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ปีงบประมาณ 2556
จากการดาเนินการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปี 2556 หลักสูตรผสมเครื่องดืม่ เพือ่ สุขภาพ พบ
สูตรผสมเครื่องดืม่ ใหม่มากมายทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดูแลสุขภาพ โดยคัดแปลงจากสรรพคุณของสมุนไพรไทยผสมผสาน
กันจนรสชาตความอร่อยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาจากการนาเสนอสูตรรายบุคคลของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ซึง่ มีสตู รที่
น่าสนใจที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและวิทยากรที่สอน เป็นสูตรใหม่ ด้านการดูแลสุขภาพของสาวๆ
วัยทางาน นั้นคือเครื่องดื่มสมุนไพรไทยพัฒนาสูตรจาก การนา ข่า ขิง มะนาว น้าผึ้ง และโซดา ซึ่งสูตรนี้มีสรรพคุณ
ทางด้าน แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และล้างพิษ ในลาไส้ช่วยขับของเสีย ออกจากร่างกาย มีกลิ่นหอม ของสมุนไพรชวนดื่ม
นอกจากนี้ยังคิดประดิษฐ์การตกแต่งปากแก้วด้วย การนาใบโหรภามาตกแต่ง และใช้กา้ นในสุดของตะไคร้ทปี่ ลอกออกมา
ใช้แทนหลอดพลาสติก เป็นการช่ว ยสร้างสีสนั ความแปลกใหม่และมูลค่าเพิม่ ของเมนูนี้ จึงถือว่าเกิดเป็นองค์ความรูใ้ หม่ภมู ิ
ปัญญาไทยด้านการผสมเครื่องดื่มได้

โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้โครงการเสริมสร้างผูป้ ระกอบการใหม่ (NEC)
และธุรกิจใหม่ (NBC) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องกับผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมบ่มเพาะโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ” 2) เพื่อบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ให้อยู่รอด และเติบโตได้อย่างยั่งยืน และ 3) เพื่อส่งเสริมพัฒนาแนวคิด
ผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ซึ่งต้องการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทีเ่ ป็น
1) ผู้ที่ผ่า นการอบรมบ่ม เพาะโครงการ “เสริม สร้า งผู้ป ระกอบการใหม่ ” (New
Entrepreneurs Creation : NEC) และจัด ตั้งธุร กิจ แล้ว หรือ 2) ผู้ที่เ ป็น
เจ้าของธุรกิจหรือทายาทธุรกิจ จานวน 4 สถานประกอบการ เพื่อเข้าไปวินิจ ฉัย
ธุรกิจ ให้ความช่วยเหลือบ่มเพาะในประเด็นปัญหาที่พบจากการวินิจฉัย และเจ้าของ
สถานประกอบการเป็นผู้ตัดสินใจเลือก 3 อันดับที่ต้องรับคาปรึกษาบ่มเพาะก่อน เป็น
ที่น่าสังเกตุว่า ส่วนใหญ่ 80% ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเลือกประเด็น
ปัญ หาที่ต้อ งการให้ค าปรึก ษาและบ่ม เพาะเป็น เรื่อ งการตลาด มาเป็น อัน ดับ แรก
โดยเฉพาะด้านการสร้างแบรนด์ และการวางแผนการตลาด จะเห็นได้ว่าสิ่งสาคัญของ
การท าธุ ร กิ จ นอกจาก ท าเก่ ง ท าอร่ อ ย มี ฝี มื อ แล้ ว ต้ อ งขายให้ ไ ด้ ด้ ว ย ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการควรรู้เรื่องของการสร้างตราสินค้า ให้มเี อกลักษณ์ เป็นทีจ่ ดจาของลูกค้า
การวิเคราะห์สถานการณ์ของการตลาดและการทาแผนการตลาดจึงสาคัญต่อการท า
ธุรกิจเป็นประการแรกๆ ก่อนจะตามมาซึง่ ภาคการผลิต ภาคการเงิน และหรือส่วนอืน่ ๆ
เป็นต้น
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม ในการบ่มเพาะนักศึกษาเพือ่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสูก่ าร
เป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ เมื่อจบการศึกษาออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมนัน้ ปัจจัยสาคัญประการแรกทีจ่ ะ
ส่งผลให้โครงการประสบความสาเร็จตามตัวชี้วัด คือการคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ซึง่ ประกอบด้วย
บุคคล 3 กลุ่มได้แก่ 1) ที่ปรึกษาควรมีคุณสมบัติเป็นผู้ท รงคุณวุฒิที่มีค วามรู้ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในการให้คาปรึกษากับสถานประกอบการมาก่อน 2) นักศึกษาควรเป็นผู้ ที่มีค วาม
มุ่งมั่น ความพร้อมและมีแนวคิดในการทาธุรกิจ (Business idea) โดยควรผ่านการคัดกรองก่อน
เข้าร่วมโครงการ และ 3) สถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการเป็นสถานประกอบการธุรกิจรายย่อย
ที่จดทะเบียนร้านค้า และจัดตั้งธุรกิจมาแล้วไม่ตากว่า 5 ปี จากเหตุผ ล 3 ประการดัง กล่าวกอร์
ปกับการคัดที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา มีนกั ศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพความ
พร้อมและมีแนวคิดในการทาธุรกิจ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการจริง กับมีสถานประกอบการที่
จัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม ที่ทาให้นักศึกษาได้ฝกึ ทักษะบ่มเพาะการเป็นผูป้ ระกอบการและการทาธุรกิจที่
เห็นความเป็นไปได้จริงๆ ในการทาธุรกิจการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ ส่งผลให้นาศึกษาที่เข้าร่ว ม
โครงการมองเห็นความเป็นไปได้และสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง เมือ่ จบการศึกษา ทาให้สามารถตอบ
ตัวชี้วัดของการเตรียมบุคคลากรภาคการศึกษาออกสู่การเป็นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ทีป่ รึกษา
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