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1. บทสรปุผู้บริหาร 
 
 ธุรกิจขนมครองแครงกรอบสูตรลดโซเดียม40% มีแนวคิดในการประกอบธุรกิจขนมครองกรอบสูตร
ลดโซเดียม เริ่มจาก การคิดค้นสูตรขนมครองแครงกรอบสูตรดังเดิมเพื่อมาปรับปรุงให้มีรูปแบบใหม่ๆรสชาติ
ใหม่ๆรูปทรงที่เหมาะกับการจับทานที่สะดวก ที่สามารถแข่งขันกับลูกค้าที่มีอยู่แล้วได้ วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย เราเลยคัดสรรใช้น้ าปลาสูตรลดโซเดียม40%แทนเกลือเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่รักสุขภาพ ราคาไม่แพง
ท าให้ลูกค้าเลือกซื้อ และการให้บริการผู้บริโภคในรูปแบบออนไลน์ การโพสขายสินค้าการให้ข้อมูลที่รวดเร็ว 
การรับออเดอร์ทีง่่ายข้ึนธุรกิจขนมครองแครงกรอบสตูรลดโซเดียม เป็นธุรกิจในโลกออนไลน์ที่ก้าวกระโดดมาก

ในการประกอบธุรกิจขนมครองแครงกรอบสูตรลดโซเดียม มีโอการที่ขยายได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัย
ตลาดออนไลน์และอาศัยร้านคาเฟ่ จุดจ าหน่ายของฝาก Buriram Castel Souvenir เป็นการเข้าถึงตัว
ผู้บริโภคได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดต้นทุนในการหาผูบ้รโิภค โดยใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์ในการ
แนะน าเสนอสินค้าไปจัดวางจ าหน่ายตาม ร้านคาเฟ่ในเมืองบุรีรัมย์และ จุดจ าหน่ายของฝาก Buriram Castel 
Souvenir การจัดกิจกรรมทางการตลาด การตรวจสอบ การขยายเวลาในการจ าหน่าย 24 ช่ัวโมง และ
สามารถเติบโตได้ไกลถ้าเราได้ขยายตลาดเพิ่มข้ึนอีกเท่าตัว 

ธุรกิจขนมครองแครองกรอบ สูตรลดโซเดียม40% เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มคนรักสุขภาพ วัยรุ่นหรือนักศึกษา วัยท างาน ความคุ้มค่าของธุรกิจและความสามารถ
ในการท าก าไรธุรกิจสามารถสร้างก าไรจากการด าเนินงานภายในระยะเวลา  10 สัปดาห์ ท าอัตราก าไรได้
มากกว่า 65% ในปัจจุบันกลุ่มคนรักสุขภาพ วัยรุ่นหรือนักศึกษา วัยท างาน มีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่าง
กันไป โดยเฉพาะในเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร วัยท างานจะเลือกรับประทานอาหารประเภทที่มีโซเดียม
ต่ า อาหารว่าง และขนมขบเค้ียว ที่มีแพ็คเกจดึงดดูใจ ราคาถูก รสชาติอร่อย เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในหมู่
คนรักสุขภาพ วัยรุ่น วัยท างาน 

ด้วยเหตุน้ี เพื่อตอบสนองความต้องการของหมู่คนรักสุขภาพ วัยรุ่นหรือนักศึกษา วัยท างานในจังหวัด
บุรีรัมย์ และต่างจังหวัด จึงมีแนวคิดที่จะจัดจ าหน่ายสนิค้าขนมครองแครองกรอบ สูตรลดโซเดียม40% ทั้งหน้า
ร้านในจังหวัดบุรีรัมย์ และออนไลน์ โดยมีบริการจัดส่งไปรษณีย์ Flash Expressและ Kerry ให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า และเป็นแนวทางในการเลือกซื้ออย่างหลากหลายส าหรับลูกค้า   

การจัดวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของขนมครองแครองกรอบ สูตรลดโซเดียม40% มุ่งเน้นจัดจ าหน่าย
สินค้าที่มีคุณภาพ แต่ราคาถูก โดยจัดจ าหน่ายขนมครองแครองกรอบ ในร้านขายฝาก ได้แก่ Imagine , 
Unique Cafetria , aday awesome , ibu cafe , vee's cafe และ จุดจ าหน่ายของฝาก Buriram Castel 
Souvenir  

ก าหนดงบประมาณที่ต้องใช้ เพื่อไม่ให้งบบานปลายทีหลงั มีการประเมินผลตรวจสอบการท าบัญชีครั้ง 
และปรับปรุงอย่างเป็นข้ันเป็นตอนเพื่อให้สามารถควบคุมการเงินได้ 

ผลก าไรขาดทุนในการด าเนินธุรกจิตลาดระยะ12สัปดาห์ โดยมียอดขาย 27,277 บาท ก าไรข้ันต้น 
10,080 บาท คิดเป็นGross profit 66.28% และก าไรสุทธิ 17,800 บาท คิดเป็นNet profit 65% 
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2. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกิจ 

2.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์การด าเนินธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดของขนมครองแครงกรอบ 
2.2 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ 

     2.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจ และเป็นที่รูจ้กั
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3. ความเป็นมาของธุรกิจ 
 
3.1 ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ 

ผู้เริ่มกิจการ  

1.นายศุภกิจ นุสรณ์รัมย์  
2.นางสาวภัทรพรรณ โบราณมูล  
3.นางสาวปุณยาพร สุธรรมวิจิตร  
4.นางสาวจุฑามาศ พิมพ์วัน 
5.นางสาวอาทิตยา ศรีประดู่ 

แนวความคิดในการก่อตั้งกิจการ 

เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หันมาใส่ใจสุขภาพ เลือกทาน เลือก
บริโภคอย่างมีวินัย หันมาออกก าลังกาย ดูแลตัวเองมากข้ึน อาหารจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะเข้ามามีบทบาทต่อ
การดูแลสุขภาพร่างกายของคนในยุคปัจจุบันมากที่สุด โดยเฉพาะเมนูเพื่อสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะเลื อก
ส่วนผสมของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดังนั้นกิจการจึงมีแนวคิดผลิตสินค้าที่แปลกใหม่และดีต่อสุขภาพเพื่อดึงดูด
ความสนใจของลูกค้าให้มากขึ้น ซึ่งขนมครองแครงกรอบเป็นขนมทานเล่นทีทุ่กคนรูจ้ักและได้รับความนิยมมา
นาน สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย กิจการพัฒนาขนมครองแครงกรอบเพือ่ให้ตรงกับกระแสความต้องการของ
ผู้บริโภค จึงปรับเปลีย่นส่วนผสมใหม่เพื่อสขุภาพที่ดีของลกูค้า โดยใช้น้ าปลาสูตรลดโซเดียม 40% มาทดแทน
การใช้เกลือที่มีโซเดียมสูง ซึ่งโซเดียมถือเปน็ตัวการส าคัญของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต 
และโรคหัวใจขาดเลือด พร้อมทดแทนด้วยเกลือโพแทสเซียม (เกลือชนิดเดียวกับที่พบในผักและผลไม้) เพื่อ
คงรสเค็มและมีคุณสมบัติเด่นช่วยลดความดันโลหิตได้ อีกทั้งใช้สารให้ความหวานซอร์บิทอลทดแทนน้ าตาล 
เหมาะส าหรับผู้รักสุขภาพ ผู้มีปัญหาเบาหวาน โรคอ้วน และความดันโลหิตสูง จึงได้สินค้าใหม่ขึ้นมาที่มีช่ือว่า 
ขนมครองแครงกรอบ สูตรลดโซเดียม 40% 

ดังนั้นเราจึงขยายตลาดเจาะจงกลุ่มลูกค้านักศึกษา กลุ่มวัยท างาน และกลุ่มคนรักสุขภาพโดยมีการ
จ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์ เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media เพื่อให้เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว จัดจ าหน่ายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นหลัก 
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การเปลี่ยนแปลงของกิจการ 

1. ปรับปรุงการท างานของธุรกิจภายในให้ดีข้ึนกว่าเดิม โดยเน้นการปรับปรงุประสิทธิภาพ ลดต้นทุน 
เพิ่มผลิตภาพ เป็นการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ธุรกิจจะเน้น และคุณภาพ ต้นทุนการผลิต ให้มีต้นทุนต่ า 
ผลิตได้อย่างมีผลิตภาพ ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาภาคปฏิบัติการ และเน้นคุณภาพที่น าไปสู่การลด
ต้นทุน ที่สุดเช่นของเสียน้อยลง งานแก้ไขน าไปท าซ้ าแก้ไขที่ลดลง เนื่องจากของไม่ได้มาตรฐาน ลดงาน
ซ้ าซ้อน 

2. ปรับปรุงสูตร เพิ่มผลก าไร การปรับปรุงสูตรอาหารนั้นสามารถรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ได้ 
ด้วยสูตรอาหารที่มีความยืดหยุ่นตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการขาดแคลนทรัพยากร บริหารจัดการ
การจัดซื้อวัตถุดิบได้อย่างมีประสทิธิภาพตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของตลาด รวมถึงความสามารถในการ
ควบคุมปัญหาวัตถุดิบและการบริหารจัดการวัตถุดิบได ้

 

ความส าเร็จที่ผ่านมา 

 1.ความสามารถในการพัฒนาขนมครองแครงกรอบรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด และปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งด้านรสชาติและคุณประโยชน์ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ใหม่อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจที่ส าคัญเพื่อสร้างความแตกต่างและปกป้องการ
เลียนแบบรวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคตโดยมุ่งเน้นการน าน้ าปลาสูตรลดโซเดียมที่มีใน
ประเทศแต่ยังไม่มีผู้ขายรายใดน ามาเป็นส่วนผสมในการท าเป็นขนมของครองแครงกรอบ โดยการพัฒนาสูตร
ใหม่เองเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทางร้านมีความแปลกใหม่และดึงดูดใจผู้บริโภคถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่สร้างการเติบโต
ของรายได้และเป็นการขยายตลาดให้กว้างขึ้นรวมทั้งเป็นการปรับปรุงตัวสินค้าที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร
ด้วย 

 2.ความสามารถในการเลือกช่องทางในการกระจายสินค้าอย่างเหมาะสมและการเลือกสถานที่ตั้ ง Buriram 
Castel Souvenir ให้สัมพันธ์กับกลุ่มเปา้หมายช่องทางการกระจายสินค้าที่ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายมากทีส่ดุ 
จะท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของทางร้านได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของยอดขายส าหรับขนม
ครองแครงกรอบสูตรลดโซเดียม 40% นั้นสามารถกระจายสินค้าได้ทางช่องทางผ่านจุดจ าหน่ายของฝาก 
Buriram Castel Souvenir ร้านค้าขนาดย่อมที่เกี่ยวกับการขายของฝากทั้ง สนามบอล Chang Arena , 
สนามแข่งรถ Chang international Circuit , ตลาดอินด้ี มาร์เก๊ต เป็นต้น 

อุปสรรคที่ผ่านมา 

1.แรงงานในการผลิตที่มีน้อย ส่งผลให้ผลิตสินค้าได้ไม่มาก 

2.การบริหารเวลาที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้การท างานล่าช้าลง 

3.ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความขยัดแย้งระหว่างการท างาน 
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3.2 สรุปผลการด าเนินการที่ผ่านมาของธุรกิจ  

รายการ 
 

รอบการด าเนินงาน 
(ระยะเวลา) 

รอบการด าเนินท่ีผ่านมา 
(ระยะเวลา) 

ยอดรายได ้ 27,277 (18มิ.ย.-4ก.ย.62) 27,277  (18มิ.ย.-4ก.ย.62) 
ก าไรสุทธิ 17,800 (18มิ.ย.-4ก.ย.62) 17,800 (18มิ.ย.-4ก.ย.62) 

สินทรพัย์รวม 22,539 (18มิ.ย.-4ก.ย.62) 22,539  (18มิ.ย.-4ก.ย.62) 
หนี้สินรวม - - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,500 2,500 
ตารางที่ 1 สรปุผลการด าเนินการทีผ่่านมาของธุรกิจ 
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4. สินค้า 
4.1 รายละเอียดสินค้า 

ชนิดผลิตภัณฑ์     : สินค้าบริโภค อาหารทานเล่นหรืออาหารว่าง 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ : เป็นขนมไทยโบราณ ที่มีลักษณะเป็นแบบแห้งโดยการน าไปทอดจนกรอบมี
ส่วนผสมหลักคือ แป้งสาลี ไข่ไก่ กะทิ น้ าตาล กระเทียม พริกไทย รากผักชี และส่วนผสมที่ส าคัญคือ น้ าปลา
สูตรลดโซเดียม 40% ที่น ามาใช้ทดแทนการใช้เกลือ ประเภทของขนมครองแครงกรอบ ที่นิยมท าในปัจจุบันมี 
2 ชนิดคือ ที่มีลักษณะ เป็นแผ่นพื้นผิวเป็นซี่ๆ เป็นเกรียวคล้ายก้นหอย และเป็นแผ่นรีดบางเคลือบน้ าตาล
เหนียวข้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผู้ท าและแต่ละสูตรแต่ส่วนผสมหลักๆ แล้วจะมีเหมือนกัน แล้วน าไปทอดในน้ ามัน
ร้อนๆ แล้วทิ้งไว้ให้กรอบแล้วน าไปฉาบด้วยน้ าตาลที่ผสมกระเทียมรากผักชีพริกไทยและเกลือที่เค่ียวจน
เหนียวข้น ท าขนมหยิบทานยาก เพราะเหนียวติดมือ กิจการจึงคิดค้นปรุงสูตรใหม่จากที่ขนมครองแครงสูตร
ดั้งเดิมมีที่รสชาติเค็มเหนียวและติดมือ ยากต่อการรับประทาน จึงได้ท าการปรับปรุงโดยใช้น้ าปลาลดโซเดียม
40% เพื่อลดความลดเค็ม ไม่เหนียวติดมือ ทานง่ายข้ึน และยังดีต่อสุขภาพ รสชาติกลมกล่อมและมีรสชาติที่
เป็นเอกลักษณ์ของขนม และแปลกใหม่ดูน่าสนใจกว่าขนมครองแครงสูตรธรรมดา ท าให้สินค้าน่าดึงดูดและ
แปลกใหม่แก่ผู้บริโภค 

ราคาสินค้า : สินค้ากระปุกเล็ก  35 บาท และสินค้ากระปุกใหญ่ 59 บาท (ราคาโปรโมช่ัน กระปุก
เล็ก 3กระปุก 100 บาท กระปุกใหญ่ 2 กระปุก 100 บาท 

 
ภาพถ่ายสินค้า 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 1 รายละเอียดสินค้า 
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4.2 จุดเด่นของสินค้า 
1. เลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  

- เลือกคุณสมบัติการใช้น้ าปลาแท้สูตรลดโซเดียม40% มาทดแทนการใช้เกลือ น้ าปลา
แท้ สูตรลดโซเดียม 40% น้ันผลิตจากปลากะตักช้ันดี ลดโซเดียมลง แต่ยังคงรสเค็ม
ด้วยเกลือโปแตสเซียม (เกลือชนิดเดียวกับท่ีพบในผักและผลไม้ ) มีคุณสมบัติเด่นช่วย
ลดความดันโลหิตได้เหมาะกับผู้รักสุขภาพเพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูง หรือผู้มีปัญหาโรคความดันโลหิตอยู่แล้ว 

- เลือกแป้งให้เหมาะกับขนมชนิดต่างๆ ดูวันหมดอายุไม่มีตัวมอดและไม่มีกลิ่นอับหรือ
กลิ่นสาบ 

- ไข่ไก่และไข่เป็ดเสียหาจากร้านท่ีขายดีเน่ืองจาก  
- เลือกใช้น้ าตาลให้เหมาะกับงานจะท าให้ขนมมีคุณภาพและสีสันของขนมน่า

รับประทาน 
- ส่วนกะทิต้องเลือกร้านท่ีขายดีเพราะจะมีมะพร้าวเข้า-ออกอยู่ตลอดเวลาและกะทิท่ี

ไม่มีกลิ่นจากการค้างของมะพร้าวท่ีปอกไว้เป็นเวลานานเพราะจะท าให้ขนมเสีย
รสชาติ  
 

2. น าเสนอขนมไทยรูปแบบใหม่ โดยทางร้านจะน าเสนอขนมไทยในรูปแบบพอดีค าซึ่งจะ
เป็นช้ินเล็กๆท่ีสามารถรับประทานโดยไม่หกเลอะเทอะอีกท้ังยังเน้นเรื่องรูปลักษณ์ชวน
กินมีการน าเอาสถานการณ์ในปัจจุบันหรือตามฤดูกาลมาเล่นเพื่อดึงดูดลูกค้า อีกท้ังยังมี
การออกแบบขนมให้เป็นของฝากได้อีกด้วย 
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5. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ตลาด 
 
5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 
      
สภาวะอุตสาหกรรม 
สภาวะอุตสาหกรรม 
       
ด้านเศรษฐกิจ 

ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สินค้าขนมทานเล่นนั้นเป็นสินค้าที่จัดว่าอยู่ในส่วน
ของการบริโภคที่สิ้นเปลืองในปัจจุบัน ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย
ของครัวเรือน ขนมทานเล่นจึงเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวันเหมือนอาหารปกติจึงท าให้ 
ผู้บริโภคหันมาบริโภคขนมทานเล่นน้อยลง ท าให้ผู้บริโภคทั่วไปไม่นิยมรับประทาน 
     
 ด้านสังคม 

ปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบริโภคด้วยค่านิยมการรักสุขภาพของคน
ไทย ให้ความส าคัญกับคุณประโยชน์ของอาหาร คือ รับประทานแล้วไม่อ้วน โซเดียมต่ าท าให้การทานขนม
ทานเล่นที่มีโซเดียมต่ าดีต่อสขุภาพไม่ท าให้เกิดโรค กลายเป็นสินค้าที่ถูกใจผู้บริโภคที่รักสุขภาพท าให้ผู้บริโภค
เลือกที่จะหันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน 
 
วิเคราะห์ประเด่นเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพ ในไทยได้รับความนิยมและมีความต้องการบริโภคเพิ่มมากข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจากกระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคโดยมุ่งหวังให้
อาหารมาสร้างสมดุลให้ร่างกายและช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการแข่งขัน
กัน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกมามากข้ึนเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ดังกล่าว ผนวกกับการผลักดันจากภาครัฐที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบในการ
แข่งขันด้วย การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต(นโยบายไทยแลนด์ 4.0) จึงเป็นอีกแรง
กระตุ้นหนึ่งที่ท าให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มมาก
ข้ึน สะท้อนผ่าน มูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของไทยในปี 2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 170,000 ล้านบาท 
ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อย ละ 42.5 จากปี 2553 ที่มูลค่าประมาณ 119,311 ล้านบาท ดังนั้นย่อมเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจอันดีส าหรับผู้ประกอบการเกี่ยวเนื่องกับอาหารเพื่อสุขภาพที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อ
รองรับแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ  
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5.2 การวิเคราะห์ตลาด 
ในการวิเคราะห์ทางการตลาดได้ใช้เทคนิค Five Force Model ในการวิเคราะห์ ซึ่งได้ผลการ

วิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
1.การแข่งขันในอุตสาหกรรม 
ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ผลิตขนมประเภทครองแครงกรอบ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยอยู่จ านวนมาก มี

ผู้ผลิตรายใหญ่ที่ครองสว่นแบ่งตลาดส่วนมากอยู่เพียงไม่กี่รายเท่านั้น ผลิตและจ าหน่ายในท้องตลาดและผลิต
เพื่อขายในท้องถ่ิน หรือขายเพียงในจังหวัดต่างๆเท่านั้น เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลในเบื้องต้นแล้วสภาวะการ
แข่งในอุตสาหกรรมขนมประเภทครองแครงกรอบที่จะส่งผลกระทบต่อกิจการนั้นน้อยมาก เนื่องจากธุรกิจ
ของกลุ่มนั้นจะเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่รักสุขภาพ และสินค้าขนม
ประเภทขนมครองแครงกรอบที่มีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป  

2.การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่  
จากการที่อุตสาหกรรมนี้มีลักษณะที่กระจัดกระจายอยู่ไม่มากซึ่งเกิดจากที่ตลาดมีผู้ประกอบการทั้ง

รายเล็กและรายใหญ่ ในการเข้ามาของคู่แข่งขันค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องใช้เ งินทุนที่ไม่สูง ในการเข้ามา
ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ประกอบกับวัตถุดิบหลัก คือ น้ าปลาลดโซเดียม มีราคาไม่สูงมาก ซึ่งหาได้
ง่าย ในธุรกิจนี้อาจมีผลที่ท าให้เกิดการแข่งขันค่อนข้างสูงและอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ มาช่วยในการ
แข่งขันมากข้ึน เป็นเหตุท าให้ต้นทุนสูงข้ึนจากเดิม 

3.สินค้าทดแทน 
ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นสินค้าทดแทนของขนมครองแครงกรอบ ก็คือ ขนมกรอบเค็ม และขนมเกลียว  

เป็นต้น โดยสินค้าเหล่าน้ีแม้ว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายหลักต่างจากสินค้าเรา แต่ก็สามารถทดแทนช่วยลดความ
กระหายแก่ผู้บริโภคได้ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ผู้บริโภคจะหันไปบริโภคขนมเหล่านี้และในทางกลับกันสินค้า ก็
สามารถดึงผู้บริโภคเหล่าน้ีมาได้เช่นกัน เนื่องขนมครองแครงกรอบ ที่มีรสชาติที่ไม่เหมือนครองแครงทั่วไป ไม่
เหนียวติดมือ ไม่เค็ม มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ตรงที่เราได้ปรับเปลี่ยนรสชาติ และขนาดรูปร่างให้พอดีค าไม่
แข็งจนเกินไป และยังมีแพ็คเกจที่ต่างจากตลาดชุมชน 
 4. อ านาจในการต่อรองของผู้จัดจ าหน่าย  
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตขนมครอบครองกรอบลดโซเดียมนั่นก็คือ น้ าปลาสูตรลดโซเดียม40% 
ผู้ประกอบการรายอื่นไม่นิยมน าไปใช้ในการผลิต อีกทั้งมีผู้จ าหน่ายวัตถุดิบเหลา่น้ีอยู่เป็นจ านวนไม่มากจึงเป็น
ผลให้ผู้ประกอบธุรกิจขนมครองแครงกรอบไม่นิยมใช้น้ าปลาสูตรลดโซเดียมจริงมีอ านาจในการต่อรองไม่มาก
นัก อย่างไรก็ตามผู้ประกอบธุรกิจขนมครองแครงกรอบไม่ค่อยค านึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย 

5. อ านาจในการต่อรองของผู้ซื้อ  
เนื่องจากตลาดขนมประเภทขนมครองแครงกรอบ มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ทั้งยังมีสินค้าทดแทนอยู่

อย่างหลากหลาย ท าใหผู้้ซื้อไดเ้ลือกบริโภค ในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกจิขนมครองแครงกรอบ ยังไม่
สามารถใช้เครื่องมอืทางการตลาดมาสร้างความจงรกัภักดีต่อตราสินค้า ให้เกิดข้ึนกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล
ได้ สิ่งที่เกิดข้ึนตามมาก็คือผูซ้ื้อสามารถเลอืกเปลี่ยนยีห่้อได้ง่าย จึงส่งผลใหผู้้ซื้อมีอ านาจในการต่อรองสูงข้ึน 
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5.2 การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด 
 การแบ่งส่วนแบ่งตลาด 

กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มคนทั่วไปที่มีอายุ15-35ปี ในเขตพื้นที่ในอ าเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์โดย
ประชากรทั้งหมดประมาณ 55,260 คน คิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 1,934,100บาท   

ส่วนแบ่งทางการตลาด 

 

รูปภาพที่2 การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด 
 
5.3 แนวโน้มทางการตลาด 
       ส าหรับแนวโน้มขนมครองแครงกรอบลดโซเดียมในอีก 1-2 ปีข้างหน้านั้นคาดว่าน่าจะขยายตัว
เพิ่มข้ึนต่อปี ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยทางการตลาดหลายๆปัจจัยอาทิการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตาม สื่อ
ออนไลน์ สื่อต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆการเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย และพื้นที่การ
จ าหน่ายให้กว้างขึ้น และการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าทั้งในด้านของรสชาติขนาดบรรจุ และด้าน
ราคาเป็นต้นประกอบกับกระแสออนไลน์ของผู้บริโภคที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องก็น่าจะส่งผลให้ ขนม
ครองแครงกรอบเติบโตขยายการหาลูกค้าตาม แหล่งท่องเที่ยว ร้านของฝาก ร้านขายฝากการเพิ่มตัวแทน
จ าหน่าย มีการว่างขายในร้านค้าในชุมชนและ กระจายตามพื้นที่ขาดแคลนสินค้าประเภทเดียวกัน การเพิ่ม
รายการผลิตสินค้าใหม่ๆให้มากข้ึน มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดในออนไลน์ น า เสนอข้อมูลมากข้ึน 
พัฒนากระบวนการจัดส่งที่ประหยัดต้นทุน และ รวดเร็ว จึงท าให้สินค้ามีการเติบโต และท าให้สินค้าเป็นที่
รู้จักมากข้ึน 
 
 
 
 
 

99% 

1% 

การขาย 

ปรชากรทัง้หมด55,260 

ประชากรท่ีซือ้สนิค้า 
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5.4 ตลาดเป้าหมาย 
- มุ่งเน้นกลุม่ลกูค้าออนไลน์และกลุ่มวัยท างาน 
- มุ่งเน้นร้านค้าตามแหล่งท่องเที่ยว 
- มุ่งเน้นร้านของฝาก 
 
5.5 ลักษณะทั่วไปของลูกค้า  

ทางด้านประชากร 
กลุ่มเป้าหมายหลัก : กลุ่มคนรกัสุขภาพ อายุประมาณ 20 – 40 ป ี
กลุ่มเป้าหมายรอง : กลุม่วัยรุ่น / นักศึกษา อายุประมาณ 18 – 25  
 กลุ่มวัยท างาน อายุประมาณ 25 - 39 ป ี
ทางด้านพฤติกรรม  
ชอบรับประทานขนม และ อาหารว่าง นอกจากนี้ยังเลอืกซือ้สินค้าที่มสี่วนผสมของอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ 

 
5.6 สภาพการแข่งขัน  

• จ านวนคู่แข่งขันของสินค้ามีมากในท้องตลาด เนื่องจากส่วนใหญ่สินค้าได้มีการพัฒนาไปในรปูแบบที่
ทันสมัยมีการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้อย่างดี 

• เนื่องจากธุรกจินี้เป็นสินค้าที่ไม่ได้ลงทุนสงูท าใหก้ลุ่มแม่บ้านหรือบุคลว่างงานก็สามารรถที่จะผลิต
สินค้าไปขายตามท้องตลาดได้จึงท าใหส้ินค้ามีคู่แข่งเป็นจ านวนมาก 

 
5.7 คู่แข่งขัน  
 1.ขนมกรอบเค็มเป็นขนมโบราณ นิยมรับประทานเป็นอาหารว่างมีรสชาติอรอ่ย หอม เค็ม ซึง่
จ าหน่ายในราคา กระปุกเลก็150กรมั 50บาท กระปุกใหญ่320กรัม 100บาท ราคาสง่ ขนาด150กรัม40บาท  
ขนาด 320 กรัม 90บาท ซึ่งจัดจ าหน่ายตามร้านค้าโชห่วย ตลาดนัดหรอืจัดตามงานสินค้าโอทอปต่างๆ 
ร้านค้าในชุมชนของผู้บริโภค 
 2.ขนมเกลียวกรอบเป็นขนมโบราณ กรอบ หวาน มัน เค็ม อร่อย นิยมประทานเป็นขนมทานเล่น ซึ่ง
จ าหน่ายในราคาขนาดถุงละ200กรมั 70บาท ขนาดถุงละ500กรัม 100บาท ราคาสง่ ขนาด 200 กรัม 50 
บาท ขนาด 500 กรัม 80 บาท โดยจัดจ าหน่ายตามร้านค้าในชุมชนของผู้บริโภค ร้านส่งขนมต่างๆทั่วไป 
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5.8 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขนั  
 
การเปรียบเทียบ ธุรกิจของเรา คู่แข่งขนัที่1 

ขนมกรอบเค็มแม่มอญ 
คู่แข่งขนัที่2 

ขนมเกลียวกรอบกลุ่ม
อาชีพ ต าบลทุง่ทอง 

ด้านสนิค้า ขนมครองแครองกรอบ สูตร
ลดโซเดียม 40% 

ขนมกรอบเค็มแม่มอญ ขนมเกลียวกรอบกลุ่ม
อาชีพ ต าบลทุ่งทอง 

 
ด้านราคา 

กระปุกเล็ก 35 บาท 
กระปุกใหญ่ 59 บาท  
ราคาส่งกระปุกละ 30 บาท 

กระปุกเล็ก 150กรัม   
50 บาท 
กระปุกใหญ่ 320กรัม 
 100บาท  
ราคาส่ง ขนาด 150 กรัม 
 40บาท ขนาด 320 กรัม  
90บาท  

ขนาดถุงละ200กรัม 70
บาท 
ขนาดถุงละ 500 กรัม 100
บาท 
ราคาส่ง ขนาด 200 กรัม 
50 บาท ขนาด 500 กรัม 
80 บาท  

 
ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย 

1. เพจ facebook (ขนม
ครองแครงกรอบ สูตรลด
โซเดียม 40% )  
2. facebook (ส่วนตัวของ
สมาชิกในกลุ่มแต่ละคน ) 
3. เพจ Instagam 
(klongklang_lowsodium) 
4. โฆษณาปากต่อปาก  
 

1.ตามร้านค้าโชห่วย 
2.ตามตลาดนัดหรือจัด
ตามงานสินค้าโอทอป
ต่างๆ 
3.ร้านค้าในชุมชนของ
ผู้บริโภค 
 
 

1.ร้านค้าในชุมชนของ
ผู้บริโภค 
2.ร้านส่งขนมต่างๆทั่วไป 

ด้านส่งเสริม
การตลาด 

1.จัดส่งฟรีในเขตตัวเมือง
บุรีรัมย์ 
2.จัดส่งผ่านไปรณีย์ หรือ 
Kerry  
3.มีการจัดโปรโมช่ันตลอด
การขายสินค้า 
 

1.มีการจัดส่งในราคาส่ง  
มีบริการส่งถึงหน้าร้าน  

1.มีการจัดส่งในราคาส่ง  
มีบริการส่งถึงหน้าร้าน 

 
ตารางที่2 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
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5.9 การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS 
 
5.9.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  

ปัจจัยการพิจารณา 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านการบริหารจัดการ 

- มีกลยุทธ์ในการเรียกลูกค้า 
- มีการวางแผนในการท างานเป็นทมี 
- สมาชิกมีความรับผิดชอบต่องานที่ 
ได้รับมอบหมาย 

- ขาดประสบการณ์ด้านการบรหิาร  - 
มีประสบการณ์ในการขายน้อย 
- เวลาในการปฏิบัติกจิกรรมกลุม่ มี 
น้อย และมีเวลาว่างไม่ตรงกัน 

ด้านการตลาด 

- มีคู่แข่งขันน้อยราย 
- มีการจัดโปรโมช่ันให้ลูกค้าเลือกซื้อ 
- สินค้ามีราคาถูกง่ายต่อการตัดสินใจ
ซื้อของลูกค้า 
- ตัวของสินค้าแปลกใหม่กว่า
ท้องตลาดทั่วไปท าใหลู้กค้าตัดสินใจใน
การเลือกซื้อ 

- สินค้ายังไมเ่ป็นทีรู่้จกัมากนัก 
- มีคู่แข่งทั้งด้านราคาและด้านต้นทุน 
การผลิต 
- ผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่าง 
กัน  

ด้านการบริการ 

- มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
- มีบริการจัดสง่ถึงบ้าน ในเมือง
บุรรีัมย์สง่ฟรี และจัดส่งทั่วประเทศ 
- มีช่องทางการขายแบบออนไลน ์เพื่อ
ความสะดวกในการเลือกซื้อ และการ
ให้ข้อมูลสินค้า 

- มีแรงงานไม่เพียงพอต่อการผลิต 
- ไม่สามารถส่งออเดอร์ให้ ลูกค้าตาม 
เวลาที่ก าหนดได้  
- ไม่มีหน้าร้านทีส่ามารถใหลู้กค้าดู
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ 
 
 
 

ด้านการเงิน 

- วัตถุดิบมีราคาต้นทุนต่ า 
- มีการท าบัญชี วิเคราะห์การเงนิ 
- มีการแจกแจงรายละเอียดด้าน 
การเงินจากผูจ้ัดท าบญัชีทุกสปัดาห ์

- การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพ 
จึงท าให้บรรจุภัณฑ์มีราคาต้นทุนสูง
กว่า วัตถุดิบ 
-ผู้จัดท าบญัชีไม่มีความรู้ความเข้าใจ
บัญชีอย่างลึกซึง้ 

ตารางที่3 การวิเคราะหป์ัจจัยภายใน 
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5.9.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
 

ปัจจัยการพิจารณา 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
- ก าลังเจริญเติบโตในตลาดใหม ่
- มีร้านค้าคนกลางช่วยในการจัด
จ าหน่าย 

- สินค้ายังไมเ่ป็นทีรู่้จกัมากนัก 
- พฤติกรรมล ูกค้านิยมซื้อสินค้าที่ม ี 
อย. 

สถานการณ์การแข่งขัน 
- ยังไม่มีคู่แข่งขันทางตรงในตลาด 
- ยังไม่มีคู่แข่งขันในรูปแบบลด
โซเดียมเพื่อสุขภาพในท้องตลาด 

- มีสินค้าทดแทนให้เลือกซื้อ 
- ผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่างกัน 

สังคม 

- ผู้บริโภคมีความสนใจอาหารเพือ่
สุขภาพมากข้ึน 
- กระแสการนิยมสินค้าทีส่่งเสริม
สุขภาพ ท าให้สินค้าสามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้เร็ว 

- พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

เทคโนโลยี 

- มีเทคโนโลยทีี่สามารถใช้เป็น
สื่อกลางในการเสนอสินค้าให้เป็นที่
รู้จักเพิ่มมากขึ้น 
- เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถสร้าง
ตลาดออนไลน์และเข้าถึงลูกค้าได้
ง่าย 

- ขาดการสนบัสนุนเงินทุนในการ
พัฒนา นวัตกรรม กระบวนการผลิตให้
ทันสมัย 

สภาพเศรษฐกิจ 

- รัฐบาลสนับสนุน สินค้าOTOP 
และธุรกจิ SME อย่างจรงิจัง ท าให้มี
โอกาสโดง่ดังมีช่ือเสียง และ ขยาย
การผลิตเพื่อใหท้ันต่อความต้องการ
ของลูกค้า 
- นโยบายการสง่เสรมิการท่องเที่ยว
จากภาครัฐสง่ผลใหป้ระชาชน
ท่องเที่ยวมากขึ้น 

- ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลให้
ผู้บริโภคใช้จ่ายลดน้อยลงท าให้มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้า 
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กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ 

- รัฐบาลใหก้ารสนับสนุนสินค้า 
- ปัจจุบันได้มกีารเปิดเสรทีางการค้า
ใน กลุ่มอาเซียนท าใหส้ินค้าง่ายต่อ
การ ส่งออก 

- สินค้ายังไมร่ับการรบัรองจาก อ.ย. 
จึงเสี่ยงตอ่ผิดกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

กลุ่มผู้จ าหน่าย, เครือข่าย 

- มีความรู้ในการสร้างกลยุทธ์ในการ
ขายสินค้า และความรู้ในการท า
บัญชีที่มปีระโยชน์ในการท าธุรกิจ 
- ได้รับความไว้วางใจจากกิจการผูร้ับ
ฝากขาย 

- มีประสบการณ์ในการขายน้อย  
- ร้านค้าที่ฝากขายสินค้าภายใน ร้านมี
สินค้าจำนวนมากทำใหส้ินค้า ขายได้
ยาก 

 
ตารางที่4 การวิเคราะหป์ัจจัยภายนอก 
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6. แผนบริหารจัดการ 
 
6.1 ข้อมูลธุรกิจ  
 

ชื่อกิจการ     ขนมครองแครงกรอบ สูตรลดโซเดียม40% 

ท่ีอยู่/ท่ีตั้งกิจการ   465/22 ม.8 ต.อิสาน อ.เมืองบรุีรมัย์ จ.บุรรีัมย์ 31000 

         รูปแบบการด าเนินการของธุรกิจ    เป็นธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม 

ระยะเวลาด าเนินการ    มิถุนายน –  กันยายน พ.ศ. 2562 

ทุนการด าเนินงาน   2,500 บาท 

 
6.2 รายนามคณะกรรมการด าเนนิงาน 
 
ล าดับ ชื่อ -นามสกุล หน้าท่ีหลัก 

1. นายศุภกิจ นุสรณ์รมัย ์ ฝ่ายจัดซือ้ , ฝ่ายผลิต , จัดหาออเดอร ์
2. นางสาวปุณยาพร สุธรรมวิจิตร ฝ่ายการเงิน , ฝา่ยผลิต , จัดหาออเดอร ์
3. นางสาวภัทรพรรณ โบราณมลู ฝ่ายขาย , ฝ่ายผลิต , จัดหาออเดอร ์
4. นางสาวจุฑามาศ พิมพ์วัน ฝ่ายบัญชี , ฝ่ายผลิต , จัดหาออเดอร ์
5. นางสาวอาทิตยา ศรีประดู ่ ฝ่ายการตลาด , ฝ่ายผลิต , จัดหาออเดอร ์

ตารางที่ 5 รายนามคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

6.3 ประวัติของคณะกรรมการด าเนนิงาน 
 
ช่ือ – นามสกลุ  

นายศุภกิจ นุสรณ์รมัย์    อายุ 22 ป ี
นางสาวภัทรพรรณ โบราณมลู    อายุ 21 ป ี
นางสาวปุณยาพร สุธรรมวิจิตร   อายุ 21 ป ี
นางสาวจุฑามาศ พิมพ์วัน   อายุ 22 ป ี
นางสาวอาทิตยา ศรีประดู ่  อายุ 22 ป ี

 การศึกษา 
  ระดับ ปริญญาตร ี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรมัย ์ ปี พ.ศ. 2559 
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6.4 แผนผังองคก์ร  
 
 

 
แผ่นผังที่1แผนผังองค์กร 

 
6.5 วิสัยทัศน ์
 สร้างสรรค์สินค้าผลิตภัณฑ์ขนมครองแครงกรอบให้เป็นเลิศทางด้านรสชาติ รูปลักษณ์ มีคุณค่าทาง
โภชนา และเป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภค 
 
6.6 พนัธกิจ 
1. มุ่งเน้นในการสร้างผลก าไร แต่ให้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง 
2. เพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้าใหม้ีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย 
3. พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บรโิภค 
4. มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและลกูค้า 
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6.7 เป้าหมายทางธุรกิจ  
 
เป้าหมายระยะสั้น ในสัปดาห์ที่1-2สร้างการรับรู้ในตราสินค้า ขนมครองแครงกรอบ สูตรลดโซเดียม

40% ว่าเป็นขนมทานเล่นของกลุ่มคนรักสุขภาพ และกลุ่มวัยท างาน สร้างความ
ไว้วางใจให้กับลูกค้า ให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจเมื่อได้ทาน 

เป้าหมายระยะกลาง ในสัปดาห์ที่1-6เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายทางการตลาดเพื่อกระจายสินค้าให้
ได้มากข้ึน 

เป้าหมายระยะยาว        ในสัปดาห์6-10 มีการขยายตลาดเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าช้ันน าร้านค้าสะดวกซื้อ  
                              และร้านขายของฝาก           
 

6.8 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1. มนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสือ่สารเปน็ส่วนที่ส าคัญส าหรบังานบริการเพราะจะท าให้สื่อสารกับลูกค้าและ

สมาชิกในกิจการให้มีความเข้าใจกลยุทธ์และวิธีการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. ความสามารถในการพัฒนาขนมครองแครงกรอบชนิดใหม่ที่ยังไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาดและปรับปรุ ง 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งด้านรสชาติ รูปแบบขนมที่มี
สีสันหลากหลาย และคุณประโยชน์ 

3. 
 
4. 

ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจร่วมกัน มีการปรึกษากับสมาชิกในกิจการวันต่อวันและบอกปัญหาที่
เกิดข้ึนในแต่ละวัน เพื่อที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงข้ึน 
ความมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ติดตลาดมากขึ้น 

 
6.9 นโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือการแบ่งผลประโยชน์ 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของสมาชิกกลุ่มจะพิจารณาจากงบ
การเงินรวม การจ่ายเงินปันผลจะสรุปสาระส าคัญคือเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนยอดขายทั้งหมด มาแบ่งกัน 
เมื่อเห็นว่ากิจการมีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่
สิ้นสุดกิจการ 
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7. แผนการตลาด 
7.1 เป้าหมายทางการตลาด  

1. สร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย 
2. สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. สร้างความพงึพอใจสงูสุดให้แก่ผูบ้รโิภค 
4. สร้างความภักดีในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นใหเ้กิดการซื้อซ้ า 

 
7.2 การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย  
 กลุ่มลูกค้าที่หันมาใส่ใจสุขภาพ คือ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มวัยท างาน ที่ชอบรับประทานอาหารว่างหรือ
ขนม และมีพฤติกรรมเลือกทาน เลือกซื้อสินค้าที่มีส่วนผสมของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
 
7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์การโฆษณา โดยการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 
1. กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ มีการติดต่อกับร้านที่เราต้องการจะขายส่ง พร้อมมีเอกสารข้อมูลในการขาย 
2. การส่งเสริมการขาย การโฆษณาสินค้าโดยส่งสินค้าให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลเป็นการแนะน าสินค้า และเป็น

การสร้างกระแส ในระยะแรก จะมีการจัดโปรโมช่ันแจกขนมโดยการกดไลค์และกดแชร์เพจร้าน 
 
7.3.1 กลยุทธ์ด้านผลติภณัฑ ์
    ครองแครงลดโซเดียม40% 

1. สูตรลดโซเดียม 40% มีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคเพราะจะท าใหไ้ม่เกิดโรค อัมกฤษ์ อัมพาด โรคหัวใจขาด
เลือด โรคไต และโรคความดัน 

2. การบรรจุภัณฑ์ขนมครองแครงกรอบ โดยจะมีการบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ดูดีมีระดบั มีราคา แพคเกจที่
สวยงาม และยงัมีโลโกท้ี่ดึงดูดผูบ้รโิภคอีกด้วย 

3. มีการปรบัปรุงสูตรใหเ้ข้ากับยุคประจุบันโดยเจาะกลุ่มคนรกัสุขภาพโดยการใช้น้ าปลาลดโซเดียมเพื่อ
ทดแทนการใช้เกลือที่มีโซเดียมสูง เพื่อตอบโจทย์กลุม่คนที่รกัสุขภาพ 

7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา  
1. ก าหนดราคาทีเ่หมาะสมและสามารถแข่งขันได้โดยจ าหน่ายกระปกุขนาดเล็ก ราคา 35 บาท กระปกุ

ขนาดใหญ่ ราคา 59 บาท 
2. จัดโปรโมช่ัน กระปุกขนาดเล็กซื้อ 3 กระปุก ราคา 100 บาท กระปุกขนาดใหญ่ซื้อ 2 กระปุก ราคา 

100 บาท 
3. จ าหน่ายในราคาขายส่งให้กับตัวแทนที่สนใจน าสินค้าไปวางขายหน้าร้าน ในราคา 30 บาท ข้ันต่ า 5 

กระปุก 
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7.3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
1. การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

- สร้างเว็บ Page , Instagram  
2. การขายสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์ 

- ขายฝากผ่านหน้าร้านคาเฟ่ ได้แก่ Imagine , Unique Cafetria , aday awesome , ibu cafe , 
vee's café 

- จ าหน่ายสินค้าในราคาส่งให้กับ Buriram Castel Souvenir 
 
7.3.4 กลยุทธ์ด้านสง่เสริมการตลาด 

การโปรโมทสินค้าผ่าน Social Mediaต่างๆ เช่น Page , Instagram เพื่อให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า และ
ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้โดยง่าย มีการจัดโปรโมช่ันในการขายดังนี้  

• กระปกุเล็กซื้อ 3 กระปกุราคา 100 บาท  
• กระปกุใหญ่ซื้อ 2 กระปุกราคา 100 บาท  

 
7.4 กิจกรรมหรอืการด าเนนิการทางการตลาด 

ข้ันตอนในการด าเนินกจิกรรมดงันี ้
1.สร้างเพจแนะน าสินค้า 
2.น าสินค้าไปแนะน าให้กบัทางร้านเบอเกอร์รี่ ร้านคาเฟ่ เพือ่ขายฝาก 
3.น าสินค้าไปแนะน าให้กบัทางร้านขายฝากที่ Buriram Castel Souvenir ในราคาขายส่ง 
4.อัดวีดีโอเพื่อโปรโมทสินค้าทางเพจ 
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8.แผนการผลติ 
 
8.1 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าขนมครองแครงกรอบลดโซเดียม 
1.แป้งอเนกประสงค์ 2.ผักชี 3.พรกิไทยเม็ด 4.ใบเตย กระเทยีม 5.น้ าตาล 6.น้ าปลาลดโซเดียม 7.กะทิ  
8.พริกไทยป่น 9.น้ ามันพืช 10.ไข่ไก่ 11.ถุงหูหิ้ว 12.กระปุกเล็ก 13.กระปุกใหญ่ 14.ไม้รีดแปง้ 15.ไม้พาย 
16.ตะแกรงร่อนแปง้ 17.ถ้วยตวง 18.ตาช่ัง  19.กระทะไฟฟา้  20.พาชนะใส่ของ 21.เครื่องปั้น 
 
8.2 สูตรส่วนของขนมครองแครง 
 
ส่วนผสมแป้ง 
แป้งอเนกประสงค์                                3000กรัม 
กะทิ                                                 4ถ้วยตวง 
น้ าปูนใส                                            16ช้อนโต๊ะ 
ไข่ไก่                                                 6ฟอง 
 
ส่วนผสมน้ าคลกุ 
ซอลปรงุรส                                         2ซ้อนโต๊ะ 
น้ าตาล                                              300กรัม 
พริกไทย                                             2ช้อนโต๊ะ 
รากผกัชีโขลกเอียด                                 2ช้อนโต๊ะ 
น้ ามันพืช                                             2ช้อนโต๊ะ 
น้ าปลาลดโซเดียม                                   2ช้อนโต๊ะ 
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8.3 วิธีท าครองแครง 
 

ข้ันตอนในการผลิต 
 

วัตถุดิบในการผสมแป้ง 

แป้งอเนกประสงค์                                3000กรัม 
กะทิ                                                 4ถ้วยตวง 
น้ าปูนใส                                            16ช้อนโต๊ะ 
ไข่ไก่                                                 6ฟอง 
 

ส่วนผสมน้ าคลุก 

ซอลปรงุรส                                         2ซ้อนโต๊ะ 

น้ าตาล                                              300กรัม 

พริกไทย                                             2ช้อนโต๊ะ 

รากผกัชีโขลกเอียด                                 2ช้อนโต๊ะ 

น้ ามันพืช                                             2ช้อนโต๊ะ 

น้ าปลาลดโซเดียม                                   2ช้อนโต๊ะ 

                                   

                                    

รูปภาพที่3 วิธีท าครองแครง 
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ส่วนผสมแป้ง 

1.น าแป้งอเนกประสงค์ทีร่่อนแล้วใส่ภาชนะทีเ่ตรียมไว้ จากนั้นใส่ ไข่ไก่ น้ าปูนใส กะทิ นวดจนกระทั่งส่วนผสม
เนียม พักแปง้ไว้ประมาณ20นาที 

 

                                                                                                                         

    

 

 

 

 

 

รูปภาพที่4 ส่วนผสมแป้ง 

2.หยิบแปง้ปั้นเป็นเส้นยาวๆแล้วตัดเป็นท่อนเล็กๆจากนั้นน าไปกดลงที่กดครองแครง ทอดในน้ ามันร้อนปาน
กลางจนกระทัง่สุกเหลือง ตักข้ึนให้สะเด็ดน้ ามัน 

 

                

รูปภาพที่5 ส่วนผสมแป้ง 
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ส่วนผสมน้ าคลกุ 

3.น าน้ ามันใส่กระทะ ใสร่ากผักชี พริกไทย โขลกละเอียดลงพัดพอหอม ใส่ซอลปรุงรส น้ าตาล น้ าปลาลด
โซเดียม ผัดจนกระทัง่ส่วนผสมข้น 

 

                                 

รูปภาพที่6 ส่วนผสมน้ าคลุก 

4.ใส่ตัวครองแครงที่ทอดแล้วน าลงไปคลกุให้ทั่ว โรยหน้าด้วยผักชีหั่นฝอยแล้วตักขึ้น 

 

              

รูปภาพที่7 ส่วนผสมน้ าคลุก 

 
 
 
 
 
 



25 

 

 

8.4 ข้อควรระวังในการท าขนมครองแครงกรอบสตูรลดโซเดียม 40% 
1. การผสมแป้งควรทีจ่ะผสมให้ได้สัดส่วนพอดีไม่แหง้ไปและเหลวไปเพราะจะท าให้ครองแครงรีดได้

ล าบาก 
2. เมื่อรีดครองแครงแล้วอย่าพักแปง้ให้โดนอากาศไว้นานมากให้น าผ้าขาวบางชุบน้ ามาคลุมไว้หากพัก

แป้งไว้นานเกินไปเมื่อน าไปทอดจะท าให้แปง้แข็งและไม่สกุ 
3. อย่าทอดแป้งขณะที่น้ ามันยังไมร่้อนจนได้ที่เพราะจะท าให้ครองแครองอมน้ ามัน 

 
8.5 ประโยชน ์

1. ได้ผลิตภัณฑ์ครองแครงกรอบ สูตรใหม่ โดยใช่น้ าปลาลดโซเดียม40% เพื่อประโยชน์แก่ผูบ้รโิภคมี่รัก
สุขภาพให้ได้รับประทานขนมครองแครงที่มีคุณประโยชน์มากขึ้น 

2. ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการทางอาหารจากน้ าปลาโซเดียม 40%  
3. การสง่เสรมิสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับบุคคลหรือสมาชิกทีม่ีความสนใจจะท าการผลิตขนม

ครองแครงลดโซเดียม 40% 
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8.6 ต้นทุนการผลติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน เงินรวม หมายเหต ุ
ค่าวัตถุดิบ 
แป้งอเนกประสงค์ 3   กิโล 3000 กรัม 23 69  

น้ ามันพืช 3   ขวด 1840 กรัม 52 52  
กระท ิ 1  กิโล 1000 กรัม 5 50  
น้ าปูนใส 100 กรัม 100 กรัม 5 1  
ไข่ไก่ 1  ฟอง 420 กรัม 12 24  
ซอสปรงุรส 300 กรัม 300 กรัม 24 0.6  
น้ าตาล 1  กิโล 1000 กรัม 23 6.9  
พริกไทย 60 กรัม 60  กรัม 30 5  
น้ าปลาลดโซเดียม 500 กรัม 500 กรัม 40 2  
ผักชี 300 กรัม 3000 กรัม 40 40  

รวม 250.5  
ค่าแรงงาน 

- - - - -  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
สติกเกอร ์ 200 ดวง  200 6  
กล่องเล็ก 50 ใบ  300 1  

รวม 7  
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าไฟ    -  
ค่าน้ า    -  
น้ ามันรถ    -  
ต้นทุนการผลิต = (ค่าวัตถุดิบ+ค่าแรงงาน+ค่าวัสดุอปุปกรณ์+ค่าสาธารณูปโภค)/จ านวนหน่วยที่ผลิต
ได ้
                   = (257.5+0+(7) +0) =264.5  / 50 ช้ิน 
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย = 29.85 / 50 = 5.15 บาทต่อช้ิน  
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9. แผนการขายสนิค้า 
 
9.1 สถานประกอบการในการขายสินค้า 
  

1.การขายแบบออนไลน์  

ที่ตั้งสถานที ่:               
 
 
รายละเอียด : 

1.Page "ขนมครองแครงปรอบ สูตรลดโซเดียม 40%"                                                
2.Instagram "Klong_lowsodium" 

เป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้าโดยใช้แอพพริเคช่ัน Facebook Instagram 

เป็นช่องทางในการโปรโมทสินค้าประกอบด้วยรปูภาพ ข้อความ วิดีโอ 

และเป็นช่องทางในการพูดคุยติดต่อกบัลูกค้า เพื่อใหลู้กค้าได้สอบถาม และสัง่ซื้อสินค้า 

  
 

 

  
 
 
 
 

                         ภาพที่8 การขายแบบออนไลน ์
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2.การขายแบบออฟไลน์  

ที่ตั้งสถานที ่:               
 
 
 
รายละเอียด : 

1.ร้านขายฝาก ได้แก่ Imagine , Unique Cafetria , aday awesome , ibu cafe , vee's 
cafe                                                                                                                   
2. ตัวแทนจ าหน่าย Buriram Castel Souvenir  

เป็นการท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่นั้นๆ จึงได้น าการขายแบบออฟไลนม์าใช้ใน
การขายสินค้า เพื่อให้ผูบ้รโิภคหรือกลุม่ลูกค้าเป้าหมายได้เหน็ถึงสินค้าจริง ทดสอบกอ่นซื้อได้
และสอบถามข้อมลูกบัผู้ขายได้โดยตรง เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้มากยิง่ข้ึน 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่9 การขายแบบออฟไลน ์
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9.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ และของตกแต่งในการขายสินค้า 
 
1. ออนไลน์ 
 
ล าดับ รายการ จ านวน การใช้งาน 

1 โทรศัพท์มือถือ 5 ใช้ในการตอบแชทลูกค้าและโพสต์โปรโมทสินค้า 
2 คอมพิวเตอร์ 4 ใช้ในการตอบแชทลูกค้าและโพสต์โปรโมทสินค้า 

 
                         ตารางท่ี 7 อุปกรณ์ เครื่องมือ ของตกแต่ง ในการขายสินค้า แบบออนไลน์ 
 
2. การขายผ่านหน้าร้าน  
 
ล าดับ         รายการ จ านวน การใช้งาน 
1 สมุดตรวจเช็คสินค้าใน 1 เพื่อตรวจเช็คสินค้าในการฝากขายและส่งคืนสินค้า 
2  ตัวอย่างของสินค้า 2 - การแนะน าของตัวสินค้าเพื่อให้เจ้าของร้านได้ลอง

ซิมและเห็นตัวสินค้าจริง 
- เสนอตกลงราคาขายฝาก 

 
          ตารางท่ี 8 อุปกรณ์ เครื่องมือ ของตกแต่งในการขายสินค้า การขายผ่านหน้าร้าน 
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 9.3 ข้อมูลการขายสินค้า 
การขายสินค้าแบบออนไลน ์

การเปิดแฟนเพจ Facebook และ Instagram ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากทีสุ่ดและสามารถ
เข้าถึงกลุม่ลกูค้าได้ง่ายและเร็วทีสุ่ด ได้มีการโพสต์โฆษณาสนิค้าแนะน าเรื่องของสรรพคุณของสินค้าขนม
ครองแครงกรอบที่ใช้น้ าปลาสูตรลดโซเดียม 40% ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นจุดเด่นของร้าน ในรปูแบบของรูปภาพ 
ข้อความ และวิดีโอ เพื่อดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นการซือ้ของลูกค้า 

 
รูปภาพที่10 ข้อมูลการขายสินค้า 

 
การขายสินค้าแบบออฟไลน ์

การขายฝากผ่านร้านคาเฟ่ ได้แก่ Imagine , Unique Cafetria , aday awesome , ibu cafe , 
vee's café และตัวแทนจ าหน่าย Buriram Castel Souvenir มีการสง่สินค้าใหก้ับร้านต่างๆ ตามจ านวนที่ตก
ลงกันไว้ในทุกๆ สัปดาห ์หากสินค้าในร้านฝากขาย ขายไม่หมดทางกจิการจะน า ป้องกันสินค้าเสื่อมคุณภาพ มี
การฝากป้ายโฆษณาติดไว้ใกล้ๆผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะน าสรรพคุณทีเ่ป็นจุดเด่นของ
สินค้า และการส่งสินค้าเพือ่ป้องกันการเกิดปัญหาในเรื่องการเงินซึ่งหากเกิดปญัหาในการนับยอดสินค้าที่ไม่
ตรงกันจาก ทางร้านฝากขายและกจิการ กจิการและร้านฝากขายจะสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารในการส่ง
สินค้าซึ่ง เอกสารนั้นจะมีทัง้เอกสารการส่งสินค้าและการคืนสินค้า ทางกิจการจะมกีารนับสินค้าทีเ่หลือภายใน
ร้านฝาก ขายและส่งคืนสินค้าที่เหลอืให้กบักจิการในวันองัคารของทุกสปัดาห์ และส่งสินค้าใหม่ให้กบัทางร้าน
ในวันพุธ ของทุกสัปดาห์ มีการติดตามยอดขายทั้งทางร้านขายฝาก และ ตัวแทนจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง หากมี
ข้อผิดพลาดหรอืยอดขายต่ าเกินคาด ทางกจิการจะเข้าไปร่วมช่วยแก้ไขปัญหาน้ันๆ เพือ่รักษายอดจ าหน่ายของ
กิจการและผลก าไรของร้านขายฝากและตัวแทนจ าหน่าย 
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9.4 ขั้นตอนการขายสนิค้า 
การขายสินค้าแบบออนไลน ์

 1. โพสต์ขายสินค้าลงหน้าเพจ facebook Instagram โดยบอกรายละเอียดสินค้า ราคา รสชาติ และ
ภาพประกอบที่ดงึดูดใหผู้้บริโภคสนใจ 

2. ตอบกลบัลกูค้าผ่านกล่องข้อความโดยบอกรายละเอียดเกีย่วสินค้าที่ชัดเจนใหก้ับลูกค้า 

3. รับออเดอรจ์ากลูกค้า ทวนสินค้า ขอที่อยู่ของลูกค้าให้ชัดเจน 

4. ท าการจัดส่งสินค้าตามออเดอรท์ี่ได้รับจากลูกค้า 

 
แผ่นผังที่2 การขายสินค้าแบบออนไลน ์

 
การขายสินค้าแบบออฟไลน ์

1.น าเสนอสินค้า ราคา รสชาติของสินค้าให้กบัร้านขายฝากที่ไปท าการเสนอสินค้า 

2.ตอบค าถามและแนะน าสินค้าให้กบัร้านที่ขายฝากใหล้ะเอยีดและชัดเจน 

3.รับออเดอร์จากร้านขายฝาก 

4.ท าการจัดสง่สินค้าใหก้ับร้านขายฝาก 

 
แผ่นผังที่3 การขายสินค้าแบบออฟไลน ์
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ผลการด าเนนิงานการขายสินค้าแบบออนไลน์ และ แบบออฟไลน์ 
 

สัปดาห์ รายการ จ านวน
(กระปุก) 

ราคา ยอดรวม 

สัปดาหท์ี่1 -ขนมครองแครงกระปุกเล็กละ
25บาท 
-ขนมครองแครงกระปุกเล็ก35
บาท 
-ขนมครองแครงกระปุกใหญ่
ละ50บาท 
-ถุงกิโล 

14 
 
7 
 
5 
 
1 

350 
 

245 
 

250 
 

280 

1,125 

สัปดาหท์ี่2 -ขนมครองแครงกระปุกเล็ก35
บาท 
-โปรโมช่ันกระปุกเล็ก3กระปกุ
100 
-ขนมครองแครงกระปุกใหญ่
ละ59บาท 
-โปรโมช่ันกระปุกใหญ่50บาท 
 

77 
 
3 
 
9 
 
8 

2695 
 

100 
 

531 
 

400 

3,726 

สัปดาหท์ี่3 -ขนมครองแครงกระปุกเล็ก35
บาท 
-ขนมครองแครงกระปุกใหญ่
ละ59บาท 

35 
 
7 

1225 
 

413 

1,638 

สัปดาหท์ี่4 -ขนมครองแครงกระปุกเล็ก35
บาท 
-ขนมครองแครงกระปุกใหญ่
ละ59บาท 
 

25 
 

13 

875 
 

767 

1,642 

สัปดาหท์ี่5 -ขนมครองแครงกระปุกเล็ก35
บาท 
-โปรโมช่ันกระปุกเล็ก3กระปกุ
100 
-ขนมครองแครงกล่องเล็กละ
30บาท 
-ขนมครองแครงกระปุกใหญ่
50บาท 

45 
 
 
1 
 

23 
 

23 

1,575 
 
 

100 
 

690 
 

1,150 

3,515 
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สัปดาหท์ี่6 -โปรโมช่ันกระปุกเล็ก3กระปกุ
100 
-ขนมครองแครงกระปุกเล็กละ
35บาท 

1 
 

57 

100 
 

1,995 

2,095 
 
 
 

สัปดาหท์ี่7 -ขนมครองแครงกระปุกเล็กละ
35บาท 
-โปรโมช่ันกระปุกเล็ก3กระปกุ
100 
-ขนมครองแครงกระปุกใหญ่
50บาท 
-ขนมครองแครงราคาสง่ละ30
บาท 

47 
 
1 
 
4 
 

75 

1,645 
 

100 
 

200 
 

2,250 

4,195 

สัปดาหท์ี่8 -ขนมครองแครงกระปุกเล็ก
ราคาส่งละ30บาท 
-ขนมครองแครงกระปุกใหญ่
ราคาส่งละ50บาท 

40 
 

28 

1,200 
 

1,400 

2,600 

สัปดาหท์ี่9 -ขนมครองแครงกระปุกเล็กละ
35บาท 
-ขนมครองแครงกระปุกใหญ่
ละ50บาท 

80 
 
4 

2,800 
 

200 

3,000 

สัปดาหท์ี่10 -ขนมครองแครงกระปุกเล็ก
ราคาส่งละ30บาท 
-ขนมครองแครงกระปุกใหญ่
ราคาส่งละ50บาท 

100 
 

15 

3,000 
 

750 

3,750 

รวมยอด    27,277 
 

ตารางที่9 ผลการด าเนินงานการขายสินค้าแบบออนไลน์ และ แบบออฟไลน์ 
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10. แผนการเงิน 
10.1 ประมาณการในการลงทนุ  
 
ล าดับ รายการ เงินร่วมลงทุน รวมมูลค่า 

1 ลงทุนร่วมกับเพื่อน 5 คน 500 2,500 
 รวมมูลค่าการลงทุนท้ังสิ้น 2,500 
 

ตารางท่ี 10 ประมาณการในการลงทุน 
 
10.2 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั  
ล าดับ รายการ รายละเอียด มูลค่าประมาณ ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน - -  
2. อาคาร - -  
3. ส่วนตกแต่ง/ปรับปรงุ - -  
4. อุปกรณ์ / เครือ่งใช้ วัตถุดิบ,อุปกรณ์ 1,579  
5. ยานพาหนะ จักรยานยนต์ 200  
6. ทรัพยส์ินทางปัญญา - -  
7. รายการอื่นๆ (ถ้ามี) - -  
 รวมมูลค่าทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิปจัจบุัน 1,779  

ตารางที่ 11 ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 
10.3 ประมาณการเป้าหมายและรายได้จากการขายสินค้า 
 

 สัปดาห์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม 

เป้าหมาย 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 17,600 

รายได ้ 0 1,125 
 
 

3,717 1,638 1,642 3,515 2,095 2,600 3,000 3,000 3,750 27,277 

 
ตารางที่ 12 ประมาณการเป้าหมายและรายได้จากการขายสินค้า 
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กราฟที่1 ยอดขายครองแครง 

 
10.4 รายการทางบัญช ี
 

วันท่ี รายการ เลขที่
ใบเสร็จ 

เงินสด เงินฝากธนาคาร 
รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ 

18/6/2019   2,500  2,500    
 ซื้อวัตถุดิบ        
 แป้งอเนกประสงค์   23     
 ผักชี   60     
 พริกไทยเม็ด   20     
 พริกไทยเม็ด   5     
 กะท ิ   23     
 กระเทียม   10     
 น้ าตาล   44     
 รวมเป็น   185 2,315    
 วัสดุอุปกรณ์        
 ไม้รีดแป้ง   45     
 ไม้พาย   60     
 รวมเป็น   105 2,210    
4/7/2019 ขายสินค้า  1,125  3,335    
7/7/2019 ซื้อวัตถุดิบ        
 แป้งอเนกประสงค์   168     
 ผักชี   50     
 พริกไทยด า   64     
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 กะท ิ   116     
 กระเทียม   35     
 น้ าตาลทราย   48     
 พริกไทยป่น   49     
 น้ ามันพืช   124     
 ไข่ไก่   60     
 รวม   714 2,621    
 ซื้อบรรจุภัณฑ์และวัสดุ

อุปกรณ์ 
       

 ไม้รีดแป้ง   45     
 ไม้พาย   60     
 ถุงหูหิ้ว   45     
 กระปกุเล็ก   240     
 ค่าสติ๊กเกอร ์   400     
 รวมเป็น   790 1,831    
 ขายสินค้า  3,067  4,898    
 เงินติดธนาคาร     6.44  6.44 
10/7/2019 ขายสินค้า     650  656.44 
11/7/2019 เงินฝากธนาคาร   2,493 2,405 2,493  3,149.44 
16/7/2019 ซื้อวัตถุดิบ        
 แป้งอเนกประสงค์   48     
 พริกไทยด า   30     
 น้ ามันพืช   64     
 เนยเทียม   65     
 กะท ิ   50     
 รวมเป็น   257 2148    
 ซื้อบรรจุภัณฑ์         
 กระปกุเล็ก   320     
 กระปกุใหญ ่   240     
 รวมเป็น   560 1588    
18/7/2019 ขายสินค้า  1638   3226    
19/7/2019 เงินฝากธนาคาร   2823 403 2823  5972.44 
23/7/2019 ถอนเงิน  500   903  500 5472.44 
23/7/2019 ซื้อวัตถุดิบ        
 แป้งอเนกประสงค์   72     
 น้ ามันพืช   84     
 น้ าตาล   44     
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 พริกไทยขาว   47     
 ผักชี   50     
 กะท ิ   50     
 ไข่ไก่   28     
 พริกไทยด า   47     
 รวมเป็น   422 481    
 วัสดุอุปกรณ์        
 ไม้รีดแป้ง   20 461    
 ขายสินค้า  1642  2103    
24/7/2019 เงินฝากธนาคาร   1642 461 1642  7114.44 
30/7/2019 ซื้อวัตถุดิบ        
 แป้งอเนกประสงค์   144     
 กะท ิ   120     
 ผักชี   50     
 ไข่ไก่   30     
 ซีอิ้วขาว   24     
 น้ ามันพืช   84     
 รวมเป็น   452 9    
 ขายสินค้า  1675  1684    
31/7/2019 ซื้อบรรจุภัณฑ์        
 กล่องใหญ ่1 ลัง 24 ใบ   240     
 กล่องเล็ก 100 ใบ   640     
 รวมเป็น   880 804    
 วัสดุอุปกรณ์        
 ผ้าขาวบาง   20 784    
 ขายสินค้า  1840  2624    
 ถอนเงิน  800  3424  800 6314.44 
1/8/2019 ถอนเงิน  600  4024  600 5714.44 
6/8/2019 ถอนเงิน  585  4609  585 5129.44 
 ซื้อวัตถุดิบ        
 แป้งอเนกประสงค์   96     
 ผักชี   50     
 น้ ามันพืช   112     
 กะท ิ   60     
 รวมเป็น   318 4291    
 ซื้อบรรจุภัณฑ์         
 กระปกุเล็ก   320 3971    
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 ค่าใช้จ่ายในการผลิต         
 ค่าน้ า-ค่าไฟ   80 3891    
 ขายสินค้า  2095   5986    
7/8/2019 เงินฝากธนาคาร   3520 2466 3520  8649.44 
13/8/2019 ถอนเงิน  1600  4066  1600 7049.44 
13/8/2019 ซื้อวัตถุดิบ        
 แป้งอเนกประสงค์   120     
 น้ ามันพืช   140     
 กะท ิ   100     
 ไข่ไก่   20     
 น้ าตาล   44     
 รวมเป็น   424 3642    
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์         
 กระปกุเล็ก   160 3482    
 ขายสินค้า  1945  5427    
14/8/2019 เงินฝากธนาคาร   2095 3332 2095  9144.44 
15/8/2019 ซื้อวัตถุดบิ        
 แป้งอเนกประสงค์   144     
 ผักชี 4 มัด   40     
 กะท ิ3 ถุง   150     
 ไข่ไก่   24     
 รวมเป็น   358 2974    
 ซื้อบรรจุภัณฑ์         
 กล่องเล็ก 75 ใบ   640 2334    
 ขายสินค้า  2250   4584    
20/8/2019 ถอนเงิน  600   5184  600 8544.44 
21/8/2019 ฝากเงิน   4195 989 4195  12739.44 
 ถอนเงิน  200   1189  200 12539.44 
21/8/2019 ซื้อวัสดุอุปกรณ์         
 แป้งอเนกประสงค์   96     
 พริกไทยด า   10     
 กะท ิ   50     
 ไข่ไก่   12     
 ผักชี   30     
 น้ ามันพืช   112     
 รวมเป็น   310 879    
 ซื้อบรรจุภัณฑ์         
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 กระปกุใหญ ่   240     
 ถุงซีน   40     
 รวมเป็น   280 599    
 ขายสินค้า  2400   2999 200  12739.44 
23/8/2019 ฝากเงิน   2600 399 2600  15339.44 
27/8/2019 ถอนเงิน  800   1199  800 14539.44 
28/8/2019 ซื้อวัตถุดิบ         
 แป้งอเนกประสงค์   120     
 น้ าตาล   44     
 น้ ามันพืช   78     
 ผักชี   40     
 กะท ิ   100     
 ไข่ไก่   20     
 พริกไทย   30     
 รวมเป็น   432 767    
 ซื้อบรรจุภัณฑ์         
 กระปกุเล็ก   480 287    
29/8/2019 ขายสินค้า  3000   3287    
4/9/2019 เงินฝากธนาคาร   3000 287 3000  17539.44 
 ถอนเงิน  1200   1487  1200 16339.44 
 ซื้อวัตถุดิบ         
 แป้งอเนกประสงค์   144     
 น้ ามันพืช   78     
 ผักชี   50     
 กะท ิ   150     
 ไข่ไก่   24     
 รวมเป็น   446 1041    
 ซื้อบรรจุภัณฑ์         
 กระปกุเล็ก   640     
 กระปกุใหญ ่   240     
 รวมเป็น   880 161    
 ขายสินค้า  3750   3911    
 ฝากเงิน   3700 211 3700  20039.44 
 ค่าน้ ามัน   200 11    
 

ตารางที่13 รายการทางบัญชี 
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10.5 รายการทางการเงิน 
 
สัปดาหท์ี่ 1 
 

 
รูปภาพที่11 รายการทางการเงิน 

สัปดาหท์ี่ 2 
 

 
รูปภาพที่12 รายการทางการเงิน 

สัปดาหท์ี่ 3 
 

 
รูปภาพที่13 รายการทางการเงิน 

 



41 

 

 

สัปดาหท์ี่ 4 
 

 
รูปภาพที่14 รายการทางการเงิน 

สัปดาหท์ี่ 5 
 

 
รูปภาพที1่5 รายการทางการเงิน 

สัปดาหท์ี่ 6 
 

 
รูปภาพที่16 รายการทางการเงิน 
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สัปดาหท์ี่ 7 
 

 
รูปภาพที่17 รายการทางการเงิน 

สัปดาหท์ี่ 8 
 

 
รูปภาพที1่8 รายการทางการเงิน 

สัปดาหท์ี่ 9 
 

 
รูปภาพที1่9 รายการทางการเงิน 
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สัปดาหท์ี่ 10 
 

 
รูปภาพที่20 รายการทางการเงิน 

สัปดาหท์ี่ 11 
 

 
รูปภาพที่21 รายการทางการเงิน 
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10.6 งบก าไรขาดทนุ 
 

ขนมครองแครงลดโซเดียม สูตรลดโซเดียม40% 
งบก าไรขาดทุน 

10สัปดาห์ 
 
ยอดขาย            2,7277 

ยอดขายบวกดอกเบี้ย        6.44 
รวมรายได ้          24,283 
หัก ต้นทุนขาย 
 วัตถุดิบ       4,318 
 ค่าใช้จ่ายในการผลิต     4,885   9,203 
ก าไรข้ันต้น          10,080 
 
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ค่าน้ ามัน      200 
 ค่าน้ า-ค่าไฟ      80   280 
ก าไรสุทธิ          17,800 
 
 
Gross Profit Magin   66.28% 
Net Profit Margin   65% 
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10.7 งบดุล 
 

ขนมครองแครงกรอบ สูตรลดโซเดียม40% 
งบดุล 

ณ วันที่ เดือน 2562 
        
สินทรพัย ์                               หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
   
สินทรพัย์หมุนเวียน                ส่วนของเจ้าของ    
เงินสด                       11             ทุน                2,500 
เงินฝากธนาคาร   20039.44             บวก ก าไรสทุธิ    17,800 
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน        
วัสด ุ                     250     
        
            20300.44                        20300.44 
 
 
10.8 การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ  
 

รายการการวิเคราะห ์
 

 

การวัดความสามารถในการบริหารงาน  

     อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 78.97% 

     อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 87.68% 

     อัตราก าไรข้ันต้น (เปอรเ์ซนต์) 66.28% 

     อัตราก าไรจากการด าเนินการ (เปอรเ์ซนต์) 65.25% 

     อัตราก าไรสุทธิ (เปอรเ์ซนต์) 65% 

 
ตารางที่14 การวิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงิน 
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11. แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 
  
ล าดับ 

 
ลักษณะปัญหาหรือ

ความเสี่ยง 
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น แนวทางในการแก้ไข 

1. 
การรีดแป้งท าขนมที่นาน
เกินไป จึงท าให้แป้งแห้ง 

เวลาทอดออกมาจึงท าให้
แป้งเกิดการไม่กรอบแต่กลับ
เป็นแข็งแทน   

จึงท าการปรับปรุงโดยการรีดแปง้เสรจ็ น าไปทอด
ทันทีเพื่อจะได้แป้งที่กรอบและไม่ท าให้แป้งแข็ง 
เพื่อให้ถูกปากลูกค้าและท าให้ผลผลิตภัณฑ์เพิ่ม
มากขึ้น 

2. 

การเลือกซื้อวัตถุดิบใน
การผลิต 
 
 

ท าให้การผลิตล่าช้าและส่ง
สินค้าให้ลูกค้าไม่ทัน จึงท า
ให้เสียลูกค้า 

ตัดสินใจเลือกซื้อวัตถุดิบจากร้านที่ให้ราคาต่ า แต่
วัตถุดิบมีคุณภาพดี จากการส ารวจในหลายๆร้าน 
โดยจะมีการเลือกร้านที่ซื้อประจ า 1 ร้าน  และ
ร้านส ารองอีก 2-3 ร้าน ที่มีราคาและวัตถุดิบที่มี
คุณภาพใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันวัตถุดิบขาด
ตลาดและไม่เพียงพอต่อการผลิตจากร้านประจ า 
 

3. 

 
การบริหารเวลาในการ
ท างาน 
 
 

ท าให้การท างานในการผลิต
ล่าช้าและผิดพลาดในหลาย
อย่างระหว่างในการผลิต
สินค้า 

มีการวางแผนการท างานล่วงหน้าท าให้เพื่อนมี
เวลาว่างไม่ตรงกัน หากมีเหตุสุวิสัยหรือมีธุระ
เพื่อนบางคนในกลุ่มมาช่วยงานไม่สามารถทัน
ตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ ก็จะให้เพื่อนคนนั้นท า
ในข้ันตอนสุดท้าย เช่น การแพ็คสินค้า  การ
จัดส่งออเดอร์สินค้าให้ลูกค้า และการล้างท า
ความสะอาดอุปกรณ์ที่ท าการผลิต 

4. 
การขายสินค้าของ
พันธมิตร 
 

ลูกค้าไม่รู้จักสินค้า ท าให้
พันธมิตรทางการค้า ขาย
สินค้าไม่ค่อยได ้

ให้ ค าแนะน าแก่พั นธมิ ต รการ ค้า เ กี่ ย วกั บ
รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ ถึงการแก้ไขรูปแบบ
ของโลโก้ใหม่ ให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายข้ึน 

  ตารางที่15 แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง
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ภาคผนวกและเอกสารแนบ 

 
 

1.  ภาพประกอบการด าเนินงาน (รายสัปดาห์) 
 

สัปดาหท์ี่ 1 ภาพการด าเนินงาน 
 

 

 
 

รูปภาพที่22 ภาพประกอบการด าเนินงาน 
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สัปดาหท์ี่ 2 ภาพการด าเนินงาน 
 

 

 
รูปภาพที2่3 ภาพประกอบการด าเนินงาน 

สัปดาหท์ี่ 3 ภาพการด าเนินงาน 
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รูปภาพที2่4 ภาพประกอบการด าเนินงาน 

สัปดาหท์ี่ 4 ภาพการด าเนินงาน 
 

 

 
 

รูปภาพที2่5 ภาพประกอบการด าเนินงาน 
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สัปดาหท์ี่ 5 ภาพการด าเนินงาน 
 

 

 
รูปภาพที2่6 ภาพประกอบการด าเนินงาน 

สัปดาหท์ี่ 6 ภาพการด าเนินงาน 
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รูปภาพที2่7 ภาพประกอบการด าเนินงาน 

สัปดาหท์ี่ 7 ภาพการด าเนินงาน 
 

 

 
รูปภาพที2่8 ภาพประกอบการด าเนินงาน 
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สัปดาหท์ี่ 8 ภาพการด าเนินงาน 
 

 

 
รูปภาพที2่9 ภาพประกอบการด าเนินงาน 

สัปดาหท์ี่ 9 ภาพการด าเนินงาน 
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รูปภาพที3่0 ภาพประกอบการด าเนินงาน 

สัปดาหท์ี่ 10 ภาพการด าเนินงาน 
 

 

 
รูปภาพที3่1 ภาพประกอบการด าเนินงาน 
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สัปดาหท์ี่ 11 ภาพการด าเนินงาน 
 

 

\ 
รูปภาพที3่2 ภาพประกอบการด าเนินงาน 
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2.  ผลการเรียนรู้โดยภาพรวม 
2.1 การวิเคราะห์องค์ความรู้ 
องคค์วามรู้ที่ 1 

   1.1 ประเดน็ความรู ้

“ การทดแทนวัตถุดบิในการผลติ ” 

   1.2 ที่มาของความคิด 

1.2.1  การวางแผน 

ส ารวจวัตถุดิบทีม่ีโซเดียมต่ า เพือ่มาใช้ทดแทนเกลือที่มีโซเดยีมสูง 

1.2.2 การด าเนนิการ 

เลือกใช้น้ าปลาแท้ สูตรลดโซเดียม 40% มาทดแทนการใช้เกลือทีม่ีโซเดียมสูง 

1.2.3 การเปรียบเทียบ 

เปรียบเทียบรูปลักษณ์และรสชาติของขนมครองแครงกรอบ ระหว่างการใช้เกลือ และ น้ าปลาสูตรลดโซเดียม
40% 

 1.2.4 การด าเนนิแก้ไข/ปรบัปรุง 

พัฒนาวิธีการจากสูตรเดิมที่มีการใช้เกลือเป็นส่วนผสมหลัก เปลี่ยนมาใช้น้ าปลาสูตรลดโซเดียม 40% ทดแทน  
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2. องคค์วามรู้ที่ 2 

   2.1 ประเดน็ความรู ้

“ เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภณัฑ์ ” 

   2.2 ที่มาของความคิด 

2.2.1  การวางแผน 

ศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แตกต่าง มีจุดจดจ าที่ชัดเจน และให้เป็นที่
ต้องการของผูบ้รโิภค 

2.2.2 การด าเนนิการ 

สร้างการรับรู้ใหผู้้บริโภคจดจ าเกี่ยวกบัขนมครองแครง สูตรลดโซเดียม 40% ผ่านโลโก้หรือบรรจุภัณฑ์  

2.2.3 การเปรียบเทียบ 

เปรียบเทียบคุณประโยชน์และความแตกต่างของขนมครองแครงกรอบสูตรทั่วไป กับ สูตรลดโซเดียม40% 
ให้แก่ผูบ้ริโภคเข้าใจมากขึ้น 

 2.2.4 การด าเนนิแก้ไข/ปรบัปรุง 

เนื่องจากผูบ้รโิภคที่มีพฤติกรรมชอบทานขนมเพื่อสุขภาพนั้นยังมีไม่มากนกั ขนมครองแครงกรอบ สูตรลด
โซเดียม 40% จึงยงัไม่เป็นทีรู่้จักในวงกว้าง จึงจ าเป็นต้องเพิม่ช่องทางในการน าเสนอสินค้าผ่าน Page 
Facebook, Instagram  
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3. องคค์วามรู้ที่ 3 

   3.1 ประเดน็ความรู ้

“ พนัธมิตรทางธุรกิจ ” 

   3.2 ที่มาของความคิด 

3.2.1  การวางแผน 

การเลือกพันธมิตรทางธุรกจิ เพื่อแสวงหาผลก าไรร่วมกัน 

3.2.2 การด าเนนิการ 

สร้างข้อตกลงเกี่ยวกบัการแบ่งรายได้ หรือตกลงราคาซื้อขายร่วมกัน  

3.2.3 การเปรียบเทียบ 

ส ารวจและข้อเปรียบเทียบหาสาเหตทุี่ท าให้ยอดขายไม่ตรงเป้าที่วางไว้ จึงพบว่าโลโกห้รอืบรรจุภัณฑ์ที่
พันธมิตรทางธุรกิจเลอืกใช้นั่น ไม่ได้ต้องการสื่อความหมายของตัวสินค้าคืออะไร 

 3.2.4 การด าเนนิแก้ไข/ปรบัปรุง 

ให้ค าแนะน าแก่คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกจิเกี่ยวกบัรปูลกัษณ์ของบรรจุภัณฑ์ ถึงการแก้ไขรูปแบบของโลโก้
ใหม่ ให้ลกูค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายข้ึน 
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3.ผลการเรียนรูร้ายบคุคล  
นายศุภกิจ นุสรณ์รัมย์ รหัส 590112356008 

ส าหรับผลการเรียนรู้ในครั้งนี้เราได้ เรียนรู้การท างานภายในกลุ่มและการแก้ปัญหาภายในกลุ่มซึ่ง
ปัญหาของกลุ่มเราคือไม่ค่อยพูดหรือปรึกษากันเท่าไหร่ท าให้การท างานของกลุ่มเรามีปัญหามากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ไม่มีความสามัคคีกันสักเท่าไหร่ต่างคนต่างท าหน้าที่ของตัวเองกลุ่มเราแบ่งหน้าที่กันไม่ค่อย ชัดเจนต่างคนต่าง
ท าแต่เราก็แก้ปัญหาโดยการแบ่งส่วนการรับผิดชอบและคุยปรึกษากันมากข้ึน 
 
นางสาวจุฑามาศ พิมพ์วัน รหัส 590112356016 

สิ่งที่ได้รู้จากการเรียนธุรกิจจ าลองในครั้งนี้ได้รู้จักการท างานร่วมกันการแบ่งงานกันท า ได้เรียนรู้คนว่า
แต่ละคนนิสัยใจคอเป็นแบบไหน ถ้าติดขัดความคิดเห็นไม่ตรงกันจะปรับกันอย่างไร ได้เรียนรู้จักการแก้ปัญหา
จากตัวสินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้ทัน แต่เราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี เรียนรู้การเข้าหาลูกค้าติดต่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวสินค้ามีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในเรื่องของการพูดมากยิ่งขึ้น 

 
นางสาวปุณยาพร สุธรรมวิจิตร รหัส 590112356030 

ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการท างานเป็นทีม และการวางแผนก่อนลงมือท างานหรือศึกษาการว่างจัดจ าหน่าย
และศึกษาตลาดก่อนควรศึกษาให้ดี ว่าท ามาแล้วมี 

ตลาดรองรับไหม  กลุ่มลูกค้าคือใคร  ท าแล้วแปลกจากคนอื่นไหมน่าสนใจแค่ไหน และที่ส าคัญต้อง
เจาะกลุ่มลูกค้าให้ถูก  วางแผนการตลาดให้ดีรวมถึงการสามัคคีกันช่วยกันจึงจะประสบผลส าเร็จ 
 
นางสาวภัทรพรรณ โบราณมูล รหัส  590112356031 

ผลการเรียนรู้จากการท าธุรกิจจ าลองในครั้งนี้ สอนให้รู้ว่า ต้องมีการบริหารจัดการเวลาให้เป็น การ
ตัดสินใจ การละลายพฤติกรรมส่วนตัวของแต่ละบุคคลเผื่อที่จะท างานร่วมกันเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็น
ผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว การมีน้ าใจ และต้องใฝ่หาความรู้อยู่ ตลอดเวลา เผื่อให้ทัน
เหตุการณปัจจุบัน 
 
นางสาวอาทิตยา ศรีประดู่ รหัส 590112356050 

1.การเรียนรูร้่วมกัน การท างานเป็นหมู่คณะ 
2.การคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆในการท าธุรกจิ 
3.สามารถพฒันาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
4.สามารถอธิบายปัญหาที่พบเจอในการท าธุรกจิได ้
5.มีความรับผิดชอบต่อตนเองและการปฏิบัตงิาน 
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ภาคผนวก 
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รูปภาพที3่3 ภาคผนวก 
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