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1.บทสรุปผู้บริหาร 
       ธุรกิจกระยาสารทFruity มีการคิดและพัฒนาต่อยอดมาจากกระยาสารทตามชุมชนเป็นขนมทานเล่นที่
นิยมตามเทศกาล รสชาติอร่อยทานง่าย และสามารถเก็บไว้ได้นาน กลุ่มเราเลยคิดไอเดีย คิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมา
โดยเป็นกระยาสารทFruity ที่ท ามาจากข้าวพอง ข้าวตอก ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและได้ใส่ผลไม้(สับปะรด) ที่
ให้รสชาติที่เปรี้ยว โดยได้ท ากระยาสารทขึ้นมาโดยไม่เหมือนตามท้องตลาดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกระยา
สารทFruity เพราะเราได้ใส่ผลไม้รสเปรี้ยวคือเนื้อสับปะรดเป็นวัตถุดิบหลัก ที่ช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย(ดีท็อก) 
ได้ใส่ธัญพืช เช่น ถั่วลิสง งาขาว งาด า และใส่น้ าใบเตยเพ่ือเพ่ิมกลิ่นหอมให้กับตัวกระยาสารท มีรสชาติหอม 
มัน หวาน เปรี้ยว เป็นขนมทานเล่นที่ราคาสามารถจับต้องได้ คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับประทาน เป็นกระยาสารท
Fruity ที่ผลิตเองทุกขบวนการ 

       นอกจากนี้ยังได้ท าการเลือกแพ็คเกจให้เหมาะสมกับตัวสินค้าสะดวกต่อผู้บริโภค ซึ่งมีความโดดเด่นและ
แตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไปเพื่อที่ให้เป็นจุดดึงดูดของลูกค้าโดยได้ท าการพิจารณาจากความสะดวกในการ
พกพาการใช้และกลุ่มอายุของผู้บริโภค มีแพ็คเกจทั้งหมด 4แบบ                                                                                     

        โอกาสในการประกอบธุรกิจกระยาสารทFruity มีโอการที่ขยายได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยการบอกปาก
ต่อปากที่ได้น าสินค้าไปลงพ้ืนที่ในการเสนอขายตามส านักงาน หรือร้านเบเกอร์รี่ ,ร้านกาแฟ ต่างๆที่ให้ความ
สนใจในตัวสินค้า อีกทั้งยังได้มีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จึงท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่าย และ
รวดเร็ว 

       ก าหนดกลุ่มลูกค้าเปูาหมายให้ชัดเจนกลุ่มลูกค้าเปูาหมายของธุรกิจกระยาสารทFruity เป็นกลุ่มลูกค้า
วัยรุ่น และกลุ่มลูกค้าวัยท างาน ที่รักสุขภาพท่ีหันมาดูแลเรื่องของระบบขับถ่าย(ดีท็อกซ์) 

        การผลิตของธุรกิจกระยาสารทFruity มีแหล่งวัตถุดิบที่ใกล้ตัวสามารถเลือกวัตถุดิบที่ต้องการได้ง่ายขึ้น 
รวมถึงการขนส่งวัตถุที่ประหยัดต้นทุนมากขึ้น ราคาวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้ามีราคาที่ถูก มีคุณภาพ ท าให้
สามารถครบคุมต้นทุนการผลิตได้ ส่งผลให้มีผลก าไรที่สูงเนื่องจากวัตถุดิบมาจากชุมชนและร้านค้าที่มีคุณภาพ
และราคาไม่แพง 

         แผนการขายความสามารถในการโน้มน้าวใจ การเข้าใจความต้องการของลูกค้า การสร้างความไว้วางใจ
ให้กับลูกค้า การท าตัวให้พร้อมเสมอส าหรับลูกค้า ความเสมอต้นเสมอปลายในการผลิตสินค้า การจูงใจให้ลูกค้า
เห็นว่าสินค้ามีความแปลกใหม่ 

          ก าหนดงบประมาณที่ต้องใช้ เพ่ือไม่ให้งบบานปลายทีหลัง มีการประเมินผลตรวจสอบการท าบัญชีทุก
ครั้ง และปรับปรุงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพ่ือให้สามารถควบคุมการเงินได้ 
         ผลก าไรขาดทุนในการด าเนินธุรกิจของกระยาสารทFruityตลอดระยะ 11 สัปดาห์ โดยมียอดขาย 
33,183.58บาท ก าไรขั้นต้น22,676.58 บาท คิดเป็นGross profit 68.34 % และก าไรสุทธิ22,047.58  บาท 
คิดเปน็Net profit 66.44 % 

         ทีมผู้บริหารมีความตั้งใจในการก่อตั้งธุรกิจกระยาสารทFruity โดยมีการจัดการกระบวนการท างาน
ตามท่ีได้มีการวางแผนในการลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด จึงประสบผลส าเร็จ ไม่ประสบผลส าเร็จ จึงน า
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ประสบการณ์การในการท างานมาปรับในการท างานครั้งต่อไป จึงท าให้ยอดขายเพ่ิมขึ้น และท าให้ธุรกิจกระยา
สารทFruityมีการเติบโตมากขึ้นในอนาคต      

 
2. วัตถปุระสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกิจ  
         1.เพื่อศึกษากลยุทธ์การด าเนินธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดของกระยาสารทFruity 
         2.เพื่อพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพ่ิม 
         3.เพื่อพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
         4.เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทขนมทานเล่น  
         5.เพื่อหาช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทขนมทานเล่นให้หลากหลายยิ่งขึ้น  
 

3. ความเป็นมาของธุรกิจ 
       3.1 ประวัติความเปน็มา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ 
       
       ประวัติของกิจการ/ผู้เร่ิมกิจการ 
         ขนมกระยาสารทเป็นขนมไทยโบราณ ท ามาจาก ถั่ว งา ข้าวคั่ว และน้ าตาล มักท ากันมากในช่วง
สารทไทย แรม15ค่ า เดือน10 บางท้องถิ่นนิยมทานกับกล้วยไข่ นิยมน ามาท าบุญในโอกาสต่างๆ คน
โบราณน ามาถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือสักการะและขอพรให้พืชผลออกดอก ออกผลดกดี การท าบุญด้วย
กระยาสารทต้องตัดเป็นชิ้นและห่อด้วยใบตองควบคู่กับกล้วยไข่เสมอ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในช่วงเดือน
10 เป็นช่วงที่กล้วยไข่สุกพอดี กระยาสารทเป็นรสที่หวานจัดพอได้กล้วยไข่มากินแกล้ม จะช่วยท าให้ความ
หวานของกระยาสารทลดลงและเสริมรสชาติกันได้ดี เมื่อชาวบ้านท าบุญตักบาตรแล้วก็มีการแจกจ่าย
กระยาสารทที่เหลือให้แก่ชาวบ้าน  
          ปัจจุบันได้มีการท าขนนกระยาสารทเริ่มจากการคัดมะพร้าวเนื้อดีมาคั้นเอาน้ ากะทิก่อนที่จะน าไป
เคี่ยวรวมกันกับน้ าตาลปี๊บ เมื่อเคี่ยวจนได้ที่ใส่แบะแซลงไปเล็กน้อยตามด้วยมะพร้าวอ่อน เนื้อและน้ า
สับปะรด น้ าใบเตย จากนั้นน้ ามาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับข้าวพอง ข้าวตอก และเพ่ิมคุณค่าทางอาหารด้วย 
ถั่วลิสง งาขาว งาด า ก็จะได้เป็นกระยาสารทรสชาติหอมหวานมันและมีรสเปรี้ยวของสับปะรดที่แตกต่าง
จากกระยาสารททั่วไป ได้มีการออกแบบแพ็กเกจให้มีความสวยงามมีความแตกต่างและดึงดูดความสนใจ
ของผู้บริโภค 
          ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการสร้างสรรค์ ต่อยอดจากกระยาสารทดั้งเดิมเป็นกระยาสารทมา
เป็นกระยาสารทFruity ที่แตกต่างจากตามท้องตลาดชุมชนและได้ดัดสรรผลไม้ที่มีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่อง
ของระบบขับถ่าย(ดีท็อกซ์)ของร่างกาย นั้นก็คือสับปะรดเพราะมีรสชาติที่แปลกใหม่โดยมี ได้คิดออกแบบ
แพ็กเกจที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากตลาดชุมชนทั่วไปเพ่ือให้เป็นจุดดึงดูดของลูกค้าโดยได้พิจารณา
จากความสะดวกในการพกพาและการใช้ของผู้บริโภคซึ่งได้เปรียบทางการแข่งขันกับผู้แข่งขันท าให้
ยอดขายสินค้าเป็นที่น่าพอใจและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
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   แนวความคิดในการก่อตั้งกิจการ 
            ผู้ประกอบการที่รวมตัวกันก่อตั้งกิจการธุรกิจขึ้นเป็นนักศึกษาจ านวน 6 คน ได้มีความคิดและแรง
บันดาลใจมาจากขนมกระยาสารทที่ทางชุมชนของสมาชิกได้มีการท าขายกันอยู่แล้ว  แต่เป็นสูตรที่ดั้งเดิมของ
กระยาสารททั่วไปที่ผู้บริโภคนิยมซื้อตามเทศการณ์ประเพณี ทางสมาชิกในกลุ่มจึงได้มีแนวคิดขึ้นมาในการ
ก่อตั้งธุรกิจที่ต้องแปลกใหม่จากกระยาสารทดั่งเดิมที่มีขายกันอยู่ มาเป็นขนมกระยาสารทFruity และสมาชิกได้
ที่มีความคิดที่ว่าจะต้องเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย(ดีท็อกซ์) สมาชิกได้ศึกษาค้นคว้า
จึงได้ผลไมเ้ป็นสับปะรดในการท ากระยาสารFruityและ สมาชิกจึงเกิดการได้คิดค้นสูตรโดยดัดแปลงมาจากสูตร
ที่มีมานานแล้วให้เป็นสูตรใหม่เฉพาะตัวของกระยาสารทFruityและทดลองท ากระบวนการต่างๆ เช่นการ
ทดลองผลิตกระยาสารทFruity การหาจุดเด่นและจุดดึงดูดผู้บริโภค โดยใช้ส่วนผสมของธรรมชาติ เช่น ใบเตย 
เพ่ือให้มีกลิ่นหอมเมื่อผู้บริโภคเปิดบรรจุภัณฑ์ และมีการคิดออกแบบแพ็กเกจให้มีความเหมาะสมกับตัวสินค้า
สะดวกต่อผู้บริโภค ซึ่งมีความโดดเด่นและแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปเพ่ือให้เป็นจุดดึงดูดของผู้บริโภคโดยได้
พิจารณาจากความสะดวกในการพกพาการใช้ จึงได้ออกมาเป็นกระยาสารทFruit   
 

      การเปลี่ยนแปลงของกิจการ 
         1.ตัวผลิตภัณฑ์ กระยาสารทfruityมีความแตกต่างจากต่างท้องตลาดทั่วไป โดยได้มีการคัดสรรผลไม้ที่มี
สรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย(ดีท็อกซ์)ของร่างกาย นั่นก็คือสับปะรด เพราะมีรสชาติที่แปลกใหม่ 
และจุดเด่นเพ่ือดึงดูดผู้บริโภค โดยใช้ส่วนผสมของธรรมชาติ เช่น ใบเตย เพ่ือให้มีกลิ่นหอมเมื่อผู้บริโภคเปิด
บรรจุภัณฑ์ และมีการคิดออกแบบแพ็กเกจให้มีความเหมาะสมกับตัวสินค้าสะดวกต่อผู้บริโภค ซึ่งมีความโดด
เด่นเป็นจุดดึงดูดของผู้บริโภค โดยได้พิจารณาความสะดวกในการพกพาการใช้ จึงได้ออกมาเป็นกระยาสารท
Fruity 
          2.ด้านวัฒนธรรมของแต่ก่อนกระยาสารท โดยกระยาสารททั่วไปจะนิยมกันใช้ในประเพณี เช่น 
ประเพณีเซนโฏนตา แต่กระยาสารทFruityของกลุ่มเราสามารถบริโภคได้ตลอดทุกช่วงไม่ใช่เฉพาะแต่ช่วงเทศ
การณ์เป็นขนมที่สามารถท่านเล่นได้แถมไม่อ้วน เพราะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย(ดีท็อกซ์) และดี
ต่อสุขภาพ 
           3.คู่แข่งขัน มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์ด้านการตลาดของกิจการกระยาสารทFruity
ในการหาลูกค้าใหม่ เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดและการเติบโตทางการตลาด 
           4.สภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางต้นทุนการผลิตของกิจการกระยาสารท ส่งผล
ให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นจึงต้องลดปริมาณวัตถุดิบบ้างส่วนในการการผลิต  
           5.พฤติกรรมผู้บริโภค กระยาสารFruityมีความแตกต่างจากกระยาสารทดั่งเดิม ท าให้ผู้บริโภคหันมา
สนใจในกระยาสารทFruityมากยิ่งข้ึน เพราะกระยาสารทFruityเป็นกระยาสารทที่ช่วยในเรืองของระบบ
ขับถ่าย(ดีท็อกซ์)ดีต่อสุขภาพจากการด าเนินงานได้มีการสอบถามความคิดเห็นโดยตรงและน ามาปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของผู้บริโภค และการกลับมาซื้อซ้ าของผู้บริโภค ผู้บริโภคนิยมสินค้าที่ใหม่ ส่งผลท าให้การหาลูกใหม่
เกิดข้ึน 
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           6.พันธมิตร กลุ่มของกระยาสารทFruityได้มีการวางแผนในการหากลุ่มลูกค้า การค้นหาช่องทางการ
จัดจ าหน่อยที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ขายสินค้าผ่านทาง ออนไลน์เพจเฟสบุ๊ค การฝากขาย และได้ท าการลงพ้ืนที่
ส านักงานต่างๆ เช่น เทศบาล,โรงเรียน เพ่ือหากลุ่มพันธมิตร และเจาะกลุ่มลูกค้าให้ถูกกลุ่ม เน้นไปในกลุ่มวัย
ท างาน เพ่ืออาศัยการบอกปากต่อปากว่ากระยาสารทFruityมีประโยชน์แถมอร่อยและดีต่อสุขภาพ 
 

ความส าเร็จ/อุปสรรคที่ผ่านมา 
     
          ความส าเร็จ 
            1.สมาชิกของธุรกิจกระยาสารทFruityได้มีการวางแผน การที่จะลงมือปฏิบัติมีการวางแผนโดยจะมี
การประชุมพูดคุยแสดงความคิดเห็นทุกคนในกลุ่ม ฟังเสียงข้างมากแล้วท าการสรุปประเด็นที่จะท า 
            2.ค้นคว้าหาข้อมูลได้เริ่มท าการศึกษาจากสื่อต่างๆเช่น google,youtube และได้ขอค าปรึกษา
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านขนมกระยาสารทจากกลุ่มแม่บ้านโดยตรง ท าให้ได้ข้อมูลในการท าธุรกิจและการ
ผลิตกระยาสารทFruityขึ้น จากการหาข้อมูลกอ่นนั้นท าให้ธุรกิจของกระยาสารทFruityเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง 
 และยังสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในธุรกิจได้ 
            3.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเราได้ท าการลงพ้ืนที่พูดคุยสอบถามเกี่ยวกับสินค้ามีการยิ้มแย้ม
เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับกระยาสารทFruity  จึงท าให้เกิดความประทับใจและ
ความผูกพันธุ์ให้กบัลูกค้าได้ท าการสอบถามหลังการขายท าให้ลูกค้าไว้วางใจและได้น าเรื่องราวความประทับใจ
ในการบริการของเราบอกต่อคนรอบข้างจนเกิดเป็นการตลาดแบบปากต่อปากท าให้ลูกค้ารู้จักสินค้ามากยิ่งข้ึน 
             4.การผลิตสินค้ากระยาสารทFruity โดยได้หาสาเหตุที่ท าให้ตัวผลิตภัณฑ์ไม่สามารถปั้นได้ โดยได้
พบว่า ที่ตัวผลิตภัณฑ์ปั้นไม่ได้เกิดจากใส่วัตถุดิบ คือการใส่แปะแซน้อยเกินไปจากนั้นได้เปลี่ยนปริมาตรของ
แปะแซโดยใส่ในปริมาตรที่เพ่ิมข้ึนและได้ท าการเคี่ยวน้ ากะทิกับน้ าตาลให้ข้นและให้มีความเหนี่ยวมากกว่าเดิม
จึงท าให้ตัวผลิตภัณฑ์ปั้นได้ตามที่ตั้งเปูาหมายไว้  

              5.การลงพ้ืนที่ในการหาช่วงทางการจ าหน่ายพบว่าการขายโดยลงพ้ืนที่ส านักงานต่างๆ เช่นเทศบาล,
โรงเรียน,ชุมชน ท าให้อาศัยการบอกปากต่อปากน าเสนอสินค้าผ่านบุคคลที่รู้จัก ว่าผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพผู้บริโภคได้รู้ถึงสรรพคุณตัวผลิตภัณฑ์การยาสานทFruityท าให้ประสบความส าเร็จมากกว่าช่องทางการ
ขายแบบการผ่านออนไลน์และการฝากขายเพราะการลงพ้ืนที่ขายสามารถท าให้ลูกค้าจับต้องตัวสินค้าได้มากขึ้น
ส่งผลให้เกิดการสนใจในการเลือกซื้อสินค้ามีการอดุหนุนเกิดข้ึนและผู้บริโภคได้มีการกลับมาซื้อซ้ ามากยิ่งขึ้น  
 

         อุปสรรคที่ผ่านมา 
          1.การผลิตสินค้า การทดลองท ากระยาสารทFruity โดยตอนแรกของการเริ่มต้นกิจการจะพบปัญหาใน
ตัวกระยาสารทFruity คือตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่จับตัวกันท าให้ไม่สามารถปั่นได้ เพราะได้ใส่แปะแซในปริมาตรที่
น้อยเกินไปและได้เคี่ยวน้ ากะทิกับน้ าตาลยังไม่ข้นพอ ท าให้เวลาผลิตท าตัวผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามรูปแบบที่
ต้องการ 
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           2.ช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้พบอุปสรรคในการขายทางช่องทางออนไลน์ พบว่าทางเพจเฟสบุ๊ค   
กระยาสารทFruityเป็นกิจการที่พ่ึงเริ่ม ท าให้มีผู้ติตามรู้จักน้อย และการฝากขายผลตอบรับยังไม่ดี เพราะ
ทางร้านไม่ได้โปรโมทสินค้าและร้านมีสินค้าที่ทดแทนเยอะ ท าให้ผู้บริโภครู้จักกระยาสารทFruity จึงท าให้
ยอดขายน้อย 

3.2 สรุปผลการด าเนินการที่ผ่านมาของธุรกิจ    

  รายการ รอบการด าเนินงาน 
(ระยะเวลา 5สัปดาห์) 

รอบการด าเนินงานที่ผ่าน
มา 

(ระยะเวลา11สัปดาห์) 
ยอดรายได้ 14,273.58 33,183.58 

ก าไรสุทธิ 6,939.58 22,676.58 

สินทรัพย์รวม 4.63 10.77 

หนี้สินรวม - - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,079 3.079 

 

         ตารางที ่1 สรุปผลที่ผ่านมาของกิจการ 
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4. สินค้า  

        4.1 รายละเอียดสินค้า 
         ผลิตภัณฑ์กระยาสารทFruity กระยาสารทที่แปลกใหม่เป็นขนมไว้ทานเล่นโดยการได้น าผลไม้เป็น
สับปะรดที่มีรสชาติที่เปรี้ยวและมีสรรพคุณท่ีช่วยในระบบขับ(ดีท็อก) โดยได้มาบรรจุใส่แพ็กเกจให้เหมาะสมกับ
ตัวสินค้าสะดวกต่อผู้บริโภค ซึ่งมีความโดดเด่นและแตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไปเพ่ือที่ให้เป็นจุดดึงดูดของ
ลูกค้าโดยได้ท าการพิจารณาจากความสะดวกในการพกพาการใช้และกลุ่มอายุของผู้บริโภค มีแพ็คเกจทั้งหมด 
4แบบ ดังนี้ 
ชื่อสินค้า : กระยาสารทFruity  
รสชาติสินค้า : รสสับปะรด 
ส่วนผสมสินค้า  : ข้าวพอง ข้าวตอก สับปะรด ถั่ว มะพร้าว งาขาวงาด า 
ขนาดสินค้า : กล่องสี่ช่อง 11*11 cm. 
ราคาสินค้า : 1. แบบหนึ่งชิ้น ราคา 10 บาท  
2. แบบกล่องสี่ช่อง มี 4 ชิ้น ราคา 25 บาท  
3. แบบกล่องของฝาก มี 6 ชิน้ ราคา 59 บาท 
4. แบบกระปุกหูหิ้ว มี 8 ชิ้น ราคา 75 บาท   

 

    ภาพถ่ายสินค้า  
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รูปภาพที่ 1 รายละเอียดสินค้า 

วิธีท า 
1.น ากะทิมาตั้งไฟทิ้งไว้ 2 นาที โดยที่ไม่ต้องคนเพราะถ้าคนกะทิจะไม่แตกมัน 
2.น าน้ าตาลมะพร้าวมาใส่ลงไปในน้ ากะทิเค่ียวให้น้ าตาลละลาย จนเหนียวได้ที่เหมือนยางมะตูม 
3.น าแปะแซลงไปเคี่ยวกับกะทิและน้ าตาลให้ละลาย 
4.น าน้ าใบเตยที่ได้คันเตรียมไว้ค่อยๆเทลงไปในน้ าที่เค่ียวไว้จนได้ที่ 
5.แล้วน าเอามะพร้าวที่หั่นเป็นชิ้นบ้างๆที่เตรียมไว้แล้วมาเทให้ลงไป แล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆ 
6.แล้วน าสับปะรดมาเทใส่ลงไป แล้วเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆ จนน้ าเหนียวจนต่อดี 
7.น าน้ าที่เคี่ยวได้ที่แล้วน ามาคลุกเคล้ากับข้าวพองข้าวตอก พร้อมกับโรยงาขาว งาด า ถั่วลิสง ลงไปพร้อมกับที่
คลุกเคล้า ปล่อยไว้ให้ตัวกระยาสารทหายร้อน 
8. แล้วท าการปั่นเพื่อใส่บรรจุภัณฑ์แพ็กเกจ 
9.น ามาบรรจุใส่แพ็คเกจเป็นอันเสร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



8 
 

5. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ตลาด  
            5.1 สภาวะอุตสาหกรรม  

          ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอาหารเพ่ือสุขภาพในไทยได้รับความนิยมและมีความต้องการบริโภคเพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องอันมีสาเหตุมาจากกระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการมีรูปร่างที่ดีของผู้บริโภคโดยมุ่งหวังให้
อาหารมาสร้างสมดุลให้ร่างกายในเรื่องของการช่วยในระบบขับถ่ายส่งผลให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกมามากขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าวผนวกกับการ
ผลักดันจากภาครัฐที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต (นโยบายไทยแลนด์4.0) จึงเป็นอีกแรงกระตุ้นหนึ่งที่ท าให้
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเพ่ือสุขภาพที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ออกสู่ตลาดเพ่ิมมากขึ้นสะท้อนผ่านมูลค่า
ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของไทยในปี 2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 170,000 ล้านบาทขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 42.5
จากปี 2553 ที่มูลค่าประมาณ 119,311ล้านบาทดังนั้นย่อมเป็นโอกาสทางธุรกิจอันดีส าหรับผู้ประกอบการ
เกี่ยวเนื่องกับอาหารเพ่ือสุขภาพที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเพ่ือรองรับแนวโน้มการเติบโตของตลาด
อาหารเพ่ือสุขภาพ และสินค้าขนมทานเล่นนั้นเป็นสินค้าที่จัดว่าอยู่ในส่วนของการบริโภคที่สิ้นเปลืองในปัจจุบัน 
ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายของครัวเรือน ขนมทานเล่นจึงเป็นสินค้าที่
ไม่ใช่สิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวันเหมือนอาหารปกติจึงท าให้ ผู้บริโภคหันมาบริโภคขนมทานเล่นน้อยลง แต่
เนื่องด้วยค่านิยมความงามของคนไทย ให้ความส าคัญกับรูปร่างที่สวยงามคือรูปร่างที่ไม่อ้วน ท าให้การทานขนม
ทานเล่นที่มีส่วนผสมของผลไม้ที่สามารถช่วยในเรื่องของการขับถ่าย(ดีท็อกซ์)ได้ดี กลายเป็นสินค้าที่ถูกใจ
ผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ  

         5.2 การวิเคราะห์ตลาด  
          ในการวิเคราะห์ทางการตลาดได้ใช้เทคนิค Five Force Model ในการวิเคราะห์ ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้ 
          1.การแข่งขันในอุตสาหกรรม 
          ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ผลิตขนมประเภทกระยาสารท ทั้งรายใหญ่และรายย่อยอยู่จ านวนมาก ก็มีผู้ผลิต
รายใหญ่ที่ครองส่วนแบ่งตลาดส่วนมากอยู่ เพียงไม่กี่รายเท่านั้นเช่น ชุมชนที่ผลิตข้าวพองที่ท ากระยาสารท
จ าหน่ายซึ่งจะผลิตและจ าหน่ายในท้องตลาดและผลิตเพ่ือขายในท้องถิ่น หรือขายเพียงในจังหวัดต่างๆเท่านั้น  
เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลในเบื้องต้นแล้วสภาวะการแข่งในอุตสาหกรรมขนมประเภทข้าวกระยาสารทที่จะส่งผล
กระทบต่อกิจการนั้นน้อยมาก เนื่องจากธุรกิจของกลุ่มนั้นจะเจาะกลุ่มตลาดเปูาหมายตอบสนองความต้องการ
ของผู้ที่รักสุขภาพ ที่อยากได้สินค้าขนมประเภทกระยาสารทที่มีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป จึงท าให้มี
คู่แข่งไม่มาก 
           2. การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ 
ใหญ่เป็นจ านวนมากในการเข้ามาของคู่แข่งค่อนข้างจะสูง เนื่องจากไม่ต้องใช้เงินทุนมาก และไม่ต้องมี
เทคโนโลยีชั้นสูงในการเข้ามาประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ประกอบกับวัตถุดิบหลักคือข้าวพองข้าวตอก
และผลไม้ซึ่งหาได้ง่าย ในธุรกิจนี้อาจมีผลที่ท าให้เกิดการแข่งขันค่อนข้างสูงและอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆมา
ช่วยในการแข่งขันมากขึ้น เป็นเหตุท าให้ต้นทุนสูงขึ้นจากเดิม  
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           3. สินค้าทดแทน                        
            ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นสินค้าทดแทนของขนมกระยาสารทFruity ก็คือ เบเกอร์รี่ ขนมไทย เป็นต้น ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีสินค้าอ่ืนที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เช่น กายาสารททั่วไปตามท้องตลาด โดยสินค้าเหล่านี้
แม้ว่าจะมีกลุ่มเปูาหมายหลักต่างจากสินค้า แต่ก็มีรสที่เหมือนกันตรงที่สามารถทดแทนช่วยลดความกระหาย
แก่ผู้บริโภคได้ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ ผู้บริโภคจะหันไปบริโภคขนมเหล่านี้และในทางกลับกันสินค้า ก็สามารถดึง
ผู้บริโภคเหล่านี้มาได้เช่นกันเนื่องกระยาสารทFruity ที่มีหน้าตาและรสชาติต่างจากกระยาสารททั่วไป ตรงเรา
ได้ใส่เนื้อของสับปะรดที่จะช่วยเน้นในระบบขับถ่าย(ดีท็อกซ์) และยังมีแพ็คเกจที่ต่างจากตลาดชุมชน  อีกทั้ง
ยังสามารถบริโภคอาหารว่างและอาหารหลักได้อีกด้วย               
 4. อ านาจในการต่อรองของผู้จัดจ าหน่าย  
  วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตกระยาสารทFruity นั่นก็คือข้าวพอง ข้าวตอก และสับปะรด ที่หาไดง้่ายตาม
ท้องถิ่น อีกทั้งมีผู้จ าหน่ายวัตถุดิบเหล่านี้มีจ านวนไม่มากนัก จึงส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจกระยาสารทFruity มี
อ านาจในการต่อรองการซื้อวัตถุดิบไม่มากนัก อย่างไรก็ตามผู้ประกอบธุรกิจกระยาสารทFruity อาจจะต้อง
เผชิญกับปัญหาด้านความไม่แน่นอนของราคาวัตถุดิบภายในตลาดและท้องถิ่นอีกด้วย 
            5. อ านาจในการต่อรองของผู้ซื้อ   
    เนื่องจากตลาดขนมประเภทกระยาสารท มีอยู่เป็นจ านวนมากทั้งยังมีสินค้าทดแทนอยู่อย่าง
หลากหลายให้ผู้ซื้อได้เลือกบริโภค ในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจกระยาสารท ยังไม่สามารถใช้เครื่องมือทาง
การตลาดมาสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิผลได้สิ่งที่เกิดข้ึนตามมาก็
คือผู้ซื้อสามารถเลือกเปลี่ยนยี่ห้อได้ง่าย จึงส่งผลให้ผู้ซื้อมีอ านาจในการต่อรองสูงขึ้น 

        5.3 การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด 
         การแบ่งส่วนตลาด 
 ผู้บริโภคที่ชื่นชอบขนมไทยที่ดีต่อสุขภาพ ในชุมชนหมู่บ้านโคกยาง ต าบลบ้านกรวด อ าเภอบ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์,หมู่บ้านหนองไม้งาน ต าบลหนองไม้งาม อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ , หมู่บ้านทุ่งสว่าง 
ต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์, หมู่บ้านหนองละเบิก ต าบลปราสาท อ าเภอบ้านด่าน จังหวัด
บุรีรัมย์, ชุมชนหมู่บ้านศูนย์การค้า ต าบลประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์,หมู่บ้านละหานทราย 
ต าบลละหานทราย อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และร้านค้าขายของฝาก3ร้าน  คือ ร้านเฟิร์ส คาเฟุ,
ร้านวี คาเฟุ,รา้นพาน เบเกอร์รี่ จ านวนประชากรประมาณ 6,160 คน คิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 154,000 
บาท 
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       ส่วนแบ่งทางการตลาด 
 

 
 

          5.4 แนวโนม้ทางการตลาด 
           แนวโน้มทางการตลาดของกระยาสารทFruity มีแนวโน้มที่ก าลังไปได้ด้วยดีส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจ
ใหม่ เนื่องจากกระยาสารทFruity เป็นสินค้าที่แปลกใหม่ที่มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย ซึ่งมี
แตกต่างจากท้องตลาด มีแพ็คเกจที่หลายรูปแบบ หลายราคา ท าให้ผู้บริโภคสนใจในตัวได้เลือกซื้อตาม
ความชอบ ยิ่งตอนนี้กระแสยังสุขภาพก าลังมาผู้บริโภคหันมาสนใจให้การดูแลเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ธุรกิจได้
ท าการมองถึงแนวโน้มทางการตลาดคาดว่าจะมีการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยทางการตลาดมีมาก
ขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ ในการที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ จะมีการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย
กระจายสินค้าให้ผู้บริโภครู้จักขนมกระยาสารทFruity และท าการลงพ้ืนที่การจ าหน่ายให้กว้างขึ้น ทั้งนี้น่าจะ
ส่งผลให้กระยาสารทFruityเติบโตขึ้นและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  

         5.5 ตลาดเป้าหมาย 
          ตลาดเปูาหมายของธุรกิจขนมกระยาสารทFruityคือ กลุ่มวัยรุ่น,กลุ่มวัยท างาน ที่รักสุขภาพอยากที่จะ
หันมาดูแลเรื่องของการขับ(ดีท็อกซ์)ที่ดีและอยากที่จะลดน้ าหนักที่อยากดูแลหุ่น จึงหันมาใส่ใจในการเลือก
รับประทานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ขนมกระยาสารทFruityนั้นเป็นสินค้าที่ใส่วัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพมี
สรรพคุณในเรื่องของระบบขับถ่าย(ดีท็อกซ์) ตัวแพ็กเกจได้ท าการออกแบบให้เหมาะสมกับตัวสินค้าสะดวกต่อ
ผู้บริโภค เพ่ือที่ให้เป็นจุดดึงดูดของลูกค้าโดยได้ท าการพิจารณาจากความสะดวกในการพกพาการใช้ของ
ผู้บริโภคท าให้ผู้บริโภคหยิบจับง่ายต่อการว่างไว้บนโต๊ะท างานและในการรับประทาน และธุรกิจกระยาสารท
Fruityได้เจาะลงร้านเบเกอร์รี่(กาแฟ) และขายทางออนไลน์(เพจ เฟสบุ๊ค) โดยทางเราได้เข้าไปติดต่อกับร้านเบ
เกอร์รี่ในเมืองบุรีรัมย์ ได้มีการขายฝากร้านตามร้านที่เป็นพันธมิตรและในออนไลน์เพ่ือความสะดวกสบายใน
การหาซื้อทานของลูกค้าและการขายแบบปากต่อปาก ท าให้ลูกค้าสนใจในตัวสินค้ามากยิ่งขึ้น 

21.54% 

ส่วนแบ่งทางการตลาด 

กระยาสารท

Fruity 
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         5.6 ลักษณะทั่วไปของลูกค้า  
           กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์กระยาสารทFruity ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น, กลุ่มวัยท างานที่ชอบ
บริโภคผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย(ดีท็อกซ์)ของร่างกาย  

          5.7 สภาพการแข่งขัน 
            สินค้าประเภทขนมทานเล่นส าเร็จรูปพร้อมทาน ในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลาย และด้วยกระแสรัก
สุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้ผู้บริโภคนั้นหันมาสนใจในการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ด้วยสภาพกระแส
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระแสรักสุขภาพ กระแสการรับประทานขนมทานเล่นส าเร็จรูปที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นแต่
ด้วยสินค้าประเภทขนมทานเล่นเป็นสินค้าที่สามารถท าได้ง่าย ท าให้กลุ่มผู้ประกอบการหลายๆ กลุ่มหันมาจับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมทานเล่นส าเร็จรูปมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กไปจนถึงกลุ่ม
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ท าให้เกิดปัจจัยที่ท าให้สภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมขนมทานเล่นส าเร็จรูปเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อยๆ  

          5.8 คู่แข่งขัน 
           คู่แข่งขันที่ส าคัญของกระยาสารทFruity คือขนมนางเล็ด,กระยาสารทแม่รินเนื่องจากเป็นธุรกิจที่
คล้ายกันจึงถือว่าเป็นคู่แข็ง  
คู่แข็งขันรายที่ 1.ขนมนางเล็ด : ประเภทขนมแปรรูป ขนมทานเล่น รสหวานดั้งเดิม หอมหวานน้ าตาลมะพร้าว 
โรยด้ายบน  
จ าหน่ายราคาเดียวห่อละ 60 บาท 
ช่องทางการจ าหน่าย : จ าหน่ายผ่านหน้าร้าน จ าหน่ายตามร้านค้าตามชุมชน 
ส่งเสริมการขาย : มีการจัดส่งในราคาส่งถึงหน้าร้าน 
คู่แข่งขันรายที่ 2 กระยาสารทแม่ริน : สินค้าประเภทขนมทานเล่น พร้อมทาน มีทั้งหมด 4 สูตรให้เลือก  
สูตรดั้งเดิม สูตรดั้งเดิมหวานน้อย สูตรสมุนไพร และสูตรชาเขียว 
ราคา กล่องลายไทยขนาดใหญ่   260บาท 
กล่องลายไทยขนาดกลาง         160 บาท 
กระยาสารทซอง                   35 บาท 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย : จ าหน่ายผ่านออนไลน์ จ าหน่ายผ่านหน้าร้าน จ าหน่ายผ่านร้านของฝาก 
ส่งเสริมการขาย : จ าหน่ายผ่านออนไลน์โดย มีการโพสต์ขายผ่าน Facebook 
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       5.9 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

 
การเปรียบเทียบ 
 

ธุรกิจของเรา 
(กระยาสารทFruity) 

คู่แข่งขันรายที่ 1 
ขนมนางเล็ด 

คู่แข่งขันรายที่ 2
กระยาสารท 

แม่ริน 

    ด้านสินค้า 

ธุรกิจได้คิดค้นตัวสินค้า
ขึ้นมาใหม่ที่แตกต่างจาก
ท้องตลาดชุมชนคือกระยา
สารทFruityที่มีส่วนผสม
ของสับปะรดที่ช่วยในเรื่อง
ระบบขับถ่ายและได้มีการ
คิดออกแบบแพ็คเกจให้
เหมาะสมกับตัวสินค้า 
สะดวกต่อผู้บริโภคซึ่งมี
ความโดดเด่นและแตกต่าง
จากท้องตลาดทั่วไปให้เป็น
จุดดึงดูดของลูกค้า โดยได้
พิจารณาจากความสะดวก
ในการพกพา การใช้ และ
ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือเลือก
วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพตามท่ี
วางแผนไว้ 
 

ขนมนางเล็ด สินค้า
ประเภทขนมแปรรูป  
พร้อมทานเล่น รส
ดั้งเดิม หอมหวาน
น้ าตาลมะพร้าวโรย
ด้านบน   

สินค้าประเภทขนม
ทานเล่น พร้อมทาน  
มีทั้งหมด 4 สูตรให้
เลือก ทั้งสูตรดั้งเดิม  
สูตรดั้งเดิมหวานน้อย  
สูตรสมุนไพร และ
สูตรชาเขียว 
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ตารางที่ 2 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
 
 

ด้านราคา 

มี4แบบ ดังนี้ 
1. แบบหนึ่งชิ้น ราคา 10 
บาท  
2. แบบกล่องสี่ช่อง มี 4 
ชิ้น ราคา  25 บาท  
3. แบบกล่องของฝาก  
ราคา 59 บาท 
4. แบบกระปุกหูหิ้ว มี 
ราคา 79 บาท   

จ าหน่ายราคาเดียว หีบ
ห่อละ 60 บาท 

-กล่องลายไทยขนาด
ใหญ่                   
ราคา 260บาท 
-กล่องลายไทยขนาด
กลาง        ราคา 
160 บาท 
-กระยาสารทซอง                               
ราคา 35 บาท 

ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

1. จ าหน่ายผ่านร้านฝาก
ขาย 
- จ าหน่ายผ่านร้านเฟิส 

คาเฟุ 
- จ าหน่ายผ่านร้านวี 

คาเฟุ 
- จ าหน่ายผ่านร้าน

พาน เบเกอร์รี่ 
2.จ าหน่ายผ่าน 
ขายผ่านออนไลน์เพจ
Facebook(กระยาสารท
Fruity)และFacepook
ส่วนตัวของสมาชิก 
3.การโฆษณาขายสินค้า
แบบปากต่อปาก 

1.จ าหน่ายผ่านหน้า
ร้าน 
2.จ าหน่ายตามร้านค้า
ตามชุมชน 
 

1.จ าหน่ายผ่าน
ออนไลน์ 
2.จ าหน่ายผ่านหน้า
ร้าน 
3.จ าหน่ายผ่านร้าน
ของฝาก 
 

ด้านการส่งเสริม
การขาย 

1.ได้มีการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้
ทดลองชิมสินค้า 
2.มีการโฆษณาสินค้าผ่าน
ออนไลน์เพจ(Facebook) 
มีการกระตุ้นยอดขายด้วย
การโพสต์สินค้า 

1.มีการจัดส่งในราคา
ส่ง ถึงหน้าร้าน 
 
 
 
 
 

1.จ าหน่ายผ่าน
ออนไลน์โดย 
มีการโพสต์ขายผ่าน 
Facebook 
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5.10 การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS 
5.10.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
 

ปัจจัยการพิจารณา จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

ด้านการบริหารจัดการ 
 

- สมาชิกมีความสามัคคีในการ
ท างานและตัดสนิใจร่วมกัน 
-มีการแบ่งงานและบันทึกตาราง
การท างานร่วมกันอย่างชัดเจน 
 

-สมาชิกในกลุ่มยังไม่มปีระสบการณ์
และความช านาญในการท าธุรกจิ 
-การบริหารเวลาในการท าการผลิต
นั้นไม่เสถียรต่อการท างาน 
 
 

ด้านการตลาด -มีร้านฝากขายที่แนน่อน 
-แพ็กเกจสวยงามดึงดูดใจลูกค้า
ได้มาก 
-รูปแบบสว่นผสมของสินคา้ยังไม่มี
คู่แข่งรายใดผลิต 
 

-กิจการก่อตั้งขึ้นมาใหม่ท าให้ตรา
สินค้ายงัไม่เปน็ที่รู้จักของผู้บริโภค 
-ยังไม่มีการท าการตลาดอย่าง
จริงจัง ยังไม่เปน็ที่รู้จักของคนทัว่ไป 
สถานที่จ าหนา่ยยังไม่มาก 

ด้านการบริการ 
 

-เจ้าของกิจการเป็นดูแลเพจ
facebook ด้วยตัวเองและมี
ช่องทาง facebook ในการสั่งซือ้
สินค้า เพื่อความสะดวกในการ
เลือกซื้อ และการให้ข้อมูลสินค้า 
-มีบริการจัดส่งถึงบ้าน เมืองบุรีรัมย์
ส่งฟรี และจัดส่งทั่วประเทศ 
 

-ไม่มีหน้าร้านให้ลูกค้าดูสนิค้าจริง 
 

ด้านการเงิน -ไม่มีหนี้สินที่ผูกมัดธุรกิจ 
-มีการแจกแจงรายละเอียดด้าน
การเงินจากผู้จัดท าบัญชีทุกสัปดาห์ 
-การบริหารด้านการเงนิตัดสนิใจ
ร่วมกันภายในกลุ่ม มีการบนัทึก
บัญชีรายรบัรายจา่ย สรุปยอดขาย
และน าเสนอต่อ  สมาชิกในกลุ่มทุก
สัปดาห ์  
 

-ผู้จัดท าบัญชไีม่มีความรู้ความ
เข้าใจในการท าบัญชีโดยตรง 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
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 5.10.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 
                                    ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 
 

ปัจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

สถานการณ์การแข่งขัน -ราคาถูกกว่าขนมชนิดอ่ืนๆ 
หลายอย่างตามท้องตลาด 
-ผลิตภัณฑ์กระยาสารทFruity มี
ความแปลกใหม่ แตกต่างจาก
ตามท้องตลาดทั่วไป 

-มีคู่แข่งจ านวนมากท าให้มีการ
แข่งขันสูง 
 

สังคม -กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพเลือกซื้อ
สินค้าท่ีมีประโยชน์ 
-เป็นขนมที่อยู่คู่คนไทยมานาน 
คนนิยมนับมารับประทาน เป็น
ของฝาก และเอาไปท าบุญ 

-กลุ่มวัยรุ่นบางส่วนยังไม่นิยม
รับประทานขนมกระยาสารท
Fruity 
 
 

เทคโนโลยี - เทคโนโลยีการสื่อสารส่งผลให้
การติดต่อซื้อขายกับลูกค้าง่าย
และสะดวกมากขึ้น 
- เทคโนโลยีในการส่งสินค้าส่งผล
ให้การขนส่งสินค้าสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น 
 

-ขาดเทคโนโลยีที่จะถนอมเก็บ
รักษาสินค้าให้สามารถเก็บไว้ได้
นานๆ 
- เทคโนโลยีมีราคาสูงส่งผลให้
ธุรกิจไม่สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การผลิตได้ 

สภาพเศรษฐกิจ -เศรษฐกิจที่เจริญขึ้นภายใน
จังหวัดบุรีรัมย์ส่งผลให้มีการซื้อ
ขายมากขึ้น 
-มีแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาพักผ่อนในจังหวัด
บุรีรัมย์มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

-ปัญหาด้านเศรษฐกิจมี
ผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตที่
สูงขึ้น 
-ราคาวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการ
ผลิต ได้แก่ มะพร้าว น้ าตาล ถั่ว 
สับปะรด มีราคาที่ผันผวน 

กลุ่มผู้จ าหน่าย, เครือข่าย -ได้รับความไว้วางใจจากกิจการ
ผู้รับฝากขาย 
-มีร้านค้าท่ีจ าหน่ายสินค้าของ
ฝากจ านวนมากระหว่างเส้นทาง
หลักท่ีนักท่องเที่ยวและที่
ประชาชนใช้ในการเดินทาง 

-ราคาสับปะรดไม่คงท่ี 
-ร้านค้าที่ฝากขายสินค้ามีสินค้า
จ านวนมากท าให้สินค้าขายได้
ยาก 
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6. แผนบริหารจัดการ 
      6.1 ข้อมูลธุรกิจ  
ชื่อกิจการ กระยาสารทFruity 
ที่อยู่/ที่ตั้งกิจการ 22 หมู่8 ต. บ้านด่าน อ. บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์ 310000 
รูปแบบการด าเนินการของธุรกิจ แปรรูปสินค้า  
ทุนด าเนินงาน 3079 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการที่ผ่านมา มิถุนายน –  กันยายน พ.ศ. 2562 
 

6.2 รายนามคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

ล าดับ              ชื่อ-สกุล หน้าที่หลัก 
1 นายปัณณรุจน์ พรสิทธิไพศาล จัดซื้อวัตถุดิบ,เตรียมอุปกรณ์,

กระบวนการผลิตและการแพ็คสินค้า,การ
จัดส่งสินค้า 

2 นางสาวกรรณิกา นาคาวงค์ จัดซื้อวัตถุดิบ,กระบวนการผลิตและการ
แพ็คสินค้า,การโปรโมทสินค้า,การจัดส่ง
สินค้า 

3 นางสาววรรณิกา บัวหอม เตรียมอุปกรณ์,กระบวนการผลิตและการ
แพ็คสินค้า,การจัดส่งสินค้า 

4 นางสาวสุภาพร ใจกล้า เตรียมอุปกรณ์,กระบวนการผลิตและการ
แพ็คสินค้า,การโปรโมทสินค้า,การจัดส่ง
สินค้า 

5 นางสาวดวงฤทัย ทิณวงษ์ บัญชีและการเงิน,จัดซื้อวัตถุดิบ,
กระบวนการผลิตและการแพ็คสินค้า,การ
จัดส่งสินค้า 

6 นางสาวนิพาดา ปุุนประโคน จัดซื้อวัตถุดิบ,จัดซื้อวัตถุดิบ,กระบวนการ
ผลิตและการแพ็คสินค้า,การจัดส่งสินค้า 

 

ตารางที่ 5 รายนามคณะกรรมการด าเนินงาน 
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6.3 ประวัติของคณะกรรมการด าเนินงาน 

1.นายปัณณรุจน์  พรสิทธิไพศาล            อายุ 22          
การศึกษา       ระดับประถมศึกษา         โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2                  ปี พ.ศ.2552 
                   ระดับมัธยมศึกษา           โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก            ป ีพ.ศ.2558 
2.นางสาวกรรณิกา  นาคาวงค์              อายุ 22 
การศึกษา       ระดับประถมศึกษา         โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2                  ปี พ.ศ.2552 
                   ระดบัมัธยมศึกษา           โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก            ป ีพ.ศ.2558 
3.นางสาววรรณิกา  บัวหอม                 อายุ22 
การศึกษา       ระดับประถมศึกษา         โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว                                ป ีพ.ศ.2552 
                   ระดับมัธยมศึกษา           โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   ปี พ.ศ.2558 
4.นางสาวสุภาพร  ใจกล้า                     อาย2ุ2 
การศึกษา       ระดับประถมศึกษา          โรงเรียนบ้านปราสาท                         ป ีพ.ศ.2552 
                   ระดับมัธยมศึกษา            โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ปี พ.ศ.2558 
5.นางสาวดวงฤทัย  ทิณวงษ ์                 อายุ 22 
การศึกษา        ระดับประถมศึกษา         โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด                    ปี พ.ศ.2552 
                    ระดับมัธยมศึกษา           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร                 ป ีพ.ศ.2558 
6.นางสาวนิพาดา  ปุุนประโคน                อายุ 23 
การศึกษา         ระดับประถมศึกษา         โรงเรียนประโคนชัยวิทยา     ปี พ.ศ.2551 
                     ระดับมัธยมศึกษา           โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม                ปี พ.ศ.2557 
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6.4 แผนผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

นางสาว สุภาพร ใจกล้า    
(ผู้จัดการ)                                                      

นางสาว ดวงฤทัย ทิณวงษ์ 
นางสาว กรรณิกา นาคาวงศ์                                                 

(ฝุายจัดซื้อ) 
                                                      

นางสาวนิพาดา ปุุนประโคน 
(ฝุายผลิต) 

นางสาววรรณิกา บัวหอม 
(ฝุายขาย) 

 

นาย ปัณณรุจน์ พรสิทธิไพศาล  
(ผู้บริหาร)                                        
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6.5 วิสัยทัศน ์ 
        กระยาสารทFruity มุ่งมั่นเป็นผู้น าด้านขนมที่ท ามาจากธรรมชาติดีต่อสุขภาพ และมีความโดดเด่นด้าน
วัตถุดบิ รสชาติ ความสดสะอาดของสินค้า 

6.6 พันธกิจ 
        1.กระยาสารทFruity จะเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ผลิตสินค้าท่ีได้มาตรฐาน สะอาดและถูกหลักอนามัย 
        2.กระยาสารทFruity จะคอยพัฒนาสินค้ารวมถึงเพ่ิมรสชาติของผลไม้ที่ช่วยในระบบขับถ่ายดีท็อกซ์ 
เพ่ือให้  สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 

6.7เป้าหมายทางธุรกิจ 
       เป้าหมายระยะสั้น  
       -กระยาสารทFruity จะต้องท ายอดขายให้ได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 8,000 ในระยะเวลา 5 สัปดาห์ 
และท าให้ได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 21,000 บาท รวมทั้งหมดในระยะเวลา 11 สัปดาห์ 
       เป้าหมายระยะกลาง 
       -รกัษากลุ่มลูกค้าเดิม 
       -หากลุ่มลูกค้าใหม่เพ่ิมเติมในแต่ละสัปดาห์ 
       เป้าหมายระยะยาว 
       -เพ่ิมผลไม้หลากหลายชนิดที่มีสรรพคุณช่วยในกระบวนการขับถ่าย 
       -พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 6.8 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
        1. ความพยายามในการพัฒนาตัวสินค้าให้มีรูปแบบแพ็คเกจทีแ่ปลกใหม่สะดวกต่อผู้บริโภค ซึ่งมีความ
โดดเด่นและแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปเพื่อเป็นจุดดึงดูดของลูกค้า 
        2. การสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ รสชาติ และคุณภาพให้กับสินค้าอันจะเป็นการเปิดช่องทางให้
กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆหันมาสนใจสินค้าของเราอีกทางหนึ่ง 
        3. ความสามารถในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์กระยาสารทFruityที่แต่งต่างจากท้องตลาด และปรับปรุง
คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งด้านรสชาติและคุณประโยชน์ 
        4.การหาตลาดได้เหมาะสมกับตัวสินค้า จึงท าให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากข้ึน นอกจากกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัย
ท างนที่รักสุขภาพแล้ว ยังเป็นที่รู้จักของร้านเบอเกอร์รี่และร้านกาแฟ 
6.9 นโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือการแบ่งผลประโยชน์ 
       กระยาสารทFruity มีการเดินเนินธุรกิจในระยะสั่น โดยสมาชิกมีการลงทุนเท่ากันในการประกอบธุรกิจ 
โดยแบ่งผลก าไลที่เท่ากันในสัปดาห์สุดท้าย 
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7. แผนการตลาด 
     7.1 เป้าหมายทางการตลาด 
            สร้างแบรนด์ของสินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้า โดยเน้นวัตถุดิบธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
แพ็คเกจที่สวยงามสะดวกต่อผู้บริโภคให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปเพ่ือให้เป็นจุดดึงดูด
ของลูกค้าโดยพิจารณาจากความสะดวกในการพกพาการใช้งาน เพ่ือให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ าของผู้บริโภค 

     7.2 การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย 
           1.กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยท างาน ที่รักสุขภาพท่ีหันมาดูแลเรื่องของระบบขับถ่าย(ดีท็อกซ์)  

      7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 
              7.3.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
                 ผลิตภัณฑ์กระยาสารทFruity มีแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมแปลกใหม่ 
ที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป โดยน าวัตถุดิบในชุมชนมาผลิตเพ่ือส่งเสริมรายได้ชุมชน ผลิตภัณฑ์กระยาสารท
Fruity เป็นขนมทานเล่นโดยได้น าวัตถุดิบจากธรรมชาติ ผลไม้คือสับปะรดที่มีรสชาติเปรี้ยวและยังมีสรรพคุณที่
ช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่าย(ดีท็อกซ์)ของร่างกาย และยังมีสรรพคุณของวัตถุดิบ คือ  
 -ถั่วลิสง ไขมันชนิดดี ซึ่งมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล 
 -ใบเตย ช่วยบ ารุงสมอง ประสาท ท าให้สดชื่น แก้อาการอ่อนเพลีย  บ ารุงหัวใจ ลดความดันโลหิต 
 -งาด าและงาขาว มีโปรตีน มีสารต้านอนุมูลอิสระ และวิตามิน 
 -มะพร้าว  อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เหมาะส าหรับ  น ามาใช้บ ารุง
สุขภาพ และบ ารุงผิวพรรณเพื่อความสวยความงาม 
  -ข้าวพองข้าวตอก ช่วยบ ารุงร่างกาย เพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย ฟื้นฟูก าลัง ปูองกันอาการอ่อนเพลีย (วิตามิน
บี 2) ช่วยเสริมสร้างการเจริญโตของร่างกาย ช่วยบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส (วิตามินอี)ช่วยเสริมสร้างการ
ท างานของระบบประสาทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง (ฟอสฟอรัส)ช่วยปูองกันและเสริมสร้างการ
สึกหรอของร่างกาย (โปรตีน)  

 

    
          รูปภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์กระยาสารทFruity 
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  7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 
                การท าการก าหนดราคาที่แตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไปโดยให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและตัว
แพ็คเกจที่มีความโดดเด่นเป็นจุดดึงดูดของลูกค้าโดยได้พิจารณาจากความสะดวกในการพกพาการใช้ของผู้บริโภค 
มีราคาหลายราคาตามรูปแบบแพ็คเกจทั้งหมด 4แบบ คือ    
แบบ1ชิ้น ราคา 10 บาท  
แบบกล่อง4ช่อง ราคา 25 บาท  
แบบกล่องของฝาก ราคา 59 บาท 
แบบกระปุกหูหิ้ว ราคา 75 บาท                            

 
 รูปภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์กระยาสารทด้านราคา 

 
                   7.3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
                    ได้ท าการขายทางออนไลน์ลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทางเพจ ชื่อเพจ:กระยาสารทFruity 
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถติดต่อและสั่งซื้อ การขายตรงเมื่อลูกค้าสั่งสินค้าทางเราจะรับออเดอร์ และจัดส่งสินค้าให้
ลูกค้าทันที่ นอกจากนี้ยังมีการจ าหน่ายฝากร้านค้าเพ่ือเพ่ิมช่องทางเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นและเป็นช่องทางที่
ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้ด้วยตนเอง 
                   7.3.4 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
                    กระยาสารทFruityได้น ากลยุทธ์นี้มาใช้เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าในช่วงเวลานั้น 
โดยท าการเสนอผลประโยชน์ให้กับลูกค้า เช่น ลูกค้าที่สั่งสินค้าในจ านวนครั้งละมากๆ จะมีส่วนลดให้ และได้มี
การจัดกิจกรรมทางเพจFacebook(กระยาสารทFruity) ท าให้ลูกค้ามีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น   

        7.4 กิจกรรมหรือการด าเนินการทางการตลาด 
          กระยาสารทFruityได้มีการโพสต์ขายสินค้าผ่านเพจfacebook(กระยาสารทFruity) พร้อมทั้งบอกถึง
สรรพคุณของตัวผลิตภัณฑ์มีภาพของตัวผลิตภัณฑ์ทุกแบบ และบอกแต่ละแพ็กเกจมีกี่บาท ราคากี่บาท มีการ
จัดกิจกรรมต่างๆเช่น ไลน์แอนแชร์ จะมีการแจกรางวัล ลงรูปวีวิวสินค้า ได้ท าการลงพ้ืนที่ในการน าเสนอสินค้า
ขายสินค้าตามหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาล,โรงเรียน ท าให้ลูกค้ารู้จักในตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น 

 
 

 



22 
 

8.แผนการผลิต 
      8.1 สถานที่ตั้งกิจการ 

ที่ตั้งสถานที่สถานประกอบการในการขายสินค้า 
รายละเอียด  22 หมู่8 ต. บ้านด่าน อ. บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์ 31000 
เบอร์โทรติดต่อ 0619391572 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพแผนที่ตั้งของสถานที่ ที่ใช้ในการผลิต 
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8.2 ขั้นตอนการผลิต/บริการ    
1.จัดหาวัตถุดิบและแหล่งที่ซื้อ 
2.เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้พร้อม โดยการน าถั่ว งาขาวงาด า ไปคั่วให้สุกและน้ าตาลแปะแซ  
หั่นสับปะรดกับมะพร้าวให้เป็นชิ้นบางๆเล็กๆ คั่นน้ ากะทิและเตรียมน้ าใบเตยให้พร้อม 
3.คุกเคล้าวัตถุดิบที่ได้จัดเตรียม 
4.น ามาปั้นใส่แพ็คเกจที่เตรียมไว้  
5.น าไปจัดส่งลูกค้า ตามท่ีนัดหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดหาวัตถุดิบและแหล่งท่ีซื้อ 

เตรียมวัตถุดิบ 

คลุกเคล้าวัตถุดิบ 

น ามาบรรจุ 

จัดส่งลูกค้า ตามท่ีนัดหมาย 
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8.3 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากระยาสารทFruity  
     1.แปะแซ  2.ข้าวพอง  3.ถั่วลิสง  4.ข้าวตอก  5.งาขาว+ด า  6.น้ าตาลปี๊บ  7.สับปะรด  8.มะพร้าว 
9.สีธรรมชาติ  10.อัญชัน  11.ใบเตย  12.เตาถ่าน  13.กระทะ  14.ตะหลิว  15.ถ้วย  16.จาน  17.มีด  
18.หม้อ 19.กะละมัง  20.เขียง  21.ถาด  

8.4 สูตร(ส่วนผสม) กระยาสารทFruity 
    ส่วนผสม 
    1.สับปะรด  2.ข้าวพอง  3.ถั่วลิสง  4.ข้าวตอก  5.งาขาว+ด า  6.น้ าตาลปี๊บ  7.แปะแซ  8.มะพร้าว 
9.สีธรรมชาติ  10.อัญชัน  11.ใบเตย 

8.5 ขั้นตอนการผลิต 
 

 
                                              รูปภาพที ่3 ขั้นตอนการผลิต 

1.น ากะทิมาตั้งไฟทิ้งไว้ 2 นาที โดยที่ไม่ต้องคนเพราะถ้าคนกะทิจะไม่แตกมัน 
 

 
รูปภาพที่ 4 ขั้นตอนการผลิต 

   2.น าน้ าตาลมะพร้าวมาใส่ลงไปในน้ ากะทิเคี่ยวให้น้ าตาลละลาย จนเหนียวได้ที่เหมือนยางมะตูม 
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รูปภาพที่ 5 ขั้นตอนการผลิต 

3.น าแปะแซลงไปเคี่ยวกับกะทิและน้ าตาลให้ละลายจนเหนี่ยว 
 

 
รูปภาพที่ 6 ขั้นตอนการผลิต 

 
4.น าน้ าใบเตยที่ได้คันเตรียมไว้ค่อยๆเทลงไปในน้ าที่เค่ียวไว้จนได้ที่ 
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รูปภาพที่ 7 ขั้นตอนการผลิต 

5.แล้วน าเอามะพร้าวที่หั่นเป็นชิ้นบ้างๆที่เตรียมไว้แล้วมาเทให้ลงไป แล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆ 
 

 
รูปภาพที่ 8 ขั้นตอนการผลิต 

 
6.แล้วน าสับปะรดมาเทใส่ลงไป แล้วเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆ จนน้ าเหนียวจนต่อดี 
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รูปภาพที่ 9 ขั้นตอนการผลิต 

7.น าน้ าที่เคี่ยวได้ที่แล้วน ามาคลุกเคล้ากับข้าวพองข้าวตอก พร้อมกับโรยงาขาว งาด า ถั่วลิสง ลงไปพร้อมกับที่
คลุกเคล้า ปล่อยไว้ให้ตัวกระยาสารทหายร้อน 
 

 
รูปภาพที่ 10 ขั้นตอนการผลิต 

8. แล้วท าการปั่นเพื่อใส่บรรจุภัณฑ์แพ็กเกจ  
 

 
รูปภาพที่ 11 ขั้นตอนการผลิต 

9.น ามาบรรจุใส่แพ็คเกจเป็นอันเสร็จขั้นตอน 
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 8.6 ต้นทุนการผลิต 
 กระยาสารทFruity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 ต้นทุนการผลิต 

ต้นทุนการผลิต = (ค่าวัตถุดิบ+ค่าวัสดุอุปกรณ์)/จ านวนที่ผลิตได้ 
                   = (296+740) 1036/130 ชิ้น 
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย = 1036/130= 7.97 บาท/ชิ้น          
1.กระยาสารทFruity แบบหนึ่งช้ิน                        
1x2.28 =22.8  40/70 =0.57  100/45 =2.22  
= 2.28+0.57+2.22 
= 5.07 บาท 
2.กระยาสารทFruity(แบบกล่อง4ช่อง) 
4x2.28=9.12  225/100=2.25  100/45=2.22 
= 9.12+2.25+2.22 
= 13.59 บาท 
 
 

รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน รวมเงิน 
ค่าวัตถุดิบ     
ข้าวพอง 1กิโล 55 55  
ข้าวตอก ครึ่งกิโล 28 28  
มะพร้าว 4ลูก 3 12  
แปะแซ 1กิโล 32 32  
งาด า 200กรัม 15 15  
งาขาว 200กรัม 10 10  
ถั่วลิสง 400กรัม 10 20  
สีผสมอาหาร 2กรัม 2 2  
สับปะรด 3ลูก 30 90  
น้ าตาลปี๊บ 1กิโล 32 32 296 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ถุงใส่เล็ก 70ใบ 40 40  
กล่อง 4 ช่อง 100กล่อง 225 225  
กล่องของฝาก 20กล่อง 190 190  
กระปุกหูหิ้ว 25กระปุก 185 185  
สติ๊กเกอร์ 45ดวง 100 100 740 
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3.กระยาสารทFruity(แบบกล่องกระดาษของฝาก) 
8x2.28=18.24  190/20=9.5  100/45=2.22 
=18.24+9.5+2.22 
=29.96 บาท 
4.กระยาสารทFruity(แบบกระปุกหูหิ้ว) 
10x2.28=22.8  185/25=7.4  100/45=2.22 
=22.8+7.4+2.22 
=32.42 บาท 

 
 

9. แผนการขายสินค้า 
        9.1 สถานประกอบการในการขายสินค้า 
        1.การขายแบบออนไลน์ 

ที่ตั้งสถานที่ : เพจfacebook “ กระยาสารทFruity ”  
รายละเอียด : ใช้ส าหรับการโพตส์ขายสินค้าประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ ตอบแชทลูกค้าน าเสนอ 
ลูกค้าข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้า รสชาติ ราคา ระยะเวลาในการส่งสินค้า ลงรูปรีวิวสินค้า   

 

 

ภาพที่ 2  เพจ Facebook กระยาสารทFruity 
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ภาพที่ 3 ภาพเพจเฟสบุ๊คท่ีใช้ในการขายสินค้า 

 
2. การขายแบบออฟไลน์ 
ที่ตั้งสถานที่ : ร้านวี คาเฟุ ต าบล ในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 
รายละเอียด : แหล่งฝากขายสินค้า และทดลองการฝากขาย 

 

 

รูปภาพที่ 4 ร้านวี คาเฟุ 
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รูปภาพที่ 5 ภาพฝากขายสินค้า 

 

ที่ตั้งสถานที่ : เฟิส คาเฟุ  435/85 Jira Road Naimuang, Muang, Buriram, เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 31000 
รายละเอียด : แหล่งฝากขายสินค้า และทดลองการฝากขาย 

 

 

รูปภาพที่ 6 ร้านเฟิส คาเฟ 
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รูปภาพที่ 7 ภาพฝากขายสินค้า 

 

ที่ตั้งสถานที่ : ร้านพาน เบเกอร์รี่  ต าบล ในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 
รายละเอียด : แหล่งฝากขายสินค้า และทดลองการฝากขาย 
 

 

รูปภาพที่ 8 ร้านพาน เบเกอร์รี 
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รูปภาพที่ 9 ภาพฝากขายสินค้า 

 
9.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ และของตกแต่งในการขายสินค้า 
         เครื่องมือที่ใช้ในการขายแบบออนไลน์  

 1.การสร้างเพจเฟสบุ๊ค  
   2.การลงภาพถ่ายเกี่ยวกับสินค้า ที่สามรถดึงดูดลูกค้าได้ 
  3.การลงรีวิวสินค้า จากลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าไปรับประทานแล้ว   
  4.การภาพในขณะจัดส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค  

 

 

รูปภาพที่ 10 การลงรีวิวสินค้า 
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รูปภาพที่ 11 การลงภาพถ่ายเกี่ยวกับสินค้า 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการขายแบบออฟไลน์  
1.น าตัวอย่างสินค้าไปให้ทางร้านได้ทดลองชิมก่อนตัดสินใจรับฝากขาย   
2.ลงพ้ืนทีใ่ห้ค าแนะน าในตัวสินค้าให้กับลูกค้า  
      

 
รูปภาพที่ 12 น าตัวอย่างสินค้าไปให้ทางร้านได้ทดลองชิมก่อนตัดสินใจรับฝากขาย   
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       รูปภาพที่ 13 ลงพื้นที่ให้ค าแนะน าในตัวสินค้าแก่ลูกค้า 

       9.3 ข้อมูลการขายสินค้า 

 การฝากขายโดยการฝากขาย 1.ร้านเฟิน คาเฟุ  2.ร้านวี คาเฟุ 3.ร้านพาน เบเกอร์รี่  โดยได้ส่งสินค้าในแต่
ละสัปดาห์โดยก าหนดจากลักษณะกลุ่มลูกค้าจากร้านฝากขายที่ตรงกับกลุ่ม เปูาหมายของธุรกิจกระยาสารท
Fruity มีการน าฝากขายโดยการติดต่อผ่านหน้าร้านและมีการจัดท าเอกสารแจ้งการฝากขายสินค้าส่งสินค้าใน
ทุกๆ สัปดาห์ หากสินค้าในร้านฝากขาย ขายไม่หมดทางกิจการจะน ากลับมาเนื่องจากสินค้าที่อยู่เกิ น 1 สัปดาห์ 
สินค้าจะมีคุณภาพน้อยลง เพราะกระยาสารทใช้วัตถุดิบที่สด และมีการท าปูายโฆษณาสินค้าผ่านปูายซึ่งทาง
ธุรกิจได้ฝากปูายโฆษณาไว้ จัดตั้งหรือติดไว้ในที่ใกล้ๆผลิตภัณฑ์กระยาสารทFruity เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
บอกถึงสรรพคุณของกระยาสารทFruity โดยวิธีการส่งสินค้าทางธุรกิจนั้นส่งสินค้าตามจ านวนที่ทางร้านสามารถ
รับฝากขายได้และทางธุรกิจเห็นเหมาะสมที่จะขายหมดภายใน 1 สัปดาห์ เพ่ือเป็นการปูองกันสินค้าค้างภายใน
ร้านที่ฝากขายจนนานไป จะท าให้สินค้านั้นคุณภาพน้อยลง  ในการฝากขายสินค้านั้นทางธุรกิจได้มีการจัดท า
เอกสารในการรับและส่งสินค้าเพ่ือปูองกันการเกิดปัญหาในเรื่องการเงิน ซึ่งหากเกิดปัญหาในการนับยอดสินค้าที่
ไม่ตรงกันจากทางร้านฝากขาย ทางกระยาสารทFruityสามรถตรวจสอบได้ และได้มีการติดตามและตรวจสอบ
สินค้ากับร้านฝากขายอยู่เป็นประจ าเพ่ือติดตามผลการขายและผลการด าเนินงาน การตอบรับยังไม่ค่อยดี ทาง
ธุรกิจจึงมุ่งเน้นการขายพื้นที่ปากต่อการที่สามารถท ายอดได้ดีกว่าการขายแบบออฟไลน์โดยการน าสินค้าไปเสนอ
ขายให้แก่ร้านเบเกอรี่ ร้านกาแฟ โดยอันดับแรกได้น าสินค้าไปให้ทางร้านได้ทดลองชิมแล้วบอกถึงสรรพคุณและ
ความแตกต่างจากท้องตลาดที่มีขายทั่วไป หลังจากนั้นก็ได้มีการฝากขายสินค้าอยู่เรื่อยๆ 
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รูปภาพท่ี 13 การจัดส่งสินค้าไปยงัร้านฝากขาย 

การขายผ่านออนไลน์  
      เป็นการน าเสนอสินค้าผ่าน Facebook ด้วยการสร้างเพจสินค้า เพื่อเป็นการโฆษณาถึงสินค้าให้ลูกค้าได้รับรู้ โดยการมีการลง
รูปภาพของสินค้า การบอกถึงโปรโมช่ันของทางร้าน การลงรีวิวจากลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าไปรับประทานแล้ว บอกถึงวิธีการรับประทาน 
และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ผลตอบรับที่ได้ยังไม่ดีนักเนื่องจาก เป็นเพจใหม่ที่ยังไม่
ค่อยเป็นท่ีรู้จัก และมีผู้ติดตามเพจน้อยท าให้สินค้ายังไม่เป็นท่ีน่าเชื่อถือ 

 

                                 
 

รูปภาพที่ 14 การสั่งออเดอร์ของลูกค้าผ่านทางออนไลน์ 
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 9.3.1 ข้อมูลการขายสินค้า 
สัปดาห์ รายการ จ านวน 

(กล่อง/กระปุก) 
ราคา ยอดรวม 

 

สัปดาห์ 1 -กล่อง 4 ช่อง  
ราคา 25 บาท 
-กล่องของฝาก 
ราคา 59 บาท 

69 
 

118 

1,725 
 

118 

 
1,843 

สัปดาห์ 2 -แบบหนึ่งชิ้น 
ราคา 10 บาท 
-กล่อง 4 ช่อง 
ราคา 25 บาท 
-กล่องของฝาก 
ราคา 59 บาท 
-กระปุกหูหิ้ว 
ราคา 75 บาท 

2 
 

53 
 

14 
 

11 

20 
 

1,325 
 

826 
 

825 

 
 
 

2,996 

สัปดาห์ 3 -แบบหนึ่งชิ้น 
ราคา 10 บาท 
-กล่อง 4 ช่อง 
ราคา 25 บาท 
-กล่องของฝาก 
ราคา 59 บาท 
-กระปุกหูหิ้ว 
ราคา 75 บาท 

3 
 

92 
 
6 
 
3 

30 
 

2,300 
 

354 
 

225 

 
 
 

2,909 

สัปดาห์ 4 -กล่อง 4 ช่อง  
ราคา 25 บาท 
-กล่องของฝาก 
ราคา 59 บาท 
-กระปุกหูหิ้ว 
ราคา 75 บาท 

58 
 
5 
 

12 
 

1,450 
 

295 
 

900 

 
 

2,645 

สัปดาห์ 5 -กล่อง 4 ช่อง  
ราคา 25 บาท 
-กล่องของฝาก 
ราคา 59 บาท 
-กระปุกหูหิ้ว 
ราคา 75 บาท 

84 
 
5 
 
6 

2,100 
 

295 
 

450 

 
 

2,845 

สัปดาห์ 6 -กล่อง 4 ช่อง  
ราคา 25 บาท 
-กล่องของฝาก 

72 
 
8 

1,800 
 

472 

 
 

2,872 
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สัปดาห์ 11 -กล่อง 4 ช่อง  
ราคา 25 บาท 
ราคาส่ง 20 บาท 
-กล่องของฝาก 
ราคา 59 บาท 
-กระปุกหูหิ้ว 
ราคา 75 บาท 

122 
 
2 
5 
 
5 

3,050 
 

40 
295 

 
375 

 
 

3,760 
 

รวมทั้ง 11 สัปดาห์ 33,183 

 
ตารางที่ 7 ข้อมูลการขายสิค้า 

 

ราคา 59 บาท 
-กระปุกหูหิ้ว 
ราคา 75 บาท 

 
8 

 
600 

สัปดาห์ 7 -กล่อง 4 ช่อง  
ราคา 25 บาท 
-กล่องของฝาก 
ราคา 59 บาท 

118 
 
2 

2,950 
 

118 

 
3,068 

สัปดาห์ 8 -กล่อง 4 ช่อง  
ราคา 25 บาท 
ราคาส่ง 20 บาท 
-กล่องของฝาก 
ราคา 59 บาท 

110 
 

10 
7 

 

2,750 
 
 

200 
413 

 
 
 

3,363 

สัปดาห์ 9 -กล่อง 4 ช่อง  
ราคา 25 บาท 
ราคาส่ง 20 บาท 
-กล่องของฝาก 
ราคา 59 บาท 
-กระปุกหูหิ้ว 
ราคา 75 บาท 

115 
 
6 
3 
 
3 

2,875 
 

120 
177 

 
225 

 
 
 

3,397 
 
 

สัปดาห์ 10 -กล่อง 4 ช่อง  
ราคา 25 บาท 
ราคาส่ง 20 บาท 
-กล่องของฝาก 
ราคา 59 บาท 
-กระปุกหูหิ้ว 
ราคา 75 บาท 

123 
 
2 
5 
 
1 

3,075 
 

40 
295 

 
75 

 
 

3,485                          
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 9.4 ขั้นตอนการขายสินค้า 
       การขายสินค้าแบบออนไลน ์
        1. โพสต์ขายสินค้าหน้าเพจ facebook โดยบอกรายละเอียดสินค้า ราคา รสชาติ และภาพประกอบที่
ดึงดูดผู้บริโภค 
        2. ตอบค าถามลูกค้าผ่านกล่องข้อความโดยแนะน าสินค้า รายละเอียดที่ชัดเจน 
        3. รับออเดอร์จากลูกค้า ทวนสินค้า จุดนัดรับ ให้ชัดเจน 
        4. ท าการจัดส่งสินค้าตามออเดอร์ที่ได้รับจากลูกค้า 

        5.สอบถามลูกค้าถึงความพ่ึงพอใจหลังจากทางได้บริโภคสินค้า 
 
 

                             
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โพสต์ขายสินค้า     

ตอบค าถามลูกค้า 

รับออเดอร์จากลูกค้า 

ท าการจัดส่งสินค้า 

ติดตามผล 
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การขายสินค้าแบบออฟไลน์  
1. น าเสนอสินค้า ราคา รสชาติ สรรพคุณ แบบปากต่อปาก 
2. ตอบค าถามลูกค้า และแนะน าสินค้า รายละเอียดที่ชัดเจน 
3. รับออเดอร์จากลูกค้า นัดจุดนัดรับและเวลา ให้ชัดเจน 
4. ท าการจัดส่งสินค้าตามออเดอร์ที่ได้รับจากลูกค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   

ตอบค าถามลูกค้า 

รับออเดอร์จากลูกค้า 

ท าการจัดส่งสินค้า 

น าเสนอสินค้า 
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10 แผนการเงิน 
10.1 งบประมาณการในการลงทุน 
ล าดับ  รายการ ทุนเจ้าของ เงินรวม 

ลงทุน 
เงินกู้ รวมมูลค่า 

1. ทุนครั้งท่ี1 กลุ่มผู้ประกอบการ 3,079 - 3,079 

 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสนิ 3079 
                                                 

ตารางที ่8  งบประมาณการในการลงทุน 
 

10.2 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 
ล าดับ รายการ จ านวน การใช้งาน ราคา 

ทุน 
อายุ 

1. เตาถ่าน 1 ใช้ในการท าขนมแทนการใช้
แก๊ส 

- - 

2. กระทะ 2 ใช้คั่วงาขาว,งาด า,ถั่วลิสงและใช้
คลุกเคล้าส่วนผสม 

- - 

3. ตะหลิว 2 ใช้คนน้ ากระยาสารทและใช้
คลุกเคล้าส่วนผสม 

- - 

4. ถ้วย 2 ใช้ใส่วัตถุดิบ - - 

5. จาน 5 ใช้ใส่วัตถุดิบ - - 

6. มีด 2 ใช้หันสิ่งของ - - 

7. หม้อ 1 ใช้ในการท าน้ ากระยาสารท - - 

8. กะละมัง 1 ใช้ใส่กระยาสารทตอนเสร็จ - - 

9. เขียง 2 ใช้ไว้ลองหันวัตถุดิบ - - 

10. ถาด 1 ใช้ลองวัตถุดิบ - - 

 
ตารางที่ 9 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 
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10.3 ประมาณการเป้าหมายและรายได้จากการขายสินค้า 

ตารางที่ 10 ปเรียบเทียบยอดขายแต่ละสัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    
 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11

เป้
า
ห
ม
า
ย

 

ยอดขาย 

กระยาสารทFruity 

เป้าหมาย 

ยอดขาย 

 สัปดาห์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม 

เป้าหมาย 1,600 2,475 2,633 2,742 2,826 2,860 2,944 3,112 3,212 3,362 3,680 31,446 

ยอดขาย 1,843 2,996 2,909 2,645 2,845 2,872 3,068 3,363 3,397 3,485 3,760 33,183 
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    10.4 รายการทางบัญชี 

 

ตารางท่ี 11 รายการทางบัญชี 

 

ตารางที่ 12 รายการทางบัญชี 
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                ตารางที่ 13 รายการทางบัญชี 

 

ตารางที่ 14 รายการทางบัญชี 
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               ตารางที่ 15 รายการทางบัญชี 

 

          ตารางที่ 16 รายการทางบัญชี 
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ตารางที่ 17 รายการทางบัญชี 

 

                ตารางที่ 18 รายการทางบัญชี 
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10.5 รายการทางการเงิน 
 (Book Bank) 

 

       รูปภาพที่ 15 Book Bank 

 

รูปภาพที่ 16 Book Bank 
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     10.6 งบก าไรขาดทุน 

 

ตารางที่ 19 รายการเดินบัญชี 

 

ตารางที่ 20 รายการเดินบัญชี 

 

ขาย 33,183.58 

หกั ตน้ทุนขาย

วตัถุดบิ 5,575

คา่ใชจ้า่ยในการผลติ 4,932 10,507     

ก าไรขัน้ตน้ 22,676.58 

หกั คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร

คา่น ้ามันรถ 629          629         

ก าไรสทุธิ 22,047.58 

หน่วย:บาท

กระยาสารทFruity

งบก าไรขาดทุน
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 10.7 งบดุล 

 
ตารางที ่21 รายการเดินบัญชี 

 

        10.8 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

รายการการวิเคราะห์  

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ROA) 100% 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 716.06% 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 68.34% 

อัตราก าไรขั้นต้น (เปอร์เซนต์) 68.34% 

อัตราก าไรจากการด าเนนิการ (เปอร์เซนต์) 66.44% 

อัตราก าไรสุทธิ (เปอร์เซนต์) 66.44% 

 
ตารางที ่22 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
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   11. แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 

                          ตารางที่ 23 แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ลักษณะปัญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น 

แนวทางในการแก้ไข 

1 การผลิตสินค้ามีกระบวนการหลาย
ขั้นตอน 

- การผลติสินค้าไดล้่าช้า  
- ใช้เวลาในการผลติที่
ค่อนข้างนาน 

-จัดกระบวนการผลิตให้
เป็นไปตามขั้นตอน 
-แบ่งหน้าท่ีกันในสมาชิกกลุ่ม
อย่างเป็นระบบ 

2 วัตถุดิบในการผลิตที่ซื้อร้านค้าประจ ามี
การเปิด-ปิดที่ไม่แน่นอน  

-ท าให้เสียเวลาในการ
เดินทาง 
-ท าให้การผลิตสินค้า
ล่าช้ายิ่งขึ้น 

-การหาร้านส ารองไว้ใน
กรณีท่ีฉุกเฉิน 
-ท าการขอเบอร์ทางร้าน
ไว้เพ่ือติดต่อสอบถามให้
แน่ชัด 
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ภาคผนวก 
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1.  ภาพประกอบการด าเนินงาน (รายสัปดาห์) 
 

         
 

         
 
 

ภาพประกอบการด าเนินงานสัปดาห์ที่ 1 
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ภาพประกอบการด าเนินงานสัปดาห์ที่ 2 
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ภาพประกอบการด าเนินงานสัปดาห์ที่ 3 



55 
 

       
 

        
 
 

ภาพประกอบการด าเนินงานสัปดาห์ที่ 4 
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ภาพประกอบการด าเนินงานสัปดาห์ที่ 5 
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ภาพประกอบการด าเนินงานสัปดาห์ที่ 6 
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ภาพประกอบการด าเนินงานสัปดาห์ที่ 7 
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                    ภาพประกอบการด าเนินงานสัปดาห์ที่ 8 
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ภาพประกอบการด าเนินงานสัปดาห์ที่ 9 
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                                ภาพประกอบการด าเนินงานสัปดาห์ที่ 10 
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ภาพประกอบการด าเนินงานสัปดาห์ที่ 11 
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ผลการเรียนรู้โดยภาพรวม 
     
  สรุปองค์ความรู้ 
       

ธุรกิจ กระยาสารทFruity 
 

1. องค์ความรู้ที่ 1 
1.1 ประเด็นความรู้ 
     การคิดออกแบบแพ็คเกจให้เหมาะสมกับตัวสินค้าสะดวกต่อผู้บริโภค ซึ่งมีความโดดเด่นและแตกต่างจาก
ท้องตลาดทั่วไปเพ่ือให้เป็นจุดดึงดูดของลูกค้าโดยพิจารณาจากความสะดวกในการพกพาการใช้และกลุ่มอายุ 
ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือเลือกซื้อวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพตามท่ีได้วางแผนไว้  
1.2 ที่มาของความคิด 
      1.2.1  การวางแผน 
      การคิดออกแบบแพ็คเกจให้เหมาะสมกับตัวสินค้าสะดวกต่อผู้บริโภค ส ารวจร้านค้าและวัตถุดิบตาม
ท้องตลาดเพื่อน ามาผลิตสินค้า ราคาของวัตถุดิบ 
       1.2.2 การด าเนินการ 
        กลุ่มเราได้ลงส ารวจดูแพ็คเกจตามท้องตลาดและร้านค้าที่ขายอุปกรณ์ในการผลิตขนม ท าให้รู้ว่าจะ
ออกแบบแพ็คเกจให้เข้ากับตัว โปรดักส์ กลุ่มเราจึงได้เลือกแพ็คเกจ 4 แบบให้เหมาะสมกับตัวสินค้าและสะดวก
ต่อกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค  1. แบบ 1 ชิ้นเหมาะส าหรับลูกค้าที่สนใจอยากชิม  2. แบบกล่อง 4 ช่อง 3. แบบกล่อง
ของฝาก และแบบสุดท้ายแบบกระปุกหูหิ้ว ทั้ง 3 แบบนี้เหมาะส าหรับกลุ่มลูกค้าในวัยท างาน สะดวกต่อการ
รับประทาน และเป็นของฝาก  ในการจัดหาซื้อวัตถุดิบที่กลุ่มเราจะน ามาผลิตกระยาสารท อันดับแรกได้ส ารวจ
ร้านค้า ส ารวจราคาของวัตถุดิบต่างๆว่าราคาแต่ละร้านมีคุณภาพของวัตถุดิบและความแตกต่างด้านราคา
อย่างไร 
        1.2.3 การเปรียบเทียบ 
        จากการที่ได้ลงส ารวจแพ็คเกจตามแต่ละร้าน มีราคาที่ไม่เท่ากันแต่แพ็คเกจเหมือนกันกลุ่มเราจึง
ตัดสินใจเลือกร้านที่ราคาถูกกว่า เพราะกลุ่มเราได้ดูแล้วว่าคุณภาพเหมือนกัน ในการส ารวจหาซื้อวัตถุดิบท าให้
รู้ถึงการซื้อวัตถุดิบว่าร้านไหนดีมีคุณภาพราคาไม่แพงจนเกินไป ในแต่ละร้านราคาและคุณภาพราคาไม่
เหมือนกัน กลุ่มเราเลยได้เลือกร้านที่ดีมีคุณภาพ เพราะในการท าขนมในแต่ละรอบต้องเลือกวัตถุดิบที่ดี จึงท า
ให้ขนมกระยาสารทออกมามีคุณภาพต่อผู้บริโภค 
          1.2.4 การด าเนินแก้ไข/ปรับปรุง 
          ในการซื้อสินค้าแต่ละร้านเราต้องเลือกดูสินค้าท่ีใหม่ไม่มีรอยช ารุดเสียหาย ตรวจสอบเช็คสินค้าทุกครั้ง
ก่อนช าระเงิน 
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1. องค์ความรู้ที่ 2 
1.1 ประเด็นความรู้ 
      การวางแผนในการหากลุ่มลูกค้า การค้นหาช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพสามารถท าได้โดย  
1.การหาช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย เช่นการลงพื้นที่ การขายออนไลน์ การฝากขาย  
2.การทดลองขายตามช่องทางต่างๆเป็นระยะเวลาที่ก าหนด  
3.เปรียบเทียบยอดขายในแต่ล่ะช่องว่าช่องทางใดมียอดจ าหน่ายมากที่สุด / ช่องทางใดมีความสามารถในการ
สร้างโอกาสการขายในการขายในอนาคต 
1.2 ที่มาของความคิด 
      1.2.1 การวางแผน 
      การวางแผนหากลุ่มลูกค้าเปูาหมาย 
      1.2.2 การด าเนินงาน 
      ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอสินค้าเพ่ือให้ลูกค้าได้ทดลองชิม เช่น บุคลากรในมหาวิทยาลัย บุคลากรใน
หน่วยงานรัฐ ชาวบ้านในชุมชน กลุ่มวัยรุ่นที่รักสุขภาพลดน้ าหนัก(ดีท็อกซ์) และได้น าสินค้าไปเสนอร้านกาแฟ 
ร้านเบเกอรรี่เพ่ือที่จะฝากขายสินค้า  การสร้างเพจ Facebook (กระยาสารทFruity) เพ่ือโปรโมทสินค้าและ
ขายสินค้าให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
       1.2.3 การเปรียบเทียบ      
ได้ท าการเปรียบเทียบกลุ่มชองลูกค้าที่ต้องการบริโภคในตัวสินค้าและสนใจในตัวสินค้า เพ่ือที่จะหากลุ่มชอง
ลูกค้าเปูาหมายที่แท้จริง ท าการเปรียบเทียบกลุ่มลูกค้าในการตอบรับของลูกค้าผ่านทางออนไลน์ ร้านค้าที่ฝาก
ขาย และการขายสินค้าแบบปากต่อปาก ว่าการจ าหน่ายในช่องทางไหนมีการตอบรับดีกว่ากันการขายแบบปาก
ต่อปากจะขายดีกว่า เพราะได้พูดคุยแนะน าสินค้าบอกถึงสรรพคุณชองสินค้าว่า ขนมกระยาสารทFruity มี
ความแตกต่างจากท้องตลาดอย่างไร ท าให้ลูกค้าสนใจในตัวสินค้ามากยิ่งขึ้น 
        1.2.4 การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง 
        จากการน าสินค้าไปฝากร้านค้าขายผลตอบรับไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ เพราะลูกค้าไม่ทราบถึง
สรรพคุณขนมกระยาสารทFruity ว่ามีความแตกต่างจากท้องตลาดอย่างไร  แก้ไขโดยการน าปูายกระดาษเขียน
บอกรายละเอียดของสินค้าไปวางไว้หน้าขนมตามร้านที่ฝากขาย – การขายทางเพจที่ยังไม่เป็นที่ตอบรับมากนัก 
เนื่องจากระยะเวลาในการโปรโมทเพจมีระยะเวลาสั้น จึงท าให้ไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากนักแก้ไขโดยการโป
รโมทสินค้าสม่ าเสมอ และให้สมาชิกในกลุ่มแชร์ข้อมูลจากเพจไปที่หน้าเฟสบุคคลส่วนตัว เพ่ือให้เป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น 
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1. องค์ความรู้ 3 
1.1 ประเด็นความรู้ 
   การทดลองผลิตสินค้า(ขนมกระยาสารทFruity) การผลิตสินค้าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อนั้นต้องท าให้ผู้บริโภค
สามารถรับรู้ได้ถึงประสาทสัมผัสทั้งหมด ประกอบด้วย การท าสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น กลิ่น
โดยการเพ่ิมการรับรู้ถึงสินค้าเม่ือเปิดบรรจุภัณฑ์ รสชาติโดยการเชื่อมโยงการสินค้าที่เป็นการดีท็อกซ์โดยการ
เพ่ิมรสฃาติเปรี้ยว แต่เนื้อสัมผัสที่แตกต่าง และได้รู้ถึงปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการผลิต
สินค้า 
1.2 ที่มาของความคิด 
     1.2.1 การวางแผน 
     สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดว่าจะเอาผลไม้ชนิดใดเป็นส่วนผสมในการท ากระยาสารทFruity จึงเลือก
สับปะรดเพราะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวยังมีสรรพคุณช่วยในกระบวนการขับถ่ายดีท็อกซ์ และได้ท าการแบ่ง
หน้าที่ในการจัดหาซื้อวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการผลิต และด าเนินการทดลอง
ผลิตสินค้า 
     1.2.2 การด าเนินงาน 
      การจัดหาวัตถุดิบและเตรียมวัตถุดิบในการท ากระยาสารท โดยมีการน าเอาสับปะรดหั่นเป็นชิ้นเล็กบาง 
น าใบเตยมาปั่นให้ละเอียดจากนั้นคั่นให้ได้น้ าใบเตย น ามะพร้าวมาขูดเพ่ือที่คั่นให้ได้กะทิ และน ามะพร้าวมา
หั่นให้เป็นชิ้นบางๆไว้ จากนั่นน าถั่ว งาขาว งาด า มาคั่วให้สุกพอดี เมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อย จึงตั้งเตา
ท าน้ าเชื่อมกระยาสารทเพ่ือที่จะน าไปคลุกเคล้ากับข้าวพอง ข้าวตอก เพ่ือให้ได้ตามความต้องการตามสูตรที่
เราได้คิดไว้ 
     1.2.3 การเปรียบเทียบ 
     หลังจากท่ีได้ทดลองผลิตสินค้า พบว่าข้าวพองที่ได้ผสมคลุกเคล้ากับน้ าเชื่อมที่ก าลังร้อนท าให้ข้าวไม่เกาะ
ตัวจึงท าให้ปั่นไม่ได้รูปทรง กลุ่มเราเลยน าเปรียบเทียบโดยการน าน้ าคลุกเคล้ากระยาสารทพักให้หายร้อน
ก่อนจึงน ามาปั่น ข้าวเกาะตัวกันปั่นเป็นรูปทรงได้ตามที่ต้องการ และการเปรียบเทียบของน้ าเชื่อมกะทิกับ
น้ าตาล ถ้าเราอยากให้สีสวย ต้องเค่ียวกะทิกับน้ าตาลจนเป็นสีน้ าตาลเข้ม เพราะเวลาเราใส่น้ าใบเตยลงไปจะ
ท าให้น้ าใบเตยเป็นสีเขียวเข้ม เวลาคลุกเคล้ากับข้าวพองจะท าให้มีสีสันสวยงาม 
      1.2.4 การด าเนินแก้ไข/ปรับปรุง 
       ในการผลิตกระยาสารทใส่แบะแซมากเกินไปท าให้กระยาสารทแข็งจนเกินไป แก้ไขโดยการลกแบะแซ
ให้น้อยลง  บางรอบใส่น้อยจนเกินไปท าให้กระยาสารทไม่เกาะตัวปั่นไม่ได้ แก้ไขโดยการน าถ้วยมาตวงแบะแช
ให้มีปริมาณท่ีพอด ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

1. องค์ความรู้ที่ 4 
1.1 ประเด็นความรู้ 
    การวัดผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคสามารถท าได้โดยการสอบถามความ
คิดเห็นโดยตรง และน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้บริโภค  ยังมีหลักในเกณฑ์วัดว่าประสบความส าเ ร็จ
หรือไม่คือ “การกลับมาซื้อซ้ าของผู้บริโภค” 
1.2 ที่มาของความคิด 
     1.2.1  การวางแผน 
      การสอบถามความพึงพอใจความต้องการของผู้บริโภค ได้มีการวางแผนในการลงพ้ืนที่สอบถามความ
คิดเห็นโดยตรงของกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค  
     1.2.2 การด าเนินการ 
      ได้มีการสอบถามหลังการขายโดยการได้สอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ในเรื่องของรสชาติว่าลูกค้ามี
ความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดและลูกค้าได้มีการติชมในรสชาติของขนม เพ่ือที่จะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขให้
ออกมาดีตามที่ตั้งเปูาหมายไว้และได้ท าการสอบถามถึงเรื่องของราคาว่าราคาสินค้าเหมาะสมกับตัว สินค้า
หรือไม ่
     1.2.3 การเปรียบเทียบ 
     จากการได้สอบถามความพึงพอใจหลังการขาย ท าให้กลุ่มเรากลับมาปรับปรุงตามที่ลูกค้าแนะน าเพ่ือท าให้
ลูกค้าพอใจในตัวสินค้า และลูกค้าได้กลับมาซื้อซ้ า 
      1.2.4 การด าเนินแก้ไข/ปรับปรุง 
      ได้น าค าที่ลูกค้าติชมมาแก้ไขและปรับปรุงรสชาติของขนมกระยาสารท เช่น ลูกค้าติชมเรื่องของขนมที่ใส่
สับปะรดน้อยจนเกินไป จึงได้ปรับปรุงแก้ไขโดยการเพ่ิมสับปะรดให้มากขึ้นตามที่ลูกค้าได้แนะน า ท าให้
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราออกมาดีตามความต้องการของผู้บริโภค 
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ผลการเรียนรู้รายบุคคล 
1. นายปัณณรุจน์  พรสิทธิไพศาล 
            องค์ความรู้ที่ได้ การท างานเป็นทีม ได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่ไม่เคยท างานด้วย มีการพูดคุย
กัน แลกเปลี่ยนความคิดกัน เคารพการตัดสินใจของผู้อ่ืน การให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน ความสามัคคีภายในกลุ่ม  
ในการท างานเป็นทีมคือเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ธุรกิจบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้และให้งานออกมาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
2. นางสาวกรรณิกา  นาคาวงค์  
      1. ได้เห็นถึงความสามัคคีฃองสมาชิกภายในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองได้รับหมอบหมายอย่างเต็มที่ 
      2. ได้รู้ถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจของตนเองเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
       3. ได้ทักษะในหลายๆด้าน เช่น ทักษะด้านการพูด ทักษะด้านการท างานร่วมกับคนอ่ืน ทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์ เป็นต้น 
3. นางสาววรรณิกา  บัวหอม 
      1 .ได้รู้ถึงวิธีการท าขนมกระยาสารท  
      2. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมได้ 
      3. ช่วยฝึกประสบการณ์การท างานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      4. รู้จักการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสินค้ามากยิ่งข้ึน 
      5. ได้รู้ถึงเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการเก็บรักษาไว้ได้นานยิ่งขึ้น 
4. นางสาวสุภาพร  ใจกล้า   
          องค์ความรู้ที่ได้ ได้เริ่มเรียนรู้และท ากลุ่มธุรกิจจ าลองขนมกระยาสารทFruity ท าให้รู้ว่าการเป็น
เจ้าของธุรกิจนั้นยาก  เป็นการทดสอบฝีมือของตัวเองอย่างหนึ่ง การท างานเป็นทีมนั้นถือว่าไม่ง่าย เพราะเรา
ต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในกลุ่ม  เราต้องท างานเป็นทีม เพราะต้องท าทุกอย่างด้วยกันและเมื่อเกิด
ปัญหาก็จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยกัน จากการที่ท าธุรกิจจ าลองเป็นกลุ่มท าให้ได้ฝึกทักษะด้านการบริหาร  
ฝึกทักษะด้านความอดทน  ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของตั วเองเกือบทุก
ด้าน        
5. นางสาวดวงฤทัย  ทิณวงษ์ 
          องค์ความรู้ที่ได้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนในการท าธุรกิจ ได้ความรู้เกี่ยวกับการท างานเป็นทีมและ
คิดงานอย่างเป็นระบบ ได้เรียนรู้การลองผิดลองถูกตั้งแต่เริ่มการผลิตได้ท าการคิดว่าจะเอาผลไม้อะไรที่เข้ ากับ
กระยาสารทและมีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย(ดีท็อกซ์) การผลิตน้ ากระยาสารทถ้าเราใส่แปะแซ
น้อยจนเกินไปจะปั้นเป็นรูปทรงไม่ได้หรือถ้าเราเคี้ยวน้ ากระยาสารทจนเหนี่ยวเกินไปจะท าให้ขนมแข็งจนปั้น
ไม่ได้เหมือนกัน ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาโดยการดูว่าน้ ากระยาสารทได้ที่หรือยัง โดยการลองตักน้ ากระยาสารทขึ้นมาดู
ว่าเหมือนยางมะตูมไหมถ้าเหมือนยางมะตูมแปลว่าใช้ได้ และวิธีดูอีกแบบคือน าน้ ากระยาสารทหยุดลงถ้วยที่มี
น้ าเปล่าถ้าหยดลงไปแล้วน้ ากระยาสารทจับตัวเป็นกันแปลว่าได้ที่แล้ว และได้รู้ถึงว่าถ้าเราน าน้ าใบเตยที่ยังไม่
แก่จะท าให้สีของขนมกระยาสารทอ่อนไม่น่ารับประทานเราเลยน าน้ าใบเตยที่แก่มาปั่นเอาน้ าสีจะเข้มขึ้นท าให้
ขนมกระยาสารทมีสีของใบเตยท าให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นหอม และได้ท าการแบ่งหน้าที่งานกัน
อย่างเป็นระบบในการรับผิดชอบท าให้การผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึ้น เพราะเราได้รู้หน้ าที่ของตนเองและได้รู้ใน
การลงตลาดชุมชนเพ่ือเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการท างานเป็นทีมที่ช่วยกันคิดในการเลือกแพ็คเกจให้มี
ความโดดเด่นและแตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไป โดยได้นึกถึงความสะดวกในการพกพาของผู้บริโภค ในทีม
จะพูดคุยกันตลอดการท างานช่วยกันออกความคิดท าให้การท างานออกมาได้ดี และได้ศึกษาช่องทางการจัด
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จ าหน่ายว่ามีช่องทางไหนบ้าง  ถึงสินค้าเราจะขายได้และลูกค้ารู้จักมากยิ่งขึ้น โดยได้ท าการขายทางออนไลน์
เปิดเพจเฟสบุ๊ค แต่เพจคนติดตามน้อยเพราะเป็นธุรกิจที่เพ่ิงเริ่ม ทางทีมได้พูดคุยกันในทางแก้ปัญหา โดยการ
โพสต์และแชร์ไปเฟสส่วนตัวของทีมงานทุกคนท าให้ลูกค้าได้รู้จักกับขนมเรามากขึ้นแต่ก็ยังขายได้ไม่ดีนัก และ
ได้ท าการน าไปฝากขายกับทางร้านวี คาแฟ ,ร้านเฟิส คาเฟุ,ร้านพาน เบเกอร์รี่ ผลตอบรับก็ยังไม่ค่อยดีนัก 
ทีมงานเลยคิดกลยุทธ์ในการลงพ้ืนที่ในการท าการขายแบบปากต่อปากโดยเจาะไปกลุ่มเปูาหมายให้ผลตอบรับ
ออกมาดีมาก ท าให้ขนมเราขายได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ รู้วิธีการพูดให้ลูกค้าสนใจในตัวสินค้าของเรา และยังท า
ให้มีความกล้าแสดงออกมันยิ่งขึ้น และ ได้จัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่ายในแต่ละอาทิตย์ รู้จักการท างบก าลัง
ขาดทุน งบดุล และงบต่างๆ และได้รู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะเราเป็นทีมที่มีการช่วยเหลือกันจนเกิด
การท างานเป็นทีมเวิร์คท่ีดี 
6. นางสาวนิพาดา  ปุ่นประโคน  
      1. เรียนรู้การโปรโมทสินค้าท่ีทางร้านน าเสนอ  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าสนใจซื้อสินค้า 
      2. การให้ลูกค้าทดลองชิมสินค้า เพ่ือให้ลูกค้าได้ลิ้มรสชาติสินค้า ดึงดูดและจูงใจให้ลูกค้าสนใจในตัวสินค้า 
      3. เทคนิคการบริการที่ดีให้ความส าคัญและเป็นกันเองกับลูกค้า  ให้ค าแนะน าและอธิบายถึงคุณสมบัติของ
สินค้ากับลูกค้าด้วยความเต็มใจ 
      4. เทคนิคการน าเสนอรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ เช่น  มีการส่งสินค้าในตัวเมืองบุรีรัมย์ฟรีและบริการส่ง
ทางไกล 
      5. การลงพ้ืนที่เจาะตลาดเพ่ือนหาลูกค้าเพ่ิม 
 

 
เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
1. นายปัณณรุจน์  พรสิทธิไพศาล 
           เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลองมีทั้งหมด 6 สัปดาห์ 
2. นางสาวกรรณิกา  นาคาวงค์   
           เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลองมีทั้งหมด 7 สัปดาห์            
3. นางสาววรรณิกา  บัวหอม 
           เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลองมีทั้งหมด 7 สัปดาห์      
4. นางสาวสุภาพร  ใจกล้า   
           เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลองมีทั้งหมด 7 สัปดาห์                   
5. นางสาวดวงฤทัย  ทิณวงษ์ 
          เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลองมีทั้งหมด 7 สัปดาห์                 
6. นางสาวนิพาดา  ปุุนประโคน 
           เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลองมีทั้งหมด 7 สัปดาห์              
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