ่มเติมได้
จากการสังเกตนักศึกษาตัวอย่าง คือ นายพนารักษ์ มะโน นักศึกษาประกอบการ ที่
ประสบความส าเร็ จ ในการด าเนิ น โครงงานธุ ร กิ จ จ าลองจนสามารถพัฒ นาต่ อ ไปสู่ ก ารเป็ น
ผูป้ ระกอบการได้ พบคุณลักษณะตรงตามที่กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรมได้กล่าวไว้ดงั นี้
2.1 ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และคิดค้นสิ่ งใหม่ๆ
ตลอดเวลาของการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจจาลอง นายพนารักษ์ มะโน มี
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบสิ นค้าที่จาหน่ายภายในร้านอยู่เสมอ มีการจัดรายการส่ งเสริ มการขายเป็ น
ประจาทุกเดือน และมองหาโอกาสในการขายสิ นค้าในช่างทางใหม่ๆ เช่น นาสิ นค้าออกร้านในงาน
ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรู ้จกั และเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้าให้มากขึ้น
2.2 ต้องมีเป้าหมายที่จะประสบความสาเร็จ
นายพนารักษ์ มะโน มีเป้ าหมายที่ชดั เจนในการประกอบธุ รกิจ ต.เนื้อย่าง
มีการนาเสนอตัวเลขของยอดขายสิ นค้า ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ ทาเลที่ต้ งั และลูกค้าเป้าหมาย
ที่ชดั เจน มองหาโอกาสนการขายสิ นค้าในช่องทางอื่น ๆ อยูเ่ สมอ
2.3 มี ค วามสามารถกระตุ้น และจู ง ใจพนั ก งานให้ รั ก องค์ ก ร และมี
ความสามารถในการบริ หารงานเป็ นผูน้ าลูกน้อง กระตุน้ ให้ทุกคนทางานเต็มที่
สิ่ งสาคัญที่ทาให้นายพนารักษ์ มะโน สามารถบริ หารงานร้านได้โดยไม่
พบปั ญหาในการดาเนิ นงานใด เนื่ องจากความมี น้ าใจ เห็ นอกเห็ นใจ ปกครองในรู ป แบบพี่น้อง
ครอบครัวที่ ส ามารถพู ดคุยกันได้ ให้ค่าตอบแทนที่ ยุติธ รรม และเป็ นแบบอย่าง เป็ นผูน้ าในการ
ปฏิบตั ิงานด้วยการทาให้ดูเป็ นตัวอย่าง สอนงานเป็ น เน้นการปฏิบตั ิ จึงทาให้ลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานใน
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ร้านมีกาลังใจและมีความตั้งใจในการทางาน โดยตลอดระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจไม่พบลูกจ้าง
ลาออกในระหว่างการดาเนินโครงงานธุรกิจจาลองแต่อย่างใด
2.4 รู ้จกั ความเสี่ ยง
สามารถบริ หารความเสี่ ยงได้ดี จากการสังเกตการดาเนินงานของธุรกิจ ต.
เนื้ อย่าง พบความเสี่ ยงในเรื่ องของยอดขายที่ตกต่าในช่วงฤดูฝน จานวนลูกค้าเบาบาง แต่นายพนา
รักษ์ มะโน ก็ได้แก้ไขสถานการณ์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กิจการกลับมามีกาไร ด้วยการยกทีมงานออ
กร้านขายสิ นค้า ณ งาน Fin market ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลลาปาง จนสามารถสร้างยอดขายให้
กิจการกลับมามีกาไรในที่สุด ในส่ วนของความเสี่ ยงด้านวัตถุดิบโดยเฉพาะเนื้ อวัวที่อาจขาดตลาด
นายพนารั ก ษ์ มะโน ได้แ ก่ ไ ขสถานการณ์ โ ดยเพิ่ ม ประเภทสิ น ค้า ย่ า งประเภทอื่ น ให้ มี ค วาม
หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้า
2.5 ความเชื่ อมัน่ และไว้ใจตัวเองและการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่สถาบัน
หรื อหน่วยงาน
จากการเตรี ยมความพร้ อมในการนาเสนอแผนธุ รกิ จ อี กทั้งความมัน่ ใจ
และกล้าที่ จะด าเนิ น ธุ รกิ จในรู ป แบบเจ้าของคนเดี ย วโดยใช้เงิ น ทุ น ส่ วนตัวทั้ง หมดเพื่ อเริ่ ม ต้น
โครงงานธุ รกิจจาลอง จึงทาให้ การนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิดาเนิ นโรงงานธุ รกิจ ต.เนื้ อย่าง ได้รับมติ
เป็ นเอกฉันท์ให้สามารถดาเนิ นงานตามเสนอ อีกทั้งจากการลงพื้นที่โดยการสุ่ มเพื่อตรวจสอบการ
ด าเนิ น งานของนั ก ศึ ก ษาประกอบการ พบว่า นายพนารั ก ษ์ มะโน มี ก ารด าเนิ น งาน มี ลู ก ค้า
ปฏิบตั ิงาน และขายสิ นค้าจริ ง ณ ลานกิจกรรม Think Park
จากการนาเสนอผลการดาเนินงานในทุกรอบให้กบั คณาจารย์ในหลักสู ตร
พบพัฒนาการที่ดีในการประกอบการ มีตวั เลขของผลกาไรที่ดีข้ ึนตามลาดับ จึงเป็ นที่เชื่อมัน่ ว่าจะ
สามารถเป็ นโครงงานธุรกิจจาลองที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการได้ในอนาคต
2.6 มี พ ลัง ไม่ ห ยุด นิ่ ง ไม้ท้อ ถอย พร้ อ มสู้ ต่ อ ไป มี ค วามพยายามและ
อดทน
การดาเนิ นโครงงานธุ รกิจในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน อยู่ในช่วง
ฤดูฝน จึงเป็ นอุปสรรคต่อการขายสิ นค้าในธุ รกิจ Street food ที่ มีหน้าร้ านตั้งอยู่ในลานกลางแจ้ง
โครงงานธุ รกิจ ต.เนื้ อย่าง ของนายพนารักษ์ มะโน ก็ได้รับผลกระทบนี่ เช่นกัน แต่ถึงแม้จะได้รับ
ผลประทบดังกล่าวนายพนารักษ์ มะโน นักศึกษาประกอบการก็มิได้ย่อท้อต่ออุปสรรค ยังคงขาย
สิ นค้าต่อไปและหาช่องทางเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้า เช่น จัดให้มีบริ การส่ งสิ นค้าในเขต อ.เมือง
จ.เชี ยงใหม่ แสวงหาช่ องทางขายเพิ่มเติ มเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย เช่น การนาทีมงานออกร้าน
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จ าหน่ า ยสิ น ค้า ณ งาน Fin Market จ.ล าปาง จนสามารถสร้ า งยอดขายในช่ ว งเวลาสั้ นๆ พลิ ก
สถานการณ์ให้กิจการกลับมามีกาไรในช่วงท้ายของการดาเนินโครงงานธุรกิจจาลองได้นที่สุด
2.7 มีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้เพิม่ เติมได้
ตลอดการดาเนินโครงงานธุรกิจจาลอง ภายหลังจากที่ได้รับคาแนะนาจาก
คณาจารย์ภายในหลัก สู ต ร ผูว้ ิ จัยพบถึ งพัฒ นาการในการบริ ห ารจัด การภายในที่ ดีข้ ึ น มี ก ารน า
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับใช้กบั การดาเนินโครงงานธุรกิจจาลอง อีกทั้งเมื่อหลักสู ตรเชิญวิทยากร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจจากภายนอก นายพนารักษ์ มะโน จะเข้ารับฟังและมีขอ้ ซักถาม
กับ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ อยู่เสมอ จึ งแสดงให้เห็ นถึ งความใฝ่ รู ้ และศักยภาพในการเป็ นผูป้ ระกอบการที่
ประสบความสาเร็จในอนาคต
จากคุณสมบัติทุกข้อที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ล้วนเป็ นสิ่ งสนับสนุนให้นายพนารักษ์
มะโน นั ก ศึ ก ษาประกอบการ สามารถพัฒ นาโครงงานธุ ร กิ จ จ าลอง ต.เนื้ อ ย่ า ง ไปสู่ ก ารเป็ น
ผูป้ ระกอบการที่มีศกั ยภาพ และเป็ นหนึ่งใน 3 ธุรกิจที่สามรถพัฒนาสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการได้ใน
ที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานการ
เป็ นผู้ประกอบการในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562
1. การจัด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าโครงงานการเป็ นผูป้ ระกอบการ ควร
กาหนดแผนการดาเนิ นงานให้มีระยะเวลาที่ชดั เจนในการนาเสนอแผนธุ รกิจจาลองของนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่ มต้นกระบวนการไปจนถึ งสิ้ นสุ ดระยะเวลาเพื่อให้นักศึ กษาได้เตรี ยมความพร้อมในการ
นาเสนอความก้าวหน้าต่าง ๆ
2. ในการจัด การเรี ย นการสอนควรมี แ บบฟอร์ ม รายงานความก้า วหน้ า ของ
โครงงานธุ รกิ จจาลองและรายงานงบการเงิน ที่ เป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน เพื่ อให้ง่ ายต่อ การบัน ทึ ก
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
3. ควรมี การจัดบู รณาการกับรายในหลัก สู ตรให้มี ค วามต่ อเนื่ องตั้งแต่ ช้ นั ปี ที่ 1
จนถึงปี ที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรี ยมความพร้อมผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้และวัดผลความก้าวหน้า
ในแต่ละชั้นปี
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4. ควรจัดโครงการบูรณาการเข้ากับโครงการในหลักสู ตร เช่น โครงการสร้างเสริ ม
ศักยภาพสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการ โดยเชิญผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นผูป้ ระกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมา
ให้ความรู ้แก่นักศึกษา เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในธุ รกิ จ เสริ มสร้างภูมิคุม้ กันในการประกอบธุ รกิจ
ธุ รกิจ เสริ ม ทักษะด้านการประกอบธุ รกิจ บนโลกดิ จิท ัลเพื่ อเพิ่ มโอกาสในการขายสิ นค้าบนสื่ อ
สังคมออนไลน์ ซึ่ งเป็ นช่องทางการขายที่ ได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั มีตน้ ทุนการลงทุนต่าแต่มี
ศักยภาพในการเข้าถึงกล่มลูกค้าเป้าหมายสูง
ข้อเสนอแนะต่ อนักศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการเตรียมความพร้ อมสู่ การเรียนใน
รายวิชาโครงงานการเป็ นผู้ประกอบการในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562
1. การด าเนิ น โครงงานธุ ร กิ จ จ าลอง นั ก ศึ ก ษาควรเตรี ย มความพร้ อ มในการ
ประกอบการโดยยึดหลักกระบวนการจัดการ 5 ประการดังต่อไปนี้
1.1 การวางแผน (Planning) การดาเนิ นโครงงานธุ รกิ จจาลอง นัก ศึกษา
ควรมีการวางแผนการดาเนิ นงานธุ รกิจโดยมองถึงการจัดการ การตลาด การผลิต การเงินและการ
บริ หารความเสี่ ยงให้รอบด้านผ่านการจัดทาแผนธุ รกิจที่มีความละเอียดสอดคล้องกับสถานการณ์
เป็ นไปได้ใ นทางปฏิ บ ัติ ซึ่ งแผนธุ ร กิ จ ที่ ดี เปรี ย บเสมื อ นเข็ม ทิ ศ ที่ จ ะน าทางให้ ธุ รกิ จ ก้าวไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้
1.2 การจัดองค์การ (Organizing) ในการดาเนิ นโครงงานธุ รกิ จสิ่ งสาคัญ
คือการบริ หารจัดการภายใน โดยเฉพาะการจัดแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในธุ รกิจรวมถึงการกาหนด
หน้าที่ของลูกจ้างที่กิจการจ้างเพื่อมาปฏิบตั ิงานภายในธุรกิจ นักศึกษาต้องสามารถวิเคราะห์งานต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการ จัดแบ่งหน้าที่งานให้มีความพอดีต่อศักยภาพของสมาชิกและลูกจ้างแต่ละคน
เพื่อให้การดาเนินงานมีความราบรื่ น ใช้แรงงานและพนักงานได้อย่างคุม้ ค่า
1.3 การจัด คนเข้าท างาน (Staffing) การด าเนิ น โครงงานธุ ร กิ จ จ าลอง
นักศึกษาประกอบการต้องมีการจัดทาตารางหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานรายสัปดาห์
หรื อรายเดือน เพื่อให้หุ้นส่ วน พนักงาน และลูกจ้างของ สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กิจการได้กาหนดไว้
1.4 การจัดการ (Directing) การดาเนินโครงงานธุรกิจจาลอง นักศึกษาต้อง
วางแผนการบริ หารจัดการงานทุกส่ วนให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งด้านการวางแผน การจัดองค์การ
การจัด คนเข้า ท างาน การจัด การด้านการตลาด การจัด การคลังสิ น ค้า และการขาย เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนิ นงานในธุ รกิ จมี ความราบรื่ น พร้อมเผชิ ญ กับปั ญ หาและความเสี่ ยงต่ าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้น ใน
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ระหว่างการดาเนินธุ รกิจ มีวิธีจดั การความเสี่ ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ การดาเนิ นงานในธุรกิจสามารถ
บรรลุตามเป้าหมาย หรื อเกิดปัญหาในระหว่างการดาเนินกิจการน้อยที่สุด
1.5 การควบคุม (Controlling) นัก ศึ ก ษาควรจัดทาแผนการควบคุมและ
วัดผลการดาเนิ นงานโดยเฉพาะในด้านของการตลาดและการส่ งเสริ มการขาย กาหนดตัวชี้ วดั ถึ ง
ความคุม้ ค่ าของการส่ งเสริ มการตลาดในแต่ละครั้ง ผลตอบรั บ หรื อยอดขายที่ กิจการได้กลับ มา
ภายหลัง การด าเนิ น กิ จ กรรมทางการตลาดดัง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความคุ้ ม ค่ า ของการใช้
งบประมาณ และทราบถึงกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการขายและการตลาด เพื่อนาผล
ที่ได้มาเป็ นแนวทางในการวางแผนจัดรายการส่ งเสริ มการขายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของกิจการ
ต่อไป
2. เสนอแนะในด้านส่ วนประสมทางการตลาด
นักศึกษาควรเตรี ยมความพร้อมด้านส่ วนประสมทางการตลาด 7 ประการ ดังนี้
2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ นักศึก ษาควรออกแบบและนาเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ให้มี
ความแตกต่างบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและเรื่ องราวของผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่
สนใจแก่ผูบ้ ริ โภค ทาการสารวจตลาด ศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ศึกษาคู่แข่งที่
ขายสิ น ค้าประเภทเดี ย วกัน ในตลาด วิเคราะห์ จุด แข็ง จุ ดอ่ อน เปรี ย บเที ย บ เพื่ อน ามาปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการให้บริ การ เพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้มากขึ้นต่อไป
2.2 ด้ านราคา นักศึกษาควรวิเคราะห์ตน้ ทุนรวมทั้งหมดเพื่อทราบต้นทุน
ขาย แล้วนามาวิเคราะห์ผลกาไรคาดหวัง เพื่อเป็ นประโยชน์ในการตั้งราคาสิ นค้า อีกวิธีการหนึ่งใน
การตั้งราคาสิ นค้า คือการกาหนดราคาโดยอ้างอิงราคาสิ นค้าชนิดเดียวกันที่อยูใ่ นตลาด เพื่อให้ทราบ
ถึงระดับราคาที่เหมาะสม เปรี ยบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน จากคู่แข่งที่มีในตลาด แล้วนามากาหนดราคา
ที่เหมาะสมต่อไป
2.3 ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย นักศึกษาควรศึกษาธุ รกิจที่ ตนมีความ
สนใจและกาหนดช่องทางในการจาหน่ ายสิ นค้าให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะทาเลที่ต้ งั ของร้าน
เพราะหากตัดสิ นใจเลือกผิดพลาด จะทาให้ธุรกิ จต้องประสบปั ญหาสิ นค้าขายไม่ได้และสู ญเสี ย
งบประมาณในการย้ายจุดขายไปยังจุดที่มีความเหมาะสมกว่า
นักศึกษาควรใช้สื่ อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างการรู ้จกั และเป็ นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ ขอ้ มูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ไปยังผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่าง
สูงสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็ว
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2.4 ด้ านการส่ งเสริมการขาย นักศึกษาควรจัดทาแผนการส่ งเสริ มการขาย
โดยวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ฤดูกาลหรื อเทศกาลสาคัญต่าง ๆ เพื่อ
ใช้ในการวางแผนจัดรายการส่ งเสริ มการขายให้ครอบคลุมและต่อเนื่ องตลาดระยะเวลาในการ
ดาเนิ นโครงงานธุ รกิจจาลอง เพื่อให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้เข้ามาเลือก
ซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริ การอย่างสม่าเสมอ
2.5 ด้านบุคคล การคัดเลือกพนักงานหรื อลูกจ้าง ต้องอาศัยการคัดเลือกที่ดี
เพื่อให้ได้พนักงานหรื อลูกจ้างที่มีความเหมาะสม เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้องมีการอบรม ฝึ กสอน
งาน แจ้งกฎระเบี ยบและข้อควรระวังในการปฏิ บัติงาน จูงใจและเสริ มแรงบวก เพื่ อให้พ วกเขา
สามารถสร้างความพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
2.6 ด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ การตกแต่งจุดขายและ
ร้านค้าของกิจการ ควรมีความสอดคล้องกับสิ นค้าที่จะขายหรื อเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีความ
สะอาด ปลอดภัย มีจุดเด่นที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การ มีการจัดกระบวนการ
ให้บริ การที่มีความรวดเร็ว สามารถสร้างคุณภาพโดยรวมเพื่อให้เกิดคุณค่ากับลูกค้า
2.7 ด้ านกระบวนการ นักศึกษาควรนาเอาโปรแกรมช่วยจัดการการขาย
ธนาคารออนไลน์ รวมถึงแอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ มาช่ วยในการให้บริ การลูกค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ของธุรกิจให้มีความทันสมัย เพิ่มความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้าในการเข้าถึงสิ นค้าและบริ การ และ
เพื่ อให้ก ารบริ ห ารจัด การร้า นและการติ ดต่ อ สื่ อสารระหว่างพนัก งานหรื อ ลูก จ้างภายในร้ านมี
สะดวกและรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น อี กทั้งควรเพิ่มช่ องทางการขายผ่านแอพพลิ เคชัน่ บริ การส่ งอาหาร
หรื อสิ นค้า เช่น Food Panda หรื อ Grab Food เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้าให้กบั กลุ่มคนรุ่ นใหม่
อีกช่องทางหนึ่ง
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ งผลการด าเนิ น การในโครงงานธุ รกิ จ จาลองที่ มี ศัก ยภาพ
สามารถพัฒนาไปสู่ การเป็ นประกอบการได้ ว่าภายหลังจากที่ โครงการสิ้ นสุ ดลง บัณฑิ ตที่ สาเร็ จ
การศึกษา มีพฒั นาการด้านการประกอบการอย่างไร พบเจอปั ญหา อุปสรรคสาคัญอย่างไร และมี
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นอย่างไร เพื่อนาผลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการจัดการจัดการ
เรี ยนการสอนในหลักสูตรการเป็ นผูป้ ระกอบการต่อไป
2. ควรมีการศึกษาพัฒนาการในการเรี ยนรู ้ว่านักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ ตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1 ถึงชั้นปี ที่ 4 ภายหลังจากศึกษาและได้รับความรู ้ จากการเรี ยนการ
สอนตามที่ หลักสู ตรก าหนดในแต่ล ะชั้นปี มี พ ฒ
ั นาการหรื อคุ ณสมบัติที่ พ ร้ อมจะก้าวสู่ ก ารเป็ น
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ผูป้ ระกอบการหรื อไม่ เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาเป็ นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรี ยนการ
สอน เพื่อให้นกั ศึกษามีความพร้อมและมีคุณสมบัติผูป้ ระกอบการที่พ่ึงประสงค์ต่อไป

