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ชื่อเรื่อง

ศึกษาการดําเนินธุรกิจคาปลีกขนมปบบรรจุถุง ขนมจีบ และซาลาเปา

ชื่อผูวิจัย 1) นางสาวกาญจนา บุญเอนก
3) นางสาวศิรพิ ร มีทอง
ที่ปรึกษา 1) นายสมพร เทพมา
3) นางสาวนงเยาว จันออน

2) นางสาวลลิตา จิตทวี
3) นางสาวหฤทัยรัตร จันทนาด
2) นางสุรีย เทพมา
4) นางสาวปวีณา พาชอบ

ปการศึกษา 2553
บทคัดยอ
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาตนทุนการผลิตสินคาของธุรกิจคาปลีกขนม
ปบบรรจุถุง ขนมจีบ และซาลาเปา 2) ศึกษาผลการดําเนินธุรกิจ 3) ศึกษาการวางระบบบัญชี
การจัดทําบัญชี งบการเงิน และผังทางเดินบัญชีของธุรกิจ 4) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูทําโครงการ
ประชากรที่ศึกษา คือ รายการคาของธุรกิจทั้งสิ้น 276 รายการ และผูทําโครงการจํานวน
4 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางคํานวณ ใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา ปรากฏวา 1) ตนทุนการผลิตสินคาขายปลีกของธุรกิจสวนใหญเปน
ตนทุนผันแปรที่สําคัญคือตนทุนซื้อสินคา ซาลาเปา ขนมจีบ และขนมทองทองช็อก ธุรกิจมีตนทุน
การผลิต ขนมทองทองช็อกบรรจุถุง 3.58 บาท/ถุง ขนมขาไกทรงเครื่องบรรจุถุง 3.10 บาท/ถุง
ขนมปงไสสับปะรดบรรจุถุง 2.94 บาท/ถุง ขนมจีบ 2.11 บาท/กอน และซาลาเปา3.67 บาท/กอน
2) ผลการดําเนินธุรกิจ มีรายไดทั้งสิ้น 10,118 บาท มีกําไรสุทธิ 1,701 บาท ผูเปนหุนสวน
จํานวน 4 คนไดผลตอบแทนสุทธิคนละ 425.25 บาท 3) ระบบบัญชีมีที่เกี่ยวของทั้งสิ้น 33 บัญชี
บัญชีแยกประเภทที่มีรายการคาผานมาก คือ บัญชีแยกประเภทเงินสด บัญชีแยกประเภทขายขนมปบ
บัญชีแยกประเภทกําไรขาดทุน ผังทางเดินบัญชีเริ่มจาก สมุดรายวันทั่วไป ผานบัญชีแยกประเภท
5 หมวด ไดแก หมวดสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได คาใชจาย ปดบัญชี ทํางบการเงิน ไดแก งบกําไร
ขาดทุน งบดล งบเงินทุน งบชําระบัญชี 4) คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูทําโครงการโดยรวม
อยูในระดับมากที่สุดที่สําคัญคือ มีความซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ มีความรับผิดชอบ เปนผลจาก
การไดปฏิบัติงานตามแผนดําเนินงาน มีการบรรจุถุงขนมที่ไดตามมาตรฐาน และสามารถปรับตัว
เขากับลูกคาไดดี
คําสําคัญ: การดําเนินธุรกิจคาปลีก, ขนมปบบรรจุถุง, ขนมจีบ, ซาลาเปา

ข
คํานํา
รายงานโครงการเรื่อง ศึกษาการดําเนินธุรกิจคาปลีกขนมปบบรรจุถุง ขนมจีบ และ
ซาลาเปา ไดเริ่มดําเนินโครงการระหวางวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ในการทํา
โครงการนี้ไดจัดทําเปนรายงาน 5 บท ประกอบดวย บทที่ 1 บทนํา หัวขอสําคัญคือ ความเปนมาและ
ความสําคัญ วัตถุประสงค ขอบเขตของการศึกษา นิยามปฏิบัติ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของมีหัว ขอสําคัญคือ การดําเนินธุรกิจในลักษณะหางหุนสวนสามัญ ตนทุน
การผลิตสินคาขายปลีก ระบบบัญชีและผังทางเดินบัญชีธุรกิจคาปลีก คุณลักษณะอันพึ่งประสงค
ของผูทําโครงการ บทที่ 3 วิธีการศึกษามีหัวขอสําคัญคือ สถานที่ดําเนินการศึกษา ระยะเวลาใน
การศึกษา ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล บทที่ 4 ผลการศึกษา แบงออกเปน 4 ตอน คือตอนที่ 1 ตนทุนการผลิต
สินคาขายปลีก ตอนที่ 2 ผลการดําเนินธุรกิจคาปลีก ตอนที่ 3 ระบบบัญชี ผังทางเดินบัญชีของ
ธุรกิจ ตอนที่ 4 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูศึกษาโครงการ
ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวารายงานโครงการเรื่อง การดําเนินธุรกิจคาปลีกขนมปบ
บรรจุถุง ขนมจีบ และซาลาเปาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี จะเปนประโยชนตอ
ผูที่สนใจศึกษาคนควาความรูขอมูลในดานตางๆ ของธุรกิจคาปลีก เพื่อปรับใชในการทํางาน ใน
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพในโอกาสตอไป
นางสาวกาญจนา บุญอเนก
นางสาวลลิตา

จิตทวี

นางสาวศิริพร

มีทอง

นางสาวหฤทัยรัตร จันทนาด
มกราคม 2554

ค
กิตติกรรมประกาศ
รายงานโครงการเรื่อง ศึก ษาการดํา เนิน ธุรกิจ คาปลีก ขนมปบบรรจุถุงและขนมจีบ
ซาลาเปาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับ
การสนับสนุนจากฝายบริหารสถานศึกษา ไดรับคําปรึกษาชี้แนะจากครูที่ปรึกษาโครงการ ครู
ประจํ า วิ ช า หั ว หน า แผนกวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ และงานวิ จั ย ของสถานศึ ก ษา ผู ศึ ก ษาขอกราบ
ขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หนวยอุบลราชธานี ทุกคนที่ชวยอุดหนุนซื้อสินคา
ของกิจการมาอยางตอเนื่อง
นางสาวกาญจนา บุญอเนก
นางสาวลลิตา

จิตทวี

นางสาวศิริพร

มีทอง

นางสาวหฤทัยรัตร จันทนาด
มกราคม 2554

