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1.บทสรุปผู้บริหาร 
ไส้กรอกเห็ดเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพมีความแตกต่างจากไส้กรอกทั่วไป มีการน าเห็ด 3 อย่าง เช่น เห็ด

นางฟ้า เห็ดออริจิ เห็ดเข็มทอง แครอท และวัตถุดิบที่เป็นเจ ที่มีประโยชน์และสรรพคุณมาท าไส้กรอก ซึ่งเจาะ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพ่ิมโปรตีนให้กับร่างกาย ช่วยป้องกันโรคหวัด โรคมะเร็ง บ ารุงเลือด บ ารุงสายตา และ
กระตุ้นการขับของเสียออกจากร่างกาย เหมาะส าหรับคนที่รักสุขภาพเน้นอาหารจ าพวกเจไม่มีเนื้อสัตว์ใดๆเจือ
ปนอยู่  ทีมงานประกอบด้วย1.นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง 2.นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์ 3.นางสาวนารี เลิศ
สกุล4.นางสาววรรณพร อุดมผุย5.นางสาวสิรินยา เลิศกระโทก6.นางสาวอรัญญา  จุมเกตุ 

ในการด าเนินงานกลุ่มไส้กรอกเห็ด มีวิสัยทัศน์  คือ”ไส้กรอกเห็ดเจเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ มีความโดน
เด่นทางด้านรสชาติ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย” และได้ก าหนดพันธกิจ ดังนี้  

1.ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการบริการที่ดีความสะอาดในการปรุงอาหาร 2.เร่งการ
เจริญเติบโตให้ได้ก าไรที่เพ่ิมขึ้นในธุรกิจ 3.วัตถุดบิที่ดีมีคุณภาพ สด ใหม่  

และมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ เพ่ือผลิตไส้กรออกเห็ดให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพ่ือ
เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าที่รับประทานเจ เพ่ือเจาะพ้ืนที่เป้าหมาย ร้านอาหารเจ ,ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ได้
ยอดขาย 23,350 ภายใน 12 สัปดาห์เพื่อให้ได้ยอดก าไรขั้นต้นอย่างต่ า 60% ต่อยอดขาย  

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมไส้กรอกเห็ดเจ ยังมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จึงส่งผลต่อไส้กรอกเห็ดเจ
ใน อีก1-2ปี ข้างหน้านั้นคาดว่าน่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นต่อปีทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ที่ต้องการทานอาหารเพ่ือสุขภาพ และกระแสคนรักสุขภาพท าให้ผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ และ
ส่งผลดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หรืออาจจะเป็นปัจจัยทางการตลาด หลายๆปัจจัย 
ธุรกิจไส้กรอกเห็ด เป็นธุรกิจที่พัฒนามาจากท้องตลาดที่มีอยู่เดิมน ามาสร้างความแตกต่างจากไส้กรอกทั่วไป  
และได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาในราคา กล่องละ 35 บาท และมีโปรโมชั่น 3 กล่อง 100 บาท เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นในการตัดสินใจซื้อของลูกค้ามากข้ึน   

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าที่รับประทานอาหารเจ กลุ่มลูกค้าที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 
อาหารที่มี กลุ่มลูกค้าเดียวกันและสินค้าทางร้านเรามีความสอดคล้องกัน กลุ่มลูกค้าใหม่ๆท่ียังไม่เคยลองทาน
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเห็ดเจมาก่อน  

แผนการขายธุรกิจไส้กรอกเห็ดจะมีแบบทั้งขายออนไลน์และลงพื้นที่ขายสินค้าตามร้านอาหาร 
ร้านอาหารเจ เพ่ือเป็นการกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จักและเพ่ิมยอดขายมากขึ้น 

แผนการเงินโดยได้รวมทุนของสมาชิกในกลุ่ม 150 บาท เพ่ือเป็นเงินทุนในการลงทุนครั้งแรกในการ
ผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่าย 

ธุรกิจไส้กรอกเห็ดเจ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุแผนฉุกเฉินและแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆอย่างเช่น วัตถุดิบที่เป็นเห็ดบางชนิดขายตลาด จึงได้มีการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ 
หาร้านค้าท่ีจ าหน่ายเห็ดชนิดเดียวกันส ารองไว้ หรือซื้อไว้ในปริมาณมาก 
 ผลการด าเนินงานในธุรกิจทั้ง 12 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์มีปัญหาแตกต่างกันไป ช่วงแรกสินค้าของเรา
ยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงท าให้มียอดขายค่อนข้างน้อย และในบางสัปดาห์มีพายุเข้าท าให้ฝนตกตลอดทั้งวัน จึงท าให้
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มีอุปสรรคในการจัดหาวัตถุดิบและจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างล าบาก นอกจากนี้ยังมีการขายสินค้าไปยังร้านคู่ค้า 
และยังมีการขายออนไลน์ผ่านเพจfacebook จึงท าให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกิจ 

 เป็นการน าเสนอแผนธุรกิจนี้ต่อรายวิชาธุรกิจจ าลอง สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพ่ือเป็นการเรียนรู้ในการท าธุรกิจ หรือการใช้กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจให้เกิด
ความส าเร็จ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพ่ือผลิตไส้กรอกเห็ดให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2. เพ่ือเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าที่รับประทานเจ 
3. เพ่ือเจาะพ้ืนที่เป้าหมาย ร้านอาหารเจ,ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
4. เพ่ือให้ได้ยอดขาย 23,350 ภายใน 12 สัปดาห์  
5. เพ่ือให้ได้ยอดก าไรขั้นต้นอย่างต่ า 60% ต่อยอดขาย 
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3. ความเป็นมาของธุรกิจ 
3.1 ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ 

 ประวัติของกิจการ / ผู้เริ่มกิจการ 
 การก่อตั้งธุรกิจ “ไส้กรอกเห็ด” เริ่มต้นจาการศึกษารายวิชาธุรกิจ าลอง โดยมีกลุ่มนักศึกษาจ านวน 7 
คน โดยมี 1.) นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง 2.) นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์  
3.) นางสาวนารี  เลิศสกุล 4.) นางสาววรรณพร  อุดมผุย 5.) นางสาวสิรินยา เลิศกระโทก  
6.) นางสาวอรัญญา จุมเกต ุ7.) นางสาวปิยพร ทุมดี หมู่เรียนที่ 1  ปี 4 สาขาวิชาการจัดการ  
โดยแต่ละบุคคลจะได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันตามขั้นตอนมีการจัดการกระบวนการท างานดังนี้ 
นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง ท าหน้าที่ในการปรุงรส,บัญชี นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์ ท าหน้าที่จัดหาออเดอร์ 
นางสาวนารี  เลิศสกุล ท าหน้าที่ผลิตและใส่บรรจุภันฑ์  
นางสาววรรณพร  อุดมผุย ท าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ นางสาวสิรินยา เลิศกระโทก ท าหน้าที่แอดมินดูแลเพจ 
นางสาวอรัญญา จุมเกต ท าหน้าที่มัดไส้กรอก นางสาวปิยพร ทุมด ีท าหน้าทีจ่ัดส่งสินคา้ 
 
แนวความคิดในการก่อตั้งกิจการ  

 ผลิตไส้กรอกเห็ดเจ เป็นอาหารส าหรับคนที่ต้องการเพ่ิมโปรตีนให้กับร่างกาย โดยมีส่วนผสมที่ท ามา
จากเห็ด แครอท และวัตถุดิบที่เป็นเจ ซึ่งจะช่วยให้ป้องกันโรคหวัด โรคมะเร็ง บ ารุงเลือด บ ารุงสายตา และ
กระตุ้นการขับของเสียออกจากร่างกาย เหมาะส าหรับคนที่รักสุขภาพ เน้นอาหารจ าพวกเจไม่มีเนื้อสัตว์ใดๆ
เจือปนอยู่ โดยเริ่มปรึกษากันในวันที่ 3 กรกฎาคม 63 ได้จับกลุ่มปรึกษากันคิดผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าเสนออาจารย์
และได้ผลสรุปว่าผลิตภัณฑ์ที่จะท าคือ “ไส้กรอกเห็ดเจ”และเริ่มท าการผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในวันที่ 30 

กรกฎาคม 63 ท าการวางแผนและผลิตไส้กรอกเห็ดเจเพ่ือจ าหน่ายและจัดส่งให้กับลูกค้าทีส่ั่งซื้อสินค้า 
สถานที่ท าการผลิต ที่อยู่หอพักเอสบีไอ 182 หมู่15 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ห้อง14 ไปรษณีย์31000 ใน
การจัดท าธุรกิจครั้งนี้ เพ่ือที่จะได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น และเพ่ือเรียนรู้การท าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการ
ผลิตหรือการด าเนินงาน โดยผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ทั้งคน
ที่กินเจและไม่กินเจอีกท้ังยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 
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การเปลี่ยนแปลงของกิจการ  
1. การลงทุนครั้งท่ี 1 คนละ 150 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าในวันแรก  
2. การถอนทุน เพราะ เป็นการน าเงินมาต่อยอดในการผลิตเพ่ือที่จะเพ่ิมยอดขาย 
3. การเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการ  มีการแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม โดยได้มีการให้แสดง

ความคิดเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้ง เช่น ปัญหาของเห็ดราคาไม่คงที่จึงแก้ไขปัญหาโดยการน า
เห็ดชนิดอื่นมาใช้แทน  

ความส าเร็จ 
1.มีการวางแผนการที่จะลงมือปฏิบัติ ต้องมีการวางแผนโดยจะมีการประชุมพูดคุยแสดงความคิดจาก

คนในกลุ่มฟังเสียงข้างมากและสรุปประเด็นที่จะท า  
 2.คิดค้นหาข้อมูลน าประเด็นที่สรุปมาหาข้อมูลจากสื่อต่างๆหรือจะเป็นการขอความปรึกษาอาจารย์

โดยตรงเพื่อที่จะท าธุรกิจนั้นท าให้ธุรกิจเกิดข้อผิดพลาดน้อยลงทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาได้  
 3.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารวมไปถึงร้านค้าหรือธุรกิจ

อ่ืนๆอีกด้วยซึ่งการสร้างความสัมพันธ์อันดีส่งผลให้เกิดความช่วยเหลือเป็นอย่างดี  
  4.มีการพัฒนา ธุรกิจว่าธุรกิจจะประสบความส าเร็จได้ มักจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมากมายนอกจาก
ข้อผิดพลาดที่จะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาธุรกิจแล้วยังมีค าแนะน าจากลูกค้าที่มาใช้บริการที่จะท าให้รู้ถึง
ความต้องการของผู้บริโภค โดยตรงว่าลูกค้าต้องการแบบไหน และต้องปรับแก้ส่วนใด จึงจะท าให้ได้รับการ
ยอมรับ มากข้ึนจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ 

 อุปสรรค 
1. เห็ด มีการขาดตลาดบ่อยเนื่องจากต้องใช้เวลาในการปลูกนาน  
2. ราคาเห็ดในแต่ละช่วงฤดูกาลไม่คงที่ท าให้เป็นอุปสรรคในเรื่องต้นทุน 

  3. การขายผ่านช่องทางออนไลน์ยังไม่เป็นที่รู้จักเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่  

 วิธีแก้ไขอุปสรรค 
 1. ท าการหาร้านค้าที่จ าหน่ายเห็ดชนิดเดียวกันส ารองไว้ 
 2. น าเห็ดชนิดอื่นมาทดแทนและลดปริมาณของเห็ดที่มีราคาแพงลง  
 3. ท าการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
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3.2 สรุปผลการด าเนินการที่ผ่านมาของธุรกิจ 

 
 

รายการ 

 

รอบการด าเนินงาน 

(ระยะเวลา 5 สัปดาห์) 

รอบการด าเนินที่ผ่านมา 

(ระยะเวลา 12 สัปดาห)์ 

ยอดรายได้ 8,075 23,930 

ก าไรสุทธิ 2,130 9,992.30 

สินทรัพย์รวม 3,180.30 11,143.18 

หนี้สินรวม - - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,130.30 11,143.18 

 
(ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินการที่ผ่านมาของธุรกิจ) 
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4. สินค้า 
 4.1 รายละเอียดสินค้า 
  ชื่อสินค้า “ไส้กรอกเห็ด(เจ)”   
  ขนาดสินค้า  100 กรัม 
  ราคาสินค้า  35 บาท 
  ส่วนผสมสินค้า  เห็ด, แครอท , ไส้เทียม , พริกไทย , รสดี , น้ ามันงา , ซีอ๊ิวขาว , เกลือ 
 คุณสมบัติของไส้กรอกเห็ด(เจ) ท ามาจากเห็ดและยังมีส่วนผสมหลักของวัตถุดิบที่น ามาใช้ ได้แก่ เห็ด, 
แครอท, พริกไทย, รสดี, น้ ามันงา, ซีอ๊ิวขาว, เกลือ มีคุณประโยชน์และมีคุณค่าทางโปรตีนสูง ที่สามารถช่วย
ป้องกันโรคหวัด โรคมะเร็ง บ ารุงเลือด บ ารุงสายตาและกระตุ้นการขับของเสียออกจากร่างกาย และยัง
สามารถน ามาท าได้หลายเมนูตามความต้องการของแต่ละคน ราคาไม่แพงจะมีราคาตั้งแต่กล่องละ 35 บาท 3 
กล่อง 100 บาท และสามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายอย่างเช่น อบ, ย่าง, ผัด, นึ่ง และสามารถทานได้
ทุกเพศทุกวัย 
 ข้อแตกต่างและจุดเด่นของสินค้า มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่ได้จากการคิดค้นสูตรโดยเฉพาะของร้าน 
ไม่ใส่แป้ง ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่เนื้อสัตว์ และเนื่องจากในท้องตลาดยังไม่มีผลิตภัณฑ์ประเภทไส้กรอกท่ีท ามาจาก
เห็ดจึงท าให้สินค้าของเราเป็นสินค้าแปลกใหม่ และยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วย  
 
4.2 ภาพถ่ายสินค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( ภาพที ่1 ภาพถ่ายสินค้า ) 
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5. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ตลาด 
5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด  

5.1.1 การวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรม  
5.1.1.1 เศรษฐกิจ  

  จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่แพร่กระจายไปท่ัวภูมิภาคของโลก และดู
เหมือนจะคุมไม่อยู่ในหลายประเทศกลายเป็นปัจจัยหลักในการประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2563-2564 
การระบาดที่ลุกลามไปในหลายพื้นที่ท าให้นักวิเคราะห์ทั่วโลกหลายประเทศต่างพากันปรับลดปริมาณการ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศตัวเอง โดยภาพรวมส่วนใหญ่คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย
ในปีนี้ 
 เศรษฐกิจในประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากการส่งออกท่ีลดลงอย่างมาก เลขค านวณ
นักท่องเที่ยวที่หายไปเป็นจ านวนมาก จากภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้บริโภคลดลง เนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ าจึงท าให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้าโดยมีการพิจารณาจากความคุ้มค่า คุ้มราคา และมีสรรพคุณที่ดีมี
คุณภาพ  

5.1.1.2 สังคมวัฒนธรรม  
ประเทศไทยในสมัยก่อน เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่าง

มาก เรียกได้ว่า เป็นอู่ข้าวอู่น้ าหล่อเลี้ยงคนท้ังประเทศ คนไทยสมัยก่อนมีความคิดในการท าอาหารอย่าง
สร้างสรรค์ มีการน าพืชผักสมุนไพรที่หาได้ง่าย มาปรุงให้เป็นเมนูอาหารอันโอชะรับประทานภายในครอบครัว 
วีถีการใช้ชีวิตของคนไทยในอดีตสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ที่คนไทยในสมัยก่อนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง อายุยืน ไม่เจ็บป่วยง่าย ก็เพราะมีการน าสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งมีสรรพคุณสรรพคุณในการ
รักษาโรค รวมทั้งเป็นสมุนไพรที่ช่วยบ ารุงร่างกายมาปรุงอาหารอีกด้วย 

ในปัจจุบันด้วยสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป ไม่ว่าทั้งชายและหญิงล้วนต่างออกมาท างานหาเงินนอกบ้าน 
แค่ท างานวันทั้งวันก็หมดเวลาแล้ว เพราะฉะนั้นคนในสมัยนี้ต้องพ่ึงอาหารส าเร็จรูปอย่างแกงถุง ข้าวแช่ หรือ
ฝากท้องไว้กับร้านอาหารต่างๆ จึงท าให้ผู้คนนิยมบริโภคอาหารส าเร็จรูปมากขึ้น เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและ
ในเวลาที่เร่งรีบ                                                                           

5.1.1.3 คู่แข่งขัน 

ปัจจุบันไส้กรอกในจังหวัดบุรีรัมย์มีขายอยู่มากมายจากแม่ค้าเช่น ไส้กรอกหมู ไส้กรอกวุ้นเส้น ที่ขาย
มานานและเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัด ซึ่งไส้กรอกเห็ดของเราจะมีความแตกต่างจากไส้กรอกทั่วไป คือ มี
ส่วนผสมมาจากเห็ด และแครอททั้ง 2 อย่างนี้จะช่วยในเรื่องป้องกันโรค บ ารุงสายตา ต่อต้านอนุมูลอิสระมี
โปรตีนบ ารุงร่างกาย สามารถทานเป็นประจ าโดยไม่ก่อให้เกิดความอ้วน เพราะแคลลอรี่ต่ า แต่เนื่องจากลูกค้า
ยังไม่คุ้นกับสินค้าของเราเท่าไหร่นัก เพราะเป็นสินค้าที่ผลิตและคิดค้นข้ึนมาใหม่ จึงจ าเป็นต้องใช้เวลา และ
สร้างสตอรี่ที่น่าสนใจเพ่ือดึงดูดลูกค้า การเน้นคุณภาพของสินค้า คุณประโยชน์ของสินค้าและความสะอาด 
เพ่ือให้ลูกค้ามั่นใจในการบริโภคสินค้าของเรา 
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 5.1.1.4 สภาพแวดล้อมโลก วิเคราะห์ประเด็น Covid ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมของ
เราอย่างไร 
 จากผลกระทบโควิด 19 ส่งผลใหผู้ค้นหันมารักสุขภาพมาก และใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินมากยิ่งข้ึนอีก
ด้วย อาหารที่ได้รับความสนใจก็คือ อาหารส าเร็จรูปหรืออาหารที่เก็บไว้ได้นาน ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่
จะน ากลับมารบประทานที่บ้านมากขึ้นนิยมสั่งอาหารแปรรูปทางออนไลน์ ทางเราจึงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
ในการตีตลาด ในด้านอาหารเพ่ือสุขภาพและมีประโยชน์ที่เหมาะกับสถานการณ์ในยุคนี้ ในรูปแบบของอาหาร
สดก็สามารถน ากลับไปท ารับประทานเองได้ที่บ้าน และแบบพร้อมทานที่มีการอบและบรรจุลงในกล่องอย่าง
สวยงาม ซึ่งสินค้าทั้ง 2 แบบนี้สามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ 

5.1.2 การวิเคราะห์สภาวะตลาด 

ปัจจุบันผู้บริโภคมีการเปลี่ยนใจตลอดเวลาในการเลือกซ้ือสินค้า การตัดสินใจซื้อสินค้าจะมีอยู่มากกว่า
แต่ก่อน ค านึงถึงคุณค่าของสินค้าที่จะได้รับนี้ คุ้มค่ากับราคาหรือไม่ จึงมีการเน้นไปยังการคุ้มค่า คุ้มราคา จึง
ส่งผลต่อธุรกิจที่ลูกค้ามีความลังเลในการซื้อ เพราะราคาสินค้าจะเท่าๆกับอาหารทั่วไป สินค้าในช่วงแรกๆจะมี
การเจริญเติบโต แต่หลังๆมาเริ่มจะถดถอยลง ผู้บริโภคส่วนมากจะนิยมซื้อในช่วงแรกๆ จึงท าให้สินค้าอาจจะมี
ยอดขายลดลง 

5.1.2.1 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
 การแข่งขันในอุตสาหกรรมในปัจจุบันพบว่าไส้กรอกเห็ดในรูปแบบรักสุขภาพมีไม่มากนัก เมื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันเป็นไส้กรอก ประเภทคนรักสุขภาพจะส่งผล
กระทบต่อกิจการน้อยมาก เนื่องจากกิจการของกลุ่มนั้นจะเจาะกลุ่มตลาดให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าท่ีรักสุขภาพ
จริงๆ และผลิตภัณฑ์ก็มีรูปแบบที่แปลกใหม่ยังไม่มีวางจ าหน่ายตามท้องตลาด ดังนั้นแรงกดดันจากการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมจึงต่ าลง 

5.1.2.2 การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ 
 อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพมีมากขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการแข่งขันธุรกิจในรูปแบบ

เดียวกันสูงขึ้นต้นทุนในการเริ่มกิจการใหม่ไม่สูงมาก ดังนั้นแรงกดดันจากการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่จึง
สูงขึ้น 

5.1.2.3 สินค้าทดแทน 
ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นสินค้าทดแทน คืออาหารเพ่ือสุขภาพท่ัวไปเป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ยังมีสินค้าอ่ืนที่

มีลักษณะใกล้ข้างกัน เช่น ไส้กรอกคอลลาเจน ไส้กรอกวุ้นเส้นทั่วไป โดยสินค้าเหล่านี้มีรสชาติที่คล้ายคลึงกัน
สามารถทดแทนให้ผู้บริโภคได้เลือกรับประทานแทนได้ แต่ในปัจจุบันคนรักสุขภาพมากข้ึนท าให้ลูกค้าที่รัก
สุขภาพยังคงเลือกรับประทานไส้กรอกเห็ดอยู่ ดังนั้นแรงกดดันจากสินค้าทดแทนจึงมสีูง 
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5.1.2.4 อ านาจต่อรองของผู้จัดจ าหน่าย 
 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไส้กรอกเห็ด คือ เห็ดนางฟ้า,เห็ดออริจิ และเห็ดเข็มทอง ซึ่งหาได้

ตามท้องตลาดแต่บางครั้งเห็ดนางฟ้าเกิดการขาดตลาดจึงท าให้เกิดการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ซึ่งท าให้บางครั้ง
ต้องเผชิญกับปัญหาด้านของความไม่คงที่ของต้นทุน ดังนั้นแรงกดดันจากอ านาจในการต่อรองของผู้จัด
จ าหน่ายจึงมีสูง 

5.1.2.5 อ านาจต่อรองจากผู้ชื้อ 
 เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพมีจ านวนมากและยังมีสินค้าที่ทดแทนอยู่

หลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อในขณะเดียวกันผู้ผลิตยังไม่สามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดสร้างความภักดี
ต่อแบรนด์ให้เกิดขึ้นกับลูกค้ายังมีประสิทธิผลสิ่งที่เกิดขึ้นตามอาจท าให้ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนไปเลือกซื้อ
สินค้าแบรนด์อื่นได้ง่ายจึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีอ านาจในการต่อรองสูงขึ้น 
5.2 การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด 

5.2.1 การแบ่งส่วนตลาด  
กลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน ที่รักสุขภาพในเครือข่ายตลาดออนไลน์และร้านค้าเฉพาะ 2 ร้าน คือ ร้าน

กะเพราถาด,ร้านอาหารเจ บ้านรักเจ จ านวนประชากรประมาณ 16,583 คน คิดเป็นมูลค่าทางการตลาด
ประมาณ 578,830 บาท 
 บอกกลุ่มเป้าหมายและคิดประชากรโดยประมาณ และคิดมูลค่าตลาดรวม 
  5.2.2 ส่วนแบ่งทางการตลาด 
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5.3 แนวโน้มทางการตลาด 

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมไส้กรอกเห็ดเจ ยังมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จึงส่งผลต่อไส้กรอกเห็ดเจ
ใน อีก1-2ปี ข้างหน้านั้นคาดว่าน่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นต่อปีทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ที่ต้องการทานอาหารเพ่ือสุขภาพ และกระแสคนรักสุขภาพท าให้ผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ และ
ส่งผลดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หรืออาจจะเป็นปัจจัยทางการตลาด หลายๆปัจจัย
อาทิ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตาม สื่อออนไลน์ สื่อต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ  ขายต่าง ๆ การเพ่ิม
ช่องทางการจ าหน่ายหลายๆช่องทาง และการเพ่ิมความหลากหลายของสินค้าทั้ง ในด้านของรสชาติ ขนาด 
และด้านราคาเป็นต้นประกอบกับกระแสออนไลน์ของผู้บริโภคที่ยังคงมีอยู่  อย่างต่อเนื่องก็น่าจะส่งผลให้ไส้
กรอกเห็ดเจเจริญเติบโตและเจาะกลุ่มลูกค้าให้ได้ 90% 
5.4 ตลาดเป้าหมาย 
 - กลุ่มคนรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 - กลุ่มลูกค้าที่รับประทานอาหารเจ 
 - กลุ่มร้านอาหารเจ ได้แก่ ร้านอาหารเจ บ้านรักเจ เป็นกลุ่มร้านอาหารที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายลูกค้า 
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 5.4.1 แผนการวางแผนเป้าหมายการด าเนินงาน  
สัปดาห์ เป้าหมายการขาย ยอดขาย (บาท) 

1 ขายสินค้าขนาด 100g ราคากล่องละ 35 บาท จ านวน 35 กล่อง เป็น
เงิน 1250 บาท 

1250 

2 ขายสินค้าขนาด 100g ราคากล่องละ 35 บาท จ านวน 46 กล่อง เป็น
เงิน 1625 บาท 

1625 

3 ขายสินค้าขนาด 100g ราคากล่องละ 35 บาท จ านวน 53 กล่อง เป็น
เงิน 1875 บาท 

1875 

4 ขายสินค้าขนาด 100g ราคากล่องละ 35 บาท จ านวน 57 กล่อง เป็น
เงิน 2000 บาท 

2000 

5 ขายสินค้าขนาด 100g ราคากล่องละ 35 บาท จ านวน 60 กล่อง เป็น
เงิน 2125 บาท 

2125 

6 ขายสินค้าขนาด 100g ราคากล่องละ 35 บาท จ านวน 64 กล่อง เป็น
เงิน 2250 บาท 

2250 

7 ขายสินค้าขนาด 100g ราคากล่องละ 35 บาท จ านวน 67 กล่อง เป็น
เงิน 2375 บาท 

2375 

8 ขายสินค้าขนาด 100g ราคากล่องละ 35 บาท จ านวน 71 กล่อง เป็น
เงิน 2500 บาท 

2500 

9 ขายสินค้าขนาด 100g ราคากล่องละ 35 บาท จ านวน 75 กล่อง เป็น
เงิน 2625 บาท 

2625 

10 ขายสินค้าขนาด 100g ราคากล่องละ 35 บาท จ านวน 78 กล่อง เป็น
เงิน 2750 บาท 

2750 

11 ขายสินค้าขนาด 100g ราคากล่องละ 35 บาท จ านวน 81 กล่อง เป็น
เงิน 2875 บาท 

2875 

12 ขายสินค้าขนาด 100g ราคากล่องละ 35 บาท จ านวน 85 กล่อง เป็น
เงิน 3000 บาท 

3000 

 
(ตารางท่ี 2 แผนการวางแผนเป้าหมายการด าเนินงาน) 
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5.5 ลักษณะทั่วไปของลูกค้า 
  5.5.1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ลักษณะผู้ใช้สินค้า/บริการ 

ลักษณะ   : ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ต้องการเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกาย และคนที่เป็นโรคโลหิตจาง  
การศึกษา : มีการศึกษาข้ันพื้นฐานและสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  : มีรายได้และเงินเก็บ 
พ้ืนที่เป้าหมาย  : บริเวณภายในจังหวัดบุรีรัมย์  

  5.5.2 ลักษณะทางจิตวิทยา 
 Personality : มีบุคลิกที่รักสุขภาพ และต้องการอาหารที่มีประโยชน์สามารถป้องกันโรค 
 Lift Style    : มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เน้นประโยชน์ที่จะได้รับ และชอบเล่นอินเตอร์ 
Attitude      : เป็นสินค้าที่มีการน าวัตถุดิบที่มีสรรพคุณในการป้องกันโรคต่างๆมาเป็นส่วนผสม และ                         

มีรสชาติที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
( ภาพที่ 3 ลักษณะทางจิตวิทยา ) 
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5.6 สภาพการแข่งขัน 
 สภาพการแข่งขันของไส้กรอกเจในจังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันพบว่ามีคู่แข่งขันในรูปแบบไส้กรอกมีไม่มาก
หนักแต่ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันมีฐานลูกค้าอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา เพราะว่าไส้กรอกเจเป็น
อาหารเพื่อสุขภาพที่ยังไม่มีการจัดจ าหน่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 5.7 คู่แข่งขัน 
 “ไส้กรอกคอลลาเจน”  ไส้กรอกคอลลาเจนมีการใช้ส่วนผสมที่เป็นอกไก้และเล็บมือนางมีทั้งหมด 3 
รสชาติ 1.ไส้กรอกอกไก่รสออริจินอล 2.ไส้กรอกอกไก่รสกะเพรา 3.ไส้กรอกอกไก่รสไส้อั่ว สินค้ามีท้ังแบบสด
ชิ้นละ 10 บาทแบบกล่องชุดละ 30 บาท 

“ไส้กรอกวุ้นเส้น” ไส้กรอกกวุ้นเส้นคือการน าเอาไส้กรอกอีสานมาประยุกต์มาเพ่ิมอยู่ในไส้กรอกแทน
ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้า ราคาอยู่ที่ไม้ละ 10 บาท 

“ลูกชิ้นไฟเบอร์” เป็นลูกชิ้นอกไก่ที่ไห้ปริมาณเนื้อไก่เยอะและแป้งน้อยทานแล้วท้องไม่อืดมีส่วนช่วย
ในเรื่องระบบขับถ่าย ราคาอยู่ที่ห่อละ 60 บาท ปริมาณ 450 กรัม แบบพร้อมทานกล่องละ 30 บาท 
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5.8 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
 

การเปรียบเทียบ ธุรกิจของเรา คู่แข่งขันรายที่ 1
ไส้กรอกคอลลา

เจน 

คู่แข่งขันรายที่ 2ไส้
กรอกวุ้นเส้น 

คู่แข่งขันรายที่ 3
ลูกชิ้นไฟเบอร์ 

ด้านสินค้า สินค้ามีเอกลักษณ์
โดนเด่นเฉพาะตัวมี
ความแตกต่างด้าน
รสชาติเหมาะกับคน
รักสุขภาพ 

ไส้กรอกคอลลา
เจนช่วยในเรื่อง
ของการผลัดเซลล์
ผิว เพิ่มความ
ยืดหยุ่นของผนัง
ท าให้ผิดสวย 

ไส้กรอกท่ีท ามาจาก
เนื้อหมูผสมวุ้นเส้น 
เหมาะกับบุคคลทั่วไป 
ไม่จ ากัดกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นลูกชิ้นอกไก่ท่ีให้
ปริมาณเนื้อไก่เยอะ
และแป้งน้อย ทาน
แล้วท้องไม่อืดมีส่วน
ช่วยในเรื่องระบบ
ขับถ่าย 

ด้านราคา ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินค้า 
ราคากล่องละ 35 
บาท 

ราคาชิ้นละ 10 
บาท 

ราคาชิ้นละ 10 บาท ราคาห่อละ 60 บาท 
ปริมาณ 450 กรัม 
แบบพร้อมทาน
ราคากล่องละ 30 
บาท 

ด้าน 
ช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

วางจ าหน่ายตามร้าน
ที่ได้ร่วมสร้าง
เครือข่าย และมีการ
รับออเดอร์จาก Page 
Facebook และ
จัดส่งสินค้าฟรี 

มีการเปิดรับออ
เดอร์ผ่านทางเพจ  

ตามตลาดนัดคลองถม จ าหน่ายผ่าน 
facebook ร้านราง
รถไฟ ร้านเป็ดย่างคู
เมือง   

ด้านส่งเสริม
การตลาด 

ผลิตสินค้าให้ได้มาต
ฐานวัตถุดิบที่สดใหม่ 

มีรสชาติให้เลือก 3 
รสชาติ 

ราคาสามารถจับต้อง
ได้  

ท าโปรโมชั่นในราคา 
60 บาท ซื้อ 3 ถุง 
150 บาท จัดส่งฟรี
ภายในเมือง โฆษณา
ผ่าน facebook 

 
(ตารางท่ี 3 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ) 
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5.9 การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS 

5.9.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 

ปัจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านการบริหารจัดการ 1.มีการท างานที่เป็นระบบและการ

วางแผนที่เป็นขั้นตอน 
1.การบริหารจัดการเวลายังไม่ดีพอ 

ด้านการตลาด 1.มีความสามารถในการสร้าง
เครือข่ายและรับออเดอร์จากร้าน
เครือข่ายได้จ านวนมาก 
 

1.ต้นทุนการผลิตสูงส่งผลให้ราคา
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 
2.สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของ
ท้องตลาด 

ด้านการบริการ 1.มีการบริการจัดส่งสินค้าฟรีและ
สอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า
หลังการขาย 
2.สินค้าท าสดใหม่ทุกครั้งท าให้
รักษาคุณภาพของสินค้าไว้ได้ 

1.ไม่สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่
อยู่ต่างจังหวัดได้เนื่องจากสินค้าอยู่
ได้ไม่นาน 

ด้านการเงิน 1.มีการวางแผนในการจัดซื้อ
วัตถุดิบในแต่ละครั้ง 
2.จัดท าบัญชีรายรัยรายจ่ายทุก
สัปดาห์ 

1.ไม่สามารถจัดซื้อวัตถุดิบได้จ า
นาวมากเพราะท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

 
( ตารางที ่4  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ) 
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5.9.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 
ปัจจัยการ
พิจารณา 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย 

ผลิตภัณฑ์มีการเจาะกลุ่มเป้าหมายคนที่รับประทานอาหาร
เจและคนรักสุขภาพส่งผลให้ลูกค้าหันมาสนใจสินค้าของเรา 

ทัศนคติของลูกค้ายังมั่นใจใน
เรื่องของรสชาติ น้อยคนนักท่ี
จะมาสนใจสินค้าที่แปลกใหม่ 

สถานการณ์การ
แข่งขัน 

ในจังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่มีสินค้าไส้กรอกเห็ดเจจึงท าให้เกิด
ความสนใจของกลุ่มลูกค้าที่รับประทานอาหารเจและอาหาร
เพ่ือสุขภาพ 

คู่แข่งขันในรูปแบบไส้กรอกมี
จ านวนมาก 

สังคม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงวัยเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็ว กลุ่มก่อนวัยชรา และกลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่ม
หลักในกระแสสุขภาพ และเป็นผู้ที่มีก าลังการซื้อสูง การ
ตัดสินใจซื้อง่าย ต้องการสุขภาพที่ดี 

 
 
 

- 
เทคโนโลยี เทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นสิ่งที่ท าให้สื่อ

ดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในการก าหนดพฤติกรรม รวมไปถึงมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะซื้อสินค้า 

 
 

- 
 
 

สภาพเศรษฐกิจ เศรษฐกิจค่อนข้างตกต่ าท าให้ผู้บริโภคไม่กล้าซื้อสินค้า เป็นช่วงโรคโควิดท าให้
ผู้บริโภคไม่ที่จะกล้าจับจ่ายซื้อ
สินค้าในรูปแบบที่แปลกใหม่ 

กฎหมาย, 
ระเบียบ, 
ข้อบังคับ 

นโยบายและการส่งเสริมด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันแก้ไขและขจัดปัญหาวิถีชีวิตที่เสี่ยง
ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญต่อการเติบโตด้านธุรกิจ
เพ่ือสุขภาพ 

 
 

สินค้ายังไม่มีอย. 

กลุ่มผู้จ าหน่าย, 
เครือข่าย 

เครือข่ายในการวางจ าหน่ายสินค้ามีหลายแห่งส่งให้มีลูกล้า
เพ่ิมข้ึน 

เครือข่ายในการว่างจ าหน่ายมี
หลายแห่งท าให้ไม่สามารถ
ดูแลเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง 

 

( ตารางที ่5 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ) 
 



 
 

18 
 

 
6. แผนบริหารจัดการ 

6.1 ข้อมูลธุรกิจ 
ชื่อกิจการ ไส้กรอกเห็ดเจ 
ที่อยู่/ที่ตั้งกิจการ  หอพักเอสบีไอ 182 หมู่15 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ห้อง14ไปรษณีย3์1000 
รูปแบบการด าเนินการของธุรกิจ ผลิตสินค้าตามออเดอร์และฝากขายตามร้านอาหาร 
ทุนด าเนินงาน 1,550 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการที่ผ่านมา ระยะเวลา 3 เดือน 
6.2 รายนามคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
ล าดับ ชื่อ -นามสกุล หน้าที่หลัก 

1 นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง  ปรุงรส,บัญช ี
2 นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์ จัดหาออเดอร์ 
3 นางสาวนารี เลิศสกุล ผลิตและใส่บรรจุภันฑ์ 
4 นางสาววรรณพร อุดมผุย จัดหาวัตถุดิบ 
5 นางสาวสิรินยา เลิศกระโทก แอดมินเพจ 
6 นางสาวอรัญญา  จุมเกตุ มัดไส้กรอก 
7 นางสาวปิยพร ทุมดี จัดส่ง 

 
( ตารางที ่6  รายนามคณะกรรมการด าเนินงาน ) 
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6.3 ประวัติของคณะกรรมการการด าเนนิงาน 
 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง    อายุ 22 ปี 
การศึกษา 
 ระดับ มัธยมศึษา จาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม      ปี พ.ศ. 2559 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์    อายุ 22 ปี 
การศึกษา 
 ระดับ มัธยมศึษา จาก บุรีรัมย์พิทยาคม    ปี พ.ศ. 2559 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวนารี เลิศสกุล     อายุ 21 ปี 
การศึกษา 
 ระดับ มัธยมศึกษา  จาก โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์    ปี พ.ศ. 2559 
ชื่อ – นามสกุล นางสาววรรณพร อุดมผุย     อายุ 22 ปี 
การศึกษา 
 ระดับ มัธยมศึกษา  จาก จตุราษฎร์พิทยาคม          ปี พ.ศ. 2559 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวสิรินยา เลิศกระโทก    อายุ 22 ปี 
การศึกษา 
 ระดับ มัธยมศึกษา  จาก โรงเรียนเทศบาล 1 (TOA)  ปี พ.ศ. 2559 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวอรัญญา  จุมเกตุ     อายุ 22 ปี 
การศึกษา 
 ระดับ มัธยมศึกษา จาก พระครูวิทยาคม         ปี พ.ศ. 2559 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวปิยพร ทุมดี     อายุ 26 ปี 
การศึกษา 
 ระดับ มัธยมศึกษา จาก บุรีรัมย์พิทยาคม           ปี พ.ศ. 255 
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6.4 แผนผังองค์กร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 ( ภาพที ่4 แผนผังองค์กร ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอรัญญา      จุมเกต ุ

(ผู้บริหาร) 

นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง 
(ผู้จัดการ) 

 
นางสาวนารี เลิศสกุล
นางสาววรรณพร อุดมผยุ 

(ฝ่ายผลิต) 

นางสาวสิรินยา  เลิศสกระโทก 

นางสาวธรีะธาดา แช่มรัมย์ 

(ฝ่ายจัดซื้อ) 

นางสาวปิยพร ทุมดี 
(ฝ่ายขาย) 
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6.5 วิสัยทัศน์ 
 ไส้กรอกเห็ดเจเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ มีความโดนเด่นทางด้านรสชาติและมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
6.6 พันธกิจ 
 1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการบริการที่ดีความสะอาดในการปรุงอาหาร  

2. เร่งการเจริญเติบโตให้ได้ก าไรที่เพ่ิมข้ึนในธุรกิจ 
3. วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ สด ใหม่  

6.7 เป้าหมายทางธุรกิจ  
เป้าหมายระยะสั้น  
 1. ท ายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน 5 สัปดาห์แรกให้ได้ 8,000 บาท 
เป้าหมายระยะกลาง  
 1. หากลุ่มลูกค้าเพ่ือท าการขยายตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก 
 2. หากลุ่มลูกค้าจากตลาดออนไลน์เพื่อสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว 
 3. การหาตลาดให้เหมาะสมกับตัวสินค้า 
เป้าหมายระยะยาว  
 1. รักษาฐานกลุ่มลูกค้าเดิมตามพ้ืนที่เดิมท่ีมีการซื้อสินค้า 
 2. หาร้านค้าท่ีสามารถน าสินค้าไปฝากขายได้ เพ่ือให้ลูกค้าหลากหลายได้รู้จักสินค้ามากขึ้น 
6.8 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. คุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นในเรื่องของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจาก
คู่แข่งในผู้บริโภครวมถึงคุณภาพของสินค้าความสดใหม่ของวัตถุดิบที่น ามาใช้ให้ความส าคัญในการควบคุม
คุณภาพ 

2. การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการสร้างและรักษาความพึง
พอใจของผู้บริโภคโดยให้ความใส่ใจในการปรับปรุงแก้ไขและพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับข้อมูลจากการ
แสดงความคิดเห็นและสอบถามจากผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ 

3. การตลาดผ่านสังคมออนไลน์เน้นการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางFacebook ซ่ึง
การท าการตลาดผ่านช่องทางดังกล่าวท าให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และกลุ่มลูกค้าส่วนมากเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่
รับประทานท าให้เกิดการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการซื้อซ้ า 
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6.9 การวางแผนการด าเนินงาน 

สัปดาห์ที่ กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

สมาชิกคนที่ 1 
นาร ี

สมาชิกคนที่ 2 
อรัญญา 

สมาชิกคนที่ 3 
วรรณพร 

สมาชิกคนที่ 4 
สิรินยา 

สมาชิกคนที่ 
5 ธัญญา 

สมาชิกคนที่ 6 
ธีระธาดา 

สมาชิกคนที่ 7 
ปิยะพร 

1 
 

ด าเนินการผลิตและ
วางแผนโปรโมท
สินค้า 

วางแผนและมอบหมาย
งานให้สมาชิก 

ดูแลเรื่องบัญชี 
ค านวณต้นทุน 

ท าโลโก้และ
ออกแบบสินค้า 

ดูแลเรื่องการผลิต
ไส้กรอกเห็ด 

จัดหาวัตถุดิบ วางแผนการ 
ผลิตและ 
มอบหมาย 
งานให้สมาชิก 
ในกลุ่ม 

วางแผนการ 
ผลิต 

2 ขายออนไลน์, ลง
ตลาดไนท์บาซ่า 

โปรโมทออนไลน์ เช็คยอดขาย สร้างเพจเฟสบุ๊ค ผลิตและใส่บรรจุ
ภัณฑ์ 

ปรุงรสชาติ จัดส่งสินค้า จัดหาวัตถุดิบ 

3 ขายออนไลน์, ตลาด
กระสัง 

ตรวจสอบคุณภาพของไส้
กรอกก่อนการขายและ
การด าเนินงานของสมาชิก
ในกลุ่ม 

วางแผนการเงิน
และรายรับ
รายจ่าย 

ดูแลและเช็ค
กลุ่มเป้าหมายใน
โซเชี่ยลมีเดีย 

การจัดซื้อวัตถุดิบ ดูแลเรื่องการ
ผลิตไส้กรอก
เห็ด 

ปรุงรสชาติ จัดส่งสินค้า 

 

(ตารางที่ 7 การวางแผนการด าเนินงาน) 
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สัปดาห์ที่ กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

สมาชิกคนที่ 1 
นาร ี

สมาชิกคนที่ 2 
อรัญญา 

สมาชิกคนที่ 3 
วรรณพร 

สมาชิกคนที่ 4 
สิรินยา 

สมาชิกคนที่ 
5 ธัญญา 

สมาชิกคนที่ 6 
ธีระธาดา 

สมาชิกคนที่ 7 
ปิยะพร 

4 ท าการสรุปผล
ยอดขายเดือนแรก
และตรวจสอบว่า
กลุ่มลูกค้าคือกลุ่ม
ไหน 

จัดหาวัตถุดิบ เช็คยอดขาย ดูแลเรื่องการผลิต
ไส้กรอกเห็ด 

จัดส่งสินค้า ปรุงรสชาติ จัดหาออเดอร์ ผลิตและใส่บรรจุ
ภันฑ ์

5 ขายออนไลน์และ
ลงโฆษณาโปรโมท
ในเฟสบุ๊ค 

จ าหน่ายสินค้าทาง
ออนไลน์ 

ตรวจสอบบัญชี
และเช็คยอดขาย 

ผลิตสินค้า จัดหาวัตถุดิบ ผลิตและใส่
บรรจุภันฑ์ 

ดูแลเรื่องการผลิต
ไส้กรอกเห็ด 

จัดส่งสินค้า 

6 ขายออนไลน์และ
ลงโฆษณาโปรโมท
ในเฟสบุ๊ค 

จัดส่งสินค้า ตรวจสอบบัญชี
และเช็คยอดขาย 

ผลิตและใส่บรรจุ
ภันฑ ์

จัดหาออเดอร์ จัดหาวัตถุดิบ ปรุงรสชาติ ดูแลเรื่องการผลิต
ไส้กรอกเห็ด 

7 ขายออนไลน์และ
ลงโฆษณาโปรโมท
ในเฟสบุ๊ค 

จัดหาวัตถุดิบ ตรวจสอบบัญชี
และเช็ดยอดขาย 

ดูแลเรื่องการผลิต
ไส้กรอกเห็ด 

ปรุงรสชาติ ผลิตและใส่
บรรจุภันฑ์ 

จัดหาออเดอร์ จัดส่งสินค้า 

 
 

( ตารางที่ 8 การวางแผนการด าเนินงาน ) 
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สัปดาห์ที่ กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

สมาชิกคนที่ 1 
นาร ี

สมาชิกคนที่ 2 
อรัญญา 

สมาชิกคนที่ 3 
วรรณพร 

สมาชิกคนที่ 4 
สิรินยา 

สมาชิกคนที่ 5 
ธัญญา 

สมาชิกคนที่ 6 
ธีระธาดา 

สมาชิกคนที่ 7 
ปิยะพร 

8 ขายออนไลน์
และลงโฆษณา
โปรโมทใน
เฟสบุ๊ค 

ผลิตและใส่บรรจุ
ภันฑ์ 

ตรวจสอบบัญชี
และเช็คยอด 

จัดหาวัตถุดิบ ดูแลเรื่องการ
ผลิตไส้กรอกเห็ด 

ปรุงรสชาติ จัดส่งสินค้า จัดหาออเดอร์ 

9 ขายออนไลน์
และลงโฆษณา
โปรโมทใน
เฟสบุ๊ค 

จัดหาออเดอร์ ตรวจสอบบัญชี
และเช็คยอดขาย 

ผลิตและใส่บรรจุ
ภันฑ์ 

จัดหาวัตถุดิบ ดูแลเรื่องการ
ผลิตไส้กรอกเห็ด 

ปรุงรสชาติ จัดส่งสินค้า 

10 
 

ขายออนไลน์
และลงโฆษณา
โปรโมทใน
เฟสบุ๊ค 
 

ดูแลเรื่องการ
ผลิตไส้กรอกเห็ด 

ตรวจสอบบัญชี
และเช็คยอดขาย 
 

จัดหาวัตถุดิบ 
 

จัดหาออเดอร์ 
 
 

ผลิตและใส่บรรจุ
ภันฑ์ 
 

จัดส่งสินค้า 
 

ปรุงรสชาติ 
 

 
 

 ( ตารางที่ 9 การวางแผนการด าเนินงาน ) 
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สัปดาห์ที่ กิจกรรมการ

ด าเนินงาน 
สมาชิกคนที่ 1 

นาร ี
สมาชิกคนที่ 2 

อรัญญา 
สมาชิกคนที่ 3 

วรรณพร 
สมาชิกคนที่ 4 

สิรินยา 
สมาชิกคนที่ 5 

ธัญญา 
สมาชิกคนที่ 6 

ธีระธาดา 
สมาชิกคนที่ 7 

ปิยะพร 
11 

 
 
 

ขายออนไลน์
และลงโฆษณา

โปรโมทใน
เฟสบุ๊ค 

จัดหาวัตถุดิบ 
 

ตรวจสอบบัญชี
และเช็คยอดขาย 

 

ปรุงรสชาติ 
 

ผลิตและใส่บรรจุ
ภัณฑ์ 
 

จัดส่งสินค้า 
 

ดูแลเรื่องการ
ผลิตไส้กรอกเห็ด 

 

จัดหาออเดอร์ 
 

12 ขายออนไลน์
และลงโฆษณา

โปรโมทใน
เฟสบุ๊ค 

ผลิตและใส่บรรจุ
ภันฑ ์

ตรวจสอบบัญชี
และเช็คยอดขาย 

จัดหาออเดอร์ จัดส่งสินค้า ดูแลเรื่องการ
ผลิตไส้กรอกเห็ด 

ปรุงรสชาติ จัดหาวัตถุดิบ 

 
( ตารางที่ 10  การวางแผนการด าเนินงาน ) 
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7.แผนการผลิต 
 7.1 การเตรียมการวัตถุดิบ 

 7.1.1 วัสดุ/อุปกรณ์ 
    1. หม้อนึ่ง 
    2. เตาอบ 
    3. มีด 
    4. เขียง 
    5. กรรไกร 
    6. ด้าย 
    7. แม็ก 
    8. ครก , สาก 
    9. ถาด 
    10. จาน 
    11. กะละมัง 
    12. กล่องบรรจุภัณฑ์ 
    13. ถุงหิ้ว 
    14. ไม้ลูกชิ้น 
 
7.1.2 ส่วนผสม 
 1. เห็ด      10. ซีอ๊ิวขาว 
 2. แครอท     11. ไส้เทียม  
 3. พริกไทยเม็ด 
 4. กะหล่ าปลี 
 5. ขิง 
 6. พริกสด 
         7. รสดีเห็ดหอม 
 8. น้ ามันงา 
 9. เกลือ 
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7.1.3 วิธีการผลิต  
 

   
 
       
 
 
 
 

1.หั่นเห็ดและหั่นแครอท                  2. นึ่งเห็ดและแครอท                   3. พักให้หายร้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.ปรุงรสชาติเห็ดกับแครอท                    5.หมักท้ิงไว้                                 6.ยัดไส้กรอก 
 

 
 
  
 
 
 
 

7. มัดไส้กรอก                              8. น าไปตากแดด                                  9.ท าการอบไส้กรอก 
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10.เตรียมเครื่องเคียง                       11. จัดใส่กล่องบรรจุภัณฑ์              12.น าส่งลูกค้า 

( ภาพที่ 5 วิธีการผลิต ) 

 
7.1.4 ข้อควรระวัง  
  ควรล้างมือให้สะอาดและใส่ถุงมือทุกครั้ง ควรปรุงรสให้จืดไว้ก่อน ไม่ควรปรุงให้รสชาติอร่อย
เลย เพราะตอนที่เอามาอบจะท าให้เค็มจนเกินไป 
7.2 สถานที่ท าการผลิต  
  หอพักเอสบีไอ 182 หมู่15 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ห้อง14 ไปรษณีย์31000 
   

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

( ภาพที่ 6 สถานที่ท าการผลิต ) 
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7.3 ต้นทุนการผลิต   

 
( ตารางที่ 11 ต้นทุนการผลิต ) 

 
ต้นทุนการผลิต = (ค่าวัตถุดิบ+ค่าอุปกรณ์)/จ านวนที่ผลิตได้ 
ต้นทุนการผลิต/กล่อง(12) =(220.04+27.72)/12=20.65 

 

 
 
 
 

รายการ จ านวน หน่วย/กรัม จ านวนเงิน/
บาท 

จ านวนที่ใช้/
หน่วย 

รวมต้นทุน/บาท 

ค่าวัตถุดิบ  
เห็ดเข็มทอง 1 ถุง 500 25 500 25 
แครอท 1 ถุง 1,000 15 500 7.5 
เห็ดนางรมหลวงใหญ่ 4 ถุง 2,000 110 2,000 110 
ซีอ๊ิวขาว 1 ขวด 700 45 9 0.58 
รสดีเห็ดหอม 1 ถุง 165 23 9 1.25 
น้ ามันงา 1 ขวด 150 23 2 0.31 
เกลือหิมาลัย 1 ถุง 50 20 1 0.4 
กระเทียม 1 ถุง 100 20 5 1 
พริกไทย 1 โหล 100 60 2.5 1.5 
ขิง 1 ถุง 300 30 250 25 
กะหล่ าปลี 1 ถุง 500 35 450 31.5 
พริกสด 1 ถุง 500 40 200 16 
รวม  220.04 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  
กล่อง 1 ถุง 100 135 12 16.2 
ไม้ลูกชิ้น 1 ถุง 150 69 12 5.52 
โลโก ้     6 
รวม 1 แผ่น 20 10 12 27.72 
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7.4 การวิเคราะห์ผังการผลิต 

จากการด าเนินงานสามารถเขียนกระบวนการผลิตออกเป็นแผนผังล าดับขั้นตอนการด าเนินงานและ
สามารถวิเคราะห์แผนผังการผลิตได้ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( ภาพที่ 7 การวิเคราะหแ์ผนผังการผลิต )  

ไส้กรอกเห็ด (เจ) 

หั่นเห็ด หั่นแครอท 
30 นาที/3 กก.

นึ่งเห็ดและแครอท 
30 นาที/3กก. 

ปรุงรสชาติเห็ดกับ 
แครอท 10 นาท ี
 

น าไปตาก 1ชม. 

ท าการอบไส้
กรอก25 นาท ี

จัดใส่กล่อง 
15 นาที 

น าส่งลูกค้า 
20-30 นาที 

ล้างไส้ 5 นาที 

( ระห่างรอท าการจัดกล่องบรรจุไส้กรอก ) 

พัก 5 นาท ี

หมักท้ิงไว้ 10-15 

นาท ี

ยัดไส้กรอก
และมัดไส้กรอก 
30 นาท ี
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ค าอธิบาย ระยะ 
ทาง 

(เมตร) 

ระยะ 
เวลา 
(ซม.) 

สัญลักษณ์ หมาย
เหตุ 

   ปฏิบัติงาน 
 

เคลื่อนย้า
ย 
 

พัก 
 

ตรวจสอบ 
 

เก็บ 
 

 

หั่นเห็ดและหั่นแค
รอท 

 30 นาที      3กก./30 
นาท ี

นึ่งเห็ดและหั่นแค
รอท 

 30 นาที      3กก./30 
นาท ี

พักให้หายร้อน  5 นาที 
  

     

ปรุงรสชาติเห็ดกับแค
รอท 

 10 นาท ี           3กก./ 
10 นาที 

ล้างไส้  5 นาที 

      

     

หมักท้ิงไว้  10-15 นาท ี        

 

   

ยัดไส้กรอกและมัดไส้
กรอก 

 30 นาที 

 

           

น าไปตากแดด   
1ซม. 

 

 

 
   

   

ท าการอบไส้กรอก  25 นาที 

      

    5กก./25 
นาท ี

จัดใส่กล่องบรรจุ
ภัณฑ์ 

 15 นาที 

 

       

น าส่งลูกค้า  20-30 นาท ี        

 

    

รวม  4 ชม.25 น.             

อัตราการผลติ/หน่วย =  265/12 = 22.08 นาที/กล่อง 

สามารถวิเคราะห์เครือข่ายการท างานได้ ดังนี้ 

( ตารางที่ 12 วิเคราะห์เครือข่ายการท างาน ) 
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7.5 การวิเคราะห์การออกแบบการผลิต 

จากการด าเนินงานสามารถเขียนล าดับขั้นตอนการผลิตได้ดังนี้ 
 

ล าดับ กิจกรรม กิจกรรมท าก่อน ระยะเวลา(นาที) 

A หั่นเห็ดและหั่นแครอท - 30 นาที 

B นึ่งเห็ดและนึ่งแครอท A 30 นาที 

C พักให้หายร้อน B 5 นาที 

D 
 

ปรุงรสชาติเห็ดกับ 
แครอท 

C 10 นาท ี

E ล้างไส้ - 5 นาที 

F หมักท้ิงไว้ D 10-15 นาท ี

G ยัดไส้กรอกและมัดไส้กรอก E,F 30 นาที 

H น าไปตากแดด G 1 ซม. 

I ท าการอบไส้กรอกและเตรียมเครื่อง
เคียง 

H 25 นาที 

J จัดใส่กล่องบรรจุภัณฑ์ I 15 นาที 

 
(ตารางท่ี 13 การเรียงล าดับก่อนหลังของกิจกรรม) 
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สามารถวิเคราะห์เครือข่ายการท างานได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ภาพที ่8 การวิเคราะห์การออกแบบการผลิตจากด าเนินงานสามารถเขียนล าดับขั้นตอนการผลิต ) 
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7.6 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

จากการด าเนินงานดังกล่าวสามารถใช้เทคนิค การหาเส้นทางวิกฤต (Ceitical Path Methcd : CPM) 

ในการวางแผนและครบคุมการผลิตได้ดังนี้ 

 

กิจกรรม ES EF LS LF TF 
A 0 30 0 30 0 
B 30 60 30 60 0 
C 60 65 60 65 0 
D 65 75 65 75 0 
E 0 5 80 85 80 
F 75 90 75 90 0 
G 90 120 90 120 0 
H 120 180 120 180 0 
I 180 250 180 205 0 
J 205 220 205 225 0 

 
( ตารางที่ 14 วิเคราะห์เครือข่ายการท างาน ) 

 
 
สรุปผล 
กิจกรรมที่ช้าได้ ได้แก่ กิจกรรม E ช้าได้ 80 นาท ี
กิจกรรมที่ช้าไม่ได้ ได้แก่ กิจกรรม A,B,C,D,F,G,H,I,J 
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ค าอธิบาย ระยะ 

ทาง 
(เมตร) 

ระยะ 
เวลา 
(ซม.) 

สัญลักษณ์ หมาย
เหตุ 

   ปฏิบัติงาน 
 

เคลื่อนย้า
ย 
 

พัก 
 

ตรวจสอบ 
 

เก็บ 
 

 

หั่นเห็ดและหั่นแค
รอท 

 30 นาที      3กก./30 
นาท ี

นึ่งเห็ดและหั่นแค
รอท 

 30 นาที      3กก./30 
นาท ี

พักให้หายร้อน  5 นาที 
  

     

ปรุงรสชาติเห็ดกับแค
รอท 

 10 นาท ี           3กก./ 
10 นาที 

ล้างไส้  5 นาที 

      

     

หมักท้ิงไว้  10-15 นาท ี        

 

   

ยัดไส้กรอกและมัดไส้
กรอก 

 30 นาที 

 

           

น าไปตากแดด   
1ซม. 

 

 

 
   

   

ท าการอบไส้กรอก  25 นาที 

      

    5กก./25 
นาท ี

จัดใส่กล่องบรรจุ
ภัณฑ์ 

 15 นาที 

 

       

น าส่งลูกค้า  20-30 นาท ี        

 

    

รวม  4 ซม.25 น.             
อัตราการผลิต/หน่วย =  265/12 = 22.08 นาที/กล่อง 

7.7 การปรับผังการผลิต 
จากการด าเนินงานดังกล่าวสามารถปรับผังการผลิตได้ดังนี้ 

( ตารางที่ 15 การปรับผังการผลิต ) 
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8. แผนการตลาด  

 8.1 เป้าหมายทางการตลาด  
 กลุ่มที่มีค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ให้ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพ โดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีความกังคมเรื่องสุขภาพ และในบางคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และต้องเผชิญกับภาวะของโรคต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาวะของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง หรือ โรคมะเร็ง หรือบางคนอยู่ในภาวะน้ าหนักเกิน ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้องรังได้ เป็นต้น  
  

8.2 การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย  
1.กลุ่มลูกค้าที่รับประทานอาหารเจ 
2.กลุ่มลูกค้าที่รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 
3.อาหารที่มีกลุ่มลูกค้าเดียวกันและสินค้าทางร้านเรามีความสอดคล้องกัน 
4.กลุ่มลูกค้าใหม่ๆท่ียังไม่เคยลองทานผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเห็ดเจมาก่อน  

 
8.3 กลยุทธ์ทางการตลาด  
8.3.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  

ไส้กรอกเห็ดเจเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ ไส้กรอกเห็ด “อะหรือ” เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนรักสุขภาพมีส่วนผสมหลักคือ เห็ดออริจิ เห็ดเข็มทอง เห็ดนางฟ้า แค
รอก เหมาะส าหรับคนที่รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพที่ต้องการโปรตีนให้แก่ ร่างกายคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์  
และส าหรับคนที่ต้องการลดน้ าหนัก ทานแล้วไม่ก่อให้เกิดโรคอ้วน 
 

ประโยชน์ของเห็ดออริจิ เห็ดเข็มทอง เห็ดนางฟ้า แครอท 
-โรคเบาหวาน  
-โรคความดันโลหิตสูง  
-โรคหัวใจ  
-โรคหลอดเลือดสมอง 

  -โรคมะเร็ง หรือ โรคมะเร็ง 
-ป้องกันโรคตาฝาง 
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( ภาพที ่9 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ) 
 

8.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา  
ก าหนดราคาที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป โดยตั้งให้เหมาะสมกับปริมาณของสินค้าต่อหน่วย และ 

ค านึงถึงความสามารถในการซื้อ โดยไม่ถูกและแพงจนเกินไป มีการส ารวจราคาในท้องตลาด และค านวณ
ต้นทุนการผลิต ในการตั้งราคาสินค้าที่กลุ่มลูกค้าสามารถซื้อได้และสอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย โดยมีการตั้ง
ราคาดังนี้ กล่องขนาด 100 กรัม ราคา 35 บาท และ 3 กล่อง 100 บาท   

8.3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
1. วางจ าหน่ายตามร้านค้าท่ีได้รวมสร้างเครือข่ายไว้ 
2. มีการรับออเดอร์จากการสร้างเพจ ไส้กรอกเห็ด (อะหรือ) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขายออนไลน์  
8.3.4 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด  
 1. การโปรโมทร้านผ่านเว็บเพจ ไส้กรอกเห็ด (อะหรือ)  
 2. การสร้างสตอรี่ผ่าน Content การให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของเห็ด 3 อย่าง 
 3. การจัดบริการจัดส่งสินค้าฟรี  
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8.4 กิจกรรมหรือการด าเนินการทางการตลาด 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

( ภาพที ่10 กิจกรรมหรือการด าเนินการทางการตลาด ) 
 
1. การเข้าไปเสนอสินค้ากับร้านต่างๆ โดยบอกถึงความแตกต่างเรื่องของรสชาติ และกลิ่นที่มีความ

แตกต่างจากไส้กรอกทั่วไป บอกถึงจุดเด่นหลักๆของผลิตภัณฑ์อย่างเช่น ท ามาจากเห็ด ไม่ใส่ผงชูรส ไม่มีแป้ง 
และเนื้อสัตว์  

2.น าสินค้าไปให้ร้านอาหารทดลองชิม เพ่ือปะกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าไปจ าหน่ายในร้าน 
3. สร้างเพจใน facebook เพ่ือโฆษณาสินค้าให้เป็นที่รู้จัดในโลกออนไลน์ 

 
8.5 แผนการขายสินค้า 
    สถานประกอบการในการขายสินค้า 

182 หอพักเอสบีไอ หมู่15 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ห้อง14ไปรษณีย3์1000 
อุปกรณ์ เครื่องมือ และของตกแต่ง ในการขายสินค้า   
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8.5.1 การขายสินค้าแบบออนไลน์ 
8.5.1.1 ที่ตั้งสถานที่ : เพจ Facebook  

รายละเอียด : ใช้ส าหรับการโพตส์ขายสินค้า ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ การตอบแชทลูกค้า น าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า รสชาติ ราคา ระยะเวลาในการส่งสินค้า 

 
( ภาพที ่11 การขายสินค้าแบบออนไลน์ ) 

 
8..5.1.2 การโฆษณาออนไลน์ 

 
( ภาพที่ 12 การโฆษณาออนไลน์ ) 
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(ภาพท่ี 13 การโฆษณาออนไลน์) 

8.5.2 การขายแบบออฟไลน์  
ที่ตั้งสถานที่ : ร้านกะเพราถาด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
รายละเอียด : แหล่งฝากขายสินค้าและทดลองการฝากขาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( ภาพที่ 14 การขายแบบออฟไลน์ ) 
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สถานที่ตั้ง : ร้านรักเจ บ้านรกัเจ  
รายละเอียด : แหล่งฝากขายสินค้าและทดลองการฝากขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( ภาพที ่15 การขายแบบออฟไลน์ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

42 
 

9. แผนการเงิน  

      9.1 ประมาณการในการลงทุน 
  

ล าดับ รายการ ทุนของเจ้าของ เงินร่วมลงทุน เงินกู้ รวมมูลค่า 
1 ลงทุนครั้งที่ 1 กลุ่ม

ผู้ประกอบการ 
1,050 - 1,050 

 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิน  1,050 
 

(ตารางที ่16 ประมาณการในการลงทุน) 
     

  9.2 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน  
     
ล าดับ รายการ การใช้งาน ราคาทุน อายุ 

1 เตาอบไฟฟ้า ใช้ส าหรับอบไส้กรอก - - 
2 หม้อนึ่ง ใช้ส าหรับนึ่งเห็ดและแครอท - - 
3 กะละมัง ใช้ส าหรับล้างผัก - - 
4 เขียง ใช้ส าหรับหั่นเห็ด แครอท และผัก - - 
5 มีด ใช้ส าหรับหั่นเห็ด แครอท และผัก - - 
6 กรรไกร ใช้ส าหรับตัดไส้เทียม และไส้กรอกเห็ด - - 
7 คีมคีบ ใช้ส าหรับคีบไส้กรอกใส่กล่องบรรจุภัณฑ์   

รวมมูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจปัจจุบัน                                                      - 
 

( ตารางที่ 17 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ) 
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การประมาณเป้าหมายและยอดขาย 

เป้าหมาย 

รายได้ 

9.3 ประมาณการเป้าหมายและรายได้จากการขายสินค้า  

 
( ตารางที่ 18 ประมาณการเป้าหมายและรายได้จากการขายสินค้า ) 

 
 
 
      
 
 
  
 
 
                                      

 
 

( ภาพที ่16 การประมาณเป้าหมายและยอดขาย ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม

เปา้หมาย 1,250 1,625 1,875 2,000 2,125 2,250 2,375 2,500 2,625 2,750 2,875 3,000
27,250

รายได้ 175 955 1,040 1,755 4,150 1,850 1,100 1,200 2,675 2,540 2995 3425 23,930

สัปดาห์
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9.4 รายการทางบัญชี  

รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ

30/ก.ค/63   ลงทุน 301 1(1) 1,050.00      1,050.00     

ไส้เทียม 501 1(2) 240

เห็ดนางฟา้ 501 120

พริก 501 20

กะหล ่าปลี 501 25

ขิง 501 20

กระเทียม 501 20

แครอท 501 10

น ่ามนังา 501 23

พริกไทย 501 56

เกลือหิมาลัย 501 20

ซีอิว๋ขาว 501 20

รสดีเห็ด 501 12

เชือกมดัไส้กรอก 502 20

กล่อง 502 135

ไมจ้ิ ม 502 69

ถุงหูหิ ว 502 45

รวมค่าใช้จ่าย 855.00       195.00       

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ35 จ่านวน 5 กล่อง 401 175.00        

ปิดยอดขายสัปดาห์ที  1 175.00        370.00       

เงินฝากธนาคาร

ว/ด/ป

เงินสด

รายการ รหัสบัญชี ใบเสร็จ

( ตารางที่ 19 รายการทางบัญชี ) 
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( ตารางที่ 20 รายการทางบัญชี ) 

 
 
 

รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ

3/ส.ค/64 เห็ดนางฟา้ 501 2(1) 300

แครอท 501 20

กะหล ่าปลี 501 50

เห็ดเข็ม 501 50

กระเทียม 501 20

ถุงมอื 502 15

รวมค่าใช้จ่าย 455.00       85.00-         

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ35 จ่านวน 3 กล่อง 401 105

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 21 กล่อง 401 700

ขายแบบสดจ่านวน 3 กล่อง 401 150

ปิดยอดขายสัปดาห์ที  2 955.00        870.00       

รหัสบัญชี ใบเสร็จรายการ

เงินสด เงินฝากธนาคาร

ว/ด/ป
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( ตารางที่ 21 รายการทางบัญชี ) 

 
 
 
 
 

รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ

10/ส.ค/63 แครอท 501 3(1) 60

กะหล ่าปลี 501 3(2) 30

เห็ดเข็ม 501 3(3) 65

เห็ดออริจิ 501 239.70       

รสดีเห็ด 501 23

รวมค่าใช้จ่าย 417.70       452.30       

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 4 กล่อง 401 140

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 27 กล่อง 401 900

ปิดยอดขายสัปดาห์ที  3 1,040.00      1,492.30     

เงินสด เงินฝากธนาคาร

รหัสบัญชี ใบเสร็จว/ด/ป รายการ
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รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ

22/ส.ค/63 เห็ดนางฟา้ 501 5(1) 540

เห็ดเข็ม 501 78

แครอท 501 60

กะหล ่าปลี 501 70

พริก 501 20

ขิง 501 20

รวมค่าใช้จ่าย 788.00       963.30       

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 20 กล่อง 401 700

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 9 กล่อง 401 300

ขายแบบสด 3 กล่อง 100 จ่านวน 12 กล่อง 401 400

ปิดยอดขายวันที  22/ส.ค/63 1,400.00      2,363.30     

24/ส.ค/63 เห็ดนางฟา้ 501 5(2) 480

เห็ดเข็ม 501 117

กะหล ่าปลี 501 70

พริก 501 20

ขิง 501 20

รวมค่าใช้จ่าย 707.00       1,656.30     

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 20 กล่อง 401 700

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 15 กล่อง 401 500

ปิดยอดขายวันที  24/ส.ค/63 1,200.00      2,856.30     

เงินค้างในบัญชี 8.87

น่าเงินฝากธนาคาร 101 300 2,556.30     300 308.87

น่าเงินสดออกจากธนาคาร 301 8 300.87

รหัสบัญชี ใบเสร็จ

เงินสด เงินฝากธนาคาร

ว/ด/ป รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ตารางที่ 22 รายการทางบัญชี) 

ตา
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รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ

17/ส.ค/63 ขิง 501 4(1) 20

พริก 501 4(2) 20

เห็ดออริจิ 501 130

กะหล ่าปลี 501 45

เห็ดเข็ม 501 39

ไส้เทียม 501 240

แครอท 501 30

รวมค่าใช้จ่าย 524.00       968.30       

ขายไส้กรอกเห็ดขายกล่องละ 35 จ่านวน 3 กล่อง 401 105

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 12 กล่อง 401 400

ปิดยอดขายวันที  17/ส.ค/63 505.00        1,473.30     

20/ส.ค/63 เห็ดออริจิ 501 4(3) 413

เห็ดเข็ม 501 4(4) 136.50       

แครอท 501 4(5) 87.50        

ไส้เทียม 501 240

รสดีเห็ด 501 95

รวมค่าใช้จ่าย 972.00       501.30       

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 10 กล่อง 401 350

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 27 กล่อง 401 900

ปิดยอดขายวันที  20/ส.ค/63 1,250.00      1,751.30     

ปิดยอดขายสัปดาห์ที  4 1,755.00      

ว/ด/ป รายการ รหัสบัญชี ใบเสร็จ

เงินสด เงินฝากธนาคาร

(ตารงที่ 23 รายการทางบัญชี) 
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รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ

22/ส.ค/63 เห็ดนางฟา้ 501 5(1) 540

เห็ดเข็ม 501 78

แครอท 501 60

กะหล ่าปลี 501 70

พริก 501 20

ขิง 501 20

รวมค่าใช้จ่าย 788.00       963.30       

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 20 กล่อง 401 700

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 9 กล่อง 401 300

ขายแบบสด 3 กล่อง 100 จ่านวน 12 กล่อง 401 400

ปิดยอดขายวันที  22/ส.ค/63 1,400.00      2,363.30     

24/ส.ค/63 เห็ดนางฟา้ 501 5(2) 480

เห็ดเข็ม 501 117

กะหล ่าปลี 501 70

พริก 501 20

ขิง 501 20

รวมค่าใช้จ่าย 707.00       1,656.30     

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 20 กล่อง 401 700

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 15 กล่อง 401 500

ปิดยอดขายวันที  24/ส.ค/63 1,200.00      2,856.30     

เงินค้างในบัญชี 8.87

น่าเงินฝากธนาคาร 101 300 2,556.30     300 308.87

น่าเงินสดออกจากธนาคาร 301 8 300.87

รหัสบัญชี ใบเสร็จ

เงินสด เงินฝากธนาคาร

ว/ด/ป รายการ

(ตารางที่ 24 รายการทางบัญชี) 
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( ตารางที่ 25 รายการทางบัญชี ) 
 
 
 

  

26/ส.ค/63 เห็ดนางฟา้ 501 5(3) 900

เห็ดเข็ม 501 117

แครอท 501 60

กะหล ่าปลี 501 40

พริก 501 30

ขิง 501 30

น ่ามนังา 501 49

รวมค่าใช้จ่าย 1,226.00     1,330.30     

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 30 กล่อง 401 1,050.00      

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 15 กล่อง 401 500

ปิดยอดขายวันที  26 1,550.00      2,880.30     

ปิดยอดขายสัปดาห์ที  5 4,150.00      

รวมยอดขาย 5 สัปดาห์ 8,075.00      



 
 

51 
 รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ

31/ส.ค/63 เห็ดนางฟา้ 501 6(1) 120

เห็ดเข็ม 501 25

แครอท 501 20

กะหล ่าปลี 501 35

ขิง 501 40

พริก 501 20

รวมค่าใช้จ่าย 260.00       2,620.30     

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 9 กล่อง 401 315

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 6 กล่อง 401 200

ปิดยอดขายวันที  31/ส.ค/63 515.00        3,135.30     

1/ก.ย/63 น่าเงินฝากธนาคาร 102 105 3,030.30     105 405.87

3/ก.ย/63 เห็ดออริจิ 501 6(2) 236

เห็ดเข็ม 501 6(3) 50

เห็ดนางฟา้ 501 6(4) 120

แครอท 501 35

กะหล ่าปลี 501 70

ขิง 501 20

รวมค่าใช้จ่าย 531.00       2,499.30     

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 1 กล่อง 401 35

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 21 กล่อง 401 700

ขายแบบสด 3 กล่อง 100 จ่านวน 18 กล่อง 401 600

ปิดยอดขายวันที  3/ก.ย/63 1,335.00      3,834.30     

ปิดยอดขายสัปดาห์ที  6 101 1,850.00      

น่าเงินจากการขายฝากธนาคาร 102 1,850        1,984.30     1,850.00     

น่าเงินสดฝากธนาคาร 402 1,347        637.30       1,347.00     3,602.87     

5/ก.ย/63 ค่าธรรมเนียม 503 20 3,582.87     

7/ก.ย/63 ดอกเบี ยจากธนาคาร 401 0.01 3,582.88     

รหัสบัญชี ใบเสร็จ

เงินสด เงินฝากธนาคาร

ว/ด/ป รายการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ตารางที่ 26 รายการทางบัญชี) 
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(ตารางที่ 27 รายการทางบัญชี) 

รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ

10/ก.ย/63 เห็ดออริจิ 501 7(1) 325

เห็ดเข็ม 501 7(2) 50

แครอท 501 40            

กะหล ่าปลี 501 30

ขิง 501 20

พริก 501 20

รวมค่าใช้จ่าย 485.00       152.30       

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 20 กล่อง 401 700

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 12 กล่อง 401 400

ปิดยอดขายสัปดาห์ที  7 1,100.00 1,252.30

11/ก.ย/63 ถอนใช้ส่วนตัว 302 100 3,482.88     

เพื อนคืน+เพิ มทุน 301 200 3,682.88     

12/ก.ย/63 ถอนใช้ส่วนตัว 302 1,000.00     2,682.88     

เพื อนคืน 301 1,000.00     3,682.88     

ว/ด/ป รายการ รหัสบัญชี ใบเสร็จ

เงินสด เงินฝากธนาคาร
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รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ

14/ก.ย/63 ไส้เทียม 501 8(1) 240

เห็ดนางฟา้ 501 120

เห็ดเข็ม 501 25

พริก 501 20

ขิง 501 40

กะหล ่าปลี 501 60            

แครอท 501 40

รวมค่าใช้จ่าย 545.00       707.30

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 9 กล่อง 401 315.00        

 ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 6 กล่อง 401 200.00        

ปิดยอดขาย 14/ก.ย./63 515 1,222.30     

17/ก.ย/63 เห็ดนางฟา้ 501 8(2) 180

เห็ดเข็ม 501 60

รวมค่าใช้จ่าย 240.00       982.30       

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 11 กล่อง 401 385

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 9 กล่อง 401 300

ปิดยอดขายวันที  17/ก.ย/63 685 1,667.30     

ปิดยอดขายสัปดาห์ที  8 1,200.00

19/ก.ย/63 น่าเงินฝากธนาคาร 102 520 1,147.30 520 4,202.88     

เงินฝากธนาคาร

ว/ด/ป รายการ รหัสบัญชี ใบเสร็จ

เงินสด

(ตารางที่ 28 รายการทางบัญชี) 
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รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ

21/ก.ย/63 เห็ดเข็ม 501 9(1) 98

เห็ดนางฟา้ 501 300

ไส้เทียม 501 240

กะหล ่าปลี 501 60

พริก 501 40

แครอท 501 60

ขิง 501 20

รวมค่าใช้จ่าย 818.00       329.30       

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 25 กล่อง 401 875

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 15 กล่อง 401 500

ปิดยอดขายวันที  21/ก.ย/63 1,375.00      1,704.30     

24/ก.ย/63 เห็ดเข็ม 501 9(2) 98

เห็ดนางฟา้ 501 240

กะหล ่าปลี 501 30

แครอท 501 40

รวมค่าใช้จ่าย 408.00       1,296.30

ขายไส้กรอกกล่องละ 35 จ่านวน 20 กล่อง 401 700

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 18 กล่อง 401 600

ปิดยอดขายวันที  24/ก.ย/63 1,300.00 2,596.30

ปิดยอดขายสัปดาห์ที  9 2,675.00

25/ก.ย/63 น่าเงินออกจากธนาคาร 301 400 2,996.30 400 3,802.88     

เงินสด เงินฝากธนาคาร

ว/ด/ป รายการ รหัสบัญชี ใบเสร็จ

(ตารางที่ 29 รายการทางบัญชี) 
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รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ

28/ก.ย/63 เห็ดเข็ม 501 10(1) 98

เห็ดนางฟา้ 501 360

แครอท 501 80

กะหล ่าปลี 501 120

ขิง 501 40

พริก 501 50

กล่อง 502 135

ถุงหูหิ ว 502 45

รวมค่าใช้จ่าย 928.00       2,068.30     

  ขายไส้กรอกแบบสด 401 300

  ขายไส้กรอกกล่อง 35 จ่านวน 24 กล่อง 401 840

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 15 กล่อง 401 400.00        

ปิดยอดขายวันที  28/ก.ย/63 1,540.00      3,608.30     

30/ก.ย/63 เห็ดเข็ม 501 98            

เห็ดนางฟา้ 501 240

น ่ามนังา 501 49

รวมค่าใช้จ่าย 387.00       3,221.30

  ขายไส้กรอกกล่อง 35 จ่านวน 20 กล่อง 401 700

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 9 กล่อง 401 300

ปิดยอดขายวันที  30/ก.ย/63 1,000 4,221.30

ปิดยอดขายสัปดาห์ที  10 2,540.00

ว/ด/ป รายการ รหัสบัญชี ใบเสร็จ

เงินสด เงินฝากธนาคาร

(ตารางที่ 30 รายการทางบัญชี) 
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รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ

6/ต.ค/63 เห็ดนางฟา้ 501 11(1) 420

เห็ดเข็ม 501 11(2) 35

เห็ดออริจิ 501 164

แครอท 501 35

ขิง 501 40

พริก 501 20

กะหล ่าปลี 501 120

ซีอิว๋ขาว 501 51

รวมค่าใช้จ่าย 885.00       3,336.30     

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 23 กล่อง 401 1,120          

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 9 กล่อง 401 300            

ขายแบบสด 401 300            

ปิดยอดขายวันที  6/ต.ค/63 1,720          5,056.30     

8/ต.ค/63 เห็ดนางฟา้ 501 11(3) 240

เห็ดออริจิ 501 11(4) 108

เห็ดเข็ม 501 19

ขิง 501 20

พริก 501 20

แครอท 501 14

กะหล ่าปลี 501 80

รวมค่าใช้จ่าย 501           4,555.30     

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 25 กล่อง 401 875

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 12 กล่อง 401 400

ปิดยอดขายวันที  8/ต.ค/63 1,275          5,830.30     

ปิดยอดขายสัปดาห์ที  11 2,995          

5/ต.ค/63 หักค่าธรรมเนียม 503 20 3,782.88     

8/ต.ค/63 น่าเงินสดฝากธนาคาร 102 5,600        230.30       5,600         9,382.88     

เงินฝากธนาคาร

ว/ด/ป รายการ รหัสบัญชี ใบเสร็จ

เงินสด

(ตารางที่ 31 รายการทางบัญชี) 
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รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ

12/ต.ค/63 เห็ดนางฟา้ 501 12(1) 600

เห็ดเข็ม 501 200

ขิง 501 40

พริก 501 40

แครอท 501 60

กะหล ่าปลี 501 125

ไส้เทียม 501 240

รวมค่าใช้จ่าย 1,305        1,074.70-     

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 33 กล่อง 401 1,155          

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 15 กล่อง 401 500

ขายแบบสด 401 500

ปิดยอดขายวันที  12/ต.ค/63 2,155          1,080.30     

เห็ดนางฟา้ 501 12(2) 520

เห็ดเข็ม 501 70

แครอท 501 20

กะหล ่าปลี 501 50

รวมค่าใช้จ่าย 660 420.30       

ขายไส้กรอกเห็ดกล่องละ 35 จ่านวน 24 จ่านวน 401 840

ขายไส้กรอกเห็ด 3 กล่อง 100 จ่านวน 12 กล่อง 401 400

ขายแบบสด 401 100

ปิดยอดขายวันที  14/ต.ค/63 1,340          1,760         

ปิดยอดขายสัปดาห์ที  12 3,495          

ปิดยอดสัปดาห์ที  6 - สัปดาห์ที  12 15,855.00    

ใบเสร็จ

เงินสด เงินฝากธนาคาร

ว/ด/ป รายการ รหัสบัญชี

(ตารางที่ 32 รายการทางบัญชี)บัญช)ี 
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 9.5 รายการทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพท่ี 17 รายการทางการเงิน) 
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(หน่วย: บาท)

ยอดขาย 8,075.00    

หัก ตน้ทุนการผลติ

  คา่ใชจ้า่ยวตัถดุบิในการผลติ 5,944.70    

ก าไรขัน้ตน้ 2,130.30    

                ธรุกจิไสก้รอกเห็ด

               งบก าไรขาดทุน

ส าหรับระยะเวลา สปัดาหท์ี ่1-5 

(หน่วย:บาท)

ยอดขาย 23930

13,433.70   

464

ก าไรขัน้ตน้ 10,032.30   

40.00        

ก าไรสทุธิ 9,992.30    

   คา่ธรรมเนยีม

ส าหรับระยะเวลา สปัดาหท์ี ่1-12

หกั ตน้ทุนการผลติ

   คา่ใชจ้า่ยวตัถุดบิในการผลติ (501)

   คา่ใชจ้า่ยในการผลติ (502)

หกั ตน้ทุนการผลติ

ธรุกจิไสก้รอกเห็ด

งบก าไรขาดทุน

      9.6 งบก าไรขาดทุน  

 
 

 
 

(ตารางท่ี 33 งบก าไรขาดทุน) 
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      9.7 งบดุล  

 
 

 

(ตารางท่ี 34 งบดุล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงนิสด 2,880.30   ทุน 1,050.00 

เงนิฝากธนาคาร 300.00     บวก ก าไรสทุธิ 2,130.30 

รวมสนิทรัพย์ 3,180.30   รวม หนีส้นิสว่นของเจา้ของ 3,180.30 

งบดลุ

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563

สนิทรัพยห์มนุเวยีน สว่นของเจา้ของ

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของสนิทรัพย์

เงนิสด 1,760.30   ทุน 1,150       

เงนิฝากธนาคาร 9,382.88   เจา้หนี้ 0.88        

รวมสนิทรัพย์ 11,143.18 บวก ก าไรสทุธิ 9,992.30   

11,143.18 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน สว่นของเจา้ของ

ไสก้รอกเห็ดเจ

งบดลุ

ส าหรับระยะเวลา สปัดาหท์ี ่1-12 

สนิทรัพย์ หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ
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      9.8 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 

รายการวิเคราะห์ 5 สัปดาห ์ 12 สัปดาห ์

การวัดความสามารถในการ
บริหารงาน 
 

  

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) 

66.98% 90% 

 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (ROE) 

66.98% 90% 

ก าไรขั้นต้น (เปอร์เซ็นต์) - - 

อัตราก าไรจากการด าเนินการ 
(เปอร์เซ็นต์) 

26.38% 41.76% 

อัตราก าไรสุทธิ (เปอร์เซ็นต์) 26.38% 41.76% 

 

(ตารางท่ี 35 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน) 
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  9.9 การวิเคราะห์รายได้เปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิต  
 

 
(ตารางท่ี 36 การวิเคราะห์รายได้เปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ภาพที่ 18 ปริมาณการรายได้และต้นทุนขาย)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
รวม

รายได้ 175 955 1,040 1,755 4,150 1,850 1,100 1,200 2,675 2,540 2,995 3,495     
23,930 

ต้นทนุขาย 855 455 417.7 1,496 2,721 791 485 785 1,226 1,315 1,386     1,765     
13,698 

สัปดาห์
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10. แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง 
  

ล าดับ ลักษณะปัญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แนวทางในการแก้ไข 
1. เนื่องจากเป็นสินค้าใหม่ท าให้ยังไม่เป็น

ที่รู้จักของลูกค้า 
สินค้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
ยาก เพราะลูกค้าเคยชิน
กับการรับประทานไส้
กรอกทั่วไปตาม
ท้องตลาด 

น าสินค้าไปให้ลูกค้าลอง
ชิมและมีการตั้งเพจ 
Facebook เพ่ือให้สินค้า
เป็นที่รู้จักและลูกค้า
เข้าถึงสินค้าได้ง่าย 

2. วัตถุดิบอย่าง เช่นเห็ดมีการขาดตลาด
บ่อยและไม่มีการแจ้งร่วงหน้า 

ไม่มีเห็ดในการผลิต ท าให้
ลูกค้ารอสินค้านาน 

หาร้านที่จ าหน่ายเห็ดที่มี
ลักษณะเดียวกันส ารองไว้ 

3. ราคาเห็ดในแต่ช่วงฤดูกาลไม่คงท่ี ต้นทุนของสินค้าเพ่ิมข้ึน
จากเดิม อาจท าให้ผล
ก าไรลดลง 

ไปซื้อแต่ละครั้งต้องซื้อ
เป็นจ านวนมากเพ่ือให้
ราคาที่ถูกลง 

 
(ตารางท่ี 37 แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง) 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาพประกอบการด าเนินงาน (รายสัปดาห์) 
สัปดาห์ที่ 1 
1.โพต์ทขายสินค้าผ่านหน้า Facebook ส่วนตัว 
2.เปิดรับออเดอร์ก่อนล่วงหน้าก่อนผลิต 
3.น าเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ 
4.ทดสอบรสชาติที่ลูกค้าพ่ึงพอใจ โดยการให้ลูกค้าชิม 
5.น าเสนอจุดเด่นของตัวสินค้า 
6.จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ใกล้เคียง ที่ต้นทุนถูกกว่า 
7.ผลิตสินค้าตามออเดอร์ 
8.แพ็คสินค้าและพร้อมส่งให้กับลูกค้า 
9.สรุปยอดในการขายแตล่ะสัปดาห์ ทุกๆ วันพฤหัสบดี ยอดขาย = 175 บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพที่ 19 การด าเนินงานในสัปดาห์ที่ 1)



 

สัปดาห์ที่ 2 
1.โพต์ทขายสินค้าผ่านหน้า Facebook ส่วนตัว 
2.โพต์ทขายสินค้าหน้าเพจหลัก 
3.น าเสนอจุดเด่นของตัวสินค้า 
4.เปิดรับออเดอร์ก่อนล่วงหน้าก่อนผลิต 
5.จัดหาวัตถุดิบ เพื่อท าการผลิต 
6.ผลิตสินค้าตามออเดอร์ 
7.แพ็คสินค้าและพร้อมส่งให้กับลูกค้า 
8.สรุปยอดในการขายแต่สัปดาห์ ทุกๆ วันพฤหัสบดี ยอดขาย = 955 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพท่ี 20 การด าเนินงานในสัปดาห์ที่ 2) 



 

 
สัปดาห์ที่ 3 
1.โพต์ทขายสินค้าผ่านหน้า Facebook ส่วนตัว ของแต่ละสมาชิก 
2.โพต์ทขายสินค้าหน้าเพจหลัก 
3.น าเสนอจุดเด่นของตัวสินค้า 
4.จัดหาวัตถุดิบ เพื่อท าการผลิต 
5.ผลิตสินค้าตามออเดอร์ 
6.แพ็คสินค้าและพร้อมส่งให้กับลูกค้า 
8.สรุปยอดในการขายแตล่ะสัปดาห์ ทุกๆ วันพฤหัสบดี ยอดขาย = 1,040 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพท่ี 21 การด าเนินงานในสัปดาห์ที่ 3)



 

 
 
สัปดาห์ที่ 4 
1.โพต์ทขายสินค้าผ่านหน้า Facebook ส่วนตัว ของแต่ละสมาชิก 
2.โพต์ทขายสินค้าหน้าเพจหลัก 
3.เปิดรับออเดอร์ก่อนล่วงหน้าก่อนผลิต 
4.จัดหาวัตถุดิบ เพื่อท าการผลิต 
5.ผลิตสินค้าตามออเดอร์ 
6.แพ็คสินค้าและพร้อมส่งให้กับลูกค้า 
7.สรุปยอดในการขายแตล่ะสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ยอดขาย = 1,755 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพท่ี 22 การด าเนินงานในสัปดาห์ที่ 4) 



 

สัปดาห์ที่ 5 
1.โพต์ทขาย 
สินค้าผ่านหน้า Facebook ส่วนตัว ของแต่ละสมาชิก 
2.เปิดรับออเดอร์ก่อนล่วงหน้าก่อนผลิต 
3.หากลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพ่ิมเติม 
4.จัดหาวัตถุดิบ เพื่อท าการผลิต 
5.ผลิตสินค้าตามออเดอร์ 
6.แพ็คสินค้าและพร้อมส่งให้กับลูกค้า 
7.ประชุมแลกเปลี่ยนความคิด 
8.สรุปยอดในการขายแต่ละสัปดาห์ ทุกๆ วันเสาร์ วันจันทร์และวันพุธ ยอดขาย = 4,150 บาท 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพท่ี 23  การด าเนินงานในสัปดาห์ที่ 5) 



 

สัปดาห์ 6 
1.โพต์ทขายสินค้าผ่านหน้า Facebook ส่วนตัว ของแต่ละสมาชิก 
2.เปิดรับออเดอร์ก่อนล่วงหน้าก่อนผลิต  
3.จัดหาวัตถุดิบ เพื่อท าการผลิต 
4.ผลิตสินค้าตามออเดอร์ 
5.แพ็คสินค้าและพร้อมส่งให้กับลูกค้า 
6.สรุปยอดในการขายแต่ละสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ยอดขาย = 850 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ภาพท่ี 24  การด าเนินงานในสัปดาห์ที่ 6) 



 

สัปดาห์ที่ 7 
1.โพต์ทขายสินค้าผ่านหน้า Facebook ส่วนตัว ของแต่ละสมาชิก 
2.เปิดรับออเดอร์ก่อนล่วงหน้าก่อนผลิต 
3.หากลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพ่ิมเติม 
4.จัดหาวัตถุดิบ เพื่อท าการผลิต 
5.ผลิตสินค้าตามออเดอร์ 
5.แพ็คสินค้าและพร้อมส่งให้กับลูกค้า 
6.สรุปยอดในการขายแต่ละสัปดาห์ ทุกๆ วันพฤหัสบดี ยอดขาย =  1,100 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ภาพท่ี 25 การด าเนินงานในสัปดาห์ที่ 7)



 

สัปดาห์ที่ 8 
1.โพต์ทขายสินค้าผ่านหน้า Facebook 
2.โพต์ทขายสินค้าหน้าเพจหลัก 
3.เปิดรับออเดอร์ก่อนล่วงหน้าก่อนผลิต 
4.จัดหาวัตถุดิบ เพื่อท าการผลิต 
5.ผลิตสินค้าตามออเดอร์ 
6.แพ็คสินค้าและพร้อมส่งให้กับลูกค้า 
7.สรุปยอดในการขายแต่ละสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ยอดขาย =  1,200 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ภาพท่ี 26 การด าเนินงานในสัปดาห์ที่ 8) 



 

สัปดาห์ที่ 9 
1.โพต์ทขายสินค้าผ่านหน้า Facebook 
2.โพต์ทขายสินค้าหน้าเพจหลัก 
3.รักษาคุณภาพของสินค้า 
4.รักษากลุ่มลูกค้าเดิม 
5.ผลิตสินค้าตามออเดอร์ 
6.แพ็คสินค้าและพร้อมส่งให้กับลูกค้า 
7.สรุปยอดในการขายแต่ละสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ยอดขาย = 2,675  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพท่ี 27  การด าเนินงานในสัปดาห์ที่ 9) 
 



 

สัปดาห์ที่ 10 
1.โพต์ทขายสินค้าผ่านหน้า Facebook ส่วนตัว ของแต่ละสมาชิก 
2.โพต์ทขายสินค้าหน้าเพจหลัก 
3.เลือกร้านที่จะร่วมสร้างเครือข่าย 
4.เปิดรับออเดอร์ก่อนล่วงหน้าก่อนผลิต 
5.ท าการผลิตสินค้าตามออเดอร์และจัดส่งให้กับลูกค้า 
6.ท าสินค้าที่ผลิตไปฝากกับร้านที่ร่วมสร้างเครือข่าย 
7.สรุปยอดในการขายแต่ละสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์และวันพุธ ยอดขาย = 2,540  บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพท่ี 28 การด าเนินงานในสัปดาห์ที่ 10) 

 



 

สัปดาห์ที่ 11 
1.โพต์ทขายสินค้าผ่านหน้า Facebook ส่วนตัว ของแต่ละสมาชิก 
2.เปิดรับออเดอร์ก่อนล่วงหน้าก่อนผลิต 
3.จัดหาวัตถุดิบ เพื่อท าการผลิต 
4.ท าการผลิตสินค้าตามออเดอร์ 
5.จัดส่งให้กับลูกค้า 
6.จัดส่งสินค้าให้กับร้านที่ร่วมสร้างเครือข่าย 
7.สรุปยอดในการขายแต่ละสัปดาห์ ทุกๆ วันอังคารและวันพฤหัสบดี ยอดขาย = 2,995  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ภาพท่ี 29  การด าเนินงานในสัปดาห์ที่ 11) 
 
 



 

สัปดาห์ที่ 12 
1.โพต์ทขายสินค้าผ่านหน้า Facebook ส่วนตัว ของแต่ละสมาชิก 
2.เปิดรับออเดอร์ก่อนล่วงหน้าก่อนผลิต 
3.จัดหาวัตถุดิบ เพื่อท าการผลิต 
4.ท าการผลิตสินค้าตามออเดอร์ 
5.จัดส่งให้กับลูกค้า 
6.จัดส่งสินค้าให้กับร้านที่ร่วมสร้างเครือข่าย 
7.สรุปยอดในการขายแต่ละสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์และวันพุธ ยอดขาย = 3,495 บาท 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพท่ี 30 การด าเนินงานในสัปดาห์ที่ 12) 
 



 

ผลการเรียนรู้โดยภาพรวม  
  รายงานการวิเคราะห์องค์ความรู้  ธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ) 
1. องค์ความรู้ที่ 1 

1.1 ประเด็นความรู้ 
การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างได้ดังนี้ 
- ด้านรสชาติ 
- ด้านส่วนผสม 
- ด้านวัตถุดิบ 
- ด้านบรรจุภัณฑ์ 

1.2 ที่มาของความคิด 
1.2.1 การวางแผน 
1.การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไส้กรอกที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดทั่วไปมีลักษณะอย่างไร แล้วน า 

ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาสินค้าให้แตกต่างและแปลกใหม่ 
 2.ท าไส้กรอกท่ีมาจากเห็ด 3 อย่าง แครอท และวัตถุดิบที่เป็นเจ รสชาติที่ปรุงขึ้นเองจะมีรสชาติ
ในทางรสออริจินอล ซึ่งจะแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป เป็นอาหารส าหรับคนที่ต้องการเพ่ิมโปรตีนให้กับ
ร่างกาย 
 3.การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับสินค้า ทั้งในด้านราคาและปริมาณที่แตกต่างจาก
ท้องตลาดทั่วไป 
 1.2.2 การด าเนินงาน 
 เลือกใช้เห็ดที่มีความสดใหม่ สะอาด และปลอดภัย เพ่ือการผลิตไส้กรอกเห็ดที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค 
 1.2.3 การเปรียบเทียบ 
 1.การน าเอาเห็ดมาท าไส้กรอก ซึ่งมีประโยชน์แตกต่างจากไส้กรอกทั่วไปในท้องตลาด 
 2.สินค้าสามารถบริโภคได้ทั้งกลุ่มคนที่รักสุขภาพ กลุ่มคนที่รับประทานเจ และบุคคลทั่วไป ซ่ึง
สามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างข้ึน 
 



 

2.  องค์ความรู้ที่ 2 
    2.1 มีประเด็นความรู้ 
 การลดต้นทุนการผลิต และจัดหาวัตถุดิบมาทดแทนได้ดังนี้ 

1.ส ารวจร้านวัตถุดิบที่ต้องการ ท าการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ เลือกวัตถุดิบที่ราคาต่ าและมี
คุณภาพ  

 2.สินค้าบางอย่างที่สามารถ stock ได้ซื้อมาตุนไว้ได้เพียงพอ เพ่ือไม่ให้เกินความต้องการในการใช้
วัตถุดิบ 

 3.ในกรณีที่วัตถุดิบหลักขาดแคลน คิดหาวัตถุดิบที่มีความคล้ายกันและราคาไม่สูง 
   2.2 ที่มาของความคิด 
 2.2.1 การวางแผน 
  ส ารวจวัตถุดิบ ราคา แหล่งวัตถุดิบที่ต้องการที่มีราคาต่ าและคุณภาพดี เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต
ของไส้กรอกเห็ด 
 2.2.2 การด าเนินงาน 
 ส ารวจว่ามีวัตถุดิบไหนที่สามารถทดแทนได้ ท าการหาร้านที่จ าหน่ายวัตถุดิบที่ต้องการ จากนั้นน ามา
เปรียบเทียบ โดยจะเน้นไปที่ราคาและคุณภาพ และจัดซื้อสินค้าที่สามารถ stock ได้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 2.2.3 การเปรียบเทียบ 
 1.การซื้อวัตถุดิบทีละจ านวนมากๆ จะช่วยลดต้นทุนการผลิตในครั้งต่อไป 
 2.การเลือกซื้อวัตถุดิบจากร้านต่างๆ ต้องค านึงถึงราคาและคุณภาพ เพ่ือที่จะลดต้นทุนและได้วัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของเรา 
 2.2.4 การด าเนินแก้ไข/ปรับปรุง 
 ท าการตัดสินใจในการเลือกซ้ือวัตถุดิบที่ตรงตามความต้องการ มีราคาและคุณภาพที่เหมาะสม จาก
การส ารวจหลายๆร้าน โดยเลือกร้านที่มีราคาถูกและคุณภาพดีเป็นร้านประจ า และร้านส ารองที่มีราคาต่ าและ
คุณภาพใกล้เคียง เพ่ือลดความเสี่ยงในการขาดแคลนของวัตถุดิบ 
 
 
 
 
 
 



 

3.  องคค์วามที่ 3 
    3.1 ประเด็นความรู้ 
 การเสนอสินค้าเพ่ือฝากจ าหน่ายตามร้านอาหาร 
 1.ค้นหาร้านที่สนใจและเหมาะกับสินค้า โดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้า 
 2.ร้านอาหารจะต้องไม่มีสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน 
   3.2 ที่มาของความคิด 
 3.2.1 การวางแผน 
 1.หาร้านอาหารเป้าหมายที่จะน าสินค้าไปเสนอ จ านวน 5 ร้าน โดยจะเป็นร้านอาหารทั่วไป 3 ร้าน 
และร้านอาหารเจ 2 ร้าน 
 2.เตรียมข้อมูลของสินค้าและความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปน าเสนอ ใช้ค าพูดที่สื่อสารได้ชัดเจน 
 3.2.2 การด าเนินงาน 
 การเข้าไปน าเสนอสินค้ากับทางร้านต่างๆ โดยบอกถึงความแตกต่าง เรื่องของรสชาติ กลิ่น ราคาไส้
กรอกเห็ดกล่องละ 35 บาท 3 กล่อง 100 บาท มีขาย 2 แบบ คือแบบสดและแบบพร้อมทาน เพื่อให้
ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงตัวสินค้า 
 3.2.3 การเปรียบเทียบ 
 1.ในแต่ละร้านที่น าสินค้าไปเสนอแต่ละร้านที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมีร้านที่รับฝากอยู่ 2 
ร้าน คือ ร้านกระเพราถาด , ร้านอาหารเจ บ้านรักเจ มีการน าสินค้าไปวางจ าหน่ายได้ ส่วนร้านที่ไม่สามารถ
น าไปฝากได้คือ ร้านครัวคุณย่า , ร้านก๋วยเตี๋ยวเศรษฐีเรือทอง , ร้านกวนอิมเจ ที่ทางร้านมีสินค้าของร้านอยู่
แล้ว บางร้านไม่สามารถฝากได้ เพราะขายผ่านทาง Grap Food , Foodpanda มากกว่าหน้าร้าน จึงท าให้ไม่
ค่อยมีลูกค้ามาทานที่ร้านอาจเสี่ยงต่อการรับฝากสินค้า 
 2.จากการน าสินค้าไปฝากจ าหน่ายร้านกระเพราถาด และร้านอาหารเจ บ้านรักเจ ในแต่ละสัปดาห์ 
 3.2.4 การด าเนินแก้ไข/ปรับปรุง 
 ร้านอาหารเจ บ้านรักเจ เป็นร้านอาหารส าหรับคนกินเจ ซึ่งไม่กินกระเทียม แต่สินค้าของเรานั้นมี
ส่วนผสมของกระเทียมอยู่ จึงแก้ไขโดยการที่ผลิตไส้กรอกท่ีไม่ใส่กระเทียม เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า 
 



 

4.  องค์ความรู้ที่ 4 
    4.1 ประเด็นความรู้ 
 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการท างาน 
 1.สร้างกลุ่มแชทเพ่ือเป็นการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม 
 2.มีการสอบถามและเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม 
 3.สมาชิกทุกคนมีการร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการท างานร่วมกัน 
   4.2 ที่มาของความคิด 
 4.2.1 การวางแผน 
 1.มีการวางแผนการท างานและแบ่งหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจน 
 2.สมาชิกทุกคนจะต้องมีความร่วมมือในการท างาน 
 3.สมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 
 4.2.2 การด าเนินงาน 
 การท างานที่มีการวางแผนล่วงหน้า และแบ่งหน้าที่ในการท างาน ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานทุก
ครั้ง มีการแสดงความคิดเห็นของทุกคน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้สมาชิกทุกคน
กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และกล้าไม่ตัดสินใจในการท างาน 
 4.2.3 การเปรียบเทียบ 
 ในการท างานช่วงแรกๆ จะเป็นการท างานที่ยังไม่มีระบบ ท าให้การเท่างานไม่ได้เป็นไปตามท่ีคิดไว้
ต่างคนต่างท างาน ในบางส่วนมากไป แต่หลังจากนั้นได้มีการวางแผนในการท างาน ซึ่งจะแบ่งหน้าที่การท างาน
กันอย่างชัดเจนว่าคนนี้เหมาะกับงานไหน และวางคนให้เหมาะกับการท างานนั้นๆ 
4.2.4 การด าเนินแก้ไข/ปรับปรุง 
 จากการที่ได้ให้สมาชิกทุกคนมีการแสดงความคิดเห็น ท าให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและมีความคิดท่ี
แตกต่างกันออกไป จึงสรุปประเด็นที่ต้องการได้ยาก 
 การแก้ไข คือ น าเอาความคิดเห็นของทุกคนมาร่วมกัน วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่เรา
ต้องการ พร้อมร่วมตัดสินใจร่วมกันว่าควรใช้ข้อมูลนี้หรือไม่ 
 
  
 
 
 



 

ผลการเรียนรู้รายบุคคล   
เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง  
1.นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง  600112356026  

องค์ความรู้ที่ได้จากการท าธุรกิจจ าลองนี้คือ ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม โดยมีการแบ่งหน้าที่กันและ
ช่วยเหลือกัน และได้รู้จักการบริหารธุรกิจของตนเอง และยังได้เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันในเวลาที่ธุรกิจของ
เรามีปัญหาเกิดข้ึน 
2.นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์  600112356028 

องค์ความรู้ที่ได้จากการท าธุรกิจคือ เกี่ยวกับวิธีการผลิตมีปัญหาเรื่องรสชาติ ได้เปิดดูในยูทูปวิธีการ
ปรุงไส้กรอกว่าท าอย่างไงไม่ให้เปรี้ยว จนสุดท้ายได้ไปให้น้าเพ่ือนช่วยคิดค้นสูตรที่ท าให้ไส้กรอกรสชาติอร่อย
ถูกปากลูกค้าแล้วไม่เปรี้ยวอีกด้วย ท าให้ไส้กรอกของเราไม่มีปัญหาเรื่องรสชาติอีกต่อไป 
3.นางสาวนารี เลิศสกุล  600112356029 

องค์ความรู้ที่ได้รับคือ การท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนในการท างาน เช่น การติดต่อ
และสื่อสารกับลูกค้า การส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามที่ที่นัดหมาย การโฆษณาสินค้าในออนไลน์ 
และการบอกเล่าสรรพคุณหรือจุดเด่นให้กับทางร้านที่จะวางขายให้รับรู้ว่าสินค้าของเราในมีคุณภาพเพียงใด 
ท าให้ลูกค้าและร้านค้ามั่นใจในสินค้าของเรา การแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนและการให้ความร่วมมือกันในทีมท า
ให้เกิดความรวดเร็ว และประสบผลส าเร็จได้โดยง่าย 
4.นางสาววรรณพร อุดมผุย  600112356041 

องค์ความรู้ที่ได้จากการท างาน ด้านการบริหารเวลาในการท างาน การวางแผนหลัก ก็จะประกอบด้วย 
เวลา สถานที่ กระบวนการผลิตออกแบบกระบวนการผลิตโดยพิจารณาจากระยะเวลาการผลิตก าหนดเวลาใน
การท างานในแต่ละสัปดาห์ว่ามีวันใดบ้างที่มีเวลาตรงกัน 

-การวางแผน ก่อนที่จะท าการนัดหมายต้องสอบถามสมาชิกภายในกลุ่มก่อนว่ามีเวลาว่างในวันใดบ้าง 
จะ ท าอะไร ท าจ านวนเท่าใด ใช้เวลาในการท างานประมาณเท่าไหร่ ท าที่ไหน อย่างไร และนัดวันเวลา ที่
ชัดเจน เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างที่มาตรงกัน ในการที่จะมาท างานให้พร้อมกันทุกคน จึงได้ วางแผน
และน าแผนนั้นมาปฏิบัติใช้ มีการนัดหมายล่วงหน้า ตกลงกันว่าจะท าไรบ้าง ใช้เวลา ประมาณเท่าไหร่ แบ่ง
หน้าที่การท างานให้ขัดเจน เพ่ือลดเวลาในการท างาและให้งานเสร็จเร็วขึ้น 

-การเปรียบเทียบจากการท างานในครั้งแรก ๆ เพ่ือนมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ส่งผลให้การท างานล่าช้า 
และไม่มีประสิทธิภาพ แต่เมื่อมีการวางแผนและน ามาใช้ ท าให้สมาชิกทุกคนได้ท างานร่วมกัน ลด เวลาในการ
ท างาน และส่งผลให้งานเสร็จทันตามก าหนด 
5.นางสาวสิรินยา เลิศกระโทก  600112356047 
องค์ความรู้ที่ได้จากการท าธุรกิจ คือ อันดับแรกคือต้องก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ว่ากลุ่มลูกค้าคุณเป็นใคร 

เพราะถ้าก าหนดกลุ่มลูกค้าท่ีไม่ชัดเจน จะท าให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและหาตลาดเป้ายากมากขึ้น และได้

เรียนรู้การท างานเป็นทีมและการท าให้ธุรกิจอยู่รอด



 

 
6.นางสาวอรัญญา  จุมเกตุ  600112356054 

องค์ความรู้ที่ได้รับ  
-ได้เรียนรู้การท างานกันเป็นกลุ่มและวิธีการท างานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 
-วิธีการด าเนินงานของธุรกิจ ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นการจ าลองธุรกิจ ที่จะท าให้เราได้รู้จักการ

วางแผน การผลิต การจัดจ าหน่ายและจัดส่งสินค้าให้ได้คุณภาพและสมบูรณ์ 
-มีการด าเนินงานได้อย่างตรงเป้าหมาย 
-รู้จักแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องเผชิญ พร้อมรับมือแก้ไขปัญหานั้นๆ 
-รู้จักการบริหารเวลาในการจัดการ เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 

7.นางสาวปิยพร ทุมดี  590112356128 
องค์ความรู้ที่ได้จากการท าธุรกิจจ าลอง คือ ได้ฝึกตนเองเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย ได้ประสบการณ์จริงจากการลงมือท างาน และได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง เรียงล าดับตามดังนี้ 

 
1.นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง   รหัสนักศึกษา 600112356026  
2.นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์   รหัสนักศึกษา 600112356028  
3.นางสาวนารี เลิศสกุล    รหัสนักศึกษา 600112356029  
4.นางสาววรรณพร อุดมผุย   รหัสนักศึกษา 600112356041  
5.นางสาวสิรินยา เลิศกระโทก   รหัสนักศึกษา 600112356047  
6.นางสาวอรัญญา  จุมเกตุ   รหัสนักศึกษา 600112356054  

  7.นางสาวปิยพร ทุมดี    รหัสนักศึกษา 590112356128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวธัญญา  แฉล้มไธสง                          รหัสประจ าตัว600112356026 
สาขาวิชาการจัดการ                                      หมู่ท่ี 1 
วันท่ี  23 กรกฎาคม 2563 
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 

             (1)-(2) 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ทดลองหาวิธีการท าไส้
กรอก และโฆษณา
สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ 

 จัดท าออเดอร์ตามท่ี
ลูกค้าส่ัง และจัดส่ง
ทันเวลาตามท่ีก าหนด 

ทดลองหา
วิธีการท าไส้
กรอกเพื่อให้มี
คุณภาพ 
จัดท าตามออ
เดร์ท่ีลูกค้าส่ัง 

จัดหาวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ และท าการ
ผลิตสินค้า ตามออเดอร์
ของลูกและจัดส่งตาม
เวลาและสถานท่ีท่ีลูกค้า
นัดหมาย 

ผลการเรียนรู้ 
การเรียนการท าไส้กรอกเห็ดให้มีรสชาติท่ีคงท่ี  

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 
 
 
 

    (นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง) 
       ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 
 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบตัิการธรุกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเหด็ 

ชื่อนางสาวธัญญา แฉล้มไธสง                                 รหัสประจ าตวั 600112356026 
สาขาวชิาการจัดการ                                            หมู่ที ่1 
วันที ่30 กรกฎาคม 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 ทดลองหาวิธีการท าไส้
กรอกเห็ดและโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เร็ว
ขึ้น 

 จัดท าตามออเดอร์ท่ี
ลูกค้าส่ังและจัดส่งลูกค้า
ตามสถานท่ีและเวลาที่
ลูกค้าก าหนด 

  ทดลองหาวิธีการท าไส้
กรอกเห็ดเพื่อให้ได้
รสชาติที่อร่อยเมื่อได้
รสชาติที่อร่อยแล้วก็
เปิดรับออร์เดอร์และ
จัดท าตามออเดอร์ท่ี
ลูกค้าส่ัง 

 โฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์เปิดรับออร์
เดอร์และเลือกหา
วัตถุดิบอุปกรณ์และ
จัดท าตามออเดอร์ท่ี
ลูกค้าส่ังพร้อมส่งตาม
สถานท่ีและเวลาที่ลูกค้า
ก าหนด 

ผลการเรียนรู้ 
เรียนรู้การท าไส้กรอกเห็ดให้มีคุณภาพและรสชาติที่อร่อย 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 
 

 

       (นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง) 
           ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 
 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวธัญญา  แฉล้มไธสง                          รหัสประจ าตัว600112356026 
สาขาวิชาการจัดการ                                      หมู่ท่ี1 
วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ท าไส้กรอกเห็ดและ 
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 

 -จัดท าตามออเดอร์ท่ี
ลูกค้าส่ัง และจัดส่งตาม
สถานท่ีท่ีลูกค้านัดหมาย 

-ผลิตสินค้าให้ได้
คุณภาพ และมี
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
มากท่ีสุด  
-เปิดรับออเดอร์และ
จัดท าตามออเดอร์ท่ี
ลูกค้าส่ัง 

- โฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ เปิดรับออ
เดอร์และจัดท าตามออ
เดอร์พร้อมส่งตาม 
สถานท่ีท่ีลูกค้าก าหนด 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม และได้เรียนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 
 

 

    (นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง) 
       ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวธัญญา  แฉล้มไธสง                          รหัสประจ าตัว600112356026 
สาขาวิชาการจัดการ                                      หมู่ท่ี1 
วันท่ี13 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ท าไส้กรอกและโฆษณา
สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ 

 จัดท าออเดอร์ตามท่ี
ลูกค้าส่ัง และจัดส่ง
ทันเวลาตามท่ีก าหนด 

ท าไส้กรอก
เพื่อให้มี
คุณภาพ 
จัดท าตามออ
เดร์ท่ีลูกค้าส่ัง 

จัดหาวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ และท าการ
ผลิตสินค้า ตามออเดอร์
ของลูกและจัดส่งตาม
เวลาและสถานท่ีท่ีลูกค้า
นัดหมาย 

ผลการเรียนรู้ 
รู้จักหาวิธีแก้ปัญหา โดยการน าเอาเห็ดชนิดอื่นมาทดแทนเห็ดที่เราไม่สามารถหาได้เพราะขาดตลาดและ
ปรับปรุงรสชาติให้เข้ากัน 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 
 
 

    (นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง) 
       ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 

 
 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวธัญญา แฉล้มไธสง                                  รหัสประจ าตัว 600112356026 
สาขาวิชาการจัดการ                                             หมู่ท่ี 1 
วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- เตรียมวัตถุดิบและ
ผลิตสินค้า 
- หาช่องทางการขาย 

  - เปิดรับออร์เดอร์และ
แชร์เพจลง facebook 
ส่วนตัว 

 - จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า  

  - ผลิตสินค้าตามออ
เดอร์ท่ีลูกค้าสั่ง 

 - จัดส่งสินค้าตาม
สถานท่ีลูกค้านัด 

 

- โฆษณาผ่านส่ือ
ออนไลน์แจ้ง
รายละเอียดสินค้าอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้า
เลือกซื้อสินค้าได้อย่าง
มั่นใจ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและจัดส่งสินค้าให้ทันตามออเดอร์ของลูกค้าและได้ท าการจัดส่งสินค้าตาม
สถานท่ีต่างๆท่ีลูกค้านัดหมายเพื่อท่ีจะให้เสียลูกค้า   

ความคิดเห็นของอาจารย ์

 
 
 
 

   ( นางสาวธญัญา แฉล้มไธสง ) 
        ชือ่นักศึกษาผูร้ายงาน 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวธัญญา แฉล้มไธสง                                  รหัสประจ าตัว 600112356026 
สาขาวิชาการจัดการ                                             หมู่ท่ี 1 
วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- หาออเดอร์ 
-จัดเตรียมเลือกหา
วัตถุดิบ 
- หาช่องทางการขาย 

 - เปิดรับออร์เดอร์ 
 -ผลิตสินค้าตามออเดอร์ 
 - จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
ตามเวลาที่ก าหนด  

  - ผลิตสินค้าตามออ
เดอร์ท่ีลูกค้าสั่ง 

 - จัดส่งสินค้าตาม
สถานท่ีลูกค้านัด 

 

- โฆษณาผ่านส่ือ
ออนไลน์แจ้ง
รายละเอียดสินค้าอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้า
เลือกซื้อสินค้าได้อย่าง
มั่นใจ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้ทันตามเวลาท่ีลูกค้าก าหนด เพื่อเป็นการบริการลูกค้าท่ีดี   

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 
 

 

   ( นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง ) 
        ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 
 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวธัญญา แฉล้มไธสง                                  รหัสประจ าตัว 600112356026 
สาขาวิชาการจัดการ                                             หมู่ท่ี 1 
วันท่ี 10 กันยายน 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

โฆษณาเปิดรับออเดอร์ 
ผลิตสินค้าและจัดส่งให้
ลูกค้า 

รับออเดอร์จากลูกค้า 
ผลิตสินค้าตามออเดอร์ 
จัดส่งสินให้ลูกค้าตาม
เวลาที่ก าหนด 

 

เปิดรับออเดอร์จากลูกค้า 
 ผลิตสินค้าตามออเดอร์

พร้อมส่งให้ลูกค้า 
 

 โฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์เพื่อเปิดรับออ
เดอร์สินค้า 
 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดปัญหาน้อยท่ีสุด 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 
 
 
 

   ( นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง ) 
        ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 

 
 
 



 

 
 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวธัญญา แฉล้มไธสง                                  รหัสประจ าตัว 600112356026 
สาขาวิชาการจัดการ                                             หมู่ท่ี 1 
วันท่ี 17 กันยายน 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

โฆษณาเปิดรับออเดอร์ 
ท าการผลิตและจัดส่ง 

 ท าการผลิตตามออเดอร์
ท่ีลูกค้าส่ังและจัดส่งให้
ลูกค้าตามเวลาท่ีก าหนด  

 

 เปิดรับออเดอร์จาก
ลูกค้า 

 ท าการผลิตตามออเดอร์
และจัดส่ง 

 โฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์เพื่อเปิดรับออ
เดอร์สินค้า 
 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้การจัดสรรเวลาให้พอ ท าการผลิตให้ตรงกับเวลาที่ก าหนด 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 
 
 
 

   ( นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง ) 
        ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 
 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวธัญญา แฉล้มไธสง                                  รหัสประจ าตัว 600112356026 
สาขาวิชาการจัดการ                                             หมู่ท่ี 1 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

-ท าการผลิตไส้กรอก
เห็ด  
-ลงไปสอบถามร้านท่ี
เหลือ 3 ร้าน 

 -ลงไปสอบถามร้าน 3 
ร้าน ได้แก่ 1.ร้าน
ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 
เศรษฐีเรือทอง 2.ร้าน
กวนอิมเจ  

3.ร้านอาหารเจ...บ้านคน
รักเจ 

- บอกรายละเอียดสินค้า
และจุดประสงค์ให้ทาง
ร้านรับทราบ 

 -ท าการผลิตไส้กรอก 
และลงไปสอบสอบถาม
ร้านค้า 3 ร้าน 

-มีการตอบรับจากร้านค้า 
2 ร้าน คือ 1.ร้านอร
หารเจ...บ้านคนรักเจ 
2.ร้านกระเพราถาด 

 

-ท าการผลิตไส้กรอก
เห็ดเพื่อจัดส่งร้านค้าท่ี
รับฝากขาย 

ผลการเรียนรู้ 
ได้รู้ความคิดเห็นของผู้ประกอบร้านอ่ืน และได้เรียนรู้วิธีน าเสนอสินค้าให้ผู้ประกอบการอื่นด้วย 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 
  

 
 

   ( นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง ) 
        ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 
การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวธัญญา แฉล้มไธสง                                  รหัสประจ าตัว 600112356026 
สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ท่ี 1 
วันท่ี 8 ตุลาคม 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

-ท าการผลิตไส้กรอก
เห็ด และน าส่งร้านเพื่อ
ฝากขาย 
-ไปติดตามการขายท่ี
ร้านค้ารับฝาก 

-ท าการผลิตไส้กรอก
และได้น าสินค้าไปฝาก
ขายท่ีร้านค้าท่ีรับฝาก
และไปตดิตามสินค้าท่ี
น าไปฝากที่ร้านค้า 

 -ท าการผลิตไส้กรอก 
-น าส่งร้านค้าที่รับฝาก 

และ 
 ไปติดตามสินค้าท่ีร้านค้า 
 

-ท าการผลิตไส้กรอก
เห็ดเพื่อจัดส่งร้านค้าท่ี
รับฝากขาย และจัดส่ง
ลูกค้าท่ีสั่งสินค้า 

ผลการเรียนรู้ 
ได้รู้เรียนการปรับวิธีการผลิตตามค าแนะน าของผู้ประกอบการร้านค้าท่ีน าสินค้าไปฝากขาย 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 
 
 
 

   ( นางสาวธัญญา แฉล้มไธสง ) 
        ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์                          รหัสประจ าตัว600112356028 
สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ท่ี1 
วันท่ี23 กรกฎาคม 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

-วางแผนการผลิตและ
มอบหมายงานให้
สมาชิกในกลุ่ม 
-คนขับรถพาซื้ออุปกรณ์ 
-ปรุงรสชาติไส้กรอก 
 

-เตรียมอุปกรณ์และ
ส่วนผสมในการท าไส้กรอก
และคิดหาวิธีการท าไส้
กรอกเห็ดเพื่อสุขภาพ 
-โปรโมท สินค้าผ่าน
ออนไลน์ เช่น facebook 
-รับออเดอร์ ผ่านทาง 
facebook แล้วผลิตสินค้า
ตามออเดอร์ของลูกค้า 

 

(1) จัดท าไส้กรอก
จากหมูเป็นเห็ด
เพื่อสุขภาพ 

(2)  ไส้กรอกของ
เรากินแล้วไม่
อ้วนเหมือนไส้
กรอกท่ัวไป 

ขายไส้กรอกเห็ดในราคา
กล่องละ 35 บาท 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้วิธีการท าไส้กรอกเห็ดด้วยการลองผิดลองถูกในเรื่องของส่วนผสมและรสชาติเพื่อให้สินค้าของ
เราผลิตออกมาให้ได้คุณภาพมากที่สุดท้ังเรื่องของรสชาติและความสะอาด  

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

 (นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์) 
ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 
 



 

 
การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์                          รหัสประจ าตัว600112356028 
สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ท่ี1 
วันท่ี30 กรกฎาคม 2563 

 
                                                                               (นางสาวธรีะธาดา แช่มรัมย์) 

        ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

-วางแผนการผลิตและ
มอบหมายงานให้
สมาชิกในกลุ่ม 
-คนขับรถพาซื้ออุปกรณ์ 
-ปรุงรสชาติไส้กรอก 
 

-เตรียมอุปกรณ์และ
ส่วนผสมในการท าไส้
กรอกและคิดหาวิธีการ
ท าไส้กรอกเห็ดเพื่อ
สุขภาพ 
-โปรโมท สินค้าผ่าน
ออนไลน์ เช่น 
facebook 
-รับออเดอร์ ผ่านทาง 
facebook แล้วผลิต
สินค้าตามออเดอร์ของ
ลูกค้า 
 

(3) จัดท าไส้กรอก
จากหมูเป็นเห็ด
เพื่อสุขภาพ 

(4)  ไส้กรอกเห็ดคน
ท่านเจสามารถ
ท่านได้ 

ขายไส้กรอกเห็ดในราคา
กล่องละ 35 บาท 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท าไส้กรอกและได้ปรับสูตรจากไส้กรอกเห็ดทั่วไปให้เป็นไส้กรอกเจ พร้อมการ
ปรับเปลี่ยนสูตรและเครื่องปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาว ธีระธาดา แช่มรัมย์                        รหัสประจ าตัว600112356028 
สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ท่ี1 
วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 

 
                                                                              

                                                                            (นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์) 

        ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 
 
 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

 -ผลิตและจัดหาวัตถดุิบ 
 

- ผลิตตามออเดอร์
ลูกค้าและได้มีการจัดหา
วัตถุดิบเพื่อใช้ในการ
ผลิต 
 

-มีออเดอร์ตามลูกค้าสั่ง
และจัดส่งให้ลูกค้าตาม
สถานท่ี 

-รสชาติเป็นไปตามท่ีคิด
ว่างแผนไว้ 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท าไส้กรอก การโฆษณาสินค้า และบริการส่งตามสถานทีต่างๆ  

ความคิดเห็นของอาจารย์ 



 

 
การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจ 

                   กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ดเจ 
ชื่อนางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์                          รหัสประจ าตัว600112356028 
สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ท่ี1 
วันท่ี13 สิงหาคม 2563 
 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

-วางแผนการผลิตและ
มอบหมายงานให้
สมาชิกในกลุ่ม 
-คนขับรถพาซื้ออุปกรณ์ 
-ปรุงรสชาติไส้กรอก 
 

-โปรโมท สินค้าผ่าน
ออนไลน์ เช่น 
facebook 
-รับออเดอร์ ผ่านทาง 
facebook แล้วผลิต
สินค้าตามออเดอร์ของ
ลูกค้า 
 

(5) จัดท าไส้กรอก
จากหมูเป็นเห็ด
เพื่อสุขภาพ 

(6)  ไส้กรอกของ
เรากินแล้วไม่
อ้วนเหมือนไส้
กรอกท่ัวไป 

รับออเดอร์ก่อนท่ีจะ
ผลิต ผลิตเสร็จก็น าไป
จัดส่งตามออเดอร์ท่ีลูก
ค่าส่ัง 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการพูดการยอมรับความจริงเกี่ยวกับรสชาติของไส้กรอกและพร้อมท่ีจะรับฟังแล้ว
น าไปพัฒนาให้ดีขึ้น ท าให้เรามีความสามัคคี มีความร่วมมีกันเป็นอย่างดี มีความเสียสระ  

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

(นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์) 
       ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 

 



 

 
การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์                                รหัสประจ าตัว 600112356028 
สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ท่ี1 
วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- มัดไส้กรอก 
- จัดใส่กล่อง 

  - เปิดรับออร์เดอร์และ
แชร์เพจลง facebook 
ส่วนตัว 

 - จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า  

  - ผลิตสินค้าตามออ
เดอร์ท่ีลูกค้าสั่ง 

 - จัดส่งสินค้าตาม
สถานท่ีลูกค้านัด 

 

- โฆษณาผ่านส่ือ
ออนไลน์แจ้ง
รายละเอียดสินค้าอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้า
เลือกซื้อสินค้าได้อย่าง
มั่นใจ 
 

ผลการเรียนรู้ 
- เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน  

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 
 
 
 

       (นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์) 
             ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ดเจ 

ชื่อนางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์                          รหัสประจ าตัว600112356028 
สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ท่ี1 
วันท่ี127 สิงหาคม 2563 
 
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 

             (1)-(2) 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

-วางแผนการผลิตและ
มอบหมายงานให้
สมาชิกในกลุ่ม 
-คนขับรถพาซื้ออุปกรณ์ 
-ปรุงรสชาติไส้กรอก 
 

-โปรโมท สินค้าผ่าน
ออนไลน์ เช่น 
facebook 
-รับออเดอร์ ผ่านทาง 
facebook แล้วผลิต
สินค้าตามออเดอร์ของ
ลูกค้า 
 

(7) จัดท าไส้กรอก
จากหมูเป็นเห็ด
เพื่อสุขภาพ 

(8)  ไส้กรอกของ
เรากินแล้วไม่
อ้วนเหมือนไส้
กรอกท่ัวไป 

รับออเดอร์ก่อนท่ีจะ
ผลิต ผลิตเสร็จก็น าไป
จัดส่งตามออเดอร์ท่ีลูก
ค่าส่ัง 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เวลาในการผลิตน้อยลงว่างแผนดีขึ้นกว่าคร้ังท่ีผ่านมา ได้รู้เกี่ยวกับการผลิตรับออ
เดอร์ การพูด การโฆษณา  

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                                                         
 
                                                                            (นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์) 

       ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 
การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ดเจ 

ชื่อนางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์                                รหัสประจ าตัว600112356028 
สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ท่ี1 
วันท่ี 10 กันยายน 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

-วางแผนการผลิตและ
มอบหมายงานให้
สมาชิกในกลุ่ม 
-ปรุงรสชาติไส้กรอก 
 

-โปรโมท สินค้าผ่าน
ออนไลน์ เช่น 
facebook 
-รับออเดอร์ ผ่านทาง 
facebook แล้วผลิต
สินค้าตามออเดอร์ของ
ลูกค้า 
 

(9) จัดท าไส้กรอก
จากหมูเป็นเห็ด
เพื่อสุขภาพ 

(10)  ไส้
กรอกของเรากิน
แล้วไม่อ้วน
เหมือนไส้กรอก
ท่ัวไป 

รับออเดอร์ก่อนท่ีจะ
ผลิต ผลิตเสร็จก็น าไป
จัดส่งตามออเดอร์ท่ีลูก
ค่าส่ัง 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท าไส้กรอกเจและการรับออเดอร์การก าหนดเป้าหมายท าให้ได้ตามเป้าหมาย มี
ความพยายามในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยไปตามเวลาท่ีก าหนด 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                                                                

                                                                             (นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์) 

       ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 
การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ นางสาวธรีะธาดา แช่มรัมย์    รหัสประจ าตัว 600112356028 
สาขาวิชาการจัดการ                                             หมู่ท่ี 1 
วันท่ี 17 กันยายน 2563  
 
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 

(1)-(2) 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ผลิตไส้กรอกเห็ด 
- ซื้อวัตถุดิบ  
 

- ผลิตสินค้าตามออ
เดอร์ท่ีลูกค้าได้สั่งซื้อ 
-เปิดรับออเดอร์และ
แชร์ลงเพจ 

-โปรโมทสินค้ารับออ
เดอร์ผ่านทางเพจ 
Facebook อยู่เสมอ 
-จัดส่งตามสถานท่ี 
 

-ปรับปรุงและพัฒนา
สินค้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 
เพิ่มให้ลูกค้าสนใจมาก
ขึ้น  

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีงบก าไรขาดทุนและการจัดการการแก้ไขปัญหาในกลุ่มธุรกิจของตัวเอง 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

 

              

                                                                                 (นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์)                                  
           ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 
การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์    รหัสประจ าตัว 600112356028 
สาขาวชิาการจัดการ                                             หมู่ท่ี 1 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2563  
 
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 

(1)-(2) 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- เลือกร้านท่ีจะลง
สอบถาม 
- ผลิตไส้กรอก 

- ล ง ไ ป ร้ า น เ พื่ อ
น า เสนอสินค้ าและ
ฝากขาย 
ได้แก้ ร้านกะเพราถาด 
ร้านอาหารเจ  
 

- มีการท างานท่ี
รวดเร็วขึ้นรู้จักว่างแผน
ในการด าเนินงานดีขึ้น 
- มีการตอบรับจาก
ร้านอาหาร 2 ร้าน คือ
ร้านอาหารเจและร้าน
กะเพราถาด 

- มีการผลิตและจัดส่ง
ตามร้านท่ีฝากขาย 
- ท าป้ายเพื่อให้สินค้า
ของเราเป็นท่ีสะดุดตา
กับผู้ท่ีพบเจอสินค้าใน
ร้านฝากขาย 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพูดกับผู้ประกอบการร้านอาหารในการไปลงพื้นท่ีในครั้งนี้ ท าให้เราได้รับ
ข้อมูลบ้างอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรุงอาหารและการฝากขาย 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

                                                                                 (นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์)                                  
           ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 

 
 



 

 
การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 
            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์    รหัสประจ าตัว 600112356028 
สาขาวิชาการจัดการ                                             หมู่ท่ี 1 
วันท่ี 8 ตุลาคม 2563  
 
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 

(1)-(2) 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- เลือกร้านท่ีจะลง
สอบถาม 
- ผลิตไส้กรอก 

- ล ง ไ ป ร้ า น เ พื่ อ
น า เสนอสินค้ าและ
ฝากขาย 
ได้แก้ ร้านกะเพราถาด 
ร้านอาหารเจ  
 

- มีการท างานท่ี
รวดเร็วขึ้นรู้จักว่างแผน
ในการด าเนินงานดีขึ้น 
- มีการตอบรับจาก
ร้านอาหาร 2 ร้าน คือ
ร้านอาหารเจและร้าน
กะเพราถาด 

- มีการผลิตและจัดส่ง
ตามร้านท่ีฝากขาย 
- ท าป้ายเพื่อให้สินค้า
ของเราเป็นท่ีสะดุดตา
กับผู้ท่ีพบเจอสินค้าใน
ร้านฝากขาย 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้เกี่ยวการท างานร่วมกันอย่างมีระบบ แล้วยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงเรื่องของรสชาติ
อาหารและการพูดกับผู้ประกอบการร้านอาหาร 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

                                                                                 (นางสาวธีระธาดา แช่มรัมย์)                                  
           ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 

 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวนารี  เลิศสกุล                          รหสัประจ าตัว600112356029 

สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ที่1 

วันที่23 กรกฎาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

ท าการทดลองผลิตสินค้า
และโปรโมทผ่าน ช่องทาง
ออนไลน์  
ผลิตและจัดส่งสินค้า 

 ผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้า
สั่งและจัดส่งตรงเวลา 
ตามท่ีได้นัดหมาย 
 

-มีออเดอร์จากลูกค้า เข้า
มาได้เรื่อยๆ ผลการตอบ
รับ ดี 

  

-รสชาติของสินค้า เป็นไป
ตามความต้องการ 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้ถึงการวางแผน การท างานร่วมกันเป็นทีม และได้เรียนรู้ วิธีการผลิต สินค้า การขายสินค้าในช่องทาง 
ออนไลน์ การได้ เรียน รู้ถึงปัญหา ต่างๆในการผลิต วิธีการแก้ปัญหา เฉพาะหน้า ได้อย่างรวดเร็ว 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

 

     (นางสาวนารี เลิศสกุล) 

       ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวนารี เลิศสกุล  รหัสประจ าตัว 600112356029 

สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ที่1 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

 ทดลองหาวิธีการท าไส้
กรอกเห็ดและโฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้เร็วขึ้น 

 จัดท าตามออเดอร์ที่ลูกค้า
สั่งและจัดส่งลูกค้าตาม
สถานที่และเวลาที่ลูกค้า
ก าหนด 

  ทดลองหาวิธีการท าไส้
กรอกเห็ดเพื่อให้ได้
รสชาติที่อร่อยเมื่อได้
รสชาติที่อร่อยแล้วก็
เปิดรับออร์เดอร์และ
จัดท าตามออเดอร์ที่
ลูกค้าสั่ง 

 โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
เปิดรับออร์เดอร์และเลือก
หาวัตถุดิบอุปกรณ์และ
จัดท าตามออเดอร์ที่ลูกค้า
สั่งพร้อมส่งตามสถานที่
และเวลาที่ลูกค้าก าหนด 

ผลการเรียนรู้ 
 เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม การรู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในกลุ่ม 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

 

       (นางสาวนารี เลิศสกุล) 

       ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวนารี เลิศสกุล  รหัสประจ าตัว 600112356029 

สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ที่1 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

 ทดลองหาวิธีเก็บรักษา
วัตถุดิบให้สามารถเก็บไว้ได้
นาน 

 จัดท าตามออเดอร์ที่ลูกค้า
สั่งและจัดส่งลูกค้าตาม
สถานที่และเวลาที่นัด
หมายกับลูกค้า 

  ทดลองหาวิธีการท าไส้
กรอกเห็ดเพื่อให้ได้
รสชาติที่อร่อยเมื่อได้
รสชาติที่อร่อยแล้วก็
เปิดรับออร์เดอร์และ
จัดท าตามออเดอร์ที่
ลูกค้าสั่ง 

 โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
เปิดรับออร์เดอร์และเลือก
หาวัตถุดิบอุปกรณ์และ
จัดท าตามออเดอร์ที่ลูกค้า
สั่งพร้อมส่งตามสถานที่
และเวลาที่นัดหมายกับ
ลูกค้า 

ผลการเรียนรู้ 
 เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม การรู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในกลุ่ม 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

       (นางสาวนารี เลิศสกุล) 

       ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวนารี เลิศสกุล                                       รหัสประจ าตัว 600112356029 

สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ที่ 1 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

ศึกษาค้นหาวิธีเก็บรักษาไส้
กรอกให้สามารถเก็บไว้ได้
นา 

  เปิดรับออร์เดอร์ส่งตาม
เวลาที่ก าหนด 

 

  ศึกษาวิธีการเก็บรักษาไส้
กรอกให้สามารถเก็บไว้ได้
นาน เปิดรับออเดอร์และ
แจ้งเวลาจัดส่งที่จัดเจน
เพ่ือให้ลูกค้าได้รับรู้ 

- โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
แจ้งรายละเอียดสินค้า
อย่างชัดเจน เพ่ือให้ลูกค้า
เลือกซื้อสินค้าได้อย่าง
มั่นใจ 

  
ผลการเรียนรู้ 
เรียนรู้วิธีการโฆษณาผ่านออนไลน์ การรับออเดอร์ การสนทนากับลูกค้า 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

 

      ( นางสาวนารี  เลิศสกุล ) 

        ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวนารี เลิศสกุล                                       รหัสประจ าตัว 600112356029 

สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ที่ 1 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- เตรียมวัตถุดิบและผลิต
สินค้า 
- หาช่องทางการขาย 

  - เปิดรับออร์เดอร์และแชร์
เพจลง facebook ส่วนตัว 

 - จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า  

  - ผลิตสินค้าตามออเดอร์ที่
ลูกค้าสั่ง 

 - จัดส่งสินค้าตามสถานที่
ลูกค้านัด 

 

- โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
แจ้งรายละเอียดสินค้า
อย่างชัดเจน เพ่ือให้ลูกค้า
เลือกซื้อสินค้าได้อย่าง
มั่นใจ 

 - ขายไส้กรอกเห็ด(เจ) ใน
ราคา กล่องล่ะ 35 บาท 3 
กล่อง 100 บาท 
 

ผลการเรียนรู้ 
- เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและจัดส่งสินค้าให้ทันตามออเดอร์ของลูกค้าและได้ท าการจัดส่งสินค้าตามสถานที่
ต่างๆที่ลูกค้านัดหมายเพ่ือที่จะให้เสียลูกค้า   

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

      ( นางสาวนารี  เลิศสกุล ) 

        ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวนารี เลิศสกุล  รหัสประจ าตัว 600112356029 

สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ที่1 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-ผลิตไส้กรอกเห็ด จัดส่ง
สินค้า 

 - ผลิตไส้กรอกเห็ดไห้ได้
ทันตามออเดอร์ลูกค้า 
- โปรโมทสินค้าผ่าน 
Facebook ของตัวเอง 
- จัดส่งให้ทันตามเวลาที่
ลูกค้านัดหมาย 

  -  โปรโมทสินค้าให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้นท าให้ลูกค้า
เข้ามาซื้อสินค้าของเรา    

- ขายไส้กรอกเห็ดเจให้ได้
ตามยอดที่เราก าหนด 
- ขายไส้กรอกเห็ดเจใน
ราคากล่องละ35บาท3
กล่อง100บาท 

ผลการเรียนรู้ 
 -เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและจัดส่งสินค้าให้ทันตามออเดอร์ของลูกค้า 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

       (นางสาวนารี เลิศสกุล) 

       ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 

 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวนารี เลิศสกุล                                       รหัสประจ าตัว 600112356029 

สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ที่ 1 

วันที่ 10 กันยานน 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-ผลิตสินค้าและโปรโมชั่น
สินค้า ผ่านทางเพจ 
facebook 
-น าสินค้ากลับไปขายที่
บ้าน 
 

  - ผลิตสินค้าตามออเดอร์ที่
ลูกค้าสั่ง 

 - จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าถึง
หน้าบ้าน  

 - ผลิตสินค้าให้ได้สินค้าที่มี
คุณภาพและมีรสชาติที่ดี
สินค้าผ่านทางเพจ 
Facebook  

 -จัดส่งค่ะให้ถึงลูกค้าถึงถึง
หน้าบ้าน 

- โฆษณาผ่านทางเพจ 
Facebook IG รับออเดอร์
ทางออนไลน์มีการบริการ
จัดส่งฟรีในตัวเมืองบุรีรัมย์
และมีบริการส่งถึงหน้าบ้าน 

ผลการเรียนรู้ 
- มีหน้าที่ในการผลิตสินค้าและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามที่นัหมายเดี๋ยวจัดส่งถึงหน้าบ้าน 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

      ( นางสาวนารี  เลิศสกุล ) 

        ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 

 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวนารี เลิศสกุล                                       รหัสประจ าตัว 600112356029 

สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ที่ 1 

วันที่ 17 กันยายน 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-ผลิตไส้กรอกเห็ดและซื้อ
วัตถุดิบ 

  สินค้าตามออเดอร์ที่ลูกค้า
ได้สั่งซื้อ 

เปิดรับออร์เดอร์เลยแชร์ลง 
Facebook 

 

   โปรโมทสินค้ากระบอก
เด้อผ่านทางเพจ 
Facebook อยู่เสมอจะส่ง
ตามสถานที่ 

บปรุงและพัฒนาสินค้าให้ดี
ขึ้นเรื่อยเรื่อยเพื่อให้ลูกค้า
สนใจมากขึ้น 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้การท าไส้กรอกและการปรุงรสชาติชาติที่ดีและคนที่ 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

      ( นางสาวนารี  เลิศสกุล ) 

        ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวนารี เลิศสกุล                                       รหัสประจ าตัว 600112356029 

สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ที่ 1 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-ท าการผลิตไส้กรอกเหตุ
และหารายชื่อร้านที่จะลง
ไปสอบถามในการจ าหน่าย
ไส้กรอกเห็ดโดยมี
ร้านอาหาร3ร้านและ
ร้านอาหารเจ 2ร้าน 
-ศึกษาเส้นทางของแต่ละ
ร้านก่อนที่จะไปลง 

  ลงไปร้านเพื่อเสนอไส้
กรอกให้ 3ร้าน ได้แก่ 

1ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยุทยา
เศรษฐีเรือทอง  

2ร้านอาหารเจบ้านพักเจ 
3ร้านกวนอิ่มเจบอกข้อมูล
และรายละเอียดของสินค้า
ให้ผู้ประกอบการรับทราบ 

 

  -การท างานที่สะดวก
เพราะมีการวางแผน
ล่วงหน้า 

  -มีการตอบรับการจ าหน่าย
ไส้กรอกเห็ด 2ร้าน 

  1ร้านกระเพราถาด  
  2ร้านอาหารเจบ้านพักเจ 
 

-ท าการผลิตและจัดส่ง
สินค้าให้แก่ร้านที่รักฝาก 
-ท าป้ายโฆษณาส าหรับการ
วางจ าหน่ายให้ดูน่าสนใจ 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
- ได้เรียนรู้การขายออนไลน์การสื่อสารแนะน าสินค้าและติดต่อร้านค้าเพ่ือท าการฝากขาย 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

   ( นางสาวนารี  เลิศสกุล ) 

     ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวนารี เลิศสกุล                                       รหัสประจ าตัว 600112356029 

สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ที่ 1 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- ผลิตไส้กรอกเห็ดและซื้อ
วัตถุดิบ 

  - ผลิตสินค้าและจัดส่งตาม
ร้านฝากขาย 

 -เปิดรับออเดอร์และแชร์ลง 
Facebook 

 

  - ส่งสินค้าไปยังร้านฝาก
ขาย  

  - โปรโมทสินค้ารับออเดอร์
ผ่านทางเพจ Facebook 
อยู่เสมอ 

- ปรับปรุงและพัฒนา
สินค้าให้ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยให้
ลูกค้าสนใจมากข้ึน 

ผลการเรียนรู้ 
- ได้เรียนรู้และติดต่อสื่อสารกับเจ้าของร้านในการขายสินค้า 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

 

      ( นางสาวนารี  เลิศสกุล ) 

        ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาว วรรณพร   อุดมผุย                        รหัสประจ าตัว600112356041 

สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ที่1 

วันที่23 กรกฎาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

 -ผลิตและจัดหาวัตถุดิบ 
 

- ผลิตตามออเดอร์ลูกค้า
และได้มีการจัดหาวัตถุดิบ
เพ่ือใช้ในการผลิต 
 

-มีออเดอร์ตามลูกค้าสั่ง
และจัดส่งให้ลูกค้าตาม
สถานที่ 

-รสชาติเป็นไปตามที่คิด
ว่างแผนไว้ 

ผลการเรียนรู้ 
ได้มีการเรียนรู้ในการท าไม้กรอกเห็ดและรู้จักการแก้ไขปัญหาในกลุ่มตัวเองท าไส้กรอให้ได้มาตรฐานและทันต่อความ
ต้องการของลูกค้า 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

            

                                                                                         (  นางสาววรรณพร   อุดมผุย  )                                  

            ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาว วรรณพร อุดมผุย                             รหัสประจ าตัว600112356110 

สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ที่1 

วันที่30 กรกฎาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- ผลิตไส้กรอกคอลลาเจน
ขายทางออนไลน์และลง
พ้ืนที่ขายในตลาดไนท์บา
ซ่า 
 

- ผลิตสินค้าตามออเดอร์ที่
ลูกค้าสั่งแล้วจัดส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าที่สั่งมาตาม ออ
เดอร์ และน าสินค้าลงขาย
สู่ตลาด 
 

-ผลิตสินค้าให้ได้สินค้าที่มี
คุณภาพและท าการขายลง
สู่ตลาดไนท์บาซ่าและผ่าน
ทางออนไลน์เพจ 
facebook 

-ขายสินค้าตามออเดอร์ที่
ลูกค้าสั่ง และท าการผลิต
สินค้าน าสินค้าไปขายที่
ตลาดไนท์บาซาร์ตลาด
คลองถมในเมืองบุรีรัมย์ 

ผลการเรียนรู้ 
มีหน้าที่ในการรับออเดอร์ยอดขายแต่ละสัปดาห์ท าให้รู้ว่ายอดขายส่วนใหญ่นั้นมาจากการขายออนไลน์และเรา
สามารถผลิตสินค้าในปริมาณตามท่ีลูกค้าสั่งมาเพ่ือที่จะไม่เสียต้นทุนเพิ่มเมื่อเราผลิตสินค้าแล้วขายไม่หมด 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

                                                             (  นางสาววรรณพร อุดมผุย )                                  

             ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ : นางสาววรรณพร อุดมผุย   รหัสประจ าตัว : 60011235041 

สาขาวิชา : การจัดการ   หมู่ที่ : 1 

วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) – (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- ท าไส้กรอกเห็ดและ
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 
 

-จัดท าตามออเดอร์ที่ลูกค้า
สั่ง และจัดส่งตามสถานที่ที่
ลูกค้านัดหมาย 

-ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ
และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค
มากที่สุด  
-เปิดรับออเดอร์และจัดท า
ตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง 

- โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
เปิดรับออเดอร์ และจัดท า
ตามออเดอร์พร้อมส่งตาม
สถานที่ที่ลูกค้าก าหนด 
 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม และได้เรียนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

 ( นางสาววรรณพร อุดมผุย ) 

      ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 

 



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ)  

ชื่อ นางสาววรรณพร  อุดมผุย           รหสัประจ าตัว 600112356041 

สาขาวิชา การจัดการ        หมู่ที ่ 1 

วันที่ 13 สิงหาคม  2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-จัดหาวัตถุดิบและผลิตไส้
กรอกเห็ดเจ 

-ผลติตามออเดอร์ทีลู่กค้าสั่ง

และได้จัดสินค้าส่งตามสถานท่ี
ต่างๆที่ลูกค้านดัหมาย 
-โปรโมทสิโปรโมทสินค้าผา่น 
Facebook 

     ผลิตสินค้าใหไ้ดต้ามออ
เดอร์ที่ลูกคา้สั่งและจะได้ทัน
ต่อความต้องการของลูกค้า 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจหมดตามที่
เราผลิต 
-ขายไส้กรอกเห็ดเจในราคา
กล่องละ  
35บาท3กล่อง 100บาท 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้ในดา้นการผลติสินค้าใหท้ันตามออเดอร์ลูกค้าเพื่อที่จะไมไ่ด้เสียต้นทุนเพ่ิมเมื่อเราผลิตสินค้าและขายสินค้าหมดและได้ท าการ
จัดส่งสินคา้ตามสถานท่ีต่างๆที่ลูกค้านัดหมายเพื่อที่จะให้เสียลูกค้า 
       

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                            

                                                                             ( นางสาววรรณพร  อุดมผุย)                        

                 ช่ือนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาววรรณพร อุดมผุย รหัสประจ าตัว 600112356041 

สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ที่1 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- ผลิตสินค้าและปรุงรส   - เปิดรับออร์เดอร์และแชร์
เพจลง facebook ส่วนตัว 

 - จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า  

  - ผลิตสินค้าตามออเดอร์ที่
ลูกค้าสั่ง 

 - จัดส่งสินค้าตามสถานที่
ลูกค้านัด 

 

- โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
แจ้งรายละเอียดสินค้า
อย่างชัดเจน เพ่ือให้ลูกค้า
เลือกซื้อสินค้าได้อย่าง
มั่นใจ 

ผลการเรียนรู้ 
- เรียนรู้ในด้านการผลิตสินค้าให้ทันเวลาที่ลูกค้านัดผลิตสินค้าตามออเดอร์ที่สั่งเพ่ือที่จะไม่ได้เสียต้นทุนเพ่ิมเมื่อเรา
ผลิตสินค้าและขายสินค้าหมด 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

       (นางสาววรรณพร อุดมผุย) 

          ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 

 



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ  ไส้กรอกเห็ด(เจ)  

ชื่อ นางสาววรรณพร อุดมผุย รหัสประจ าตัว600112356041 

สาขาวิชา การจัดการ          หมู่ที่  1 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- ผลิตไส้กรอกเห็ด จดัส่งสินค้า - ผลิตไส้กรอกเห็ดไห้ได้ทัน
ตามออเดอร์ลูกค้า 
- โปรโมทสินค้าผ่าน 
Facebook ของตัวเอง 
- จัดส่งให้ทันตามเวลาที่ลูกคา้
นัดหมาย 

-  โปรโมทสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จัก
มากขึ้นท าให้ลูกค้าเข้ามาซื้อ
สินค้าของเรา    

- ขายไส้กรอกเห็ดเจให้ไดต้าม
ยอดที่เราก าหนด 
- ขายไส้กรอกเห็ดเจในราคา
กล่องละ35บาท3กล่อง100
บาท 

ผลการเรียนรู้ 
      **ได้เรยีนรู้ในด้านการผลิตไส้กรอกเหด็และไดม้ีการแบ่งเวลาหรือจัดสรรการท างานในกลุ่มเป็นอย่างดี เพื่อท่ีจะได้ใช้เวลาที่เหลือ
ในการท าไส้กรอกมาจดัใส่กล่องและน าส่งให้ลูกค้าทันเวลา 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

                           ( นางสาววรรณพร อุดมผุย )     

ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ)  

ชื่อ นางสาววรรณพร  อุดมผุย           รหัสประจ าตัว 600112356041 

สาขาวิชา การจัดการ        หมู่ที่  1 

วันที่ 10 กันยายน 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- จัดหาวัตถุดิบและผลิตไส้
กรอกเห็ดเจ 

- ผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้า
สั่งและได้จัดสินค้าส่งตาม
สถานที่ต่างๆ 

- ผลิตสินค้าให้ได้ตามออเดอร์
ที่ลูกค้าสั่งและจะได้ทันต่อ
ความต้องการของลูกค้า 

- ขายไส้กรอกเห็ดเจหมด
ตามท่ีเราผลิต 
- ขายไส้กรอกเห็ดเจใน
ราคากล่องละ35บาท3
กล่อง100บาท 

ผลการเรียนรู้ 
      **ได้เรียนรู้ในด้านการผลิตสินค้าให้ทันตามออเดอร์ลูกค้าเพ่ือที่จะไม่ได้เสียต้นทุนเพ่ิมเม่ือเราผลิตสินค้าและขาย
สินค้าหมด 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                            

                                                                             ( นางสาววรรณพร  อุดมผุย)                        

                 ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ นางสาววรรณพร อุดมผุย    รหัสประจ าตัว 600112356041 

สาขาวิชาการจัดการ                                             หมู่ที่ 1 

วันที่ 17 กันยายน 2563  

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- ผลิตไส้กรอกเห็ด 
 และซื้อวัตถุดิบ  

- ผลิตสินค้าตามออเดอร์
ที่ลูกค้าได้สั่งซื้อ 
-เปิดรับออเดอร์และแชร์
ลงเพจ 

- โปรโมทสินค้า รับออ
เ ด อ ร์ ผ่ า น ท า ง เ พ จ 
Facebook อยู่เสมอ 
-จัดส่งตามสถานที ่
 

-ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
สินค้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพ่ิม
ให้ลูกค้าสนใจมากข้ึน  

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้ในการท างานกลุ่มและปรับปรุงพัฒนาไส้กรอกให้มีคุณภาพมากข้ึน 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

 

                                                       (นางสาววรรณพร อุดมผุย)                                  

       ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ)  

ชื่อ นางสาววรรณพร อุดมผุย           รหัสประจ าตัว 600112356041 

สาขาวิชา การจัดการ       หมู่ที่  1 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- ผลิตไส้กรอกเห็ด แลซื้อ
วัตถุดิบ 

- เปิดรับออเดอร์และแชร์เพจ
Facebook ของตัวเอง 
- จัดส่งให้ทันตามเวลาที่ลูกคา้
นัดหมาย 

  -โปรโมทสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จัก
มากขึ้น 
-จัดส่งสินค้าตามทีลู่กค้านัด    

- ขายไส้กรอกเห็ดเจแบบสด
และแบบอบ 
- ขายไส้กรอกเห็ดเจในราคา
กล่องละ35บาท3กล่อง100
บาท 

ผลการเรียนรู้ 
      *ได้มีการเรียนรู้ด้านการผลิตสินค้าให้ทันเวลาที่ลูกค้าก าหนดและจัดส่งตามท่ีนัด ได้เรียนรู้ในเรื่องของต้นทุนการ
ผลิตในแต่ละครั้ง 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

                                                                              (นางสาววรรณพร อุดมผุย ) 

               ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ)  

ชื่อ นางสาววรรณพร  อุดมผุย                   รหัสประจ าตัว 600112356041 

สาขาวิชา การจัดการ        หมู่ที่  1 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 

แผนการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- น าสิค้าไปส่ง
หรือติดต่อ
ร้านอาหารที่จะ
น าสินค้า
จ าหน่าย 
-ศึกษาหาข้อมูล
ในแต่ละรา้น 

- น าไส้กรอกไปส่งที่
ร้านอาหาร1.ร้านกะเพรา
ถาด 2.ร้านอาหารเจ..บ้าน
รักเจ  
แนะน าสินค้าและบอก
รายละเอียดต่างๆให้กับ
ผู้ประกอบการ 

- มีการวางแผนในกลุ่ก่อนท่ีจะไปส่งที่
ร้านอาหารและส่งให้กับลูกค้า 

- ท าการผลิตสินค้าตามออ
เดอร์ขายไส้กรอกเห็ด ราคา
กล่องละ 35บาท  3 กล่อง 
100 
 

ผลการเรียนรู้ 
      ได้เรียนรู้ในการแนะน าสินค้าให้กับผู้ประกอบการและบอกรายละเอียดต่างๆของไส้กรอกเห็ดจึงท าให้
ผู้ประกอบการน าสินค้าส่ง 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                            

                                                                              ( นางสาววรรณพร  อุดมผุย)                        

                 ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวสิรินยา   เลิศกระโทก                                รหัสประจ าตัว600112356047 

สาขาวิชาการจัดการ                                                หมู่ที่1 

วันที่23 กรกฎาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-จัดหาวัตถุดิบในการท าไส้
กรอก  
-ทดลองผลิตสินค้า  
-หาช่องทางการตลาด 

 -เตรียมอุปกรณ์และผลิต
สินค้า 
-โปรโมทสินค้าใน
Facebook และเพจ 

ทดลองหาวิธีการ
ท าไส้กรอกเพ่ือให้
มีคุณภาพ 
จัดท าตามออเดร์
ที่ลูกค้าสั่ง 

- ท าการขายสินค้าตามออ
เดอร์ของลูกค้าและส่ง
สินค้าตามที่นัดหมายของ
ลูกค้า 

ผลการเรียนรู้ 
มีหน้าที่ในการรับออเดอร์สินค้าจากลูกค้า ท าให้รู้ว่าการโพสการโฆษณาสินค้าท่ีจะเข้าถึงกลุ่มลูกอาจจะยังเข้าถึงไม่ได้
มากพอสมควร แล้วการรับออเดอร์แต่ล่ะครั้งท าให้การผลิตแต่ล่ะครั้งไม่คงท่ี 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

                                                                                      (นางสาวสิรินยา  เลิศกระโทก) 

       ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด  

ชื่อ นางสาวสิรินยา   เลิศกระโทก                    รหัสประจ าตัว  600112356047 

สาขาวิชา การจัดการ    หมู่ที่  1 

วันที่ 30กรกฎาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-คิดสูตรในการท าไส้กรอก
เห็ดเจ 
-จัดหาวัตถุดิบในการท าไส้
กรอกและส่วนผสมของ
อาหารเจ 
-ทดลองผลิตสินค้า 
-หาช่องทางการตลาด 
 

-เตรียมอุปกรณ์และผลิต
สินค้า 
-โปรโมทสินค้าใน
Facebook และเพจ 

 1. ทดลองหาวิธีท าไส้
กรอกเห็ดให้มีคุณภาพ 
2.ท าไส้กรอกเห็ดเจ 100% 
ท าให้ยังไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้มาก
พอสมควร     

ท าการขายสินค้าตามออ
เดอร์ของลูกค้าท่ีสั่งมา ขาย
ผ่านช่องทางออนไลน์ 
facebook,และทางเพจ 

ผลการเรียนรู้ 
      ได้เรียนรู้การท าไส้กรอกและรู้ว่าส่วนผสมของอาหารเจก็มีหลากหลาย และฉันมีหน้าที่ในการเปิดรับออเดอร์
สินค้าจากลูกค้า ท าให้รู้ว่าการโพสการโฆษณาสินค้าท่ีจะเข้าถึงกลุ่มลูกอาจจะยังเข้าถึงไม่ได้มากพอสมควร เพราะ
ต้องเน้นไปทางคนรักสุขภาพ แล้วการรับออเดอร์แต่ละครั้งท าให้การผลิตแต่ล่ะครั้งไม่คงที่เพราะลูกค้าบางท่าน
อาจจะเพ่ิมหรือบางท่านอาจลดจ านวนลง 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

                                                                              (  น.ส.สิรินยา  เลิศกระโทก )                             

                 ชือนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจไส้กรอกเห็ด(เจ)  

ชื่อ นางสาวสิรินยา   เลิศกระโทก       รหัสประจ าตัว  600112356047 

สาขาวิชา การจัดการ    หมู่ที่  1 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-จัดหาวัตถุดิบในการท าไส้กรอก
และส่วนผสมของอาหารเจ 
-วางแผนการผลิตสินค้า 
- หาช่องการตลาดเพ่ือเข้าถึง
กลุ่มลูกค้า 

-เตรียมอุปกรณ์และผลิตสินค้า 
-โปรโมทสินค้าในFacebook 
และเพจ 

 - ท าไส้กรอกเห็ด(เจ) 100 % ให้
มีคุณภาพและน่ารับประทานและ
ท าการขายผ่านทางออนไลน์ เพจ 
เฟสบุ้ค 
 

ท าการขายสินค้าตามออเดอร์
ของลูกค้าท่ีสั่งมา ขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ facebook,
และทางเพจ 

ผลการเรียนรู้ 
      ได้เรียนรู้การท าไส้กรอกเห็ด(เจ) 100% และรู้ว่าส่วนผสมของอาหารเจก็มีหลากหลาย และฉันมีหน้าที่ในการเปิดรับออเดอร์สินค้าจาก
ลูกค้า ท าให้รู้ว่าการโพสการโฆษณาสินค้าท่ีจะเข้าถึงกลุ่มลูกอาจจะยังเข้าถึงไม่ได้มากพอสมควร เพราะต้องเน้นไปทางคนรักสุขภาพ แล้วการ
รับออเดอร์แต่ละครั้งท าให้การผลิตแต่ล่ะครั้งไม่คงที่เพราะลูกค้าบางท่านอาจจะเพ่ิมหรือบางท่านอาจลดจ านวนลง และทางเพจอาจยังไม่มี
กลุ่มลูกค้าเข้าถึงมากพอสมควร 
ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

                                                                                   (  นส.สิรินยา  เลิศกระโทก )                             

                      ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ)  

ชื่อ นางสาวสิรินยา  เลิศกระโทก                  รหัสประจ าตัว 600112356047 

สาขาวิชา การจัดการ        หมู่ที ่ 1 

วันที่ 13 สิงหาคม  2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-จัดหาวัตถุดิบและผลิตไส้
กรอกเห็ดเจ 
-หาช่องการตลาด 

-ผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้า
สั่งและได้จัดสินค้าส่งตาม
สถานที่ต่างๆที่ลูกค้านัด
หมาย 
-โปรโมทสินค้าผ่าน 
Facebookและเพจ 

     ผลิตสินค้าให้ได้ตามออ
เดอร์ที่ลูกค้าสั่งและจะได้
ทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า 

-ขายไส้กรอกเห็ด(เจ)หมด
ทุกครั้งที่ผลิต 
-ขายไส้กรอกเห็ดเจใน
ราคากล่องละ  
35บาท3กล่อง 100บาท 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้ในด้านการผลิตสินค้าให้ทันตามออเดอร์และได้ท าการจัดส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆที่ลูกค้านัดหมาย
เพ่ือที่จะให้เสียลูกค้าได้เรียนรู้การไปส่งออเดอร์ที่ต้องพูดกับลูกค้าอย่างไรเมื่อไปส่งสินค้าช้า แล้วการรับออเดอร์แต่ละ
ครั้งท าให้การผลิตแต่ล่ะครั้งไม่คงท่ีเพราะลูกค้าบางท่านอาจจะสั่งเพิ่มหรือบางท่านอาจจะลดจ านวนลง และทางเพจ
อาจยังไม่มีกลุ่มลูกค้าเข้าถึงมากพอสมควร 
       

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                            

                                                                               ( นางสาวสิรินยา  เลิศกระโทก )                      

                   ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

            กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อนางสาวสิรินยา  เลิศกระโทก                              รหัสประจ าตัว 600112356047 

สาขาวิชาการจัดการ                                            หมู่ที่ 1 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน       การเปรียบเทียบ 
             (1)-(2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- เตรียมวัตถุดิบและผลิต
สินค้า 
- หาช่องทางการตลาด 

  - เปิดรับออร์เดอร์และแชร์
เพจลง facebook ส่วนตัว 

 - จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า  

  - ผลิตสินค้าตามออเดอร์ที่
ลูกค้าสั่ง 

 - จัดส่งสินค้าตามสถานที่
ลูกค้านัด 

 

ขายไส้กรอกเห็ด(เจ) ใน
ราคา กล่องล้ะ 35 บาท 3 
กล่อง 100 บาท 
- ขายไส้กรอกเห็ด(เจ) 
หมดทุกครั้งที่ท าการผลิต 

ผลการเรียนรู้ 
- ได้เรียนรู้การผลิตไส้กรอก และเรียนรู้ในด้านการผลิตสินค้าให้ทันตามออเดอร์ลูกค้าและขายสินค้าหมดและได้ท า
การจัดส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆที่ลูกค้านัดหมายเพ่ือที่จะให้เสียลูกค้า 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

                                                                                      (นางสาวสิรินยา เลิศกระโทก) 

        ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 

 



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ  ไส้กรอกเห็ด(เจ)  

ชื่อ นางสาวสิรินยา เลิศกระโทก         รหัสประจ าตัว 600112356047 

สาขาวิชา การจัดการ          หมู่ที ่ 1 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- ท าการผลิตไส้กรอกเห็ด
(เจ) 
- หาช่องทางการตลาด  

- ผลิตไส้กรอกเห็ดไห้ได้ทัน
ตามออเดอร์ของลูกค้า 
- โปรโมทสินค้าผ่านเพจ  
- จัดส่งให้ทันตามเวลาที่
ลูกค้านัดหมาย 

-  โปรโมทสินค้าให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้นท าให้ลูกค้าเข้า
มาซื้อสินค้าของเรา ได้มาก
ขึ้นกว่าเดิม   

- ขายไส้กรอกเห็ด(เจ)ให้ได้
ตามยอดที่เราก าหนดแต่
ละสัปดาห์ 
- ขายไส้กรอกเห็ด(เจ)ใน
ราคากล่องละ35บาท3
กล่อง100บาท 

ผลการเรียนรู้ 
      **ได้เรียนรู้ในด้านการผลิตไส้กรอกเห็ดและได้มีการแบ่งเวลาหรือจัดสรรการท างานในกลุ่มเป็นอย่างดี เพ่ือที่จะ
ได้ใช้เวลาที่เหลือในการท าไส้กรอกมาจัดใส่กล่องและน าส่งให้ลูกค้าทันเวลาตาม ออเดอร์ของลูกค้าเพ่ือที่จะไม่ให้เสีย
ลูกค้า 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

                                  (นางสาวสิรินยา เลิศกระโทก) 

                ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ)  

ชื่อ นางสาวสิรินยา  เลิศกระโทก                 รหัสประจ าตัว 600112356047 

สาขาวิชา การจัดการ        หมู่ที ่ 1 

วันที่ 10 กันยายน 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-จัดหาวัตถุดิบและผลิตไส้
กรอกเห็ดเจ 
-หาช่องการตลาด 

-ผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้า
สั่ง 
-โปรโมทสินค้าผ่าน 
Facebookและเพจ 

     ผลิตสินค้าให้ได้ตามออ
เดอร์ที่ลูกค้าสั่งและจะได้
ทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า 

-ขายไส้กรอกเห็ด(เจ)หมด
ทุกครั้งที่ผลิต 
 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้ในด้านการผลิตสินค้าให้ทันตามออเดอร์และได้ท าการจัดส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆที่ลูกค้านัดหมาย
เพ่ือที่จะให้เสียลูกค้า แล้วการรับออเดอร์แต่ละครั้งท าให้การผลิตแต่ล่ะครั้งไม่คงที่เพราะลูกค้าบางท่านอาจจะสั่งเพ่ิม       

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                            

                                                                                ( นางสาวสิรินยา  เลศิกระโทก )                      

                    ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ)  

ชื่อ นางสาวสิรินยา  เลิศกระโทก                  รหัสประจ าตัว 600112356047 

สาขาวิชา การจัดการ        หมู่ที ่ 1 

วันที่ 17 กันยายน 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-จัดหาและเตรียมวัตถุดิบ 
-หาช่องการตลาด 

-ผลิตไส้กรอกเห็ด(เจ)ตาม
ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง 
-โปรโมทสินค้าผ่าน 
Facebookและเพจ 

     ผลิตสินค้าให้ได้ตามออ
เดอร์ที่ลูกค้าสั่งและจะได้
ทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า 

-ขายไส้กรอกเห็ด(เจ)หมด
ทุกครั้งที่ผลิต 
-ขายไส้กรอกเห็ด(เจ) ใน
ราคา กล่องล้ะ 35 บาท 3 
กล่อง 100 บาท 

ผลการเรียนรู้ 
***ได้เรียนรู้ในด้านการผลิตสินค้าให้ทันตามออเดอร์และท าเวลาให้ทันเพื่อที่จะได้ท าการจัดส่งสินค้าตามสถานที่
ต่างๆที่ลูกค้านัดหมายเพ่ือที่จะให้เสียลูกค้า  

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                            

                                                                            ( นางสาวสิรินยา  เลิศกระโทก )                      

                 ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ)  

ชื่อ นางสาวสิรินยา  เลิศกระโทก                  รหัสประจ าตัว 600112356047 

สาขาวิชา การจัดการ        หมู่ที ่ 1 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-ท าการผลิตไส้กรอกเห็ด
และลงไปสอบถามร้านที่
เหลืออีก 3 ร้าน ในการ
จ าหน่ายไส้กรอกเห็ด 
-ศึกษาเส้นทางแต่ละร้าน
ก่อนไปลง 
 

-ลงไปร้านเพื่อเสนอไส้
กรอกเห็ดแก่ ร้านนั้นๆ 
ได้แก่ 1.ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
อยุธยาเศรษฐีทอง  
2.ร้านอาหารเจ…บ้านรักเจ 
3.ร้านกวนอิมเจ 
 -บอกข้อมูลแรายละเอียด
ของสินค้ให้ผู้ประกอบการ
ทราบ 
 

-มีการท างานที่สะดวก
เพราะมีการวางแผน
ล่วงหน้า 
-มีการตอบรับการจ าหน่าย
ไส้กรอกเห็ด 2 ร้าน 
1ร้านกระเพาถาด 
2 ร้านอาหารเจ..บ้านรักเจ 

-ท าการผลิตและจัดส่ง
สินค้าให้แก่ร้านที่รับฝาก 
-ท าป้ายโฆษณาส าหรับการ
วางจ าหน่ายไส้กรอกเห็ด 

ผลการเรียนรู้ 
***ได้เรียนรู้การเสนอการสินค้าให้กับผู้ประกอบการได้ทราบ การพูดท่ีชัดเจนไม่ท าให้ผู้ประกอบการไม่เข้าใจในสิ่งที่
เราก าลังเสนอได้เรียนรู้แนวคิดที่แตกต่างของแต่ละร้านในการที่จะน าสินค้าไปเสนอขาย  

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                            

                                                                             ( นางสาวสิรินยา  เลิศกระโทก )                        

                                                                                   ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ)  

ชื่อ นางสาวสิรินยา  เลิศกระโทก                  รหัสประจ าตัว 600112356047 

สาขาวิชา การจัดการ        หมู่ที ่ 1 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-จัดหาและเตรียมวัตถุดิบ 
-หาช่องการตลาด 

-ผลิตไส้กรอกเห็ด(เจ) ตาม
ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งและวาง
จ าหน่ายตามร้านกระเพา
ถาด และ ร้านอาหารเจ.
บ้านรักเจ 
-โปรโมทสินค้าผ่าน 
Facebookและเพจ 

     ผลิตสินค้าให้ได้ตามออ
เดอร์ที่ลูกค้าสั่งจะได้ทันต่อ
ความต้องการของลูกค้า
เพ่ือไม่ให้เสียลูกค้า 

-ขายไส้กรอกเห็ด(เจ)หมด
ทุกครั้งที่ผลิต 
-ขายไส้กรอกเห็ด(เจ) ใน
ราคา กล่องล้ะ 35 บาท 3 
กล่อง 100 บาท 

ผลการเรียนรู้ 
***ได้เรียนรู้ในด้านการผลิตสินค้าให้ทันตามออเดอร์ และท าเวลาให้ทันเพื่อที่จะได้ท าการจัดส่งสินค้าตามร้านกระ
เพาถาดและร้านอาหารเจ.บ้านรักเจและตามสถานที่ต่างๆที่ลูกค้านัดหมายเพ่ือที่จะไม่ให้เสียลูกค้า  

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                            

                                                                                    ( นางสาวสิรินยา  เลิศกระโทก )                      

                        ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ : นางสาวอรัญญา จุมเกตุ  รหัสประจ าตัว : 600112356054 

สาขาวิชา : การจัดการ   หมู่ท่ี : 1 

วันท่ี : 23 กรกฎาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) – (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-วางแผนท าการผลิตไส้
กรอกเห็ด 
-ท าการโปรโมทสินค้าผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก 
 

-มีแบ่งหน้าที่ของสมาชิกใน
กลุ่มแต่ละคน 
-จัดหาวัตถุดิบในการผลิตไส้ 
กรอกเห็ด 
-เปิดรับออร์เดอร์จากเฟ 
ซบุ๊กของสมาชิกในกลุ่ม 

-มีการวางแผนงานก่อนที่จะ 
ผลิต จึงท าให้การท างานมี 
ความชัดเจนมากขึ้น 
-ผลิตสินค้าได้ตามออร์เดอร์ 
ของลูกค้าท่ีสั่งซื้อ 
 

-ผลิตไส้กรอกให้ได้รสชาติที่ 
มีมาตรฐาน 
-จ าหน่ายในราคา 35 บาท  
ต่อกล่อง ปริมาณ 100 กรัม 
-มีการผลิตและจัดส่งสินค้า 
ได้ตรงตามความต้องการ 
ของลูกค้า 

ผลการเรียนรู้ 
มีหน้าที่ในการท าบัญชีและท าการมัดไส้กรอก จะต้องมีความละเอียดและรอบคอบในการลงบัญชี ต้นทุน ยอดขายในแต่ 
ละครั้งว่ามีการใช้จ่ายไปเท่าไร ส่วนการมัดไส้กรอกนั้นต้องประมาณแต่ละลูกให้เท่าๆกันซึ่งไม่ง่ายแต่ก็ตั้งใจท าให้ออกมาดี 
ที่สุด เป็นการได้เรียนรู้วิธีการท า การด าเนินงานของตัวเองและเพ่ือนในกลุ่ม 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

( นางสาวอรัญญา จุมเกตุ ) 

         ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ : นางสาวอรัญญา จุมเกตุ  รหัสประจ าตัว : 600112356054 

สาขาวิชา : การจัดการ   หมู่ท่ี : 1 

วันท่ี : 30 กรกฎาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) – (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

 -ท าการผลิตไส้กรอกเห็ดใน 
รูปแบบเจ  
-ท าการโปรโมทสินค้าผ่าน 
เฟซบุ๊ก 

-จัดหาวัตถุดิบในการผลิต 
ไส้กรอกเห็ดเจ 
-เปิดรับออร์เดอร์จากเพจ 

-มีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบใน 
การท ารสชาติยังไม่คงที่ 
-ออร์เดอร์ยังมีไม่มากพอ 
ตามความต้องการ 

-ผลิตไส้กรอกให้ได้รสชาติที่ 
ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
-ควรโปรโมทสินค้าให้ลูกค้า 
ได้รู้จักเพ่ิมมากข้ึน 

ผลการเรียนรู้ 
มีหน้าที่ในการท าบัญชี ซึ่งจะต้องรวบรวมรายการต่างๆในการใช้จ่ายและต้องมีความรับผิดชอบในระดับหนึ่ง ได้เรียนรู้ 
วิธีการท างานร่วมกันของเพ่ือนๆในกลุ่ม พร้อมกับช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องการท าไส้กรอกเห็ด และท าหน้าที่ใน 
ส่วนของตัวเองให้ดีที่สุด 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

( นางสาวอรัญญา จุมเกตุ ) 

                     ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ : นางสาวอรัญญา จุมเกตุ  รหัสประจ าตัว : 600112356054 

สาขาวิชา : การจัดการ   หมู่ท่ี : 1 

วันท่ี : 6 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) – (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-ท าการผลิตไส้กรอกเห็ด
ตามออเดอร์ที่รับจากลูกค้า 

-ท าการผลิตไส้กรอกเห็ด
โดยท าหน้าที่ของแต่ละคน
ในกลุ่มตามที่ได้แบ่งงานกัน 

-มีการท างานที่ดี 
-การแบ่งงานในหน้าที่
ชัดเจนขึ้น 

-ผลิตไส้กรอกให้ได้ตามออ
เดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อและท า
การจัดส่งให้ตรงต่อเวลา
มากขึ้น 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้วิธีการท างาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

( นางสาวอรัญญา จุมเกตุ ) 

                ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ : นางสาวอรัญญา จุมเกตุ  รหัสประจ าตัว : 600112356054 

สาขาวิชา : การจัดการ   หมู่ท่ี : 1 

วันท่ี : 13 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) – (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-ท าการผลิตไส้กรอกเห็ด 
ที่ได้โพสขายสินค้าผ่านทาง
เฟซบุ๊ก 
-เห็ดที่น ามาใช้ในการผลิตมี
ราคาสูงขึ้น 

-ท างานตามหน้าที่ๆได้รับ
มอบหมาย 
-จัดท าตามออเดอร์ของ
ลูกค้า 
-มีการน าเห็ดชนิดอื่นมาใช้
แทนเห็ดที่มีราคาสูง 

-มีการท างานที่เป็นระบบ
มากขึ้น ผลิตได้เร็วกว่า
เมื่อก่อน 
 
 

-ท าการผลิตและจัดส่งสินค้า 
ให้ได้คุณภาพมากข้ึน 
-ปรับปรุงและพัฒนารสชาติ
ให้ตรงตามกลุ่มลูกค้าอยู่
เสมอ 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มที่จะต้องมีความร่วมมือ ความสามัคคีกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท าผลิตภัณฑ์ให้
ออกมาดีที่สุด แลกเปลี่ยนความรู้และหาวิธีแก้ปัญหาในสิ่งที่ยังไม่โอเคให้ผ่านไปได้ด้วยดี 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

 ( นางสาวอรัญญา จุมเกตุ ) 

ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ : นางสาวอรัญญา จุมเกตุ  รหัสประจ าตัว : 600112356054 

สาขาวิชา : การจัดการ   หมู่ท่ี : 1 

วันท่ี : 20 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) – (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-ท าการผลิตไส้กรอกเห็ด 
-โปรโมทสินค้าผ่านทางเพจ
และเฟซบุ๊ก 

-จัดหาวัตถุดิบในการผลิตไส้
กรอกเห็ด 
-ท างานตามหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
-ท าการผลิตตามออเดอร์
ของลูกค้า 

-มีการผลิตที่เป็นระบบ 
-ผลิตได้ทันตามออเดอร์ของ
ลูกค้า 
 

-รับค าติชมแล้วพัฒนาให้ดี
ขึ้น 
-โปรโมทสินค้าให้ลูกค้าได้
รู้จักเพ่ิมขึ้น 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดของสมาชิกในกลุ่ม เกิดความสามัคคี การท างานร่วมกัน 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

  

 ( นางสาวอรัญญา จุมเกตุ ) 

   ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ : นางสาวอรัญญา จุมเกตุ  รหัสประจ าตัว : 600112356054 

สาขาวิชา : การจัดการ   หมู่ท่ี : 1 

วันท่ี : 27 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) – (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-ท าการผลิตไส้กรอกเห็ด 
ตามออเดอร์ที่โพสขาย 
สินค้าผ่านทางเฟซบุ๊กและ 
แบ่งกันไปขาย 
-เห็ดที่น ามาใช้ในการผลิตมี 
ราคาสูงขึ้น 

-ผลิตไส้กรอกเห็ด 
-จัดท าตามออเดอร์ของ 
ลูกค้าถ้าหากมีเหลือก็มีการ 
แบ่งให้สมาชิกในกลุ่มน าไป 
ขาย 
-มีการน าเห็ดชนิดอื่นมาใช้ 
แทนเห็ดที่มีราคาสูง 

-มีการท างานที่เป็นระบบ 
มากขึ้น  
-มีวิธีแก้ไขปัญหาในการผลิต 
ที่จะต้องปรับ 

-ท าการผลิตและจัดส่งสินค้า 
ได้ตรงตามความต้องการ 
ของลูกค้า  
-มีการปรับปรุงและพัฒนา 
รสชาติ 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้การผลิต การท างานเป็นกลุ่มที่ต้องมีการจัดการแบ่งหน้าที่ของแต่ละคน ซึ่งท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
และปฏิบัติงานให้ออกมาดีในระดับหนึ่ง 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

        ( นางสาวอรัญญา จุมเกตุ ) 

          ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ : นางสาวอรัญญา จุมเกตุ  รหัสประจ าตัว : 600112356054 

สาขาวิชา : การจัดการ   หมู่ท่ี : 1 

วันท่ี : 3 กันยายน 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) – (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-ท าการผลิตไส้กรอกเห็ด 
ตามออเดอร์ของลูกค้า 

-ท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ของสมาชิกแต่ละคน 
-จัดหาวัตถุดิบในการผลิตไส้ 
กรอกเห็ด 
-เปิดรับออร์เดอร์ 

-มีการท างานที่เป็นระบบ 
มากขึ้น ตามหน้าที่ของ 
สมาชิกในกลุ่ม  
-ผลิตสินค้าได้ตามออร์ 
เดอร์ของลูกค้าที่สั่งซื้อ 

-ผลิตไส้กรอกให้ได้ 
มาตรฐาน สด สะอาด  
รสชาติอร่อย ตรงตามความ 
ต้องการของลูกค้า 

ผลการเรียนรู้ 
ได้รู้จักและเรียนรู้วิธีการท างาน การผลิต วิธีการลงบัญชีที่จะต้องมีความรอบครอบในการลงรายการของแต่ละสัปดาห์ 
และได้ความสามัคคีกันในกลุ่ม ความรับผิดชอบของแต่ละคน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือให้งานธุรกิจของกลุ่มออกมาดี 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

 

        ( นางสาวอรัญญา จุมเกตุ )  

    ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ : นางสาวอรัญญา จุมเกตุ  รหัสประจ าตัว : 600112356054 

สาขาวิชา : การจัดการ   หมู่ท่ี : 1 

วันท่ี : 10 กันยายน 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) – (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-ท าการผลิตไส้กรอกเห็ด 
ตามออเดอร์ของลูกค้า 

-จัดหาวัตถุดิบในการผลิตไส้ 
กรอกเห็ด 
-ผลิตไส้กรอกตามออเดอร์ 

-ผลิตไส้กรอกเห็ดได้ตามออ 
เดอร์ของลูกค้าท่ีสั่งซื้อ 
-จัดส่งได้ทันเวลา 

-ผลิตและขายไส้กรอกให้มี 
ปริมาณสมกับราคา พร้อม 
กับคุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ 
 

ผลการเรียนรู้ 
มีวิธีการท างานที่จะต้องวางแผนในการผลิตให้สมดุลกับออเดอร์ที่จะต้องการผลิตเพ่ือที่จะได้ตรงตามออเดอร์และบริหาร 
การใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิตที่ขาดเหลือ 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

   

 ( นางสาวอรัญญา จุมเกตุ ) 

   ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ : นางสาวอรัญญา จุมเกตุ  รหัสประจ าตัว : 600112356054 

สาขาวิชา : การจัดการ   หมู่ท่ี : 1 

วันท่ี : 17 กันยายน 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) – (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-ผลิตไส้กรอกเห็ดและ 
โปรโมทสินค้าผ่านทาง 
Page Facebook 

-ผลิตสินค้าตามออเดอร์ที่
ลูกค้าได้สั่งซื้อ 

-ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ
มีรสชาติที่ดี ท าการโปรโมท
สินค้า รับออเดอร์ผ่านทาง
เพจ Facebook อยู่เสมอ 

-ปรับปรุงและพัฒนาสินค้า
ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มการ
โฆษณาผ่านทาง Page 
Facebook เพ่ือให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น รับออเดอร์ทาง
ออนไลน์ มีการบริการจัดส่ง
สินค้าฟรีในตัวเมืองบุรีรัมย์ 

ผลการเรียนรู้ 
ได้เรียนรู้วิธีการผลิตไส้กรอกเห็ด รู้จักวิธีการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกลุ่ม 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

   

 ( นางสาวอรัญญา จุมเกตุ ) 

   ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ : นางสาวอรัญญา จุมเกตุ  รหัสประจ าตัว : 600112356054 

สาขาวิชา : การจัดการ   หมู่ท่ี : 1 

วันท่ี : 1 ตุลาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) – (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-ท าการผลิตไส้กรอกเห็ด 
และลงไปสอบถามร้านที่ 
เหลืออีก 3 ร้าน ในการ 
จ าหน่ายไส้กรอกเห็ด 
-ศึกษาเส้นทางของแต่ละ 
ร้าน 

ลงไปร้านเพื่อเสนอไส้กรอก
เห็ด ให้ 3 ร้าน ได้แก่ 
1.ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 
เศรษฐีเรือทอง  
2.ร้านอาหารเจ..บ้านรักเจ 
3.ร้านกวนอิมเจ 
-บอกข้อมูลและรายละเอียด
ของสินค้าให้ผู้ประกอบการ
รับทราบ 

-มีการท างานที่สะดวก 
เพราะมีการวางแผน 
ล่วงหน้า 
-มีการตอบรับการจ าหน่าย 
ไส้กรอกเห็ด 2 ร้าน 
1.ร้านกะเพราถาด 
2.ร้านอาหารเจ..บ้านรักเจ 

-ท าการผลิตและจัดส่งสินค้า 
ให้แก่ร้านที่รับฝาก 
-ท าป้ายโฆษณาส าหรับการ 
วางจ าหน่ายให้ดูน่าสนใจ 

ผลการเรียนรู้ 
เรียนรู้การเสนอสินค้า การเจรจากับผู้ประกอบการ ได้รู้แนวคิดและวิธีการที่แตกต่างของแต่ละร้าน ในการที่จะน าสินค้า 
ไปเสนอเพ่ือฝากขายหรือจ าหน่ายในร้านอาหารและร้านอาหารเจ 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

  

 ( นางสาวอรัญญา จุมเกตุ ) 

   ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด 

ชื่อ : นางสาวอรัญญา จุมเกตุ  รหัสประจ าตัว : 600112356054 

สาขาวิชา : การจัดการ   หมู่ท่ี : 1 

วันท่ี : 8 ตุลาคม 2563 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 
(1) – (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

-หาออเดอร์และท าการ 
ผลิตไส้กรอกเห็ด 
-น าไส้กรอกเห็ดไปส่ง 
ร้านอาหารและลูกค้าที่ 
สั่งซื้อ 

-ท าการผลิตไส้กรอกเห็ด 
-น าออเดอร์ไปส่งลูกค้า 
และร้านอาหารที่ฝาก 
จ าหน่าย 

-มีการผลิตไส้กรอกได้ 
ทันเวลาที่จัดส่ง เป็นการ 
ท างานที่ดี 

-พัฒนารสชาติให้อร่อยอยู่ 
เสมอ 
-โปรโมทไส้กรอกให้เป็นที่ 
รู้จักมากขึ้น 

ผลการเรียนรู้ 
ได้รู้จักการท างานในรูปแบบของธุรกิจ ที่ต้องมีการผลิต จ าหน่าย ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ท าให้เราได้รู้จัก 
การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องในทางธุรกิจเพ่ือให้ธุรกิจนั้นคงอยู่รอด และเรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

   

 ( นางสาวอรัญญา จุมเกตุ ) 

   ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ) 

 ชื่อ นางสาวปิยพร  ทุมดี           รหัสประจ าตัว 590112356128 

สาขาวิชา การจัดการ     

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 

แผนการ

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 

(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- จัดเตรียม

วัตถุดิบในการ

ท าไส้กรอก 

- จัดเตรีนมวัตุดิบให้ต้องตามออเดอร์

ของลูกค้า และผลิตสินค้าให้ทันต่อ

ความต้องการของลูกค้าในแต่ละรอบ

ของการผลิต 

  

    ผลิตสินค้าให้ได้ตามออ

เดอร์ที่ลูกค้าสั่งและจัดส่ง

สินค้าให้ทันต่อความต้องการ

ของลูกค้า 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจ

หมดตามท่ีออเดอร์ใน

ผลิตในแต่ครั้งตาม

จ านวน 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจใน

ราคากล่องละ 

35บาท3กล่อง 100

บาท 

ผลการเรียนรู้ 

ได้เรียนรู้ในด้านการเตรียมวัตถุดิบในการท าไส้กรอก และการด าเนินงานในขั้นตอนการผลิต 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                           

( นางสาวปิยพร ทุมดี ) 

                                                      ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน 



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ) 

ชื่อ นางสาวปิยพร  ทุมดี           รหัสประจ าตัว 590112356128 

สาขาวิชา การจัดการ     

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 

(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- ตอบแชทลูกค้า

ผ่านทางเพจ

Facebook  

- จัดส่งสินค้าตามออเดอร์ของ

ลูกค้าให้ทันต่อความต้องการ

ของลูกค้าในแต่ละรอบของการ

ผลิต 

  

    ผลิตสินค้าให้ได้ตามออเดอร์

ที่ลูกค้าสั่งและจัดส่งสินค้าให้ทัน

ต่อความต้องการของลูกค้า 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจหมด

ตามท่ีออเดอร์ในผลิตใน

แต่ครั้งตามจ านวน 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจใน

ราคากล่องละ 

35บาท3กล่อง 100บาท 

ผลการเรียนรู้ 

ได้เรียนรู้ในด้านการด าเนินการของตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการสั่งออเดอร์ในแต่ละครั้งของการ

ผลิต  

  

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                           

                                                         ( นางสาวปิยพร ทุมดี )                        

                                                           ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ) 

ชื่อ นางสาวปิยพร  ทุมดี           รหัสประจ าตัว 590112356128 

สาขาวิชา การจัดการ     

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 

แผนการ

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 

(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- จัดส่งสินค้า

ให้ลูกค้า 

- ส่งสินค้าตามออ

เดอร์ของลูกค้า 

- โปรโมทขายให้

ลูกค้าผ่านทาง

ออนไลน์ 

    ผลิตสินค้าให้ได้ตามออเดอร์ที่ลูกค้า

สั่งและจัดส่งสินค้าให้ทันต่อความ

ต้องการของลูกค้า 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจหมดตามที่

ออเดอร์ในผลิตในแต่ครั้งตาม

จ านวน 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจในราคา

กล่องละ 

35 บาท 3กล่อง 100บาท 

ผลการเรียนรู้ 

ได้เรียนรู้ในด้านการท าวัตถุดิบในการผลิตไส้กรอก ตามออเดอร์ลูกค้าเพ่ือที่จะไม่ได้เสียต้นทุนเพิ่มเมื่อเราผลิต

สินค้าและขายสินค้าหมด       

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                           

                                                   

                                                       ( นางสาวปิยพร ทุมดี )                        

                                                                         ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ) 

ชื่อ นางสาวปิยพร  ทุมดี           รหัสประจ าตัว 590112356128 

สาขาวิชา การจัดการ     

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 

แผนการ

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 

(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- จัดเตรียมวัตุ

ดิบใน การท าไส้

กรอก 

- จัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิต และ

สามารถผลิตสินค้าให้ทันต่อความ

ต้องการของลูกค้าในแต่ละรอบของ

การผลิตได้ 

  

    ผลิตสินค้าให้ได้ตามออเดอร์

ที่ลูกค้าสั่งและจัดส่งสินค้าให้

ทันต่อความต้องการของลูกค้า 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจหมด

ตามท่ีออเดอร์ในผลิตใน

แต่ครั้งตามจ านวน 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจใน

ราคากล่องละ 

35บาท3กล่อง 100บาท 

ผลการเรียนรู้ 

ได้เรียนรู้ในด้านการจัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตไส้กรอก และสามารถด าเนินการผลิตได้ทันตามออเดอร์ของ

ลูกค้าในการสั่งแต่ละรอบ 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                           

                                                                       ( นางสาวปิยพร ทุมดี)                        

                ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ) 

 ชื่อ นางสาวปิยพร  ทุมดี           รหัสประจ าตัว 590112356128 

สาขาวิชา การจัดการ     

วันที่ 10 กันยายน 2563 

แผนการ

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 

(1) - (2) 

แนวทางการ

ด าเนินงาน 

- ฝ่ายจัดซื้อ

สินค้าในการ

ผลิตไส้กรอก 

- มีความคล่องแคล่ว ว่องไวในการจัดซื้อ

สินค้ามาผลิตในแต่ละรอบของการ

ผลิต และสามารถผลิตสินค้าให้ทันต่อ

ความต้องการของลูกค้าในแต่ละรอบของ

การผลิตได้ 

  

    ผลิตสินค้าให้ได้ตามออ

เดอร์ที่ลูกค้าสั่งและจัดส่ง

สินค้าให้ทันต่อความ

ต้องการของลูกค้า 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจ

หมดตามท่ีออเดอร์ใน

ผลิตในแต่ครั้งตาม

จ านวน 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจใน

ราคากล่องละ 

35บาท3กล่อง 100

บาท 

ผลการเรียนรู้ 

ได้เรียนรู้ในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการมาท าไส้กรอก เพ่ือให้ทันต่อการผลิต 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                           

                                                              ( นางสาวปิยพร ทุมดี)                        

                                           ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ) 

ชื่อ นางสาวปิยพร  ทุมดี           รหัสประจ าตัว 590112356128 

สาขาวิชา การจัดการ     

วันที่ 17 กันยายน 2563 

แผนการ

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 

(1) - (2) 

แนวทางการ

ด าเนินงาน 

- ฝ่ายจัดส่ง

สินค้าตามออ

เดอร์ของลูกค้า 

- มีความคล่องแคล่ว ว่องไวในการจัดส่ง

สินค้าในแต่ละรอบของการผลิต และ

สามารถผลิตสินค้าให้ทันต่อความ

ต้องการของลูกค้าในแต่ละรอบของการ

ผลิตได้ 

  

    ผลิตสินค้าให้ได้ตามออ

เดอร์ที่ลูกค้าสั่งและจัดส่ง

สินค้าให้ทันต่อความ

ต้องการของลูกค้า 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจ

หมดตามท่ีออเดอร์ใน

ผลิตในแต่ครั้งตาม

จ านวน 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจใน

ราคากล่องละ 

35บาท3กล่อง 100

บาท 

ผลการเรียนรู้ 

ได้เรียนรู้ในด้านการจัดส่งสินค้าตามออเดอร์ที่ลูกค้าได้สั่งไว้ 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                           

                                                       ( นางสาวปิยพร ทุมดี )                        

                                                                         ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ) 

ชื่อ นางสาวปิยพร  ทุมดี           รหัสประจ าตัว 590112356128 

สาขาวิชา การจัดการ     

วันที่ 24 กันยายน 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 

(1) - (2) 

แนวทางการ

ด าเนินงาน 

- วางแผนการ

ผลิต และแพคไส้

กรอกใส่บรรจุภัณฑ์ 

- มีความคล่องตัวในการผลิตแต่ละ

ครั้ง เพื่อให้ได้สินค้าตามจ านวนการ

ผลิต 

- ในการจัดส่งสินค้าในแต่ละรอบของ

การผลิต และสามารถผลิตสินค้าให้

ทันต่อความต้องการของลูกค้าในแต่

ละรอบของการผลิตได้ 

  

    - ผลิตสินค้าให้ได้ตามออ

เดอร์ที่ลูกค้าสั่งและจัดส่ง

สินค้าให้ทันต่อความต้องการ

ของลูกค้า 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจ

หมดตามท่ีออเดอร์ใน

ผลิตในแต่ครั้งตาม

จ านวน 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจใน

ราคากล่องละ 

35บาท3กล่อง 100

บาท 

ผลการเรียนรู้ 

ได้เรียนรู้ในด้านการวางแผนการจัดการผลิตสินค้าในให้เพียงพอ และไม่เกินความต้องการของลูกค้า และเพ่ือ

ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และสามารถผลิตสินค้าได้ตามออเดอร์ที่ค้าสั่งไว้ได้ 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                           

                                                              ( นางสาวปิยพร ทุมดี)                        

                                     ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ) 

ชื่อ นางสาวปิยพร  ทุมดี           รหัสประจ าตัว 590112356128 

สาขาวิชา การจัดการ     

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

แผนการ

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 

(1) - (2) 

แนวทางการด าเนินงาน 

- ปรุงรสการ

ท าไส้กรอก 

- จัดเตรียมวัตถุดิบในการปรุงรสชา

ตของไส้กรอก และผลิตสินค้าให้ทันต่อ

ความต้องการของลูกค้าในแต่ละรอบ

ของการผลิต 

  

    ผลิตสินค้าให้ได้ตามออเดอร์

ที่ลูกค้าสั่งและจัดส่งสินค้าให้

ทันต่อความต้องการของลูกค้า 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจหมด

ตามท่ีออเดอร์ในผลิตใน

แต่ครั้งตามจ านวน 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจใน

ราคากล่องละ 

35บาท3กล่อง 100บาท 

ผลการเรียนรู้ 

ได้เรียนรู้ในด้านการปรุงแต่งรสชาติของไส้กรอกเห็ดเจ ให้มีรสที่ลงตัว และอร่อยถูกปากลูกค้า 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                           

                                                        ( นางสาวปิยพร ทุมดี )                        

                                                                          ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง 

กรณีศึกษาธุรกิจ ไส้กรอกเห็ด(เจ) 

ชื่อ นางสาวปิยพร  ทุมดี           รหัสประจ าตัว 590112356128 

สาขาวิชา การจัดการ     

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบ 

(1) - (2) 

แนวทางการ

ด าเนินงาน 

- วางแผนการ

ผลิต และแพคไส้

กรอกใส่บรรจุภัณฑ์ 

- มีความคล่องตัวในการผลิตแต่ละ

ครั้ง เพื่อให้ได้สินค้าตามจ านวนการ

ผลิต 

- ในการจัดส่งสินค้าในแต่ละรอบของ

การผลิต และสามารถผลิตสินค้าให้

ทันต่อความต้องการของลูกค้าในแต่

ละรอบของการผลิตได้ 

  

    - ผลิตสินค้าให้ได้ตามออ

เดอร์ที่ลูกค้าสั่งและจัดส่ง

สินค้าให้ทันต่อความต้องการ

ของลูกค้า 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจ

หมดตามท่ีออเดอร์ใน

ผลิตในแต่ครั้งตาม

จ านวน 

-ขายไส้กรอกเห็ดเจใน

ราคากล่องละ 

35บาท3กล่อง 100

บาท 

ผลการเรียนรู้ 

ได้เรียนรู้ในด้านการวางแผนการจัดการผลิตสินค้าในให้เพียงพอ และไม่เกินความต้องการของลูกค้า และเพ่ือ

ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และสามารถผลิตสินค้าได้ตามออเดอร์ที่ค้าสั่งไว้ได้ 

ความคิดเห็นของอาจารย์ 

                                                           

                                                              ( นางสาวปิยพร ทุมดี)                        

                                      ชื่อนักศึกษาผู้รายงาน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


