
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปผูบริหาร 
กิจกรรมการบมเพาะวิสาหกิจ  (Business Incubation)  สาขาธุรกิจอาหาร 

 
1.  บทนํา 
  1.1  หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจาก สํานักพัฒนาผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดรับ
มอบหมายใหดําเนิน โครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC)  
ต้ังแตปงบประมาณ 2545 ถึงปจจุบัน  โดยพัฒนาแนวคิดของกลุมเปาหมาย ดวยการเพิ่มพูนความรู                        
และขีดความสามารถแกผูที่จะกาวมาเปนผูประกอบการใหม เพื่อใหสามารถกอต้ังกิจการไดสําเร็จ ผาน
กิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การฝกอบรม การใหคําปรึกษาแนะนําอยางตอเน่ือง การเพิ่มทักษะการ
ประกอบการเฉพาะดาน การจัดกิจกรรมสนับสนุนดานการเงิน การตลาด และเสริมสรางความเช่ือมั่นหรือลด
ความเสี่ยงชวงกอต้ังของผูประกอบการใหม 

อีกภารกิจหน่ึงที่จะสามารถเสริมความเขมแข็งและอยูรอดอยางย่ังยืนใหธุรกิจใหมดําเนินธุรกิจได
ในสภาวะการแขงขันอยางที่รุนแรง ผูประกอบการใหมจําเปนตองไดรับการชวยเหลืออยางตอเน่ือง กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม  จึงจัดกิจกรรม “บมเพาะวิสาหกิจ” ข้ึน การบมเพาะวิสาหกิจ คือการพัฒนาตอยอด
ธุรกิจ  ลดอัตราความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจ ในชวงแรกของการจัดต้ังวิสาหกิจ  เรงพัฒนาวิสาหกิจใหอยู
รอดและเติบโตอยางมั่นคง ซึ่งเปนการสรางงานและความมั่นคงใหแกสังคมและประเทศชาติ ผูประกอบการ
ใหมที่ไดรับคัดเลือกเขากระบวนการบมเพาะจะไดรับการดูแลอยางใกลชิด  โดยมีบริการปรึกษาแนะนําใน
ลักษณะพี่เลี้ยง เสริมดวยกิจกรรมเสริมความเขมแข็ง และอื่นๆ เพื่อใหผูประกอบการไดเรียนรู ปรับปรุงการทํา
ธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาสินคาของตนเอง จนเกิดความมั่นใจ และสามารถดําเนินธุรกิจไดดวยตนเองอยางย่ังยืน
อันจะเปนประโยชนทั้งตอประชาชน  เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (มทร.พระนคร) ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพ 
จัดการศึกษาบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดต้ังศูนยบมเพาะธุรกิจ  มทร .พระนคร              
ข้ึนภายใตการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.พระนคร  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อดําเนินการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุงสูเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยใช
ความรูเปนฐานและเปนชองทางการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ที่สรางข้ึนในมหาวิทยาลัย 
พัฒนาสูกระบวนการใชงานเชิงพาณิชยสรางรายได   และผลประโยชนกลับสูมหาวิทยาลัย ชุมชน                
และประเทศในระยะยาว  โดยมีความเปนมา  ดังน้ี 

  
ป ๒๕๔๗ จัดต้ังคลินิกเทคโนโลยี เพื่อใหบริการขอมูล คําปรึกษา และถายทอดเทคโนโลยี 

   จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 ป ๒๕๔๙ จัดทําขอมูลเทคโนโลยีที่พรอมถายทอดและขอมูลผูเช่ียวชาญ เผยแพรและ 

  ใหบริการผานทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ป ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการสนับสนุนการจัดต้ัง 
   ศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   * ศูนยบมเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร เปนหนวยงานภายใน ในความดูแลของ 
   ฝายวิจัยและบริการวิชาการโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานรับผิดชอบ 



 

 ป ๒๕๕๑ ศูนยบมเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร ไดรับการจัดต้ังเปนหนวยงานภายใน ตามมติ 
  ของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๑ 

พันธกิจของศูนยบมเพาะธุรกิจ  คือ  การพัฒนาผูประกอบการใหมที่เปนนักศึกษา ศิษยเกา 
บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเนนใหมีการใชประโยชนจากผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย 
ในขณะเดียวกันยังมีบทบาทในการใหบริการแกสังคมโดยการถายทอดเทคโนโลยีดานวิชาชีพที่ มทร.พระนคร 
มีความเช่ียวชาญ เปนวิชาชีพที่สามารถใชประกอบอาชีพได อาทิ ดานสิ่งทอและดานอาหาร 

การประกอบอาชีพดานอาหาร เปนธุรกิจสําคัญธุรกิจหน่ึง  ที่สามารถสรางรายไดใหแกเจาของ
กิจการ เน่ืองจากอาหารถือเปนหน่ึงในสี่ปจจัยสําคัญที่เปนความตองการพื้นฐานของมนุษย การดําเนินธุรกิจ
ดานอาหารจึงยังคงดําเนินการอยูไดแมวาในปจจุบันมีการเลิกกิจการของธุรกิจดานอื่น ๆ ดวยเหตุผลจากภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก 

การดําเนินกิจกรรมบมเพาะวิสาหกิจ  สาขา “ธุรกิจอาหาร” ภายใตโครงการเสริมสราง
ผูประกอบการใหม นับเปนการดําเนินงานที่สามารถชวยใหผูรับการบมเพาะไดรับคําแนะนําที่มีประโยชน  ชวย
คลี่คลายปญหาและไดรับคําแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองแกผูประกอบการ  ตลอดจนไดรับการ
พัฒนาธุรกิจ  ผลิตภัณฑ  เทคนิคการผลิตหรือเทคโนโลยีใหสามารถดําเนินธุรกิจและผลิต / บริการที่ตอบสนอง
ความตองการกับกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจได  พรอมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางย่ังยืน  และ
สามารถแขงขันได 

ในปงบประมาณ  2553  ศูนยบมเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
(มทร.พระนคร)  ไดรับการสนับสนุนใหดําเนินโครงการ  กิจกรรมฝกอบรมบมเพาะวิสาหกิจ  สาขา “ธุรกิจ
อาหาร”  ภายใตโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม  ปงบประมาณ  2553  โดยมีผลการดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมายทุกตัวช้ีวัด 

ในปงบประมาณ  2554  ศูนยบมเพาะธุรกิจ  มทร.พระนคร  จึงขอนําเสนอรายละเอียดขอเสนอ
กิจกรรมฝกอบรมบมเพาะวิสาหกิจ  สาขา “ธุรกิจอาหาร”  ภายใตโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม  
ปงบประมาณ  2554  โดยมีเปาหมายผลผลิตจํานวน 4  ราย   

 
 1.2  วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหความชวยเหลือตอเน่ืองกับผูที่ผานการฝกอบรมโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม”   
 2.  เพื่อบมเพาะผูประกอบการใหมใหอยูรอด  และเติบโตไดอยางย่ังยืน 
 
 1.3  กลุมเปาหมาย 
 กลุมวิสาหกิจภาคการผลิต  และภาคการบริการ 
 1.  ผูที่ผานการอบรมโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : 
NEC) และจัดต้ังธุรกิจแลว หรือ 
 2.  ผูที่เปนเจาของธุรกิจและจดทะเบียนแลวไมเกิน 5 ป 
  
 1.4  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารับการบมเพาะ มีผลการพัฒนาเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับกอนเขารับการบมเพาะ 
 2. ผูเขารับการบมเพาะ ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือเทคนิคการผลิตใหม หรือยอดขายเพิ่มข้ึน 
  



 

 1.5  ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของงาน 
 ศูนยบมเพาะธุรกิจ  มทร.พระนคร  ไดเลือกใชตัวช้ีวัดตามความเหมาะสมของสภาพกิจการของผูรับ
การบมเพาะ  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของแผนงานของผลการวินิจฉัยธุรกิจผูรับการบมเพาะแตละราย 
 
2.  วิธีการดําเนินงาน 
 2.1  การับสมัครและคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 
 2.2  การวินิจฉัยธุรกิจผูเขารับการบมเพาะ 
 2.3  การกําหนดแผนงาน  วิธีการ  และรูปแบบการปฏิบัติงาน 
 2.4  การกําหนดระยะเวลาในการบมเพาะแตละกิจกรรม 
 2.5  การใหคําปรึกษา  แนะนํา 
 2.6  การประเมินผลงาน 
 2.7  การนําเสนอ / ประชุม  เพื่อแสดงผลงานและรายงานความกาวหนา 
 
3.  ผลการดําเนินงาน 
13 – 10  เมษายน  2554 รับสมัครผูเขารวมโครงการ  จํานวน  6  ราย 
11  เมษายน  2554 คัดเลือกผูเขารวมโครงการ  จํานวน  4  ราย 

เปนธุรกิจอาหาร  4  รายการ   
25-29  เมษายน  2554 วินิจฉัยธุรกิจผูขารับการบมเพาะ  จํานวน  4  ราย 

- นางสาวนัทวรรณ  ลิขิตมงคลสกุล  ธุรกิจ  เชิญชิมเบเกอรี ่
- นางสาวสุสินี น่ิมมา    ธุรกิจ  รานอาหารหัวกะทิครัวไทย             
                                                     (หมี่กรอบสมุนไพร) 
- นายชณา วสุวัต     ธุรกิจ  อาหารสําเร็จรูปแชเย็น   
                                                    บจก.แวลู ซอรสซิ่ง 
- นายณัฐพงศ เพียรพรเจริญ   ธุรกิจ  แฟรนไช ฮัดชาชาชัก 

27  พฤษภาคม  2554 นําเสนอแผนงาน  วิธีการ  และรูปแบบการปฏิบัติงานตอกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม  จํานวน  4  ราย / กิจการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปแผนงาน  วิธกีาร  รูปแบบการปฏิบัติงาน  ของผูรับการบมเพาะ 
กิจกรรมการบมเพาะวิสาหกิจ  สาขาธุรกิจอาหาร  ภายใตโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม   

(มทร.พระนคร) 
ลําดับ ผูรับการบมเพาะ/กิจการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวช้ีวัด แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. น.ส.นัทวรรณ  ลิขิตมงคลสกุล 
เชิญชิมเบเกอรี ่

1. เพื่อใหทราบตนทุนที่
แทจริงของวัตถุดิบ 
2. เพื่อใหมีระบบควบคุม
การผลิตขนมปง 
3. เพื่อลดการสูญเสียของ
วัตถุดิบในกระบวนการผลิต 
 

1. ตนทุนวัตถุดิบของขนมปง  2  
รายการ  
2. ระบบควบคุมการผลิตขนมปง   
1  ระบบ   
3. การสูญเสียของวัตถุดิบในการ
ผลิตลดนอยลง 
 

1. รับทราบและวิเคราะหปญหา 
2. กําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย/การ
ดําเนินงาน 
3. ตรวจสอบกระบวนการผลิต 
4. จัดทําระบบควบคุมการผลิต 
5. ควบคุมการผลิตเพื่อลดการสูญเสีย
ของวัตถุดิบ 
-  รวบรวมขอมูลของเสียที่เกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิต 
- แกปญหาของเสียในกระบวนการผลิต 
6. สรุปและจัดทํารายงาน 

      

2. น.ส.สุสินี น่ิมมา 
รานอาหารหัวกะทิครัวไทย  
(หม่ีกรอบสมุนไพร) 

1. เพื่อใหมีการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑของหม่ี
กรอบ 
2. เพื่อใหมีหม่ีกรอบรสชาติ
เดิมในรูปแบบใหม 
3. เพื่อใหมีผลิตภัณฑหม่ี
กรอบรสชาติใหมหรือ
ผลิตภัณฑใหม 
4. เพื่อใหมีรูปแบบบรรจุ
ภัณฑใหมที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ 
 

1. มาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร
และยา (อย.) ของหม่ีกรอบ 1 
รายการ 
2. ผลิตภัณฑหม่ีกรอบรสชาติเดิม
ในรูปแบบใหม 1 รูปแบบ 
3. ผลิตภัณฑหม่ีกรอบรสชาติ
ใหมหรือผลิตภัณฑใหม 1 
รายการ 
4. รูปแบบบรรจุภัณฑใหม 1 
รูปแบบ 
 

1. รับทราบและวิเคราะหปญหา 
2. กําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย/การ
ดําเนินงาน 
3. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อขอการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารและยา 
4. พัฒนาผลิตภัณฑหม่ีกรอบรสชาติเดิมใน
รูปแบบใหม 
5. พัฒนาผลิตภัณฑหม่ีกรอบรสชาติใหม
หรือผลิตภัณฑใหมที่เนนอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

- พัฒนาสูตร/ตํารับ 
- ทดลองปฏิบัต ิ
- ทดสอบชิม 
- สรุปสูตร/ตํารับ 

6. พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑแบบถุง และ
หรือกลอง 

- ออกแบบโครงสราง 
- ออกแบบกราฟก 
- ประเมินรูปแบบ 

     - สรุปรูปแบบ 
7. สรุปและจัดทํารายงาน 

      

3. นายชณา วสุวัต 
อาหารสําเร็จรูปแชเย็น   
บจก.แวลู ซอรสซิ่ง 

1. เพื่อเพิ่มอายุการเก็บของ
ผลิตภัณฑ  
2. เพื่อขยายชองทางการจัด
จําหนาย 
 
3. เพื่อใหมีระบบควบคุมการ

ผลิต 

 

1. ผลิตภัณฑมีอายุการเก็บเพิ่ม   
2-4  วัน 
2. ผลิตภัณฑมีชองการจําหนาย
มากข้ึน มีพันธมิตรรานคาปลีก
หรือขายสง อยางนอย 1 ราน 
3. ระบบควบคุมการผลิต  1  
ระบบ  
 

1. รับทราบและวิเคราะหปญหา 
2. กําหนดวัตถุประสงค/ เปาหมาย/ การ
ดําเนินงาน 
3. เพิ่มอายุการเก็บ 
 - วางแผน 
 - ทดลอง 
 - วิเคราะหและสรุปผล 
4. เพิ่มชองทางการจําหนาย 
 - วางแผน 
 - ปฏิบัต ิ
 - วิเคราะหและสรุป 
5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ 
 - วางแผน 
 - ดําเนินการ 
 - วิเคราะหและสรุปผล 
6. สรุปและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
 

      



 

ลําดับ ผูรับการบมเพาะ/กิจการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวช้ีวัด แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. นายณัฐพงศ เพียรพรเจริญ 
แฟรนไช ฮัดชาชาชัก 

1. เพื่อใหตราสินคาเปนที่รูจัก
มากข้ึน 
2. เพื่อใหมีรูปแบบการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากรให
เหมาะกับธุรกิจ 
3. เพื่อใหมีพนักงานที่มี
ศักยภาพจํานวนเพียงพอตอ
การขยายสาขาได 
 

1. สรางการรับรูในตราสินคาโดย
ใชสื่อ Social Media 
2. วางระบบดานการบริหารงาน
บุคคล 1 ระบบ 
 
3. สรางเครือขายที่เปนแหลง
แรงงานอยางนอย 1 แหลงเชน  
กรมพัฒนาฝมือแรงงานมี
พนักงานที่มีศักยภาพเพิ่มข้ึนอีก 
2 คน 

1. รับทราบและวิเคราะหปญหา 
2. กําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย/การ
ดําเนินงาน 
3. สรางการรับรูในตราสินคาโดยใชสื่อ 
Social Media 

- ทํา face Book  
- ประเมินผล 
- สรุปผล 

4. วางแผนดานการดานการบริหารงาน
บุคคล 

- แผนดานกําลังคน 
- คาตอบแทน 
- การเพิ่มศักยภาพโดยการฝกอบรม 
- สรุปแผน 

5. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน 
6. ปฐมนิเทศและฝกอบรมพนักงานใหม 
7. สรุปและจัดทํารายงาน 

      

 



 

  1  มิถุนายน – 30  กันยายน  2554   กิจกรรมใหคําปรึกษา  แนะนํา  ครบทุกกิจกรรม  จํานวน  12  วัน / 
วิสาหกิจ 

 
ผูเขารับการบมเพาะ/ธุรกิจ ท่ีปรึกษา วันท่ีใหรับคําปรึกษา 

(12 วัน / วิสาหกิจ) 
1.  น.ส.นัทวรรณ  ลิขิตมงคลสกุล 
เชิญชิมเบเกอรี ่

ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ 
นายปญญากร  คงสมจิตต 
 

5  6  9  11  18  23  
พฤษภาคม  2554  
9  16  20  23  27   
กรกฎาคม  2554 
6 สิงหาคม 54 

2. น.ส.สุสินี น่ิมมา 
รานอาหารหัวกะทิครัวไทย  
(หมี่กรอบสมุนไพร) 

ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ 
ผูชวยศาสตราจารยธงชัย  ฉายศิร ิ

5  6  12  19  22  23 
พฤษภาคม  2554 
18  มิถุนายน  2554 
9  10  17  23 
กรกฎาคม  2554 
3  สิงหาคม  2554 

3. นายชณา วสุวัต 
อาหารสําเร็จรูปแชเย็น   
บจก.แวลู ซอรสซิ่ง 

ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา  มานะโรจน
อาจารยชมภูนุช  เผื่อนพิภพ 

2  8  10  18  21  24 
พฤษภาคม  2554 
6  17  20  24  27 
กรกฎาคม  2554 
3  สิงหาคม  2554 

4. นายณัฐพงศ เพียรพรเจริญ 
แฟรนไช ฮัดชาชาชัก 

ผูชวยศาสตราจารยจารุณี  กมลขันติธร 
ดร.ธนธัส  ทัพมงคล 

2  3  4  5  10  19 
พฤษภาคม  2554 
5  7  14  21  26  28  
กรกฎาคม  2554 

 
27  พฤษภาคม  2554 และ 
11  สิงหาคม  2554 

รายงานความกาวหนา  การบมเพาะวิสาหกิจครั้งที่  1   และครั้งที่  2   
ตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 

15 – 31  สิงหาคม  2554 ประเมินผลการบริการของหนวยบมเพาะจากผูเขารับการบมเพาะ  4  ราย  
พบวา  ผูรับการบมเพาะมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก 
คาเฉลี่ย  คาเฉลี่ย  4.27  หรือคิดเปนรอยละ  85.40   

5  กันยายน  2554 สรุปผลและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
 

 
 
 
 
 



 

4.  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของงาน ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

1.  ผูรับการบมเพาะวิสาหกิจ  4  ราย 
2.  ความพึงพอใจของผูรับบริการบมเพาะวิสาหกิจ 
3.  ผูผานการบมเพาะวิสาหกิจจํานวนไมนอยกวา  4  ราย 
4.  ผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณจากแผนปฏิบัติการบมเพาะรายวิสาหกิจ 
4.1  นางสาวนัทวรรณ  ลิขิตมงคลสกุล 

4.1.1 ตนทุนวัตถุดิบของขนมปง 2 รายการ  
 
 
4.1.2 เจาของกิจการทําขนมปงไดและสามารถควบคุมการผลิตได

ดวยตนเอง   
4.1.3 การสูญเสียของวัตถุดิบในการผลิตลดนอยลง 

 

- 4  ราย 
- รอยละ 85.40 
- 4  ราย 

 
 

- 8  รายการ  (ไสถั่วดํา ,ไสถั่วแดง ,ไสถั่วเหลือง ,ไส
เผือก ,ไสสังขยา ,ไสสตรอเบอรี่ ,ไสสัปปะรด ,ไส
มะพราว) 
- สามารถทําขนมปงไดดวยตนเอง และตรวจสอบการ
ผลิตได   
- ลดการสูญเสียแปงขนมปงที่นวดแลวและใสไสแลว 
ขนาดไมไดตามที่กําหนด ซ่ึงตองทิ้ง วันละประมาณ 
50  กิโลกรัม ( แปงที่ผสมแลว ) เปนเงิน 900 บาท  
ตอวัน  หรือ  27,000  บาทตอเดือน 

4.2 นางสาวสุสินี น่ิมมา 
4.2.1  มาตรฐานผลิตภัณฑอาหารและยา (อย.) ของหม่ีกรอบ 1 

รายการ 
4.2.2  ผลิตภัณฑหม่ีกรอบรสชาติเดิมในรูปแบบใหม 1 รูปแบบ 

4.2.3 ผลิตภัณฑหมี่กรอบรสชาติใหมหรือผลิตภัณฑใหม 1 
รายการ 

4.2.4 รูปแบบบรรจุภัณฑใหม 1 รูปแบบ 

 
- 1 รายการ 
 
- 2  รูปแบบ  (รูปแบบแทง และรูปแบบถวย) 
- 1  รายการ  (หม่ีกรอบทรงเครื่อง) 
 
- 1  รูปแบบ  

4.3  นายชณา วสุวัต                   
4.3.1 ผลิตภัณฑมีอายุการเก็บเพิ่มขึ้น  2  วัน 
4.3.2 ผลิตภัณฑมีชองการจําหนายมากขึ้น มีพันธมิตรรานคา

ปลีกหรือขายสง อยางนอย 1 ราน 
4.3.3 ผลิตภัณฑมีคุณภาพ และมาตรฐาน มีการตรวจวิเคราะห

คุณคาทางอาหาร อยางนอย 1 ชนิด  
 

 
- มีอายุการเก็บรักษาจาก  10  วัน  เปน  12  วัน 
- Food  Land  Villa supermarket   
 
- 1  ชนิด  (ผลการวิเคราะหทางจุลินทรีย (TPC)) 
 
- ประมาณการยอดขายป 2554 = 4,320,000  บาท 
                            ป 2553  =  3,980,000  บาท 
คิดเปนยอดขายที่เพิ่มขึ้น  รอยละ  7.87 

4.4  นายณัฐพงศ เพียรพรเจริญ 
4.4.1 สรางการรับรูในตราสินคาโดยใชส่ือ Social Media 
 
4.4.2 วางระบบดานการบริหารงานบุคคล 1 ระบบ 
 
4.4.3 สรางเครือขายที่เปนแหลงแรงงานอยางนอย 1 แหลงเชน  

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  มีพนักงานที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีก 2 คน 

 
- ทําใหการเปดรานใหมใชชื่อตราใหมวา บานชา 
สมุนไพร 
- ใหคําปรึกษาและประสานงานดานการจัดการเรื่อง
การบริหารงานบุคคล 
- ปจจุบันผูประกอบการไดเปนวิทยากรใหความรูกับ
ทางกรุงเทพมหานคร  
 

 



 

ภาพกิจกรรมการใหคําปรึกษา  แนะนํา 
ผูรับการบมเพาะวิสาหกิจ  นางสาวนัทวรรณ  ลิขิตมงคลสกุล  กิจการเชิญชิมเบเกอรี ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมการใหคําปรึกษา  แนะนํา 
ผูรับการบมเพาะวิสาหกิจ  นางสาวสุสินี น่ิมมา  รานอาหารหัวกะทิครัวไทย (หมี่กรอบสมุนไพร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมการใหคําปรึกษา  แนะนํา 
ผูรับการบมเพาะวิสาหกิจ  นายชณา วสุวัต  อาหารสําเร็จรูปแชเย็น  บจก.แวลู ซอรสซิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมการใหคําปรึกษา  แนะนํา 
ผูรับการบมเพาะวิสาหกิจ  นายณัฐพงศ เพียรพรเจริญ  แฟรนไช ฮัดชาชาชัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


