
Story Board ข้าวเกรยีบปลากลางดอน 
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

ภาพ รายละเอียด 
 

 
 

ฉากท่ี 1 : กิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 
บรรยาย : โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ต้ังอยู่ท่ี 53 ถนนมิตรสัมพันธ์    
ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อยู่ใกล้กับทะเลบางแสน                            
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวดัชลบุรี 
 
 
 

 

 
 

ฉากที่ 2 : ห้องเรียนช้ัน ป.5/3  
บรรยาย : ห้องเรียนช้ัน ป.5/3 วิชาการมีงานทำ ครูนกกำลังสอนเรื่องนักธรุกิจน้อย 
เมื่อหมดช่ัวโมง ครูนกให้การบ้านนักเรียน โดยให้นักเรียนระดมความคิด ร่วมกัน
วางแผนจัดทำผลิตภัณฑ์ของห้องเรียน1 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ ใช้วัตถุดิบ                   
ในท้องถิ่น และสามารถเก็บรักษาได้นาน  
 
 



ภาพ รายละเอียด 

 

ฉากที่ 3 : โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 
บรรยาย : กุ้ง แซค โน๊ต นั่งกินขนมท่ีโต๊ะในโรงอาหาร  
กุ้ง : ขนมท่ีเพื่อนซื้อกินกนั ส่วนมากจะเป็นขนมขบเค้ียว กรอบๆ  
แซค : ใช่ซิ เรายังชอบกินมันฝรั่งทอดเลย อร่อยมาก 
กุ้ง : ท่ีครูนกให้เราคิดหาผลิตภัณฑ์ของห้องเรียนนะ่ พวกเราจะนำเสนอสินค้าอะไรดี 
โน๊ต : นั่นซิ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น หาง่าย ราคาไม่แพง ช่วยกันคิดนะ 
อาทิตยห์น้าครูนกต้องถามแน่ๆ 
 

 

 
 

ฉากที่ 4 : บ้านกุ้ง 
บรรยาย : ช่วงเย็นบนโต๊ะกนิข้าว 
กุ้ง : แม่กับข้าวน่ากินจังเลย 
แม่ : พ่อเอ็งออกเรือได้ปลามาเยอะเลย แม่เลยเอามาทำต้มยำน่ะ 
กุ้ง : ต้มยำปลาอร่อยมาก  เนื้อปลาหวานจัง 
แม่ :  ปลาทะเลมีให้กินท้ังปี  
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ฉากที่ 5 : ห้องเรียนช้ัน ป.5/3   
แซค : โน๊ตกินข้าวเกรียบกุ้งมั้ย เจ้านี้อร่อยมาก 
โน๊ต : เอามาชิมสักช้ินซิ กุ้งกินมั้ย 
กุ้ง : กินๆ เอามาแบ่งมั่ง อร่อยดีนี่  
แซค : การบ้านครูนก สรุปจะนำเสนอให้ทำอะไรดีล่ะ 
กุ้ง : ทำข้าวเกรียบกันมั้ย เมื่อวานพ่อเราออกเรือได้ปลามาเยอะเลย 
แม่บอกว่าปลามีกินตลอดท้ังปีนะ 
โน๊ต : บ้านพวกเราก็ติดทะเลบางแสน หาปลากันหลายบ้านนะ  
แซค : ดีๆ เราชอบกินข้าวเกรียบ 

 

 

ฉากที่ 6 : ห้องเรียนชั้น ป.5/3  
บรรยาย : ครูนกเข้ามาทบทวนบทเรียนและถามถึงการบ้านที่ให้นักเรียนระดมสมองช่วยกัน 
ครูนก : การบ้านชั่วโมงที่แล้ว นักเรียนไปหาคำตอบกันมาหรือยังคะ  
ว่า ห้องเราจะทำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรกันดี 
กุ้ง : ครูครับ ผมเสนอข้าวเกรียบปลาครับ 
ครูนก : ลองบอกแนวคิดมาซิ ทำไมจึงจะทำข้าวเกรียบปลา 
กุ้ง : ผมกับเพ่ือนไปน่ังที่โรงอาหารสังเกตว่า ขนมที่เพ่ือนซื้อกินกันจะเป็นขนมขบเคี้ยวกรอบๆ บ้าน
พวกเราติดทะเล หลายบ้านทำประมง ปลามีกินตลอดทั้งปีครับ  
ครูนก : มีใครนำเสนอสินค้าอื่นๆ อีกมั้ยคะ ถ้าไม่มีห้อง ป.5/3 จะทำข้าวเกรียบปลากัน สัปดาห์น้ีให้
นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม  
ไปช่วยกันหาสูตรและวิธีการทำข้าวเกรียบปลามานำเสนอหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์หน้านะคะ  
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ฉากที่ 7 : ห้องเรียนช้ัน ป.5/3   
บรรยาย : ครูนกให้นักเรียนนำเสนอสูตรและวิธีการทำข้าวเกรียบ ปลาทีละกลุ่ม 
หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน และแบ่งหน้าท่ีเตรียมอุปกรณ์และเครื่องปรุง
มาทดลองทำในช่ัวโมงถัดไป  

 

 
 

 

ฉากท่ี 8: โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 
บรรยาย : ครูนกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำข้าวเกรียบปลา โดยมีการแบ่งหน้าท่ีกัน 
เตรียมส่วนผสมได้แก่ แป้งมัน แป้งสาลี เนื้อปลาทะเล พริกไทย เกลือ รากผักชี             
และน้ำตาล วิธีทำเริ่มด้วย การนวดแป้งผสมกับเนื้อปลาและปรุงรส ปั้นเป็นก้อน                  
สีเหล่ียมผืนผ้า จากนั้นนำไปนึ่ง เมื่อนึ่งแป้งเสร็จเรียบร้อย นำเข้าตู้เย็น 1 คืน  
ครูนก : นักเรียนช่วยกันเก็บของ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยและพรุ่งนี้เราจะมาหั่นข้าว
เกรียบ นำไปตากแดด และทอดข้าวเกรียบพร้อมกันค่ะ 
นักเรียนทุกคน : ขอบคุณค่ะ / ขอบคุณครับคุณครู    
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ฉากที่ 9 : โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 
บรรยาย : ครูนกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้าวเกรียบปลาของกลุ่มตนมาหั่นเป็นช้ิน และ
นำมาผ่ึงแดดท่ีตะแกรงหน้าโรงอาหารในช่วงเช้า ช่วงบ่ายนำแป้งข้าวเกรียบปลามา
ทดลองทอดทีละกลุ่ม หลังจากทอดข้าวเกรียบปลาเสร็จ นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้าว
เกรียบปลามาแลกกันชิมรสชาติ  

 

 
 

ฉากที่ 10 : ห้องเรียนชั้น ป.5/3   
บรรยาย : ครูนกให้นักเรียนยกมือเลือกข้าวเกรียบปลาท่ีคิดว่าอร่อยท่ีสุด ผลสรุปว่า กลุ่มท่ี 1 
ได้รับการยอมรับจากเพื่อนว่า ข้าวเกรียบปลาท่ีอร่อยท่ีสุด 
ครูนก : จากการทำข้าวเกรียบปลา นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ 
กุ้ง : วิธีการทำข้าวเกรียบปลาครับ 
แซค : ความสามัคคี ความรับผิดชอบและความมีน้ำใจครับ 
โน๊ต :  ความพอเพียงค่ะ 
ครูนก : เก่งมากค่ะ จากการเรียนเร่ืองนักธุรกิจน้อย ห้อง ป.5/3 มีการนำเสนอแนวคิดท่ีตอบ
โจทย์การทำธุรกิจในท้องถ่ินของเรา มีการใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินก็คือ ปลา ท่ีหาได้ในท้องถ่ิน 
แสดงถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง นำสิ่งท่ีเรามีอยู่มาพฒันาให้ดีข้ึน มีการวางแผนการทำงานท่ี
ดี มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีและมีน้ำใจ  
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ฉากที่ 11 : ห้องเรียนชั้น ป.5/3   
กุ้ง : ครูครับจริงๆ แล้วข้าวเกรียบปลาก็ทำไม่ยาก สามารถทำเป็นอาชีพได้เลยนะครับ 
แซค : ครูคะ เรามาทำข้าวเกรียบปลาขายในโรงเรียนกันเถอะค่ะ 
ครูนก : เป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจมากค่ะ ข้าวเกรียบปลาสามารถต่อยอดเป็นสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเราได้เลย เราจะต้ังชื่อข้าวเกรียบปลาใหม่ให้เป็นเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน โดยใช้ชื่อว่าอะไรดีคะ นักเรียนลองช่วยกันคิดซิคะ  
แซค : ข้าวเกรียบปลากลางดอนดีไหมคะ 
ครูนก : เย่ียมมากค่ะ การทำธุรกิจสินค้าต้องมีจุดเด่น คุณภาพดี ราคาไม่แพง ครูจะนำเสนอ
กับฝ่ายบริหารของโรงเรียนดูนะคะ 

 
 

                                                                                                           

ฉากที่ 12 : ในห้องเรียน 
ครูนก: เรามาฝึกเขียนแผนธุรกิจกนันะคะเร่ิมต้นท่ี การต้ังชื่อก่อนนะคะ เราจะต้ังชื่อสินค้า
ของเราว่าอะไรดีคะนักเรียน 
แซค : ข้าวเกรียบปลากลางดอนครับ  
โน้ต : เราออกแบบออกแบบโลโก้ตราผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบปลากลางดอน ท่ีมีตราสินค้า
สามารถเข้าใจง่าย มีรูปปลาสวยงามโดดเด่นดีมั้ยจะได้ขายดีๆ  
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ฉากที่ 13 : ในห้องเรียน 

ครูนก : แล้วเราจะขายข้าวเกรียบปลาในขนาด และกำหนดราคายังไงดีคะ 
นักเรียนทุกคนพูดพร้อมกนั : เรามาช่วยกันออกแบบผลิตภัณฑ์และต้ังราคาจำหน่าย
ข้าวเกรียบปลาแบบพร้อมทาน ราคาถุงละ 35 บาท อร่อยๆ ค่ะ  และข้าวเกรียบแบบ
พร้อมปรุงราคาถุงละ 100 บาท ดีมั้ยคะ  

 

 
 

ฉากที่ 14 : ในห้องเรียน 

แซค : และลูกค้าของเราจะต้องมีเพื่อนๆของเราเยอะแน่ๆเลย 
โน้ต : มีคุณพ่อคุณแม่ด้วย ท่านคงภูมิใจนะท่ีเราเป็นเด็กดีมีความกตัญญูสามารถหา
รายได้ช่วยเหลือครอบครัวด้วย  
ครูนก : ดีมากค่ะ ครูจะชวนเพื่อนครูมาอุดหนุนสินค้าของพวกเราด้วยนะคะ เห็นเค้า
บอกว่าชอบทานขนมกรุบกรอบท่ีมีประโยชน์ ด้วยนะคะ 
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ฉากที่ 15 : ในห้องเรียน 
ครูนก : กลยุทธ์การตลาดของข้าวเกรียบปลากลางดอนคือ เราจะจัดช่องทางการ
จำหน่ายด้วยวิธีการ 
 1.  แนะนำสินค้าให้ร้านค้าบริเวณโรงอาหารโรงเรียนรับไปจำหน่าย ด้วยราคาส่ง 
 2. ออกร้านในงานเทศกาลของจังหวัด 
 3. เปิดร้านค้าจำหน่ายปลีกในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี       
4. การปรุงให้ชิมเพื่อพิสูจน์รสชาติ    

     

      

ฉากที่ 16 : ในห้องเรียน 

ครูนก : ครูจะเสนอท่านผอ.เพิ่มเติมในการประชุมประจำเดือนนี้ว่า ขอนำข้าวเกรียบ
ปลาไปจำหน่ายท่ีร้านค้าสหกรณ์ และท่ีโรงอาหารดีมั้ยคะนักเรียน 
กุ้ง : ครับผมคิดโปรโมช่ันได้แล้วครับครู เราจะทำการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆโดยการสร้าง 
Official Page ใน Facebook, Line, Website โรงเรียน ,กิจกรรมบอกเล่าความอร่อย, 
“กิจกรรมถ่ายปุ๊บรับป๊ับ” น่าสนุกจังครับ 

      แนะนำสินค้าให้ร้านค้าบริเวณโรงอาหารโรงเรียนรับไป   
      จำหน่าย ด้วยราคาส่ง 
      ออกร้านในงานเทศกาลของจังหวัด 
      เปิดร้านค้าจำหน่ายปลีกในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 
      อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี       
      การปรุงให้ชิมเพื่อพิสูจน์รสชาติ    
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ฉากที่ 17 : ในห้องเรียน 
ครูนก : มีใครพอจะคำนวณราคาต้นทุนได้บ้างคะ  
กุ้ง : ผมครับ ต้นทุนท้ังหมดถ้าเราผลิตเพื่อจำหน้าในแบบพร้อมทานจำนวน 100 ถุง  
และแบบพร้อมปรุงจำนวน 50 ถุง รวมค่าแป้ง ค่าปลาทะเลและเครื่องปรุง  
ประมาณ 2,647บาทครับ  
แซค : และเราขายได้เท่าไหร่ครับ  
โน้ต : นี่ๆ ฉันจะคำนวณให้นะจ๊ะ ในหนึ่งสัปดาห์ถ้าเราขายข้าวเกรียบ 
แบบพร้อมทาน 100 ถุง x 35 บาท = 3,500 บาท  
แบบพร้อมปรุง 50 ถุง x 100 บาท = 5,000 บาท . 
รวมเป็นเงินท้ังหมด 8,500 บาท  
ครูนก : แสดงว่าเราได้กำไร 5,853  บาท  ใช่มั้ยคะ เยี่ยมมากๆเลยค่ะ 

 

 

 
 

ฉากที่ 18 : ในห้องเรียน 
ครูนก : แล้วถ้าราคาวัตถุดิบสูงข้ึนเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะนักเรียน 
กุ้ง : ผมคิดว่า เราต้องวางแผนการซื้อวัตถุดิบให้ดีครับ คำนวณให้พอดีต่อการผลิตใน 1 ครั้ง 
จะได้ไม่ท้ิงของท่ีเหลือ ครับ   
แซค : และเราจะไม่เอาเปรียบลูกค้าด้วยการข้ึนราคา นะครับ เพราะผมเป็นเด็กดีมีคุณธรรม  
โน้ต : หนูก็จะไม่ลดส่วนผสมเนื้อปลาด้วยค่ะ เพราะเป็นหัวใจสำคัญในการทำให้ข้าวเกรียบ
ปลาของเราเป็นท่ีชื่นชอบของทุกๆคนท่ีรักสุขภาพและเลือกรับประทานขนมท่ีมีประโยชน์        
ต่อร่างกาย ไม่ใส่ผงชูรสและยากันบูดค่ะ และใช้ส่วนผสมท่ีดีสดสะอาด  
กุ้ง : พวกเราเป็นนักธุรกิจน้อยท่ีมีความซื่อสัตย์สจุริตครับ คุณพ่อผมสอนไว้  



ภาพ รายละเอียด 
  

   

 
 

 
ฉากที่ 19 : ในห้องเรียน  
ครูนก : ครูภูมิใจในตัวนักเรียนทุกคนมากๆค่ะขอให้เรามาร่วมใจกันผลิต                
ข้าวเกรียบปลากลางดอนให้มีคุณภาพ และสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน  
และสร้างอาชีพแก่นักเรียนทุกคนค่ะ 

 



  



        แผนธุรกิจ 
         (Business Plan) 

 
 

 

 

 
ช่ือธุรกิจ ข้าวเกรียบปลากลางดอน  

ที่อยู ่ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน  ถนนมิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130  

 
หมายเลขโทรศัพท์ 038-390579  
หมายเลขโทรสาร 038-393128  
E-mail Address Wichakanklangdon@gmail.com  

 
นำเสนอต่อ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรม            
การจัดการศึกษา (โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์) 

 

 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 ส่งเสริมให้นักเรียนได้ผลิต และพัฒนานวัตกรรมด้านงานอาชีพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลากลางดอน  



1. บทสรปุผู้บริหาร 
 

ข้าวเกรียบปลากลางดอน  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี  มปีระสบการณ์ในการผลิตข้าวเกรียบปลา 
โดยสืบทอดการผลิตข้าวเกรียบจากบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์มานาน เดิมได้มีการผลิตเพื่อใช้ในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 เพื่อเป็นการ 
ฝึกอาชีพและเพิ่มทักษะด้านการทำงานแก่นักเรียน ผลิตเพื่อเป็นของท่ีระลึกและของชำร่วยแก่ผู้มีอุปการคุณ 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนจึงไม่เคยมีการทำตาลาดหรือเพิ่มกำลังการผลิต 
ท้ังท่ีมีความมั่นใจในรสชาติและความอร่อย เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนักเรียนฝึกปฏิบัติในรายวิชาการงาน 
อาชีพแม้ว่าข้าวเกรียบปลากลางดอนจะเป็นส่ิงท่ีมีจำหน่ายท่ัวไป แต่ยังไม่มีผู้ผลิตรายใดโดดเด่นขึ้นมาในตลาด 
ของข้าวเกรียบปลาภายในจังหวัดชลบุรี จึงเป็น นโอกาสท่ีข้าวเกรียบปลากลางดอนจะดำเนินแผนการตลาด 
สร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น และเพิ่ม คุณค่าในฐานะท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญการผลิตข้าวเกรียบท่ีมีความหอม 
กรอบ อร่อย ได้รสชาติแท้ตามแบบข้าวเกรียบปลาเพื่อสุขภาพ โดยผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า เป็นขนมขบเค้ียว 
ท่ีมีประโยชน์กับสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของผงชูรส ซึ่งทำให้คาดหมายได้ว่าจะเป็นทางเลือกท่ีถูกใจของผู้บริโภค 
การลงทุนเริ่มต้นเมื่อ 10 กว่าปีท่ีแล้ว ทำให้มีอุปกรณ์พร้อมในการผลิต แต่ผลิตเพียงเพื่อเป็นอาชีพเสริม คือ 
ผลิตเพียงสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 12 กิโลกรัม จึงมีช่วงเวลาท่ีอุปกรณ์ว่างอยู่ถึง 6 วันต่อสัปดาห์ซึ่งถือเป็นการ 
สูญเสีย มูลค่าไปโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อมีบุคลากรในโรงเรียนพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบการ จึงมีการเริ่มวางแผน 
การตลาดและ การลงทุน โดยใช้ศักยภาพของอุปกรณ์ท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวางแผนใช้เวลา 4 เดือนใน 
การสำรวจตลาด ปรับปรุงโรงเรือน ออกแบบตราสัญลักษณ์ของสินค้า และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความโดดเด่น 
ให้สินค้าและเจาะตลาดให้ ถูกจุด หลังจากนั้นจะเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 3 เท่า เพื่อให้ได้ยอดขายท่ีคุ้มค่ากับ 
การลงทุน ซึ่งหากเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ ในอนาคตระยะถัดไปจะมีการเปล่ียนอุปกรณ์ให้มีกำลังการผลิตขึ้น 
พร้อมท้ังเพิ่มเทคโนโลยีการผลิต อาทิ การ Sterilized การ Freezed Dried รวมไปถึงเพิ่มเครื่องจักรในการ 
บรรจุหีบห่อให้เหมาะสมกับความต้องการของ ตลาดอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ข้อมูลเบื้องต้นของกิจการ 
 

2.1 ประวัติความเป็นมาของกิจการ 
  ข้าวเกรียบปลากลางดอนมีประสบการณ์ในการผลิตข้าวเกรียบด้วยตนเอง โดยสืบทอดการผลิตเพื่อใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพภายในโรงเรียนเท่านั้น  ต่อมามีผู้ปกครองนักเรียนแสดงความ
ต้องการซื้อข้าวเกรียบปลากลางดอนเพื่อนำไปแจกเป็นของที่ระลึกในวันปีใหม่ และเพื่ ออุดหนุนผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียนด้วย โรงเรียนจึงได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเล็กน้อยเพื่อจัดจำหน่ายปลีกบริเวณร้านค้าโ รงอาหาร
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนจากท่ีมีการผลิตมายาวนานแต่ไม่มีบุคลากรประจำท่ีทำหน้าท่ีผลิต และทำการตลาด
อย่างจริงจังเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ  ข้าวเกรียบปลากลางดอนเป็นภูมิปัญญาของโรงเรียนอนุบาลวัดกลาง
ดอนเมืองชลบุรี ได้รับการต้อนรับจากลูกค้า ได้คัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพเหมาะสำหรับรับประทานในเวลาว่างท่ีมี
ประโยชน์ หรือนำไปเป็นของฝาก ดังนั้นจึงมีแนวคิดท่ีจะขยายการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย มีความ
โดดเด่น ท้ังโดยการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ ทันสมัย อาทิการ Sterilize เพื่อฆ่าเช้ือ การผลิตข้าวเกรียบ
แบบพร้อมปรุง เพื่อให้คงสามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย หลากหลายขนาด 
ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างตราสินค้าให้เป็นเอกลักษณ์และ สามารถจดจำได้ ซึ ่งในระยะยาว จะสามารถส่งออก
จำหน่ายในประเทศไทย เนื่องจากข้าวเกรียบปลากลางดอน ได้รับความนิยม และเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้บริโภค 
 

2.2 รายชื่อหุ้นส่วน และสัดส่วนที่ถือครอง 
  - 

2.3 วิสัยทัศน์ 
  ข้าวเกรียบปลากลางดอนเป็นข้าวเกรียบท่ีอยู่คู่โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีมาเนิ่นนานท่ีผลิต
ด้วยวัตถุดิบที่สด สะอาด ถูกสุขลักษณะ พรั่งพร้อมไป ด้วยเครื่องเทศเต็มสูตรและปลาทะเลเหมาะสำหรับคน
รักสุขภาพและช่ืนชอบขนมกรุบกรอบท่ีมีประโยชน์กับสุขภาพ 
 

2.4 พันธกิจ 
  1. คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบสดใหม่ คุณภาพสูง 
  2. แหล่งผลิตถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณะสุข 
  3. ปรุงเต็มสูตรเครื่องเทศตามแบบโบราณ 
  4. ส่งถึงผู้บริโภคโดยคงคุณภาพความกรอบ หอม อร่อย สะอาด ปลอดภัย 
  5. เป็นผลิตภัณฑ์จากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 
 

2.5 เป้าหมาย 
ระยะเวลา 1 ปี สร้างแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดชลบุรี เพิ่มยอดขาย 100 % 
ระยะเวลา 3-5 ปี เพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ และนำผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคในเขตภาคกลาง เพิ่มยอดขาย 300 % 
ระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเทคโนโลยีให้ผลิตภัณฑ์ และนำผลิตภัณฑ์ออกสู่จังหวัดต่างๆในประเทศไทย 



 

2.6 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา หรือแผนการดำเนินงาน 
  แม้ว่าข้าวเกรียบปลาจะเป็นสินค้าที่มีการผลิตขายอยู่ทั ่วทุกแห่งของไทย มีสูตรเด็ดเคล็ดลับมากมาย              
แต่เมื่อศึกษา จากสูตรท่ีพบในอินเตอร์เน็ตจะพบว่า วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตจะไม่มีความต่างกัน เพราะเป็นสูตร
มาตรฐานเดียวกัน ทำให้ได้ข้าวเกรียบท่ีมีลักษณะเหมือนกัน แม้ว่าในแต่ละท้องถิ่นอาจมีการใส่สมุนไพรท้องถิ่นลงไป 
เช่นภาคใต้มีการใส่กุ ้งหรือปลาหมึกลงไปเพื่อเพิ่มสีและกลิ่นเฉพาะตัว แต่สำหรับในเขตภาคเหนือตอนล่างและ               
ภาคกลางตอนบนแล้ว ส่วนใหญ่มีส่วนผสมที่เหมือนๆกัน ข้าวเกรียบปลากลางดอนเติบโตมาในธุรกิจอาหารที่มี             
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพให้กับนักเรียน  มีสูตรข้าวเกรียบปลาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเองต้ังแต่
เริ่มมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างอาชีพแก่นักเรียนบริเวณภายในโรงเรียน และได้รับความนิยมและ
สร้างรายได้ให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ผลตอบรับจากลูกค้าส่วนใหญ่คือ สูตรพร้อมทานที่จัดจำหน่ายมี
กลิ่นหอมน่ารับประทาน กรอบ อร่อย มีส่วนผสมของเนื้อปลาทะเล ไม่ใส่ผงชูรสและยากันบูด ซึ่งข้าวเกรียบปลาท่ี
ผลิตขึ้นเองทั้งหมดผลิตตามสูตรของครูอาวุโสของโรงเรียนที่ครอบครัวทำข้าวเกรียบมานาน 30 ปี เมื่อวิเคราะห์              
ดูแล้วข้าวเกรียบปลากลางดอนมีความกรอบ หอม อร่อย มีสีตามธรรมชาติ มีความต่างจากข้าวเกรียบปลาท่ัวไปท่ีมีสี
ดำคล้ำเนื่องจากทอดด้วยน้ำมันเก่า แต่ข้าวเกรียบปลากลองดอนมีการเพิ่มส่วนผสมของเครื่องเทศและเนื ้อปลา
มากกว่าข้าวเกรียบเจ้าอื่นๆ ที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งส่วนผสมที่เพิ่มเข้ามา คือ พริกไทย และกระเทียม                
ซึ่งเครื่องเทศนี้เป็นเคล็ดลับของความหอมอร่อย  
  ข้าวเกรียบปลากลางดอนจัดจำหน่ายแบบพร้อมทาน และพร้อมปรุง โดยแบบพร้อมทานมีจำหน่าย                
เพียง 1 ขนาดคือ ถุงละ 500 กรัม ราคา 35 บาท ซึ่งหากเป็นแบบพร้อมปรุง ขนาด 200 กรัม ราคา 100 บาท                      
โดยส่วนใหญ่แบบพร้อมทานได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วไป และแบบพร้อมปรุงจะได้รับความนิยมจากลูกค้า              
ในระดับครัวเรือน ซึ่งซื้อเพื่อปรุง ทอด เอง ครั้งละ 1 ถุง ถึงแมร้าคาจะสูงกว่าข้าวเกรียบปลาเจ้าอื่นแต่ด้วยคุณภาพ              
ที่สูงกว่า ทำให้ได้รับความนิยมและเลือกซื้อเพราะราคาที่สูงกว่าเพียงไม่กี ่บาทแลกกับกลิ่นหอม ความกรอบ                 
และส่วนผสมจากปลาทะเล ที่ช่วยเพิ่มรสชาตินับว่าคุ้มค่ากับความอร่อยที่ได้รับ ข้าวเกรียบปลากลางดอนนจึงมี               
แผนดำเนินการในการนำจุดเด่นด้านเครื่องเทศเต็มสูตรซึ่งสร้างกลิ่นหอม และใส่เนื้อปลาทะเลอันส่งผลโดยตรง             
ต่อความอร่อยทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ผนวกกับการชูประเด็นด้านสุขภาพจากเครื่องเทศและเนื้อปลาทะเลท่ีเพิ่ม
มากขึน้ การไม่ใส่ผงชูรสและไม่ใช้สารกันบูด ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้ต้องใช้วัตถุดิบท่ีสดใหม่ และมีประโยชน์กับร่างกาย
เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ พกพาไปทานได้ทุกท่ี ทุกเวลา  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สินค้าหรือบริการ 

3.1 ชื่อสินค้าหรือบริการ 
  ข้าวเกรียบปลากลางดอน 
 
3.2 ตราสินค้า 

 
 

3.3 ลักษณะของสินค้าหรือบริการ 
  ข้าวเกรียบปลาพร้อมทาน  และแผ่นอบแห้งพร้อมปรุง   
 
3.4 ขนาดและบรรจุภัณฑ์ 
  ข้าวเกรียบปลาแบบพร้อมทาน ราคาถุงละ 35 บาท  
  ข้าวเกรียบปลาแบบพร้อมปรุง ราคาถุงละ 100 บาท 
                                        
3.5 ประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ 
  เป็นขนมกรุบกรอบที่มีประโยชน์เป็นที่นิยมรับประทานกันทุกครัวเรือนมีจุดเด่นด้านการเพิ่ม เครื่องเทศและ
เนื้อปลาทะเล ไม่ใส่ผงชูรส และสารกันบูด  มีความกรอบอร่อยดีต่อสุขภาพ วัตถุดิบมีคุณภาพสูง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการตลาด 
 

4.1 แนวโน้มทางการตลาด 
  ข้าวเกรียบปลา ยังคงเป็นขนมกรุบกรอบท่ีขาดไม่ได้ของคนไทย มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเพราะทานง่าย และราคาไม่
สูงมากนัก ข้าวเกรียบปลาเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอาหารไทยท่ีได้รับความนิยมท้ังในจังหวัดชลบุรี และขยายไป
ยังจังหวัดไกล้เคียง ยิ่งเมื่อเกิดกระแสรักสุขภาพก็สามารถสร้าง คุณค่าเพิ่มให้ข้าวเกรียบเป็นอาหารสุขภาพได้อีกด้วย 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยอดการผลิตยังคงสม่ำเสมอ เนื่องจาก ยังไม่มีการดำเนินงานการทางการตลาด เมื่อมีการ
วางแผนการตลาด มีการสร้างจุดยืนและจุดเด่นให้สินค้า จะสามารถขยายตลาดน ข้าวเกรียบปลาให้มียอดขายเพิ่มขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย 
 
4.2 รายนามและจำนวนคู่แข่งขัน 
คู่แข่งทางตรง 
    ข้าวเกรียบท่ีในตลาดสด ตลาดนัด และ super store 
คู่แข่งทางอ้อม (สินค้าใกล้เคียงหรือทดแทนได้) 
  ข้าวเกรียบบรรจุซอง เช่น ผลิตภัณฑ์ มโนรา ฯลฯ 
 
4.3 ลักษณะของลูก ค้าเป้าหมายตามเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด 
 

ภูมิศาสตร์ สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน และร้านค้าสวัสดิการโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน
เมืองชลบุรี 

พื้นที่จำหน่าย ระยะส้ัน 1 ปี  ระยะกลาง3-5 ปี  ระยะยาว>5ปี  
จังหวัดชลบุรี ภาคกลางและภาค

ตะวันออก 
ประเทศไทย 

ประชากรศาสตร์ บุคคลท่ัวไป 
ช่วงอายุ 5 – 60 ปี 

เพศ หญิง - ชาย 
รายได้ (เงินเดือน) 1,000 บาท ขึ้นไป 

อาชีพ รับจ้าง / ธุรกิจส่วนตัว / พนักงานรัฐและเอกชน / นักเรียน นักศึกษา 
ศาสนา ทุกศาสนา 
จิตวิทยา  

บุคลิกลักษณะ 
หรือวิถีการใช้ชีวิต 

ชอบความสะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยาก - ชอบทานขนมกรุบกรอบ– ใส่ใจสุขภาพ –  
ช่างกินเน้นความอร่อย – พิถีพิถันด้านเครื่องปรุง – เลือกของดีไม่ใช่ของถูก 



 

4.4  ลูกค้าเป้าหมาย 
  บุคคลท่ีต้องการทานขนมกรุบกรอบท่ีมีประโยชน์  คือต้องการสินค้าสำเร็จรูปท่ีมีคุณภาพเหมือนปรุง
ด้วยมือตนเอง เป็นผู้ท่ีมีความคาดหวังในความสดใหม่ของวัตถุดิบ ใส่ใจเรื่องสุขภาพ 
 
4.5 การวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
ระบุตำแหน่งของผลติภัณฑ์ในการรับรู้ของผู้บริโภค 
  เป็นข้าวเกรียบปลาท่ีมีความกรอบ อร่อย หอม ต้ังแต่เปิดซองรับประทาน มีความสดใหม่เสมอ                
โดยไม่ผงชูรส และสารกันบูด  
 
4.6 SWOT Analysis 

โอกาสของกิจการ อุปสรรคของกิจการ 
1.การยอมรับขนมของคนไทยด้วยกัน 1.ในบางฤดูวัตถุดิบราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น 

ข้อได้เปรียบที่สำคัญ (จุดแข็ง) ข้อเสียเปรียบที่สำคัญ (จุดอ่อน) 
1. ยังไม่มีการทำตลาดของคู่แข่งในพื้นท่ี  
2. สะสมช่ือเสียงมานาน  
3. ไม่ต้องคิดค้นสูตรใหม่ หรือลองผิดลองถูก  
4. หอมอร่อยกว่า 

1. ยังไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้รวดเร็ว  
2. ยังไม่มีการสร้างแบรนด์ให้จดจำได้ง่าย  
3. ยังไม่มีร้านขายปลีกของตนเอง  
4. ยังไม่ชำนาญในการจัดจำหน่าย 

 

 

ความกรอบ อร่อย  
มีประโยชน์สูง 

ขา้วเกรียบคุณภาพสูง / ราคาสูง 

ขา้วเกรียบคุณภาพต ่า / ราคาต ่า 

ความกรอบ อร่อย   
มีประโยชน์นอ้ย 

ขา้วเกรียบในห้างสรรพสินคา้ 

ขา้วเกรียบปลากลางดอน      ขา้วเกรียบปลายี่ห้ออื่น 

ขา้วเกรียบตามตลาดนดั 



 

กลยุทธ์การตลาด 
4.7 ช่องทางการจำหน่าย 
  - แนะนำสินค้าให้ร้านค้าบริเวณโรงอาหารโรงเรียนรับไปจำหน่าย ด้วยราคาส่ง 
  - ออกร้านในงานเทศกาลของจังหวัด 
  - เปิดร้านค้าจำหน่ายปลีกในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 
  - การปรุงให้ชิมเพื่อพิสูจน์รสชาติ 
 
4.8 การส่งเสริมการตลาด 
  - การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆโดยการสร้าง Official Page ใน Facebook, Line, Website โรงเรียน  
  - กิจกรรมบอกเล่าความอร่อย 
  - กิจกรรมถ่ายปุ๊บรับป๊ับ 
  - ออกบู๊ทในตลาดนัด 
4.9) แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) และงบประมาณรายจ่ายทางการตลาด 
4.10 การพยากรณ์ยอดขาย  
4.10.1 ข้าวเกรียบปลากลางดอนแบบพร้อมทาน ราคาถุงละ 35 บาท 
 การพยากรณ์ยอดขายรายวันในปี ที่ 1 

รายการ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ รวม 
จำนวนหน่วยที่ขาย 100 ถุง  

แบบพร้อมทาน 
20 20 20 20 20  

ราคาขายต่อหน่วย 35 35 35 35 35  
ยอดขาย (บาท) 700 700 700 700 700 3,500 

 
การพยากรณ์ยอดขายรายสัปดาห์ในปี ที่ 1  

รายการ สัปดาห์ที่1 สัปดาห์ที่2 สัปดาห์ที่3 สัปดาห์ที่4 รวม 
จำนวนหน่วยที่ขาย100 ถุง 100 100 100 100 400 

ราคาขายต่อหน่วย 35 35 35 35  

ยอดขาย (บาท)     14,000 

 
 
 
 
 
 



 

การพยากรณ์ยอดขายรายเดือน ในปี ที่ 1    
เดือน จำนวนหน่วยที่ขาย ราคาขายต่อหน่วย ยอดขาย (บาท) 

เดือนที่ 1 400 35 14,000 
เดือนที่ 2 400 35 14,000 
เดือนที่ 3 400 35 14,000 
เดือนที่ 4 400 35 14,000 
เดือนที่ 5 400 35 14,000 
เดือนที่ 6 800 35 28,000 
เดือนที่ 7 800 35 28,000 
เดือนที่ 8 800 35 28,000 
เดือนที่ 9 800 35 28,000 
เดือนที่ 10 800 35 28,000 
เดือนที่ 11 800 35 28,000 
เดือนที่ 12 800 35 28,000 

รวม 7600 35 266,000 

 
4.10.2 ข้าวเกรียบปลากลางดอนแบบพร้อมปรุง ราคาถุงละ 100 บาท 
การพยากรณ์ยอดขายรายวัน ในปี ท่ี 1 

รายการ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ รวม 
จำนวนหน่วยที่ขาย 50 ถุง (แบบพร้อม

ปรุง) 
10 10 10 10 10  

ราคาขายต่อหน่วย 100 100 100 100 100  

ยอดขาย (บาท) 1000 1000 1000 1000 1000 5,000 

 
การพยากรณ์ยอดขายรายสัปดาห์ในปี ที่ 1 

รายการ สัปดาห์ที่1 สัปดาห์ที่2 สัปดาห์ที่3 สัปดาห์ที่4 รวม 
จำนวนหน่วยที่ขาย(แบบพร้อมปรุง)  

100 ถุง 
50 50 50 50 200 

ราคาขายต่อหน่วย 100 100 100 100 400 

ยอดขาย (บาท) 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

 
 
 
 



 

การพยากรณ์ยอดขายรายเดือน ในปี ที่ 1  
เดือน จำนวนหน่วยที่ขาย ราคาขายต่อหน่วย ยอดขาย (บาท) 

เดือนท่ี 1 200 100 20,000 
เดือนท่ี 2 200 100 20,000 
เดือนท่ี 3 200 100 20,000 
เดือนท่ี 4 200 100 20,000 
เดือนท่ี 5 200 100 20,000 

เดือนท่ี 6 400 100 40,000 
เดือนท่ี 7 400 100 40,000 
เดือนท่ี 8 400 100 40,000 
เดือนท่ี 9 400 100 40,000 
เดือนท่ี 10 400 100 40,000 
เดือนท่ี 11 400 100 40,000 
เดือนท่ี 12 400 100 40,000 

รวม 3800 100 380,000 
 
สรุป 

เดือน ข้าวเกรียบปลากลางดอนแบบ
พร้อมทาน 

ข้าวเกรียบปลากลางดอนแบบ
พร้อมปรุง 

รวม 

ปีท่ี 1 266,000 380,000 646,000 

ปีท่ี 2    
ปีท่ี 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการผลิต 
 

5.1 รูปภาพของสินค้า 

 
 
5.2 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 
  - แป้งมัน แป้งสาลี พริกไทยป่น เกลือป่น น้ำตาลทราย กระเทียมสับ รากผักชี เนื้อปลาทะเล                 
น้ำมันพืช  ใบตอง  
5.3 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์ 
  - กระทะ ลังถึง เตาแก๊ส กะละมัง มีด เขียง กระจาด ตะแกรงสำหรับตาก ตะหลิว จาน ช้อน ส้อม 
5.4 กระบวนการผลิต 

  ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมส่วนผสมข้าวเกรียบปลากลางดอน 

  ขั้นตอนท่ี 2 นำแป้งมัน แป้งสาลี ผสมกับเกลือ พริกไทยป่น น้ำตาลทราย ผสมให้เข้ากัน 

  ขั้นตอนท่ี 3 พอผสมเข้ากันแล้ว ใส่ปลาทะเลขูดละเอียด (นึ่ง 30 นาที) นวดให้เข้ากัน 

  ขั้นตอนท่ี 4 พอเข้ากันเรียบร้อยแล้วปั้นเป็นกอ้นยาวๆ 

  ขั้นตอนท่ี 5 นำไปนึ่ง 45 นาที พอสุกรอให้เย็นใช้ใบตองพันห่อเข้าตู้เย็นช่องแข็งประมาณ 1 คืน 
  ขั้นตอนท่ี 6 นำออกมาจากตู้เย็น ใช้มีดสไลด์ผลไม้ค่อยๆสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆ 

  ขั้นตอนท่ี 7 นำไปตากแดด สัก 1-2 ชั่วโมง 

  ขั้นตอนท่ี 8 พอแห้งเรียบร้อยแล้วนำ ไปถอดในน้ำมัน จะพองตัวน่ารับประทาน 
  ขั้นตอนท่ี 9 บรรจุใส่ถุง พร้อมจำหน่ายและรับประทาน  
 
5.5 แผนผังสถานที่ต้ังร้านค้า และคลังสินค้า 
  ที่ต้ัง  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน  ถนนมิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 



 

5.6 กลยุทธ์การผลิต 
5.6.1 การบริหารสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ(กระบวนการจัดซ้ือ) (Inventory Management) 
  กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ ใช้การจัดซื้อเป็นรายครั้งในการผลิต โดยพยายามให้เหลือค้างสต๊อกน้อย
ที่สุด และให้ผู้จำหน่ายส่งถึงแหล่งผลิต เพื่อลดต้นทุนด้านเวลาและการขนส่ง และการเก็บรักษา เพื่อให้ได้
วัตถุดิบท่ีสดใหม่เสมอ หากเหลือจะเป็นเฉพาะวัตถุดิบแห้งซึ่งเก็บรักษาง่ายกว่า สินค้าท่ีผลิตได้ จะทำการจัดส่ง
ทันทีท่ีผลิตเสร็จหากไม่สามารถส่งได้ทันทีจะเก็บในตู้ท่ีแห้ง และมีอากาศถ่ายเท เพื่อคงคุณภาพของสินค้าให้ได้
นานท่ีสุด 
 
5.6.2 การจัดการด้านคุณภาพ(Quality management) 
  ภายนอก    
   รับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้า ด้วยการออกพบลูกค้าบ่อยๆ และนำมาปรับปรุงคุณภาพเสมอ 
  ภายใน  
   - จัดซื้อแต่วัตถุดิบคุณภาพ ใหม่สด 
             - ให้ความสำคัญกับนักเรียนท่ีผลิต ด้วยการให้ร่วมเสนอแนะการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต 
และให้แจ้งความ เสียหายของอุปกรณ์ได้ในทันทีท่ีเริ่มมีส่ิงผิดปกติเพียงเล็กน้อย 
   - ยึดหลักความสะอาดสูงสุด 
 
5.6.3 กระบวนการเก็บรักษาสินค้าและวัตถุดิบ (Stocking and Inventory) 
  วัตถุดิบแห้ง   เก็บใส่ถุงมิดชิด ในอุณหภูมิปกติ 
  วัตถุดิบสด   เก็บในตู้แช่ 
  หมายเหตุ   จัดซื้อวัตถุดิบให้พอดี เหลือเก็บน้อยท่ีสุด หากเก็บเกิน 5 วัน จะไม่น ามาใช้อีก 
 
5.6.4 แหล่งจัดซ้ือสินค้า/วัตถุดิบ 
  วัตถุดิบแห้ง   ส่ังซื้อจากผู้ค้าส่งรายใหญ่ ท่ีมีเส้นทางส่งสินค้าผ่านสถานท่ีผลิต 
  วัตถุดิบสด   ส่ังซื้อจากเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง โดยมีรายอื่นสำรองกรณีฤดูแล้ง 
 
5.6.5 ข้อบังคับทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ในอนาคตจะดำเนินการขอ อย. โดยอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการอาหารและยา 
 
5.7 ค่าใช้จ่ายในการผลิต  
5.7.1 สินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิต / บริการ / พานิชยกรรม   
ในการผลิตข้าวเกรียบปลากลางดอนแบบพร้อมทาน จำนวน 100 ถุง และแบบพร้อมปรุงจำนวน 50 ถุง  



 

 
ท่ี 

 
รายการสินทรัพย์ในการผลิต 

มูลค่า
(บาท) 

อายุ                
การใช้งาน 

ค่าเสื่อม
ราคา 

ค่าเสื่อมราคา
รายเดือน 

1 เครื่องจักร/อุปกรณ์ในการผลิต 
ได้แก่ กระทะ ลังถึง เตาแก๊ส กะละมัง มีด เขียง 
กระจาด ตะแกรงสำหรับตาก ตะหลิว จาน ช้อน ส้อม  

ได้รับการสนับสนุนจากดโครงการงานอาชีพ  
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุร ี

2 เครื่องใช้สำนักงานในการผลิต 
ได้แก่ พัดลม โต๊ะ เก้าอ้ี ถุงพลาสติก กระดาษสำหรับ
ทำโลโก้ผลิตภัณฑ์  เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

200 ตลอดไป ไม่มี ไม่มี 

 

 

5.7.2 การคำนวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย   
ต้นทุนผันแปรสินค้า ข้าวเกรียบปลากลางดอน 

ลำดับ รายการวัตถุดิบในการผลิตสินค้า จำนวนเงิน
รวม 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

จำนวน 
ที่ผลิตได้ 

1 แป้งมัน  5 กิโลกรัม 185 บาท 37  
ข้าวเกรียบปลา 

กลางดอนแบบพร้อมทาน
ได้ 100 ถุง x35 บาท 
และข้าวเกรียบปลา 

กลางดอนแบบพร้อมปรุง 
50 ถุง x 100 บาท 
รวม 8,500 บาท 

 แป้งสาลี  20 ช้อนโต๊ะ 20 บาท 2 
2 เน้ือปลา 3 กิโลกรัม 450 บาท 150 
3 พริกไทยป่น 50 ช้อนโต๊ะ 100 บาท 2 
4. เกลือป่น  10 ช้อนโต๊ะ 5 บาท 0.5 
5. น้ำตาลทราย  15 ช้อนโต๊ะ 12 บาท 24 
6. กระเทียมสับ  1 กิโลกรัม 100 บาท 10 
 รากผักชี  300 กรัม  50 บาท 6 

7. น้ำมันพืช  5 ลิตร 325 บาท 65 

8. ค่าเชื้อเพลิง 100 บาท 0.15 

9. ค่าบรรจุภัณฑ์ 100 บาท จำนวน 150 ถุง 

10.  ค่าแรงงาน 1,200 บาท 300 

รวมค่าวัตถุดิบผันแปรต่อหน่วย 2,647 17.65 กำไร 5,853 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ความเสี่ยงและแผนสำรอง 
 

  ความเสี่ยงและแผนสำรอง แผนที่อธิบายถึงการเตรียมแนวทางการดำเนินงานไว้ล่วงหน้าในกรณีท่ี
สถานการณ์หรือการ ดำเนินการไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนอาจส่งผลให้
การดดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นผลกระทบ ในทางลบต่อกิจการ 
 
 

ความเสี่ยงด้านการเงินและสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสียงด้านการเงินและสภาพคล่อง 
การขาดเงินสดหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ จัดทำบัญชีควบคุมและ บริหารเงินสดให้คงเหลืออยู่เสมอ 

พร้อมหาหาแหล่งเงินทุนสำรอง 
 

ความเสี่ยงด้านภาวการณ์แข่งขัน แผนการจัดการความเสียงด้านสภาวการณ์แข่งขัน 
เกิดคู่แข่งเพิ่ม ปรับปรุงสินค้าให้มีความต่าง ท้ังด้านบรรจุภัณฑ์ และ

ศึกษา เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มความแตกต่างและ
สร้างจุดเด่น 

 

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน แผนการจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 
หาแรงงานผลิตยาก มีแรงงานนักเรียนในโรงเรียนเป็นแรงงานสำรอง และเพิ่ม

รายได้และ สวัสดิการเป็นเครื่องจูงใจให้แก่นักเรียนท่ีเป็น
ฝ่ายผลิต 

 

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ แผนการจัดการความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ 
วัตถุดิบข้ึนราคา พยายามลดต้นทุนในด้านอื่นเพื่อชดเชย หรือเพิ่มราคา

สินค้า และคำนวณการส่ังสินค้าให้พอดีกับการผลิตจะได้
ไม่เหลือท้ิง 

 

  



 

คุณธรรมนำธุรกิจสรา้งสรรค ์
 

        การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมหลายประการท่ีนักธุรกิจน้อยทุกคนควร
ยึดมั ่นให้เป็นหลักการประจำใจ อันจะทำให้การประกอบกิจการมีความก้าวหน้าและครองใจลูกค้าได้                 
อย่างยาวนาน ดังนี้ 
 

1. ความซื่อสัตย์สุจริต เช่ือถือได้ 
  - ขายสินค้าและบริการในราคาท่ียุติธรรม 
  - สินค้าและบริการต้องมีคุณภาพ 
  - ไม่ละเว้นการกระทำใด ๆ ท่ีทำให้ราคาสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผล 
  - ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมีน้ำใจ  
2. ความขยันอดทน รับผิดชอบ 
  - มีความขยัน อดทน รับผิดชอบในการทำงาน  
  -  กระตือรือร้นในการทำงาน ค้นหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
3. มีความสามัคคี 
 - ให้ความร่วมมือในการทำงาน มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้งานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 
4. ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 
  - ป้องกันสารพิษหรือของเสียท่ีเหลือจากการท้ิง และล้างทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ควรคัด
แยกขยะก่อนท้ิง  
  - มีความรับผิดชอบต่องานท่ีทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
5. ความกตัญญูกตเวที 
  - การช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณตามวัยที่นักเรียนสามารถทำได้ เช่นการช่วยหา
รายได้เสริมให้แก่ครอบครัวด้วยอาชีพท่ีสุจริต  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

หลักฐานการดำเนินธุรกิจของนักเรียน 
 

วิธีทำข้าวเกรียบปลากลางดอน 
 

ท่ี รายการ ภาพประกอบ 
1. เตรียมส่วนผสม 

 
2. นำแป้งมัน ผสมกับเกลือ พริกไทยป่น  

น้ำตาลทราย ผสมให้เข้ากัน 

 
3. พอผสมเข้ากันแล้ว ใส่ปลาทะเลขูดละเอียด 

(นึ่ง 30 นาที) นวดให้เข้ากัน 

 
4. พอเข้ากันเรียบร้อยแล้วปั้นเป็นก้อนรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

 



 

5. นำไปนึ่ง 45 นาที พอสุกรอให้เย็นใช้ใบตอง
ห่อเข้าตู้เย็นช่องแข็งประมาณ 1 คืน 

 
6. นำออกมาจากตู้เย็น ใช้มีดสไลด์ผลไม้ค่อยๆ

สไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆ 

 
7. นำไปตากแดด สัก 1-2 ชั่วโมง 

 
8. พอแห้งเรียบร้อยแล้วนำ ไปถอดในน้ำมัน 

จะพองตัวน่ารับประทาน 

 



 

9. บรรจุถุงเตรียมจำหน่ายราคาถุงละ 35 บาท  

 
10. ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลากลางดอน พร้อม

จำหน่ายและรับประทาน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้าวเกรียบปลากลางดอน 

 

 

 



 

    คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนกลุม่ผลิตข้าวเกรียบปลากลางดอน 
 

 

 
 

     คณะผู้บริหาร คณะครู มอบข้าวเกรียบปลากลางดอนที่ระลึกแก่คณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
 

 



 

คณะครู และนักเรียนกลุ่มผลิตข้าวเกรียบปลากลางดอนจัดจำหน่ายสินค้า 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


