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The learning management system for the third year of 13 students studying in
food science and technology was investigated. The research aimed to improve the
ability of students to occupational food business by using the case study on the
business of Chaiya salted eggs. The learning management was developed to 5
activities which were 1) to analyze possibility of business of Chaiya salted eggs by
lecture and group discussion 2) to survey consumer requirements of Chaiya salted eggs
by inductive thinking 3) to study a supply chain on business of Chaiya salted eggs by
lecture and a field trip 4) to study a marketing process by lecture and a filed trip and 5)
to develop menu from Chaiya salted eggs by experiments and a field trip. The results
reviewed that the post-evaluation scores were significally more than pre-evaluation in all
activities (p<0.05). The behavior of the students in terms of attentiveness and interest
was scored 2.15 – 2.55 (total was 3). The discipline, the development of the students,
and the ability to run a business were scored 2.23 – 2.62, 2.08 – 2.50, and 1.20 – 2.22
respectively. The business thinking of analysis and synthesis was assigned and the
outcome of the score was 1.29 – 2.24 (total was 3). The students were between much
and most satisfied with the learning management and they better learned according to a
variety of 5 integrated activities. However, the learning activities should be more
focused on the business marketing process.
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