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บทสรุปผู้บริหำร 
ธุรกิจขนมบราวน่ีมนัม่วง เป็นธุรกิจประเภทเบเกอร่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มธุรกิจเบเกอ

ร่ีนบัเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและมีผูใ้ห้ความสนใจการประกอบธุรกิจประเภทน้ีเพิ่มข้ึนดงัจะ
เห็นไดจ้ากจ านวนตราสินคา้ท่ีมีอยูห่ลากหลายในธุรกิจเบเกอร่ีทั้งท่ีเป็นตราสินคา้ของผูผ้ลิตคนไทยและตรา
สินคา้ท่ีไดรั้บ ลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ จากสภาพสังคมในปัจจุบนันั้นผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีไดรั้บความนิยม
อย่างแพร่หลายและกวา้งขวางโดยสามารถหาซ้ือรับประทานเป็นของขวญัของฝากได้ในทุกๆภาค 
ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีสามารถรับประทานแทนอาหารม้ือเช้าหรือเป็นอาหารว่างไดเ้ป็นอย่างดีนอกจากน้ีดว้ย
รูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีดึงดูดใจ และสวยงามสะดุดตารวมทั้งรสชาติท่ีไดรั้บการพฒันา ท าให้ธุรกิจเบเกอร่ีเป็น
ธุรกิจอีกประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยั 

สถานท่ีท าการผลิต ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 529/35 ถ.จิระนคร ซ.6 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมยจ์งัหวดั
บุรีรัมย ์31000 การด าเนินรูปแบบนั้นเป็นร้านท่ีผลิตเพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากเราขายตามการสั่งซ้ือ Order 
  ขนมบราวน่ีมนัม่วงมีลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวยัท างานตั้งแต่ 25-40 ปี ท่ีใส่ใจและรักสุขภาพ กลุ่ม
วยัรุ่น เช่น นักเรียน,นักศึกษา และบุคคลทัว่ไป แนวคิด เป็นขนมบราวน่ีมนัม่วงท่ีใส่น ้ าตาลน้อยใช้ความ
หวานจากมนัม่วงท่ีมีประโยชน์มากมายจากคุณค่าของมนัม่วงท่ีสร้างความโดดเด่นในเร่ืองของการรักษาโรค
ได ้เช่น ช่วยชะลอความแก่และความร่วงโรย ช่วยลดเซลล์มะเร็ง ช่วยลดอาการทอ้งร่วง และบ ารุงสายตา 
เป็นตน้ ดว้ยการออกแบบผลิตภณัฑ์ โดยขนมเราจะมีแบบนุ่มและแบบกรอบ พร้อมตอบสนองทุกความ
ตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเรามีความตั้งใจท่ีจะพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพและความสามารถในการท าก าไรธุรกิจ 
สามารถสร้างก าไรจากการด าเนินงานภายในระยะเวลา 11 สัปดาห์ ท าอตัราก าไรไดม้ากกวา่ 76.56% จึงเป็น
ปัจจยัท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ธุรกิจขนมบราวน่ีมนัม่วง เลือกใช้กลยุทธ์ในการท าธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 
ผลิตภณัฑท่ี์สร้างความแตกต่างแบบไม่ซ ้ าใคร สร้างความแปลกใหม่ของสินคา้เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาด
ให้มากข้ึน โดยมุ่งตลาดเฉพาะส่วนและกลุ่มนกัเรียน,นกัศึกษา และคนวยัท างาน โดยการพฒันารสชาติและ
รูปแบบสินคา้  ความตอ้งการของลูกคา้และรักษาลูกคา้กลุ่มเดิมและขยายฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ ขยายธุรกิจดว้ย
การสร้างพนัธมิตรทางการค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายด้วย และการฝากขายหน้าร้านกาแฟ การ
ก าหนดราคาขาย จะราคาถูกกว่าร้านเบเกอร่ีท่ีจ  าหน่าย ท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถซ้ือรับประทานได้แต่ความ
แตกต่างท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บคือ ได้สินคา้สดใหม่และคุณค่าท่ีไดรั้บ การก าหนดราคาของเรามีหลากหลาย
ราคาให้เลือก คือ แบบนุ่มจะมี 1ช้ิน 20บาท และ 4ช้ิน 40บาท และแบบกรอบ ห่อล่ะ 35 บาท เพื่อให้มี
ตวัเลือกให้กับผูบ้ริโภคและรู้สึกว่าสินค้ามีราคาไม่แพง  ธุรกิจขนมบราวน่ีมนัม่วง มีการลงทุนโดยใช้
งบประมาณ 2,400 บาท รายไดท้ั้ง11สัปดาห์ โดยสัปดาห์ท่ี1-5แรกเป้าหมายคือ 8,650 บาท จากการวเิคราะห์
ในการขายมียอดขายต ่ากว่าเป้าหมาย ซ่ึงยงัไม่เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว ้สัปดาห์ท่ี6-11เป้าหมายคือ
15,470 บาท จากการวิเคราะห์ในการขายมียอดขายสูงกวา่เป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้และมีการจดัการกระบวนการ
ท างานตามท่ีได้มีการวางแผนในการลงมือปฎิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด จึงประสบผลส าเร็จ จึงน า
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ประสบการณ์ในการท างานมาปรับในการท างานคร้ังต่อไป จึงท าให้ยอดขายเพิ่มข้ึน และท าใหธุ้รกิจขนมบ
ราวน่ีมนัม่วง มีการเติบโตในตลาดออนไลน์มากข้ึนในอนาคต 

ดว้ยเหตุน้ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูค้นกลุ่มน้ีเราจึงจดัท าธุรกิจขนมบราวน่ีมนัม่วง และได้
น าวางจดัจ าหน่ายทั้งหน้าร้านในจงัหวดับุรีรัมย ์และออนไลน์ โดยมีบริการจดัส่งไปรษณีย ์และ Kerry ให้
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นแนวทางในการเลือกซ้ืออยา่งหลากหลายส าหรับลูกคา้ การจดัวาง
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของขนมบราวน่ีมนัม่วง มุ่งเน้นจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพราคาถูก โดยจดัจ าหน่าย
ขนมบราวน่ีมนัม่วง ท่ีร้าน @4 ต าบลบา้นบวั อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์, ร้านตรูทม บา้นตะแบก ต าบลจนั
ดุม อ าเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย์, ร้านกาแฟLibrary chill ต าบลประโคนชยั อ าเภอประโคนชยั จงัหวดั
บุรีรัมย ์    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

2. วตัถุประสงค์ในกำรน ำเสนอแผนธุรกจิ 
2.1 เพื่อศึกษาสรรพคุณของมนัม่วง  

2.2 เพื่อส่ือสารใหก้ลุ่มเป้าหมายทราบถึงผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 

2.3 เพื่อท าใหธุ้รกิจมีความเจริญกา้วหนา้ และพฒันาให้เติบโตอยา่งสูงสุด 

2.4  เพื่อแสวงหาก าไรจากธุรกิจและสร้างยอดขายใหไ้ดก้ าไร 
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3. ควำมเป็นมำของธุรกจิ 
3.1 ประวตัิควำมเป็นมำ หรือแนวคดิในกำรจัดตั้งธุรกจิ          
 ประวตัิของกจิกำร/ผู้เร่ิมกจิกำร 

    เร่ิมตน้จากการเรียนรายวิชาธุรกิจจ าลอง เป็นรายวิชาท่ีให้นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ทางธุรกิจ 
ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการสร้างสรรค์ขนมท่ีแปลกใหม่ เพื่อให้เป็นท่ีถูกใจของลูกค้า จึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ของธุรกิจบราวน่ีมนัม่วงข้ึนมา ธุรกิจบราวน่ีมนัม่วงจึงมีการจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2562 มี
การรวมกลุ่ม ในกลุ่มมีสมาชิก 4 คน คือ 1.นางสาวนรินทร หาญประโคน 2.นางสาวมะลิวลัย ์ไชยะโต 3.
นางสาววรปัท ปลีประโคน 4.นายเกียรติศกัด์ิ เลิศยะโส ไดมี้แนวคิดท่ีจะท าธุรกิจ เพื่อท่ีจะแสวงหาก าไรใน
ธุรกิจ จึงไดมี้การคิดและทดลองน ามนัม่วงท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาพฒันาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายไดแ้ละก าไร ให้กบั
ผลิตภณัฑแ์ละชุมชน และตอ้งการท่ีจะหาช่องทางทางการตลาดเพื่อกระจายสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป
  

             แนวควำมคดิในกำรก่อตั้งกจิกำร  
      ธุรกิจขนมบราวน่ีมนัม่วง ไดเ้กิดข้ึนโดยเร่ิมจากท่ีเราเร่ิมหาไอเดียสร้าง Product ของเรา 
ก่อนอ่ืนเราก็ตอ้งรู้ว่าผลิตภณัฑ์ของเราคืออะไร หรือมีอะไรท่ีคนตอ้งการ อาจจะหาจากส่ิงท่ีเรามีความรู้มา
ก่อนหรือว่าลองเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเราอยากท ามาตลอด จนเราไดคิ้ดคน้น าเอามนัม่วงท่ีมีอยู่ในชุมชน และมี
ประโยชน์ต่อร่างกาน ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อท่ีจะสร้างก าไรและตวัผลิตภณัฑ์  และตอ้งการให้ขนม
เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน  และเร่ิมท าการวางแผนการตลาดว่าเราจะตอ้งด าเนินการต่ออย่างไรให้มนัเกิดเป็น
ระบบ 
โดยการเขียนแผนธุรกิจเพื่อให้เรารู้วา่ขั้นตอนต่อไปท่ีตอ้งท าคืออะไรก าหนดเป้าหมายก าหนดยอดขายของ
ธุรกิจ เพื่อใหเ้ราสามารถเตรียมความพร้อมและด าเนินงานไดอ้ยา่งง่ายดายยิง่ข้ึน 

              กำรเปลีย่นแปลงของกจิกำร 
       1. ปรับปรุงการท างานของธุรกิจภายในให้ดีข้ึนกวา่เดิม โดยเนน้การปรับปรุงประสิทธิภาพ ลด
ตน้ทุน เพิ่มผลิตภาพ เป็นการปรับตวัแบบค่อยเป็นค่อยไป ธุรกิจจะเนน้คุณภาพ และลดตน้ทุนการผลิต ให้มี
ตน้ทุนต ่า ผลิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแกปั้ญหาภาคปฏิบติัการ และเนน้ผลิตภาพท่ี
น าไปสู่การลดตน้ทุนนอ้ยท่ีสุด แกไ้ขน าไปท าซ ้ าและแกไ้ขใหดี้ข้ึนกวา่เดิม  
       2. ปรับปรุงสูตร เพิ่มผลก าไร การปรับปรุงสูตรขนมนั้ น เราสามารถรักษามาตรฐานของ
ผลิตภณัฑ์ได้ ด้วยสูตรขนมท่ีมีความยืดหยุ่นตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเม่ือเกิดการขาดแคลนทรัพยากร 
บริหารจดัการการจดัซ้ือวตัถุดิบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของตลาด รวมถึง
ความสามารถในการควบคุมปัญหาวตัถุดิบและการบริหารจดัการวตัถุดิบได ้   
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    ควำมส ำเร็จ / อปุสรรคทีผ่่ำนมำ 

                การด าเนินงานธุรกิจในตอนแรก ไดน้ าขนมมาลองท าและใหชิ้ม ต่อมาไดมี้การจดัจ าหน่าย แต่ยงั
ไม่เป็นท่ีรู้จกัในตลาดและกลุ่มผูบ้ริโภคมากนกั ท าใหสิ้นคา้นั้นยอดขายยงัไม่ไดต้ามเป้าท่ีวางไว ้จึงไดคิ้ดหา
กลยทุธ์ต่างๆในการขายสินคา้ และมีการสร้างเพจโปรโมทสินคา้ ท าใหลู้กคา้เร่ิมรู้จกั และมีการพูดปากต่อ
ปาก ท าใหข้นมเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน และไดไ้ปฝากขายกบัร้านกาแฟท่ีดีลเอาไว ้ท าให้ยอดขายนั้นเพิ่มข้ึน 
และสร้างก าไรท าใหเ้ป็นท่ีน่าภูมิใจใหก้บัธุรกิจ 

3.2 สรุปผลกำรด ำเนินกำรทีผ่่ำนมำของธุรกจิ  

รำยกำร 
 

รอบกำรด ำเนินงำน 
(ระยะเวลำ5สัปดำห์) 

รอบกำรด ำเนินทีผ่่ำนมำ 
(ระยะเวลำ11สัปดำห์) 

ยอดรายได ้ 8,650 24,120 
ก าไรสุทธิ 5,962.04 18,467.04 

สินทรัพยร์วม 8,362.04 20,867.04 
หน้ีสินรวม - - 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 8,362.04 20,867.04 

(ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินการท่ีผา่นมาของธุรกิจ) 
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4. สินค้ำ 

4.1 รำยละเอยีดสินค้ำ 
 ช่ือสินค้ำ  : ขนมบราวน่ีมนัม่วง 
 รสชำติสินค้ำ  : มนัม่วง 
 ส่วนผสมสินค้ำ  : มนัม่วง วนิเนอร์วานิลลา เนยจืด แป้งอเนกประสงค ์น ้าตาล ไข่ เกลือ                                                
 รำคำ                   : คือ แบบนุ่มจะมี 1ช้ิน 20บาท และ 4ช้ิน 40บาท และแบบกรอบ  
                                            แบบกรอบ ห่อล่ะ 35 บาท      
     ธุรกิจขนมบราวน่ีมนัม่วงนั้นเป็นขนมท่ีท าสดใหม่ และวตัถุดิบยงัหาไดจ้ากชุมชน ซ่ึงเรานั้นไดน้ ามนัมนั
ม่วงมาดดัแปลงเป็นขนมบราวน่ีมนัม่วง เพราะมนัม่วงนั้นยงัมีประโยชน์มากมาย และยงัสามารถรักษาโรค
ได ้เช่น ช่วยชะลอความแก่และความร่วงโรย ช่วยลดอาการทอ้งร่วง ช่วยลดเซลม์ะเร็ง เป็นตน้ เราน ามาผลิต
เป็นขนมบราวน่ีแบบนุ่ม และแบบกรอบ และมีแพคเกจจ้ิงให้ดูน่าสนใจและน่าซ้ือมากข้ึน ซ่ึงสินคา้ทั้งสอง
แบบของเรานั้นมีรายละเอียดของสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ภำพถ่ำยสินค้ำ 
แบบนุ่ม 
 

            
 
 
แบบกรอบ 
 

                      
                                               ( รูปภาพท่ี 1 ภาพถ่ายสินคา้)       
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5. กำรวเิครำะห์อตุสำหกรรม และกำรวเิครำะห์ตลำด  
5.1 สภำวะอตุสำหกรรม และสภำวะตลำด 

               สภำวะอุตสำหกรรม 

        ขนมหวานเป็นหน่ึงในกลุ่มอาหารในภาชนะบรรจุท่ีมี แนวโน้มเติบโตดี ในปี 2557 ท่ีผ่านมามูลค่า
ตลาด โลกวดัผ่านการจ าหน่ายท่ีร้านคา้ปลีกสูงถึง 488 พนั ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นอนัดบัท่ี 5 ของ
ยอดขายอาหารในภาชนะบรรจุ ขนมหวานถือเป็นสินค้า กลุ่มท่ีมีก าไรค่อนข้างสูง เป็นท่ีสนใจของ
บริษทัผูผ้ลิตอาหารท่ีจะเพิ่มผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดต่อเน่ือง จากรายงานการส ารวจขอ้มูลของ Euromonitor 
International พบวา่ประเทศ อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีการบริโภคสแน็คมีความถ่ีมากท่ีสุดในโลก มากกวา่ 
7 คร้ังต่อสัปดาห์ ขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่น มีการบริโภคดว้ยความถ่ีนอ้ย ท่ีสุดคือ นอ้ยกวา่ 2คร้ังต่อสัปดาห์ การ
บริโภคนั้นมีความส าคัญเพิ่มมากข้ึนใน ปัจจุบันได้กลายมาเป็นการบริโภคทดแทนอาหาร ผูผ้ลิตให้
ความส าคญัในการเพิ่มคุณค่าของ สารอาหารและโภชนาการเขา้ไปในผลิตภณัฑ์ของ ตน เช่น ไฟเบอร์ หรือ
ธญัพืชนานาชนิด ซ่ึงท าให้ ตลาดมีโอกาสขยายตวัเป็นผลิตภณัฑ์ทดแทนขนมปังไดใ้นอนาคต ขนมหวานมี
สัดส่วนยอดขายประมาณร้อยละ 21 ของมูลค่าการคา้อาหารในภาชนะบรรจุ โดยกลุ่มท่ีมียอดขายมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ขนมหวานจากน ้าตาล (sugar confectionaries) มี สัดส่วนถึงร้อยละ 41 ของยอดขาย 

 
                 สภำวะตลำด 
 ในการวเิคราะห์ตลาด ไดใ้ชเ้คร่ืองมือปัจจยักดดนัทั้ง 5 (Five Force Model) ในการวเิคราะห์คู่แข่ง 
สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั เพื่อวางแผนกลยทุธ์ของกิจการและปัจจยัท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ โดย
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1.การแข่งขนัในอุตสาหกรรม การแข่งขนัในอุตสาหกรรมในปัจจุบนัพบว่าบราวน่ีในรูปแบบ
ธรรมดามีเยอะท่ีวางขายในตลาดวเิคราะห์จากสภาวะในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมร้านเบเกอร์ร่ี ประเภทบ
ราวน่ีรักสุขภาพจะส่งผลกระทบต่อกิจการน้อยมากมากเน่ืองจากกิจการของกลุ่มนั้นเจาะกลุ่มตลาดให้ตรง
กบักลุ่มลูกคา้จริงๆและผลิตภณัฑ์ก็มีรูปร่างท่ีแปลกใหม่ยงัไม่มีวางจ าหน่ายในบุรีรัมยด์งันั้นส่งผลให้มีแรง
กดดนัในอุตสาหกรรมสูง  

2.การเข้ามาของคู่แข่งขนัรายใหม่ อุตสาหกรรมเบเกอร์ร่ีมีจ  านวนมากข้ึนในปัจจุบนัท าให้การ
แข่งขนัธุรกิจในรูปแบบเดียวกนัสูงข้ึน การเปิดกิจการบราวน่ีมีตน้ทุนต ่าส่งผลท าใหมี้แรงกดดนัสูง 

3.สินคา้ทดแทนผลิตภณัฑ์ท่ีจดัเป็นสินคา้ทดแทนของบราวน่ีมนัม่วงคือ บราวน่ีถัว่แดง บราวน่ีมนั
เทศเป็นตน้ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีสินคา้อ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัคือขนมเบเกอร์ร่ีซ่ึงขนมเหล่าน้ีมีรสชาติ
คล้ายคลึงกนัสามารถทดแทนให้ผูบ้ริโภคได้เลือกรับประทานแทนได้ ส่งผลท าให้แรงกดดนัจากสินค้า
ทดแทนมีสูง 
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4.อ านาจในการต่อรองของผูจ้ดัจ  าหน่าย วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการบราวน่ีมนัม่วงนั้น ก็คือมนัม่วงซ่ึง
มนัม่วงนั้นจะมีช่วงขาดตลาดและมีความไม่แน่นอนของมนัม่วงจึงท าให้เกิดการหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ท าให้
บางคร้ังเผชิญกบัปัญหาความไม่มัน่คงท่ีของตน้ทุน ส่งผลท าใหเ้กิดแรงกดดนัสูง 

5.อ านาจในการต่อรองของผูซ้ื้อ เน่ืองจากตลาดขนมประเภทบราวน่ีมีอยู่จ  านวนมาก อีกทั้งยงัมี
สินคา้ทดแทนอยูอ่ยา่งหลากหลายท าใหผู้ซ้ื้อสามารถเลือกได ้ในขณะเดียวกนัผูผ้ลิตและจ าหน่ายบราวน่ีมนั
ม่วงยงัไม่สามารถใช้เคร่ืองมือทางการตลาดมาสร้างความภกัดีต่อตราสินค้าให้เกิดข้ึนกับลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดส่ิ้งท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือผูซ้ื้อสามารถเลือกเปล่ียนยี่ห้อไดง่้ายหรือกล่าวอีก
นยัหน่ึงก็คือลูกคา้มีทุนในการเปล่ียนตราสินคา้ท่ีต ่าจึงส่งผลใหผู้ซ้ื้อมีอ านาจในการต่อรองสูง  
  
 5.2 กำรแบ่งส่วนตลำด และส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 

      กำรแบ่งส่วนตลำด 
       กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย คือ กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มวยัท างาน  และบุคคลทัว่ไปท่ีรักสุขภาพ โดยเน้นท่ีเครือข่าย
ออนไลน์และร้านคา้เฉพาะเจาะจง จ านวน 3 ร้านได้แก่  ร้าน@4  ร้านกาแฟตรูทม ร้านกาแฟLibrary chill
จ านวนประชากรประมาณ 31,000 คน มูลค่าตลาดประมาณ 620,000 บาท   
     ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 

 

(กราฟท่ี 1 การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด) 

 

 

ประชากรทั้งหมด 31,000

3.90%

ยอดท่ีขายได้ 3.90%
สว่นแบง่ตลาด

ประชากรทัง้หมด

ยอดที่ขายได้
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5.3 แนวโน้มทำงกำรตลำด 

            ส าหรับแนวโน้มผลิตภัณฑ์ขนมบราวน่ีมันม่วง ในอนาคตนั้นน่าจะขยายตัวได้ดีกว่าเดิม ทั้ งน้ี
เน่ืองจากปัจจยัทางการตลาดหลายๆปัจจยั เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขายต่างๆ การเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายและพื้นท่ีจ  าหน่ายให้กวา้งข้ึนและการเพิ่มความ
หลากหลายของสินคา้ทั้งในดา้นรสชาติ ขนาดบรรจุภณัฑ์ และดา้นราคา เป็นตน้ ประกอบกบั กระแสความ
ใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภคท่ียงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ืองจะส่งผลให้ขนมบราวน่ีมนัม่วงเจริญเติบโตไดดี้ยิ่งข้ึน 
โดยจะมี 

1.มีการสร้างแพกเกจจ้ิงของสินคา้อยูเ่สมอ เพื่อใหลู้กคา้นั้นมีความสนใจสินคา้ของเราเรามากข้ึน 
2.มีการขยายสาขาไปตามจงัหวดัต่างๆทัว่ประเทศ 
3.มีการสร้างเครือข่ายหรือสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกับสินค้าอ่ืนๆ เพื่อให้มีการเพิ่มช่องทางในการจดั

จ าหน่ายเพิ่มข้ึน 

5.4 ตลำดเป้ำหมำย 
   -ร้านขายของฝากและร้านกาแฟ 
   -กลุ่มทอ้งถ่ินต่างๆและในจงัหวดับุรีรัมย ์

5.5 ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้ำ  
          -กลุ่มวยัท างานท่ีรักสุขภาพและนิยมกินขนมท่ีไม่หวาน 25-40 ปี 

   -กลุ่มวยัรุ่น เช่น นกัเรียน,นกัศึกษา 
             -บุคคลทัว่ไป 

5.6 สภำพกำรแข่งขัน  
      ธุรกิจขนมบราวน่ีมนัม่วงนั้นมีการแข่งขนัสูง เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการรายยอ่ยใหม่ๆ เปิดธุรกิจ
ในรูปแบบน้ีจ านวนมาก ซ่ึงใชเ้งินลงทุนท่ีไม่ตอ้งลงทุนสูงมาก ก็สามารถเปิดธุรกิจได ้ดงันั้น จึงเป็นธุรกิจท่ี
มีผูป้ระกอบการมาก แต่ธุรกิจขนมบราวน่ีมนัม่วงของเรานั้นออกแบบสร้างความแตกต่างในเร่ืองของ
แพคเกจจ้ิงและน ามนัม่วงมาเป็นวตัถุดิบหลกัและรสชาติท่ีแปลกใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในแต่ละราย จึงสามารถสร้างจุดเด่นของแต่ล่ะร้านแตกต่างกนัออกไป จึงน ามาสร้างในการแข่งขนั
กบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนได ้

 5.7 คู่แข่งขัน  
       เน่ืองจากขนมบราวน่ีมนัม่วงของเราในสมยัน้ีไม่ได้มีแค่ขนมบราวน่ีอย่างเดียว จึงท าให้มีผู ้

แข่งขนัหลายร้าน ไม่วา่จะเป็นร้านขนมทัว่ไป ร้านเบเกอร่ี ร้านขายของฝาก และตลาดออนไลน์ ซ่ึงร้านต่างๆ

นั้นมีขนมใหเ้ลือกหลากหลายกวา่ และมีหนา้ร้านเป็นของตวัเอง 
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5.8 รำยละเอยีดกำรเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขัน 

การเปรียบเทียบ 
 

ธุรกิจบราวน่ีมนัม่วง ร้านเบเกอร์ร่ี ร้านขายของฝาก 

ดา้นสินคา้ 

ตวัสินคา้มีความแปลก
ใหม่ไม่เหมือนใคร เพราะ
หนา้ขนมท ามาจากมนั
ม่วง 

ยงัคงใชล้กัษณะตวั
สินคา้ท่ีเป็นรูปแบบเดิม 
แต่มีใหเ้ลือกหลายหนา้
คือ ใชห้นา้ช็อกโกแลต 
หนา้ชาเขียว เป้นตน้ 

 ตวัสินคา้มีคุณภาพ
และมีสินคา้ใหเ้ลือก
หลากหลายรูปแบบ 

 
 

ดา้นราคา 
 
 

จ าหน่ายหลายราคา เช่น 
กล่องเล็ก 1 ช้ิน 20 บาท 
กล่องใหญ่ 4 ช้ิน 40 บาท 
ห่อล่ะ 35 บาท (3=100) 

จ าหน่ายราคาเดียว 
กล่องล่ะ 59 บาท 2 ช้ิน 

จ าหน่ายหลายราคา 
เช่น กล่องล่ะ 22 

บาท 1 ช้ิน, กล่องล่ะ 
35 บาท 4 ช้ิน, กล่อง
ล่ะ 90 บาท 6 ช้ิน 

เป็นตน้ 
 

ดา้น 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

-จ าหน่ายทางออนไลน์
และเปิดสั่งสินคา้แบบ pre 
order  
-ตวัแทนจ าหน่าย ฝากขาย
ตามร้านของฝาก 

-มีการจดัจ าหน่ายหนา้
ร้านของตวัเอง 
-จดัจ าหน่ายทาง
ออนไลน์ 

 

-มีการจดัจ าหน่าย
หนา้ร้านของตวัเอง 
-จดัจ าหน่ายทาง
ออนไลน์ 
-จ าหน่ายผา่นร้านคา้
ต่างๆ 

ดา้น 
ส่งเสริมการตลาด 

-มีบริการหลงัการขาย
ใหก้บัลูกคา้ 
-จดัส่งฟรีในตวัเมือง
บุรีรัมย ์

-มีการโฆษณาผา่นเพจ
ออนไลน์ 
-มีการจดัส่งฟรี เม่ือซ้ือ
สินคา้ครบ 5 ช้ิน เฉพาะ
ในตวัเมืองบุรีรัมย ์

มีการโฆษณาผา่น
เพจออนไลน์ 

(ตารางท่ี 2 รายละเอียดการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั) 
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5.9 กำรวเิครำะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 
              5.9.1 กำรวเิครำะห์ปัจจัยภำยใน 

ปัจจัยกำรพจิำรณำ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 
สมาชิกภายในกลุ่มมีการท างานเป็น
ทีมและแบ่งหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจน 

ขั้นตอนเวลาในการผลิตใชร้ะยะ
เวลานาน ส่งผลใหก้ารผลิตล่าชา้
ในการผลิตไม่ไดต้ามเป้าท่ีวางไว ้

ด้ำนกำรตลำด 
สินคา้อยูไ่ดไ้ม่นาน ส่งผลท าให้
สินคา้มีความเสียหายนอ้ย 
 

การผลิตสินคา้ตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการผลิตท่ีนาน ท าใหเ้กิดความ
ล่าชา้ในการผลิตสินคา้จ านวน
มากๆ 

ด้ำนกำรบริกำร 
การบริการรับส่งสินคา้และมีบริการ
ดูแลหลงัการขาย 

การผลิตสินคา้ในแต่ละคร้ังใช้
เวลานานในการผลิต ท าใหก้าร
ดูแลลูกคา้หลงัการขายไม่ทัว่ถึง 

ด้ำนกำรเงิน 
วตัถุดิบมีราคาท่ีต ่า ท าใหต้น้ทุนใน
การซ้ือสินคา้ต ่า 

การซ้ือวตัถุดิบจากหลายๆร้าน
เพื่อมาเปรียบเทียบราคา ท าใหเ้สีย
ตน้ทุนในการซ้ือสินคา้มาก 

(ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน) 

 5.9.2 กำรวเิครำะห์ปัจจัยภำยนอก  

ปัจจัยกำรพจิำรณำ 
 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ตลำดและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

คนไทยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหรือ
ผูใ้หญ่ชอบกินขนมหวานเป็นของ
ทานเล่น ส่งผลท าใหข้นมของเรา
เป็นตวัเลือกหน่ึงของกลุ่มลูกคา้ 

คู่แข่งขนัมีจ านวนมาก ส่งผลท าให้
ยอดขายลดลง 

สถำนกำรณ์กำรแข่งขัน 

ในบุรีรัมยย์งัไม่มีบราวน่ีมนัม่วง ท า
ใหลู้กคา้อยากลองสินคา้ท่ีมนัแปลก
ใหม่ 
 

การขายสินคา้ประเภทขนมหวานมี
มากข้ึน ท าใหมี้การแข่งขนักนัสูง 
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สังคม 

สังคมส่วนใหญ่เลือกท่ีจะน าของ
หวานไปจดังานมงคลหรือเขา้วดั
ท าบุญ ท าใหสิ้นคา้ของเรามีโอกาส
ท่ีจะขายไดม้ากข้ึน 

สังคมในปัจจุบนัมีสินคา้เปิดตวัใหม่
มากมาย ส่งผลท าใหย้อดขายขนม
หวานลดลง 

เทคโนโลยี 
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ส่งผลใหผ้ลิต
สินคา้ในจ านวนมากๆไดเ้ร็วข้ึนและ
ประหยดัเวลา 

หากระบบเทคโนโลยมีีปัญหา ท า
ใหเ้กิดผลกระทบในการขายสินคา้ 

สภำพเศรษฐกจิ 

รัฐบาลมีนโยบายในการท่ีจะ
ส่งเสริมธุรกิจ 
ท าใหเ้ป็นโอกาสท่ีจะมีการขยาย
ธุรกิจเพิ่มข้ึน 

ธุรกิตตกต ่า ท าใหก้ารซ้ือสินคา้ของ
คนไทยลดลง 

กฎหมำย, ระเบียบ, ข้อบังคับ 
เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มี อย. ส่งผลท า
ใหมี้ความปลอดภยัต่อลูกคา้ 

บราวน่ีมนัม่วงยงัไม่ไดจ้ดทะเบียน 
อย. ส่งผลท าใหลู้กคา้มีความเช่ือถือ
นอ้ยลง 

กลุ่มผู้จ ำหน่ำย, เครือข่ำย 
รู้จกัร้านคา้ท่ีฝากขาย ท าใหสิ้นคา้
ของเรากระจายตวัเพิ่มข้ึน 

ร้านคา้ท่ีฝากขายมีสินคา้จ านวนมาก 
ท าใหข้ายสินคา้ไดย้าก 

 (ตารางท่ี 4 การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก) 
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6. แผนบริหำรจัดกำร 
6.1 ข้อมูลธุรกจิ  

ช่ือกจิกำร : บรำวน่ีมันม่วง 
ทีอ่ยู่/ทีต่ั้งกจิกำร : 529/35  ถ.จิระนคร ซ.6  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์  
รูปแบบกำรด ำเนินกำรของธุรกจิ : ธุรกิจการผลิตขนม 
ทุนด ำเนินงำน : 2,400 บาท  
ระยะเวลำด ำเนินกำรทีผ่่ำนมำ : 11 สัปดาห์ 

6.2 รำยนำมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

( ตารางท่ี 5 รายนามคณะกรรมการด าเนินงาน)

ล ำดบั ช่ือ –นำมสกลุ หน้ำทีห่ลกั 
1. นางสาว นรินทร      หาญประโคน ฝ่ายผลิต,ฝ่ายจดัซ้ือ,จดัส่งสินคา้ 
2. นางสาว มะลิวลัย ์   ไชยะโต ฝ่ายบญัชี,ดูแล Page Facebook,หาช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
3. นางสาว วรปัท        ปลีประโคน ฝ่ายบญัชี,ฝ่ายผลิต,ฝ่ายจดัซ้ือ 
4. นาย  เกียรติศกัด์ิ เลิศยะโส    ฝ่ายโปรโมทสินคา้,หาช่องทางการจดัจ าหน่าย , 

จดัส่งสินคา้,จดัส่งสินคา้ 
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6.3 ประวตัิของคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   A. ช่ือ – นามสกุล นางสาว นรินทร หาญประโคน   อาย ุ22 ปี 
   การศึกษา 
    ระดบั ประถมศึกษา จาก โรงเรียนบา้นโคกมะขาม ปี พ.ศ. 2552 
    ระดบั มธัยมศึกษา จาก โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ ์ ปี พ.ศ. 2558 

B. ช่ือ - นามสกุล นางสาว มะลิวลัย ์ไชยะโต    อาย ุ 22 ปี 
   การศึกษา 
    ระดบั ประถมศึกษา จาก โรงเรียนวดัน ้าไหล           ปี พ.ศ. 2552 
    ระดบั มธัยมศึกษา จาก โรงเรียนนางรองพิทยาคม ปี พ.ศ. 2558 

C. ช่ือ - นามสกุล นางสาว วรปัท ปลีประโคน    อาย ุ22 ปี 
   การศึกษา 
    ระดบั ประถมศึกษา จาก โรงเรียนบา้นปังกู           ปี พ.ศ. 2552 
    ระดบั มธัยมศึกษา  จาก โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค์ ปี พ.ศ. 2558 

E. ช่ือ – นามสกุล   นาย เกียรติศกัด์ิ เลิศยะโส    อาย ุ22ปี 
   การศึกษา 
                      ระดบั ประถมศึกษา  จาก โรงเรียนโนนกลาง  ปี พ.ศ. 2552 
    ระดบั มธัยมศึกษา   จาก โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ปี พ.ศ. 2558 
6.4 แผนผงัองค์กร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( แผนผงัท่ี 1 แผนผงัองคก์ร ) 

ฝ่ายการตลาด 
1. นางสาว นรินทร หาญ
ประโคน 
2. นาย เกียรติศักดิ์  เลิศ
ยะโส  

ฝ่ายบัญชี 
1.นางสาว วรปัท ปลีประ
โคน 
2.นางสาว มะลิวลัย์ ไชยะ
โต 

ฝ่ายผลิต 
1.นางสาว นรินทร หาญ
ประโคน 
2.นางสาว วรปัท ปลีประ
โคน 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
1.นางสาวมะลิวัลย์ ไชยะโต 
2.นายเกียรติศักดิ์      เลิศ
ยะโส 

นาย เกียรติศักดิ์ เลิศยะโส 
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6.5 วสัิยทัศน์ 

   “สร้างเอกลกัษณ์ในตวัผลิตภณัฑ์และแพคเกจจ้ิงให้ผูบ้ริโภคจดจ า และเพื่อเป็นท่ีรู้จกัของ
ผูน้ าดา้นขนมท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ” 

6.6 พนัธกจิ  
         1. พิถีพิถนัในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อใหไ้ดข้นมบราวน่ีท่ีมีคุณภาพ 
         2. ก าหนดราคาใหเ้หมาะสมใหก้บัผูบ้ริโภค รวมถึงการสนบัสนุนและส่งเสริมการมีรายได้

ของสมาชิกในกลุ่ม 
                    3. สร้างความประทบัใจใหลู้กคา้ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งสม ่าเสมอ 

6.7 เป้ำหมำยทำงธุรกจิ  
เป้ำหมำยระยะส้ัน 1.บราวน่ีมนัม่วงจะท ายอดขายใน5สัปดาห์แรกใหไ้ด8้,000บาท 
เป้ำหมำยระยะกลำง 1.ประชาสัมพนัธ์ใหก้บักลุ่มเป้าหมายเพื่อท่ีจะเขา้ถึงไดง่้าย 
  2.สร้างเพจ facebook เพื่อเป็นจุดศูนยก์ลางในการเสริมการขายการโฆษณา รีวิว 

ผา่นผูท่ี้เคยบริโภคเพื่อใหลู้กคา้คนใหม่เช่ือใจในสินคา้ของเราและรู้จกัมากข้ึน 
เป้ำหมำยระยะยำว 1.พฒันาขนมบราวน่ีมนัม่วง เพื่อขยายสินคา้ไปตามร้านเบเกอร่ีและร้าน café ทั้ง

ในพื้นท่ีในเมืองบุรีรัมยแ์ละต่างจงัหวดัต่างๆ 

6.8 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

          1.วตัถุดิบหาไดจ้ากภายในชุมชน ท าใหต้น้ทุนการผลิตต ่า  
          2.การสร้างตลาดออนไลน์เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคมากข้ึน จึงท าใหมี้การขายสินคา้โดยการ   
สร้างเพจ facebook เพื่อเพื่อยอดขายใหเ้พิ่มมากข้ึน 

               3.การสร้างความพึงพอใจและสร้างความสัมพนัธ์แก่ลูกคา้ โดยการใส่ใจและดูแลลูกคา้ ท่ีมาคอม 
     เมน้สินคา้ของเราจากเพจ Facebook เพื่อน าสินคา้ไปปรับปรุงและพฒันาต่อยอดต่อไป          

6.9 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล หรือกำรแบ่งผลประโยชน์ 
               พิจารณาการจ่ายเงินปันผล เราค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของสมาชิกกลุ่ม ได้
พิจารณาจากงบการเงินรวม  

     การจ่ายเงินปันผลเราไดแ้บ่งการปันผลตามจ านวนยอดขายทั้งหมดมาแบ่งกนัเม่ือเห็นวา่กิจการมี
ก าไรพอสมควรท่ีจะแบ่งให้สมาชิกในกลุ่ม โดยรายไดท้ั้งหมดท่ีหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็นเงิน 20,100.04 
บาท และไดน้ ามาแบ่งใหเ้ท่าๆกนั ไดค้นละ 5,025 บาท 
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7. แผนกำรตลำด 
7.1 เป้ำหมำยทำงกำรตลำด  

     1.สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  
     2.สร้างยอดขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
     3.สร้างแพคเกจจ้ิงของสินคา้ใหเ้กิดกบักลุ่มเป้าหมาย 

7.2 กำรก ำหนดลูกค้ำเป้ำหมำย  
      1.กลุ่มลูกคา้วยัท างานท่ีใส่ใจและรักสุขภาพ 25-40 ปี 
      2.กลุ่มวยัรุ่น เช่น นกัเรียน,นกัศึกษา 

                3.กลุ่มบุคคลทัว่ไป 

7.3 กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 
       1. กลยทุธ์การโฆษณา โดยการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ 
       2. กลยทุธ์ประชาสัมพนัธ์ มีการติดต่อกบัร้านท่ีเราตอ้งการจะขายส่ง พร้อมมีเอกสารขอ้มูล 
          ในการขาย 

                 3. การส่งเสริมการขาย มีการดูแลหลงัจากท่ีลูกคา้สั่งสินคา้และไดค้อมเมน้มาทางเพจ     
                    Facebook เราจึงน าสินคา้ไปปรับปรุงและพฒันาต่อไป  
            7.3.1 กลยุทธ์ด้ำนผลติภัณฑ์ 
                       -เอกลกัษณ์ของบราวน่ีมนัม่วง โดยมีจุดเด่นทางวตัถุดิบหลกัคือการน ามนัม่วงมาแปรรูป และ
คดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ เช่นมีการน าเอาลูกเกดและอลัมอนดม์าตกแต่งบนหนา้บราวน่ีมนัม่วง  
                      - บราวน่ีมันม่วงของเราเป็นสินค้าท่ีไม่หวาน  และมันม่วงยงัมีคุณประโยชน์ช่วยชะลอ       
ความแก่และความความร่วงโรย และบ ารุงสายตา และลูกเกดช่วยบ ารุงกระดูกส่วนอลัมอนด์นั้นยงัช่วย
ต่อตา้นอนุมูลอิสระเม่ือลูกคา้ไดรั้บประทานแลว้ จะรู้สึกถึงความอร่อย และมีความหอมของกล่ินมนัม่วงและ
ประโยชน์ต่างๆท่ีไดรั้บ ท่ีไม่เหมือนบราวน่ีทัว่ไป 
                       -จดัท าบรรจุภณัฑใ์หมี้ความโดดเด่น ทนัสมยั สามารถเปิดทานไดง่้ายและดึงดูดผูบ้ริโภค
ยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 

(รูปภาพท่ี 2 รูปภาพผลิตภณัฑ)์ 
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                  7.3.2 กลยุทธ์ด้ำนรำคำ  
1. ก าหนดราคาท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนัได ้โดยจ าหน่ายแบบกล่องล่ะ 20 และ 40 

บาท และแบบห่อ ห่อล่ะ 35 บาท 
2. จ าหน่ายในราคาขายส่งให้กบัตวัแทนท่ีสนใจน าสินคา้ไปวางขายหนา้ร้าน ในราคาแบบ 

แบบกล่อง  35 บาท และแบบห่อ ห่อล่ะ 25 บาท 
3. จดัโปรโมชัน่ซ้ือ 3 ห่อ ราคา 100 บาท  

           7.3.3 กลยุทธ์ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  
                  1. เพิ่มการโฆษณา การจดัหน่ายผา่น Facebook เพจ บราวน่ีธญัพืช เน่ืองจากสามารถ จะ 

สามารถติดต่อสอบถามกลุ่มประกอบการไดโ้ดยตรง 
                 2. แนะน าสินคา้ผา่นลูกคา้รายเก่าโดยการโฆษณาผา่นปากต่อปาก 

3. มีการน าสินคา้ไปฝากขายกบัร้านกาแฟหรือร้านเบเกอร์ร่ี เพื่อเพิ่มช่องทางในการ 
ขายใหม้ากข้ึน 
   7.3.4 กลยุทธ์ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด 
                            1.น าสินคา้ท่ีท าใหลู้กคา้หรือคนรู้จกัไดล้องชิม 

    2.ท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
                               3. มีบริการจดัส่งฟรี เม่ือสั่ง 5 กล่อง ข้ึนไป เฉพาะในตวัเมืองบุรีรัมย ์

7.4 กจิกรรมหรือกำรด ำเนินกำรทำงกำรตลำด 
          กิจกรรมทางการตลาด เป็นช่องทางท่ีจะช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสินค้ากบัลูกค้าเอาไว ้
เพื่อใหเ้กิดความเหนียวแน่นมากยิง่ข้ึน ท าใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดส้ัมผสักบัสินคา้และบริการมากข้ึน อีกทั้ง
สร้างการจดจ าเพื่อเป็นการพฒันาสินคา้ต่อไป และเพิ่มยอดขายและก าไรใหแ้ก่ธุรกิจขนมบราวน่ี 
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8. แผนกำรผลติสินค้ำ 

8.1 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรท ำบรำวน่ีมันม่วง 
1.ตาชัง่ 
2.ถว้ย 
3.จาน 
4.กระทะน่ึง 
5.กล่องบรรจุภณัฑ ์
6.ไมพ้าย 
7.ถาด 
8.ทพัพี 
9.ชอ้น 
10.ถว้ยตวง 
11.เตาแก๊ส 
12.กระดาษไข 
13.ลูกแมก็ซ์ 
14.มีด 
8.2 สูตร (ส่วนผสม) บรำวน่ีมันม่วง 
ส่วนผสมแป้ง 
-แป้งอเนกประสงค ์
-น ้าตาลทรายขาว 
-เนยจืด 
-ไข่ไก่ 
-เกลือ 
-มนัม่วง 
-วนิเนอร์วานิลลา 
-อลัมอนด ์
-ลูกเกด 
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วธีิกำรท ำ 
1.น ำมันม่วงไปน่ึงให้สุก 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
(รูปภาพท่ี 3 วธีิการท า) 

2. น าไข่ไก่และน ้าตาล เนยจืด เกลือ และวนิเนอร์ มาผสมรวมกนั 
   
 
 
 
 
 
 
 

(รูปภาพท่ี 4 วธีิการท า) 

3.น าแป้งอเนกประสงคท่ี์เตรียมไวม้าใส่ลงไป แลว้ใชไ้มพ้ายคลุกใหเ้ขา้กนัอีกคร้ัง 
 
 
                   
 
 
 
 

 
 

(รูปภาพท่ี 5 วธีิการท า) 
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4.น ามนัม่วงมาใส่แลว้ใชไ้มพ้ายคลุกใหเ้ขา้กนัอีกคร้ังหน่ึง 

                          
(รูปภาพท่ี 6 วธีิการท า) 

5.น าลูกเกดและอลัมอนดม์าโรยหนา้ น าเขา้เตาอบ 

 
(รูปภาพท่ี 7 วธีิการท า) 

6.ตดัขนมใหเ้ป็นช้ินใหเ้ท่ากนั และใส่บรรจุภณัฑใ์หเ้รียบร้อย 

               
 

(รูปภาพท่ี 8 วธีิการท า) 
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8.3 กำรค ำนวณต้นทุนกำรผลติ 

 
(ตารางท่ี 6 การค านวณตน้ทุนการผลิต) 

รำยกำร จ ำนวน หน่วยละ จ ำนวนเงิน เงินรวม หมำยเหตุ 

ค่ำวตัถุดิบ 
มนัม่วง 10 กิโล 200 กรัม 270 7.5  
แป้ง
อเนกประสงค ์

1 กิโล 200 กรัม 23 5  

น ้าตาลทรายขาว 1 กิโล 200 กรัม 22       1.5  
วนิเนอร์วานิลา 50 มิลลิลิตร 2ชอ้นชา  22        1  
เนยจืด 1 กิโล 100 กรัม 65 65  
อลัมอนล์ 1 กิโล 25 กรัม 220 5.5  
ไข่ไก่ 1ฟอง 5 5 5  
ลูกเกต 1 กิโล 1 กรัม 95 1.0  

รวม 91.5  

ค่ำแรงงำน 

- - - - -  

ค่ำวสัดุอุปกรณ์ 
สติกเกอร์ 1แผน่ 10 10 1  
กล่อง 1แพค็ 100 90 1  
ห่อขนม 1 แพค็ 50 200 1  

รวม    3  

ค่ำสำธำรณูปโภค 
ค่าไฟ    -  
ค่าน ้า    -  
น ้ามนัรถ    -  
ตน้ทุนการผลิต = (ค่าวตัถุดิบ+ค่าแรงงาน+ค่าวสัดุอุปปกรณ์+ค่าสาธารณูปโภค)/จ านวนหน่วยท่ีผลิตได ้
                   = (91.5+0+3+0) = 94.5 / 100 ช้ิน 
ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย = 94.5 / 100 = 0.94 บาทต่อช้ิน  
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9.แผนกำรขำยสินค้ำ 
9.1 สถานประกอบการในการขายสินค้า 

      1.กำรขำยแบบออนไลน์ 

          ทีต่ั้งสถำนที ่: เพจ facebook “บราวน่ีธญัพืช” 
          รำยละเอยีด : ใชส้ าหรับในการโพสตข์ายสินคา้ ซ่ึงจะมีการโพสตต์วัสินคา้ รูปภาพ ขอ้ความ ขอ้มูล  
                            แนะน า สินคา้ และการรับออเดอร์จากลูกคา้ 
 

 
 

(รูปภาพท่ี 9 สถานประกอบการในการขายสินคา้) 
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 2.กำรขำยแบบออฟไลน์ 
    ทีต่ั้งสถำนที ่529/35 ถนนจิระนครซอย 6 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
     
 
      
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(รูปภาพที่ 10 การขายแบบออฟไลน์) 

 ร้ำนกำแฟ I Bu 

 บิวตีม้ำเนีย 

 ทีท่ ำกำรผลติ บรำวนี่มนัม่วง 

 โมดฟิำยช้อป 
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            ทีต่ั้งสถำนที ่: เลขท่ี4 ต าบลบา้นบวั อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31000 
             รำยละเอยีด : แหล่งฝากขายสินคา้ และทดลองการฝากขาย  
 

 
 

(รูปภาพท่ี 11 ภาพถ่ายการขายแบบออฟไลน์) 

           
             ทีต่ั้งสถำนที ่: บา้นตะแบก ต าบลจนัดุม อ าเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์31140 
               รำยละเอยีด : แหล่งฝากขายสินคา้ และทดลองการฝากขาย 
 

 
(รูปภาพท่ี 12 ภาพถ่ายการขายแบบออฟไลน์) 
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9.2 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และของตกแต่งในกำรขำยสินค้ำ 
    กำรขำยออฟไลน์ 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน กำรใช้งำน รำคำทุน อำยุ 

1 
ขอ้มูลในการแนะน าตวั
สินคา้ 

2 

ท าข้ึนเพื่อใหลู้กคา้ทราบถึง
ผลิตภณัฑว์า่มีลกัษณะอยา่งไร 
ราคาเท่าไหร่ และมีประโยชน์
อยา่งไร 

12 11 สัปดาห์ 

2 
เอกสารในการตรวจเช็คใน
การจดัส่งสินคา้ 

4 

ท าข้ึนเพื่อใชใ้นการตรวจเช็ค
สินคา้ตวัท่ีร้านส่งคืนและสินคา้
ท่ีเราน าไปส่งหรือฝากขายกบั
ร้านท่ีไดติ้ดต่อไว ้

12 11 สัปดาห์ 

3 ตวัอยา่งสินคา้ 5 

ใชเ้ป็นตวัอยา่งเพื่อแสดงให้
ลูกคา้เห็นวา่น้ีคือผลิตภณัฑท่ี์เรา
ไดผ้ลิตข้ึน เช่น รูปร่าง หนา้ตา
ของผลิตภณัฑ์ 

- - 

(ตารางท่ี 7 การขายออฟไลน์) 
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 กำรขำยออนไลน์ 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน กำรใช้งำน รำคำทุน อำยุ 

1 โทรศพัทมื์อถือ 4 
เป็นเคร่ืองมือในการตอบและ
แนะน าการขายใหก้บัลูกคา้ 

- - 

2 อินเตอร์เน็ต 1 Mbps 
เป็นเคร่ืองมือหรือสัญญาณท่ีช่วย
ใหเ้ราเขา้ถึงระบบออนไลน์ 

128 1 สัปดาห์ 

3 คอมพิวเตอร์ 1 
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการโพสขาย
สินคา้และตอบและแนะน าสินคา้
ใหก้บัลูกคา้ 

- - 

4 ภาพถ่ายสินคา้ - 
เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหลู้กคา้เห็น
หรือมองภาพออกวา่ขนมมี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร 

- - 

5 Storyเก่ียวกบัสินคา้ - 
เป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหลู้กคา้รู้จกั
ขนมมากยิง่ข้ึน 

- - 

(ตารางท่ี 8 การขายออนไลน์) 
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9.3 ข้อมูลกำรขำยสินค้ำ 
              กำรขำยออฟไลน์ 
      การฝากขายโดยการส่งสินคา้ในแต่ล่ะสัปดาห์โดยก าหนดจากลกัษณะกลุ่มลูกคา้จากร้านขายฝากท่ีตรง
กบักลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ บราวน่ีมนัม่วง มีการน าฝากขายโดยส่งสินคา้ในทุกสัปดาห์ หากสินคา้ในร้าน
ฝากขายขายไม่หมด ทางกิจการจะน ากลบัมาเน่ืองจากสินคา้อยู่เกิน 2 สัปดาห์สินคา้จะเส่ือมคุณภาพ มีการ
โฆษณาผ่านเพจ บราวน่ีธัญพืช ซ่ึงทางกิจการได้มีการตั้ งเพจ บราวน่ีธัญพืช ข้ึนมาเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์และแนะน าขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้พูดถึงคุณลกัษณะสินคา้ละสรรพคุณของสินคา้ โดยวิธีการ
ส่งสินคา้ทางกิจการนั้นส่งสินคา้ตามจ านวนท่ีร้านสามารถรับฝากไดแ้ละทางกิจการเห็นวา่เหมาะสมท่ีจะขาย
หมดภายใน 1 สัปดาห์เพื่อเป็นการป้องกันสินค้าค้างภายในร้านนานจนเกินไปและท าให้สินค้านั้ น
เส่ือมสภาพในการขายฝากสินคา้นั้นทางกิจการไดมี้การจดัท าเอกสารในการรับและส่งสินคา้เพื่อป้องกนัการ
เกิดปัญหาในเร่ืองการเงิน ซ่ึงหากเกิดปัหาในการนบัยอดสินคา้ท่ีไม่ตรงกนัจากทางร้านขายฝากและกิจการ
ร้านขายฝาก สามารถตรวจสอบไดจ้ากเอกสารในการส่งสินคา้ ซ่ึงเอกสารนั้นจะมีทั้งเอกสารส่งสินคา้และ
คืนสินคา้ทางกิจการจะมีการรับสินคา้ท่ีเหลือภายในร้านฝากขายและส่งคืนสินคา้ท่ีเหลือให้กบักิจการในทุก
สัปดาห์และส่งสินคา้ใหม่โดยทนัทีกิจการมีการตรวจสอบสินคา้กบัร้านขายฝากอยูเ่ป็นประจ าเพื่อติดตามผล
การขายและด าเนินการ 
           กำรขำยผ่ำนออนไลน์ 
       น าเสนอขายผา่น facebook ของตวัเองและเพจของ บราวน่ีธญัพืช โดยมีการโพสตข์ายสินคา้ ซ่ึงเป็นการ
โฆษณาสินคา้ของผูป้ระกอบการเอง บอกคุณสมบติัและประโยชน์ของตวัผลิตภณัฑใ์หก้บัผูบ้ริโภคใหท้ราบ 

สัปดำห์ รำยกำร 
จ ำนวน 

(กล่อง/กระปุก) 
รำคำ ยอดรวม 

สัปดาห์ท่ี1 -บราวน่ีมนัม่วง 
กล่องล่ะ 20 บาท 
กล่องล่ะ 40 บาท 
 

   
26 กล่อง 
14 กล่อง 

 
520 
560 

1,080 

สัปดาห์ท่ี2 -บราวน่ีมนัม่วง 
กล่องล่ะ 20 บาท 
กล่องล่ะ 40 บาท 
 

 
30 กล่อง 
26 กล่อง 

 
600 

1,130 
1,730 

สัปดาห์ท่ี3 -บราวน่ีมนัม่วง 
กล่องล่ะ 20 บาท 
กล่องล่ะ 40 บาท 
 

 
26 กล่อง 
33 กล่อง 

 
520 

1,320 
1,840 
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สัปดาห์ท่ี4 -บราวน่ีมนัม่วง 
กล่องล่ะ 20 บาท 
กล่องล่ะ 40 บาท 
 

 
49 กล่อง 
23 กล่อง 

 
980 
920 

1,900 

สัปดาห์ท่ี5 -บราวน่ีมนัม่วง 
กล่องล่ะ 20 บาท 
กล่องล่ะ 40 บาท 
 

 
95 กล่อง 
5 กล่อง 

 
1,900 
200 

2,100 

สัปดาห์ท่ี6 -บราวน่ีมนัม่วง 
ห่อล่ะ 35 (3=100) 
 

 
36 ห่อ 

 
2,200 2,200 

สัปดาห์ท่ี7 -บราวน่ีมนัม่วง 
ห่อล่ะ 35 (3=100) 
 

 
39 ห่อ 

 
2,300 2,300 

สัปดาห์ท่ี8 -บราวน่ีมนัม่วง 
ห่อล่ะ 35 (3=100) 
 

 
45 ห่อ 

 
2,500 

 
2,500 

 
สัปดาห์ท่ี9 -บราวน่ีมนัม่วง 

ห่อล่ะ 35 (3=100) 
 

 
50 ห่อ 

 
2,670 

 
2,670 

 
สัปดาห์ท่ี10 -บราวน่ีมนัม่วง 

ห่อล่ะ 35 (3=100) 
 

54 ห่อ 2,800 2,800 

สัปดาห์ท่ี11 -บราวน่ีมนัม่วง 
ห่อล่ะ 35 (3=100) 
 

 
60 ห่อ 

 
3,000 

3,000 
 

  
 

 
 

 
 

24,120 

 (ตารางท่ี 9 ขอ้มูลการขายสินคา้) 
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9.4 ขั้นตอนกำรขำยสินค้ำ 
1.มีการโฆษณาปากต่อปากใหค้นไดรู้้จกัสินคา้ 
2. สร้างเพจ facebook ท่ีช่ือวา่ “บราวน่ีธญัพืช” 
3 .มีการใหข้อ้มูลในการแนะน าสินคา้ และบรรยายถึงสรรพคุณของตวัสินคา้ใหลู้กคา้ไดท้ราบ     

อยา่งชดัเจน 
4.มีการจดัหาออเดอร์และผลิตสินคา้ตามออเดอร์ 
5.จดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้และร้านกาแฟท่ีเราดีลเอาไว ้
6.มีบริการหลงัการขายส าหรับลูกคา้ซ้ือสินคา้ของเราไป เพื่อใหลู้กคา้นั้นกลบัมาซ้ือสินคา้ของ 

เราซ ้ า  
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9.5 แผนผงักระบวนกำรขำยสินค้ำ 
                    
          5 แ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 

                 
 (แผนผงัท่ี 2 กระบวนการขายสินคา้)

             เร่ิมตน้ 

 ตั้งกลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑ ์

    เสนอการขายออฟไลน์และออนไลน์ 

วางแผนในการเขา้หาลูกคา้ 

     วางแผนในการขาย 

     ติดตามผลในการขายในรายสปัดาห์ 

        จดัหาออเดอร์ในการขายสินคา้ 

            จดัส่งออเดอร์ใหลู้กคา้ 

     ปิดการขายสินคา้ 

ท าการผลิตสินคา้ 
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10. แผนกำรเงิน 

10.1ประมำณกำรในกำรลงทุน  

ล าดบั รายการ ทุนเจา้ของ 
เงินร่วม
ลงทุน เงินกู ้ รวมมูลค่า 

1 วสัดุอุปกรณ์ - 165 -  165 

2 วตัถุดิบในการผลิต - 4,103 -  4,103 

3 บรรจุภณัฑ์ - 540 -  540 

  รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน - 4,,808 -  4,808 

  โครงสร้างทางการเงิน(เปอร์เซ็นต)์ - - - - 
(ตารางท่ี 10 ประมาณการในการลงทุน) 

10.2 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกจิในปัจจุบัน  

(ตารางท่ี 11 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดบั รำยกำร   รำยละเอยีด มูลค่ำประมำณ 

1. อาคาร สถานท่ีประกอบการผลิต 10,000 

2. อุปกรณ์ / เคร่ืองใช ้ ประกอบการผลิต 165 

3. ยานพาหนะ ขนส่งสินคา้ 300 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจปัจจุบนั 10,465 
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10.3 ประมำณกำรเป้ำหมำยและรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 

(ตารางท่ี 12 การเป้าหมายและรายไดจ้ากการขายสินคา้) 

กรำฟ 
 

 
 

(กราฟท่ี 2 กราฟแสดงสถานะยอดขายเป้าหมาย) 
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รว
ม

เป้าหมาย

ยอดขาย

สัปดำห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม 

เป้ำหมำย 1,080 1,600 1,920 1,600 1,920 1,600 1,920 1,600 1,920 1,600 1,760 18,520 
ยอดขำย 1,080 1,730 1,840 1,900 2,100 2,200 2,300 2,500 2,670 2,800 3,000 24,120 
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10.4 รำยกำรทำงบัญชี 

วนั เดือน ปี รายการ หมายเลขบญัชี 
เงินสดรับ-จ่าย เงินฝากธนาคาร 

เงินสดรับ เงินสดจ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ 
สปัดาห์ท่ี1 ลงทุน 301 2,400   2,400       
14/06/62 ซ้ือวตัถุดิบ               
  น ้าผึ้งพระจนัทร์ 501   100         
  ถัว่ลิสง 501   70         
  ลูกเกด 501   65         
  ถัว่ลิสงขนาดเลก็ 501   45         
  กะทิอร่อย 501   22         
  วินเนอร์วานิลลา 501   22         
  มนัม่วง 501   68         
  ผงโกโก ้ 501   220         
  แผน่ขา้วโอ๊ต 501   88         
  น ้าเช่ือมส าเร็จรูป 501   36         
  โยเกิร์ต 501   14         
  ซ้ือบรรจุภณัฑ ์               
  กล่องใส่ขนม 502   90         
  รวมเป็น     840 1,560       
  ขายขนม               
24/06/62 กล่องเลก็ 401 300           
  กล่องใหญ่ 401 200           
  รวมเป็น   500   2,060       
25/06/62 ขายขนม               
  กล่องเลก็ 401 200           
  กล่องใหญ่ 401 280           
  รวมเป็น   480   2,540       
27/06/62 ขายขนม               
  กล่องเลก็ 401 20           
  กล่องใหญ่ 401 80           
  รวมเป็น   100   2,640       
28/06/62 ฝากธนาคาร 102 1,080   1,560 1,080   1,080 
30/06/62 มีดอกเบ้ียคา้งในบญัชี 402   0.04 1,560     1,080.04 
         
lสปัดาห์ท่ี2                 

7/3/2562 ซ้ือวตัถุดิบ               
  แป้งวา่ว 501   58         
  แป้งสาลีองัเคิล 501   105         
  ไข ่ 501   100         
  น ้าตาล 501   60         
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  ผงฟู 501   7         
  เนยสด 501   75         
  โอพีเคก้ 501   65         
  รวมเป็น     470 1,090       
  ขายขนม               
  กล่องเลก็ 401 400           
  กล่องใหญ่ 401 720           
  รวมเป็น   1,110   2,200       
  ฝากธนาคาร 102 1,110   1,090 1,110   2,190.04 

7/4/2562 ขายขนม               
  กล่องเลก็ 401 220           
  กล่องใหญ่ 401 400           
  รวมเป็น   620   1,710       

7/5/2562 ฝากธนาคาร 102 240   1,470 240   2,430.04 
         
สปัดาห์ท่ี3                 

7/7/2562 ซ้ือวตัถุดิบ               
  แป้งสาลีองัคิล 501   70         
  ไข ่ 501   92         
  กะทิแมกกาเรตผงฟู 501   23         
  เบสกโ์อเดอร์วานิลลา 501   40         
  น ้าตาลทรายขาว 501   18         
  โอพีเคก้ 501   65         
  ฎารีไพน ์ 501   44         
  รวมเป็น     352 1,118       
  กล่องเลก็ 401 280           
  กล่องใหญ่ 401 800           
  รวมเป็น   1,080   2,198       

7/8/2562 ขายขนม               
  กล่องเลก็ 401 80           
  กล่องใหญ่ 401 200           
  รวมเป็น   280   2,,478       

7/9/2562 ขายขนม               
  กล่องเลก็ 401 160           
  กล่องใหญ่ 401 320           
  รวมเป็น   480   2,958       

7/10/2562 ฝากธนาคาร 102 1,000   1,958 1,000   3,430.04 
7/12/2562 ฝากธนาคาร 102 1,200   758 1,200   4,630.04 

         
สปัดาห์ท่ี4                 
13/7/2562 ซ้ือวตัถุดิบ               
  มนัม่วง 501   270         
  กะทิอริอย 501   23         
  ซ้ือบรรจุภณัฑ ์               
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  กล่องใส่ขนม 502   50         
  ซ้ือวสัดุอุปกรณ์               
  ลูกแมกซ ์ 103   5         
  รวมเป็น     348 410       
  ขายขนม               
  กล่องเลก็ 401 140           
  กล่องใหญ่ 401 200           
  รวมเป็น   340   750       
14/7/2562 ขายขนม               
  กล่องเลก็ 401 240           
  กล่องใหญ่ 401 120           
  รวมเป็น   360   1,110       
15/7/2562 ขายขนม               
  กล่องเลก็ 401 460           
  กล่องใหญ่ 401 160           
  รวมเป็น   620   1,730       
16/7/2562 ขายขนม               
  กล่องใหญ่ 401 320           
  รวมเป็น   320   2,050       
17/7/2562 ฝากธนาคาร 102 800   1,250 800   5,430.04 
18/07/2562 ขายขนม               
  กล่องเลก็ 401 140           
  กล่องใหญ่ 401 120           
  รวมเป็น   260   1,510       
19/7/2562 ฝากธนาคาร 102 500   1,010 500   5,930.04 
         
สปัดาห์ท่ี5                 
21/7/2562 ฝากธนาคาร 102 600   410 600   6,530.04 
22/7/2562 ถอนเงินจากธนาคาร 302   600 1,010   600 5,930.04 
  ซ้ือวตัถุดิบ               
  ผงโกโก ้ 501   123         
  โอพีเคก้ 501   65         
  แป้งวา่ว 501   58         
  ผงฟู 501   7         
  วินเนอร์วานิลลา 501   23         
  น ้าตาลทรายขาว 501   46         
  ไข ่ 501   96         
  ซ้ือบรรจุภณัฑ ์               
  ถุงซิบใส่ขนม 502   200         
  รวมเป็น     618 392       
23/7/2562 ขายขนม               
  กล่องเลก็ 401 1,200           
  รวมเป็น   1,200   1,592       
24/7/2562 ถอนเงินจากธนาคาร 101   100 1,692   100 5,830.04 
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  ซ้ือวตัถุดิบ               
  โอพีเคก้ 501   65 1,627       
  ขายขนม               
  กล่องเลก็ 401 300           
  กล่องใหญ่ 401 200           
  รวมเป็น   500   2,127       
25/7/2562 ขายขนม               
  กล่องเลก็ 401 400           
  รวมเป็น   400   2,527       
  ฝากธนาคาร 102 1,600   927 1,600   7,430.04 
26/7/2562 ฝากธนาคาร 102 500   427 500   7,930.04 
         
สปัดาห์ท่ี6                 
28/7/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 800   1,227       
29/7/2562 ถอนเงินจากธนาคาร 101   700 1,927   700 7,230.04 
  ซ้ือวตัถุดิบ               
  น ้าตาลทรายขาว 501   69         
  มนัม่วง 501   270         
  ผงฟู 501   14         
  วินเนอร์วานิลลา 501   22         
  ไข ่ 501   96         
  อลัมอนด ์ 501   220         
  รวมเป็น     691 1,236       
30/7/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 600   1,836       
31/7/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 500   2,336       

8/1/2562 ถอนเงินจากธนาคาร 101   400 2,736   400 6,830.04 
  ซ้ือวตัถุดิบ               
  ไข ่ 501   96 2,640       
  ฝากธนาคาร 102 700   1,940 700   7,530.04 
  ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 300   2,240       

8/2/2562 ฝากธนาคาร 102 1,500   740 1,500   9,030.04 
         
สปัดาห์ท่ึ7                 

8/4/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 1,000   1,740       

8/5/2562 ถอนเงินจากธนาคาร 101   800 2,540   800 8,230.04 
  ซ้ือวตัถุดิบ               
  ไข ่ 501   93         
  โอพีเคก้ 501   195         
  วินเนอร์วานิลลา 501   22         



37 
 
 

 

  แป้งสาลี 501   87         
  น ้าตาลทรายขาว 501   46         
  ซ้ือบรรจุภณัฑ ์               
  ถุงใส่ขนม 502   200         
  ซ้ือวสัดุอุปกรณ์               
  กระดาษไขรองอบ 102   160         
  รวมเป็น     803 1,737       
  ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 1,000   2,737       

8/7/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 300   3,037       

8/8/2562 ถอนเงินจากธนาคาร 101   200 3,237   200 8,030.04 
  ซ้ือวตัถุดิบ               
  น ้าตาลทรายขาว 501   46 3,191       

8/9/2562 ฝากธนาคาร 102 2,300   891 2,300   10,330.04 
         
สปัดาห์ท่ึ8                 

8/10/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 1,000   1,891       

8/12/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 500   2,391       
13/8/2562 ถอนเงินจากธนาคาร 101   500 2,891   500 9,830.04 
  ซ้ือวตัถุดิบ               
  ผงโก ้ 501   123         
  น ้าตาลทรายขาว 501   46         
  โอพีเคก้ 501   130         
  ไข ่ 501   93         
  แป้งสาลี 501   58         
  รวมเป็น     450 2,441       
  ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 500   2,941       

14/9/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 500   3,441       

16/9/2562 ฝากธนาคาร   2,500   941 2,500   12,330.04 
         
สปัดาห์ท่ึ9                 
17/8/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 400   1,341       
19/8/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 800   2,141       
20/8/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 1,100   3,241       
21/8/2562 ถอนเงินจากธนาคาร 101   300 3,541   300 12,030.04 
  ซ้ือวตัถุดิบ               
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  แป้งสาลีองัเคิล 501   29         
  ซ้ือบรรจุภณัฑ ์               
  สต๊ิกเกอร์ใส่ขนม 502   60         
  ค่าไฟ 504   500         
  ค่าไปรษณีย ์ 504   150         
  ค่าน ้ามนั 504   300         
  รวมเป็น     1,039 2,502       
22/8/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 370   2,872       
23/8/2562 ฝากธนาคาร 102 2,670   202 2,670   14,,700.04 
                  
         
สปัดาห์ท่ึ10                 

24/9/2562 เงินฝากธนาคาร 102 2,670   202 2,670   14,700.04 
  ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 800   1,002       

25/9/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 1,000   2,002       

27/9/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 1,000   3,002       

30/9/2562 ถอนเงินจากธนาคาร 101   200 3,202   200 14,500.04 
  เงินฝากธนาคาร 102 1,400   1,802 1,400   15,900.04 
         
สปัดาห์ท่ึ11                 

1/9/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 1,000   2,802       
  เงินฝากธนาคาร 102 1,400   1,402 1,400   17,300.04 

3/9/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 1,500   2,902       

4/9/2562 ขายขนม               
  ขาย (3ห่อ=100) 401 500   3,402       

6/9/2562 เงินฝากธนาคาร 102 3,000   402 3,000   23,000 
  ถอนเงินจากธนาคาร 101   200 602   200 21,000.04 

(ตารางท่ี 13 รายการทางบญัชี) 
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 10.5 รำยกำรทำงกำรเงิน 

   

 
(รูปภาพท่ี 13 รายงานทางการเงิน) 
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10.6 งบก ำไรขำดทุ 

บราวนีม่นัมว่ง 

งบก าไรขาดทนุ 

11 สปัดาห ์

ยอดขาย  24,120.00 

บวก ดอกเบีย้รับ  0.04 

รวมรายไดท้ัง้หมด  24,120.04 

หัก ตน้ทนุ 

 วัตถดุบิ 4,103.00   

 คา่ใชจ้า่ยในการผลติ 540.00 4,703.00  

ก าไรขัน้ตน้  19,417.04 

หัก คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร 

 คา่น ้ามนัรถ 300   

 คา่ไฟ 500   

 คา่ไปรษณีย ์ 150  950 

ก าไรสทุธ ิ  18,467.04 

       

Gross 
Profit      80.50% 

Net Profit      76.56% 

(ตารางท่ี 14 งบก าไรขาดทุน) 

10.7 งบดุล 
บราวน่ีมนัม่วง 

งบดุล 
ณ วนัท่ี เดือน 2562 

สินทรัพย ์   
หน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของ   

สินทรัพยห์มุนเวยีน   ส่วนของเจา้ของ   
เงินสด 602 ทุน 2,400 
เงินฝากธนาคาร 20,100.04 บวก ก าไรสุทธิ 18,467.04 
สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีน       
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วสัดุ 165     
        
  20,867.04   20,867.04 

(ตารางท่ี 15 งบดุล) 

 10.8 กำรวเิครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงิน  

รำยกำรกำรวเิครำะห์ 
 

 

กำรวดัควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน  

     อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 88.49 % 

     อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 21.34% 

     อตัราก าไรขั้นตน้ (เปอร์เซนต)์ 80.50% 

     อตัราก าไรจากการด าเนินการ (เปอร์เซนต)์ 76.56% 

     อตัราก าไรสุทธิ (เปอร์เซนต)์ 76.56% 

(ตารางท่ี 16 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน) 
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11. แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมนิควำมเส่ียง 

ล ำดบั 
 

ลกัษณะปัญหำหรือควำมเส่ียง ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ แนวทำงในกำรแก้ไข 

1. สินคา้นั้นอยูไ่ดไ้ม่นาน  
เสียตน้ทุนในการผลิตไปมาก 
และสินคา้ไม่สามารถส่งท่ี
ไกลๆได ้

มีการสินคา้แบบกรอบ เพื่อให้
เก็บสินคา้ไดน้านยิง่ข้ึน 

2. สินคา้มีคู่แข่งขนัเยอะ 
อาจจะท าใหสิ้นคา้นั้นขายได้
นอ้ย 

มีการปรับปรุงรูปแบบ
ผลิตภณัฑใ์หดู้ทนัสมยัมากข้ึน 
และมีการประชาสัมพนัธ์
เพื่อใหลู้กคา้จดจ าสินคา้ไดม้าก
ข้ึน 

3. 
ขนมไม่กรอบเม่ือผา่นไปหลาย
วนั 

ท าใหสิ้นคา้เสียหายจ านวนมาก 
มีการเพิ่มเวลาอบสินคา้ใหเ้พิ่ม
มากข้ึน 

(ตารางท่ี 17 แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง) 
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ภำคผนวกและเอกสำรแนบ 

1. ภำพประกอบกำรด ำเนินงำน (รำยสัปดำห์) 

สัปดาห์ท่ี 1 ภาพการด าเนินงาน 

           

(รูปภาพท่ี 14 ภาพการด าเนินงาน ) 

 สัปดาห์ท่ี2 ภาพการด าเนินงาน 

                         

   



44 
 
 

 

(รูปภาพท่ี 15 ภาพการด าเนินงาน ) 

 

 สัปดาห์ท่ี 3 ภาพการด าเนินงาน 

            

(รูปภาพท่ี 16 ภาพการด าเนินงาน ) 

 สัปดาห์ท่ี 4 ภาพการด าเนินงาน 

                       

                                         

(รูปภาพท่ี 17 ภาพการด าเนินงาน ) 
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 สัปดาห์ท่ี 5 ภาพการด าเนินงาน 

         

(รูปภาพท่ี 18 ภาพการด าเนินงาน ) 

 สัปดาห์ท่ี 6 ภาพการด าเนินงาน 

                            

                         

(รูปภาพท่ี 19 ภาพการด าเนินงาน ) 
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 สัปดาห์ท่ี 7-8 ภาพการด าเนินงาน 

                     

                  

(รูปภาพท่ี 20 ภาพการด าเนินงาน ) 
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 สัปดาห์ท่ี 9 ภาพการด าเนินงาน 

                      

    

              

(รูปภาพท่ี 21 ภาพการด าเนินงาน ) 
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 สัปดาห์ท่ี 10-11 ภาพการด าเนินงาน 

       

            
(รูปภาพท่ี 22 ภาพการด าเนินงาน ) 
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ผลกำรเรียนรู้โดยภำพรวม 

องค์ควำมรู้ที ่1 

1.1 ประเด็นควำมรู้ 

     วตัถุดิบ ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบนั้นเราจะหาผูข้ายปัจจยัการผลิตหลายๆและหลายช่องทาง

เพื่อมาเปรียบเทียบในราคาและคุณภาพของสินคา้หรือหาสินคา้อ่ืนมาทดแทน 

1.2 ทีม่ำของควำมคิด 

1.2.1 กำรวำงแผน P 

        ส ารวจวตัถุดิบตามทอ้งตลาดเพื่อน ามาผลิตสินคา้และเช็คราคาของวตัถุดิบซ้ือหาสินคา้อ่ืน

มาทดแทนท่ีราคาและคุณภาพใกลเ้คียงกนั 

1.2.2 กำรด ำเนินกำร D 

       อนัดับแรกนั้นเราต้องส ารวจร้านคา้และราคาของวตัถุดิบว่าราคาแต่ละคร้ังนั้นมีความ

แตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใดในการผลิตสินคา้ หรือถา้สินคา้นั้นขาดตลาด เราสามารถหาสินคา้

อ่ืนมาทดแทนไดท่ี้ราคาและคุณภาพนั้นมีความใกลเ้คียงกนั  

1.2.3 กำรเปรียบเทยีบ C 

       ในการส ารวจหาวตัถุดิบนั้นท าให้รู้ว่าแต่ละร้านราคาและคุณภาพไม่เหมือนกนัสมาชิกใน

กลุ่มเลยตดัสินใจเลือกร้านท่ีดีราคาถูกและมีคุณภาพเพื่อจะไดล้ดตน้ทุนในการผลิตลง เพราะใน

การท ามนัม่วงในแต่ละรอบตอ้งเลือกวตัถุดิบท่ีดีจึงท าให้ไดม้นัม่วงออกมาดีเป็นท่ีน่าพอใจแก่

ลูกคา้และประหยดัตน้ทุนของกลุ่มดว้ย 

1.2.4 กำรด ำเนินกำรแก้ไข/ปรับปรุง A 

        เราได้มีการตรวจสอบราคาวตัถุดิบจากร้านต่างๆว่ามนัม่วงนั้นแต่ละร้านมีราคาเท่าไหร่ 

และตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบหรือวตัถุดิบอ่ืนท่ีทดแทนท่ีมีราคาไม่สูงและคุณภาพดีจากแหล่งผลิตท่ี

ใกลเ้คียงกนั เพื่อท่ีจะท าใหส้ามารถลดตน้ทุนในการผลิตสินคา้ได ้
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องค์ควำมรู้ที ่2 

2.1 ประเด็นควำมรู้ 

      กระบวนการผลิต คือการออกแบบขั้นตอนในการท างาน ท าสินคา้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้

สินคา้นั้นมีคุณภาพทั้งในเร่ืองของรสชาติและความแตกต่างของตวัผลิตภณัฑ ์ซ่ึงประกอบดว้ย 

1 การเตรียมวตัถุดิบในการผลิต โดยเนน้ท่ี 

-รูปแบบ 

-รสชาติ 

-การประหยดัเวลา 

-ผลผลิต 

2 บรรจุภณัฑ ์เลือกตามความเหมาะสมของสินคา้และความตอ้งการของลูกคา้ 

3 ตกแต่งรสชาติของสินคา้โดยจะพิจารณาจากความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่วนใหญ่ 

2.2 ทีม่ำของควำมคิด 

2.2.1 กำรวำงแผน P  

        เร่ิมจากการศึกษาทาง google และ YouTube และไดล้องผดิ ลองถูกในการผลิต 

2.2.2 กำรด ำเนินกำร D 

 -น ามนัม่วงไปลา้งท าความสะอาด เสร็จแลว้น ามนัม่วงไปน่ึง 

 -เอาวตัถุดิบท่ีเตรียมเอาไวม้าผสมรอมนัม่วง 

 -พอมนัม่วงสุกดีแลว้ น าวตัถุดิบท่ีผสมไว ้แลว้เอามนัม่วงผสมอีกรอบนึงคนใหเ้ขา้กนั 

 -จากนั้นก็น ามะม่วงท่ีผสมไวแ้ลว้มาอบแลว้ 

  ตั้งเวลา 10 นาที 

 - หลงัจากครบเวลาแลว้ น าขนมบราวน่ีมนัม่วงมาแต่งหนา้ดว้ยอลัมอนด์และถัว่ และบรรจุใส่

บรรจุภณัฑใ์หเ้รียบร้อย 

2.2.3 กำรเปรียบเทยีบ C 

  -ถา้ปล่อยใหบ้ราวน่ีมนัม่วงอบนานเกินเวลาท่ีก าหนด สีจะเปล่ียนและอาจจะไหมไ้ด ้

 -การบรรจุสายแพ็คเกจท่ีเป็นกล่อง ถา้ไม่เช็คดีๆจะเกิดการปิดฝากล่องให้สนิท ท าให้ขนมไม่

กรอบ 

 -ผลิตภณัฑมี์การหดตวัตามระยะเวลา ท าใหสิ้นคา้มีปริมาณท่ีนอ้ยลง 
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2.2.4 กำรด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง A 

 -เราจะเช็คความสุกของขนมบราวน่ีมนัม่วงใหพ้อดีไว ้ไม่ใหม้นัไหม ้

 -เช็คแพค็เกจแต่ละกล่องทุกคร้ังก่อนออกจ าหน่าย 

 -เพิ่มปริมาณของมนัม่วงมากข้ึนเพื่อใหดู้ปริมาณเยอะ น่ารับประทานมากข้ึน 

 

                     องค์ควำมรู้ที ่3 

3.1 ประเด็นควำมรู้ 

     ผลิตภณัฑ์ ความแตกต่างจากตวัผลิตภณัฑ์นั้นเราสามารถเพิ่มมูลค่าในตวัผลิตภณัฑ์ไดด้ว้ย

วธีิการดงัน้ี 

1 คุณภาพของสินคา้ 

2 การสร้างรูปลกัษณ์ในตวัผลิตภณัฑ์ 

3 การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์

3.2 ทีม่ำของควำมคิด 

3.2.1 กำรวำงแผน P  

        เปล่ียนจากบราวน่ีธรรมดาเราจึงไดน้ ามนัม่วงมาท าเป็นใส้แทนการใช้ช็อกโกแลตเพราะ

มนัม่วงนั้นมีคุณประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยชะลออาการทอ้งร่วง,ช่วยลดมะเร็ง,ช่วยลดอตัรา

การเส่ียงของโรคหวัใจ,ช่วยบ ารุงสายตา,เป็นตน้ นอกจากน้ีมนัม่วงยงัสามารถหาซ้ือไดง่้ายตาม

ทอ้งตลาดและร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต 

3.2.2 กำรด ำเนินงำน D 

        เราไดศึ้กษาวิธีการท าบราวน่ีจากใน google และใน YouTube จากนั้นไดน้ ามนัม่วงมาท า

เป็นไส้จากเดิมท่ีใชไ้ส้ช็อกโกแลตเป็นหลกั และเราเปล่ียนมาเป็นไส้มนัม่วงแทนและมีการการ

หาวตัถุดิบต่างๆเพื่อใชใ้นการผลิต 

3.2.3 กำรเปรียบเทยีบ C 

        บราวน่ีในรูปแบบเดิมนั้นจะไม่มีการตกแต่งหนา้แบบเราน่ีของเราไดมี้การน าเอาอลัมอนด์

และถัว่มาโรยหนา้เพื่อให้มีสีสันน่าทานเพิ่มการดึงดูดและมีความน่าสนใจให้กบับราวน่ีมนัม่วง 

และเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้เพิ่มมากข้ึน 

3.2.4 กำรด ำเนินกำรแก้ไข/ปรับปรุง A 
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        จากเดิมท่ีบราวน่ีใชช็้อคโกแลตเป็นหลกัซ่ึงไม่แตกต่างจากบราวน่ีในทอ้งตลาดทัว่ ต่อมา

ไดมี้การเปล่ียนเอามะม่วงท่ีหาซ้ือไดใ้นทอ้งตลาดมาใส่แทนและมีการแต่งหนา้ดว้ยอลัมอนด์

และถัว่ท าใหลู้กคา้ช่ืนชอบในตวัผลิตภณัฑแ์ละเร่ิมมีการตอบรับจากลูกคา้เพิ่มมากข้ึนกวา่เดิม 

 

องค์ควำมรู้ที ่4 

4.1 ประเด็นควำมรู้ 

     ช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์นั้นส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีคือช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีชดัเจน

เพื่อให้สินค้าเข้าถึงลูกค้าท่ีมีความต้องการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มากยิ่งข้ึน ช่องทางในการจดั

จ าหน่ายส่วนใหญ่มาจาก facebook และ LINE ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1. มีการสร้างเพจโปรโมทสินคา้ 

2. มีรีววิสินคา้ 

4.2 ทีม่ำของควำมคิด 

4.2.1 กำรวำงแผน P 

        เร่ิมท าการสร้างเพจของทางร้านเพื่อท่ีจะน าเสนอขอ้มูลและคุณค่าของบราวน่ีมนัม่วงทาง

โซเชียล และแนะน าผลิตภณัฑ์ให้กบัพี่หรือเพื่อนท่ีรู้จกั เม่ือเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ทางออนไลน์

มากข้ึนแลว้ จึงไดเ้อาสินคา้เขา้ไปติดต่อกบัทางร้านกาแฟ 

4.2.2 กำรด ำเนินกำร D 

        เราไดน้ าตวัผลิตภณัฑ์นั้นไปลงพื้นท่ีตามร้านกาแฟหรือบุคคลท่ีเรารู้จกั เพื่อท่ีจะแนะนe

ผลิตภณัฑ์และไดใ้ห้ลองชิมตวัผลิตภณัฑ์ และสามารถซ้ือผลิตภณัฑ์ไดจ้ากทางไหนบา้ง ซ่ึง

สามารถติดต่อซ้ือผลิตภณัฑก์บัเราไดท้างเพจ facebook ช่ือเพจวา่"บราวน่ีธญัพืช" 

4.2.3 กำรเปรียบเทยีบ A 

        เปรียบเทียบการขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์แค่ช่องทางเดียวกบัการเพิ่มช่องทางการ

ขาย โดยผา่นทางร้านกาแฟซ่ึงเราพบวา่การขายแบบผา่นทางร้านกาแฟมียอดขายท่ีมากกวา่การ

ขายผา่นออนไลน์เพียงอยา่งเดียว และลูกคา้ยงัไดเ้ห็นตวัสินคา้ไดจ้ริง ท่ีสดใหม่ น่ารับประทาน

กวา่การเห็นผา่นรูปทางออนไลน์ 

4.2.4 กำรด ำเนินกำรแก้ไข/ปรับปรุง A 

        จากเดิมท่ีเราขายผา่นออนไลน์เพียงอยา่งเดียว ท าใหผ้ลิตภณัฑไ์ดมี้การตอบรับชา้เน่ืองจาก

มีช่องทางการจดัจ าหน่ายแค่ช่องทางเดียว รายไดจ้ากการขายนอ้ยลง เราจึงไดน้ าตวัผลิตภณัฑ์
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ไปวางขายตามร้านกาแฟ ท าให้ไดผ้ลตอบรับท่ีดีกวา่เดิม รายไดจึ้งไดเ้พิ่มข้ึนจากการท่ีเราขาย

หลายช่องทาง 
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3.  ผลกำรเรียนรู้รำยบุคคล 

 นางสาวนรินทร หาญประโคน รหสั  590112356022  
     ส าหรับผลการเรียนรู้ในคร้ังน้ีเราได ้เรียนรู้การท างานภายในกลุ่มและการแกปั้ญหาภายในกลุ่ม

ซ่ึงปัญหาของกลุ่มเราคือไม่ค่อยพูดหรือปรึกษากนัเท่าไหร่ท าใหก้ารท างานของกลุ่มเรามีปัญหามากกวา่กลุ่ม

อ่ืนๆไม่มีความสามคัคีกนัสักเท่าไหร่ต่างคนต่างท าหนา้ท่ีของตวัเองกลุ่มเราแบ่งหนา้ท่ีกนัไม่ค่อย ชดัเจนต่าง

คนต่างท าแต่เราก็แกปั้ญหาโดยการแบ่งส่วนการรับผดิชอบและคุยปรึกษากนัมากข้ึน 

            นางสาวมะลิวลัย ์ไชยะโต  รหสั  590112356030 

                 ผลการเรียนรู้จากการท าธุรกิจจ าลองในคร้ังน้ี สอนให้รู้ว่า ตอ้งมีการบริหารจดัการเวลาให้เป็น 

การตดัสินใจ การละลายพฤติกรรมส่วนตวัของแต่ละบุคคลเผื่อท่ีจะท างานร่วมกนัเป็นทีม การรับฟังความ

คิดเห็นผูอ่ื้น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตวั การมีน ้ าใจ และตอ้งใฝ่หาความรู้อยูตลอดเวลา เผื่อให้

ทนัเหตุการณปัจจุบนั 

            นางสาววรปัท ปลีประโคน รหสั 590112356036 

      ส่ิงท่ีได้รู้จากการเรียนธุรกิจจ าลองในคร้ังน้ีได้รู้จกัการท างานร่วมกนัการแบ่งงานกนัท า ได้

เรียนรู้คนว่าแต่ละคนนิสัยใจคอเป็นแบบไหน ถา้ติดขดัความคิดเห็นไม่ตรงกนัจะปรับกนัอย่างไร ไดเ้รียน

รู้จกัการแกปั้ญหาจากตวัสินคา้ท่ีไม่สามารถผลิตไดท้นั แต่เราก็สามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี เรียนรู้การ

เขา้หาลูกคา้ติดต่อประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัตวัสินคา้มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออกในเร่ืองของการพูดมาก

ยิง่ข้ึน 

 

              นายเกียรติศกัด์ิ เลิศยะโส   รหสั  590112356151 

                   องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการท าธุรกิจจ าลองท่ีผา่นมาไดเ้รียนรู้หลายๆอยา่ง การแกปั้ญหาสถานการณ์
เฉพาะหนา้ เรียนรู้ธุรกิจจ าลอง ไดรู้้ถึงการออกแบบแพค็เกจ โลโก ้การท าบญัชี จากท่ีเราไม่เคยท าก็ไดท้  า ท า
ให้เราไดล้องผิดลองถูก และเช่ือว่าในอนาคตขา้งหน้า หากเราท าธุรกิจอะไรก็ตามเราสามารถแกปั้ญหาได้
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4.  เอกสำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏบัิติกำรธุรกจิจ ำลอง  

       นางสาวนรินทร หาญประโคน 

 

            

 
(รูปภาพท่ี 23 รายงานความกา้วหนา้ ) 
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         นางสาวมะลิวลัย ์ไชยะโต 

 

                   

 
(รูปภาพท่ี 24 รายงานความกา้วหนา้ ) 
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             นางสาววรปัท ปลีประโคน 
 

          
 

 
(รูปภาพท่ี 25 รายงานความกา้วนา้ ) 
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 นายเกียรติศกัด์ิ เลิศยะโส 
  

                 
      

 
(รูปภาพท่ี 26 รายงานความกา้วหนา้) 

 
 


