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แผนธรุกจิแผนธรุกจิแผนธรุกจิแผนธรุกจิ    

ที่แกะหอยแครง 

 

 

Team Two HandsTeam Two HandsTeam Two HandsTeam Two Hands    

วิทยาลยัเทคนคิลาํพูนวิทยาลยัเทคนคิลาํพูนวิทยาลยัเทคนคิลาํพูนวิทยาลยัเทคนคิลาํพูน    

42424242    ถนนลาํพูนถนนลาํพูนถนนลาํพูนถนนลาํพูน----ปาซาง ตําบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวัดลาํพูนปาซาง ตําบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวัดลาํพูนปาซาง ตําบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวัดลาํพูนปาซาง ตําบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวัดลาํพูน    

หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพท 053053053053----511073511073511073511073    
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1111.... ประวตัคิวามเปนมา หรอืแนวคดิธรุกิจประวตัคิวามเปนมา หรอืแนวคดิธรุกิจประวตัคิวามเปนมา หรอืแนวคดิธรุกิจประวตัคิวามเปนมา หรอืแนวคดิธรุกิจ    

กิจการ Two Hands เปนกิจการที่เกิดจากการรวมกลุมนักศึกษาในแผนกวิชาชางกลโรงงาน แผนก

วิชาการตลาด และแผนกวิชาการบัญชี ของวิทยาลัยเทคนิคลําพูนมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 5 คน คือ 

1. นายพิชิตชัย  เชื้อปญญา นักศึกษาแผนกวิชาชางกลโรงงาน 
2. นายอธิวัฒน  อุประกุล นักศึกษาแผนกวิชาชางกลโรงงาน 
3. นายวีระพงษ  ราชสัก  นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด 

4. นางสาวศิรินทรทิพย คําเจริญ  นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี 
5. นางสาวประภัสสร ศิริปญญานุกูล นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี 

แนวความคดิในการกอตัง้กิจการแนวความคดิในการกอตัง้กิจการแนวความคดิในการกอตัง้กิจการแนวความคดิในการกอตัง้กิจการ    

กิจการไดเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการสังเกตพฤติกรรมในการบริโภคหอยแครงซ่ึงเปนอาหาร
ทะเลที่มีผูบริโภคนิยมทานมาก และทานไดทุกเพศ ทุกวัย พฤติกรรมที่ทางทีมงานไดสังเกตเห็น คือเม่ือ
จะแกะหอยนั้นจะตองใชเล็บในการแกะ ผูบริโภคสวนใหญจะมีปญหาในการแกะหอยแครง โดยเฉพาะ
ปญหากับเล็บมือ ไมอยากใหเล็บมือของตนฉีก ทําใหเกิดความลําบากในการทานหอยแครง 

จากการเล็งเห็นปญหาเหลานี้กิจการจึงรวมกันคิดคนอุปกรณที่สามารถอํานวยความสะดวกในการ
แกะหอยแครง เกิดเปนการผลิตสินคาประเภทเครื่องครัว โดยใชชื่อวาที่แกะหอยแครง ซ่ึงเปนการนํา
ความรูความสามารถดานการใชเครื่องกลโรงงานมาประยุกตใชใหเปนประโยชน ทางกิจการไดทดลอง
ผลิตที่แกะหอยแครงใหมีความสะดวก กะทัดรัด กระชับมือ และงายในการแกะหอยแครง เหมาะ
สําหรับผูบริโภคทุกเพศ ทุกวัยและหลังจากผลิตสินคาแลว ทางกิจการไดดําเนินการจดสิทธิบัตร เพื่อ
เปนการปองกันการลอกเลียนแบบ นับวาเปนการผลิตสินคาที่สามารถอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี 
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2222.... SWOTSWOTSWOTSWOT    AnalysisAnalysisAnalysisAnalysis    

StrengthsStrengthsStrengthsStrengths    

1. มีการนําโปรแกรม CNC มาใชในการออกแบบผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑที่ผลิตออกมามี
มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 

2. กิจการไมตองเสียคาใชจายในการเชาโรงงาน ซ้ือเครื่องจักรกล  และการจางแรงงาน เนื่องจากทาง
กิจการ Suppliers รองรับ  

3. สินคาที่ผลิตไดมีขนาดกะทัดรัด กระชับมือเหมาะสําหรับใชในครัวเรือน 
4. สินคาที่ผลิตนั้นใชวัตถุดิบที่มีความแข็งแรง คงทน และไมเปนสนิม 
5. สินคาที่ผลิตใชแกะหอยแครงไดเร็วกวาใชมือแกะ ถึง16/8 ครั้งตอ1 นาที 
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WeaknessesWeaknessesWeaknessesWeaknesses    

1. สินคาที่ผลิตไดนั้นยังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลายในหมูผูบริโภค ทางกิจการจะแกไขโดยใหมีการ

สงเสริมทางการตลาดตอไป 

OpportunitiesOpportunitiesOpportunitiesOpportunities    

1. ปจจุบันคูแขงขันทางตรงในตลาดยังไมมี ทําใหสินคามีความแปลกใหมสามารถขายได 
2. หอยแครงเปนอาหารทะเลที่มีผูนิยมบริโภคมาก โอกาสที่จะผลักดันใหสินคามีความนิยมก็มีมาก

เชนกัน 
3. สินคาสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี โอกาสที่จะขายที่แกะหอยแครง

มีคอนขางสูง 

ThreatsThreatsThreatsThreats    

1. สภาพเศรษฐกิจอยูในขั้นที่กําลังฟนตัว ผูบริโภค ผูบริโภคยังมีอํานาจในการซ้ือนอย อาจสงผลตอ
ยอดขายสินคา 

2. จากที่สินคามีความแปลกใหมนั้น อาจสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคได 

 

    
3333.... แผนบรหิารจดัการแผนบรหิารจดัการแผนบรหิารจดัการแผนบรหิารจดัการ    

3333....1111 ขอมูลธรุกิจขอมูลธรุกิจขอมูลธรุกิจขอมูลธรุกิจ    

    ชือ่กิจการชือ่กิจการชือ่กิจการชือ่กิจการ : Two Hands 

ทีอ่ยูของกิจการทีอ่ยูของกิจการทีอ่ยูของกิจการทีอ่ยูของกิจการ  : วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 42 ถนนลําพูน-ปาซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน 

 รปูแบบการดาํเนนิการของธรุกิจรปูแบบการดาํเนนิการของธรุกิจรปูแบบการดาํเนนิการของธรุกิจรปูแบบการดาํเนนิการของธรุกิจ : หางหุนสวนสามัญ 

 ทนุของกิจการทนุของกิจการทนุของกิจการทนุของกิจการ : ไดมาจากโครงการเงินอุดหนุนรายไดระหวางเรียน คนละ 16,000 บาท  
   รวมเปนเงิน 80,000 บาท 
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3333....2222 แผนผงัองคกรแผนผงัองคกรแผนผงัองคกรแผนผงัองคกร 

    

    

    

             

 

 

              

 

3333....3333 หนาทีค่วามรัหนาทีค่วามรัหนาทีค่วามรัหนาทีค่วามรับผดิชอบบผดิชอบบผดิชอบบผดิชอบ    

ผูจดัการผูจดัการผูจดัการผูจดัการ    : มีหนาที่ในการวางแผนนโยบายในการบริหารงานภายในกิจการควบคุมการดูแลการผลิต 
และปฏิบัติงานดานการตลาด รวมทั้งประสานงานในกิจการ 

ฝายการบญัชีฝายการบญัชีฝายการบญัชีฝายการบญัช ี : มีหนาที่ในการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของกิจการ 

ฝายการเงนิฝายการเงนิฝายการเงนิฝายการเงนิ : มีหนาที่ในการควบคุมดูแลดานการเงินของกิจการ 

ฝายการตลาดฝายการตลาดฝายการตลาดฝายการตลาด  : มีหนาที่ควบคุมดูแลการตลาดและการขายตามแผนการตลาดที่วางไวโดยมีทีมงาน
ทั้งหมดเขามาชวยกันขาย 

ฝายการผลติฝายการผลติฝายการผลติฝายการผลติ  : มีหนาที่ออกแบบและพัฒนาสินคา ตรวจสอบผลิตภัณฑเม่ือ Suppliers สงสินคาเขา 
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3333....4444 วสิยัทศันวสิยัทศันวสิยัทศันวสิยัทศัน////พนัธกิจพนัธกิจพนัธกิจพนัธกิจ////เปาหมายทางธรุกิจเปาหมายทางธรุกิจเปาหมายทางธรุกิจเปาหมายทางธรุกิจ        

- วสิยัทศันวสิยัทศันวสิยัทศันวสิยัทศัน    

1. มุงเนนพัฒนาสินคาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
2. รักษามาตรฐานของผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 

- พนัธกิจพนัธกิจพนัธกิจพนัธกิจ    

1. ผลิตสินคาดี มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2. พัฒนาสินคาใหมีความสะดวก ตรงตอความตองการของผูบริโภค 

- เปาหมายทางธรุกิจเปาหมายทางธรุกิจเปาหมายทางธรุกิจเปาหมายทางธรุกิจ    
1. กิจการสามารถขายสินคาใหกลุมญาติ ผูปกครอง และบุคคลใกลชิดไดในระยะแรก 

2. กิจการสามารถขายสินคาไดรอยละ 80 ของกลุมผูบริโภคคนสุดทายเขตพื้นที่จังหวัดลําพูน 
3. กิจการสามารถขยายเขตพื้นที่การขายสินคาไปยังจังหวัดใกลเคียงไดในระยะเวลา 1 ป 

3333....5555 ปจจยัแหงความสาํเรจ็ปจจยัแหงความสาํเรจ็ปจจยัแหงความสาํเรจ็ปจจยัแหงความสาํเรจ็    
1. ผูบริโภคตองการความสะดวกในการใชชีวิตประจําวัน 
2. สินคาที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ตรงกับความตองการของผูบริโภค 
3. ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ทําใหสินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน 

4. ราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
5. มีชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุมและเขาถึงผูบริโภคไดงาย 

 
 

4444.... แผนการดาํเนนิการของธรุกิแผนการดาํเนนิการของธรุกิแผนการดาํเนนิการของธรุกิแผนการดาํเนนิการของธรุกิจจจจ    

 ในการดําเนินการผลิตใหเปนไปตามแผนการตลาด หรือตามคําส่ังซ้ือของลูกคา กิจการจะวาง
แผนการผลิต และกําหนดระยะเวลาการทํางานเพื่อใหการผลิตมีความสัมพันธกับการสงมอบสินคา
ใหกับลูกคา และใชประโยชนจากบุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5555.... แผนการตลาดแผนการตลาดแผนการตลาดแผนการตลาด    
5555....1111 กลยุทธดานการกําหนดลกูคาเปาหมายกลยุทธดานการกําหนดลกูคาเปาหมายกลยุทธดานการกําหนดลกูคาเปาหมายกลยุทธดานการกําหนดลกูคาเปาหมาย    

กลุมของลูกคาของกิจการนั้นแบงออกเปน 2 กลุมโดยแบงจากพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา 
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1. กลุมลูกคาเปาหมายหลัก 

 กลุมลูกคานี้จะเปนผูประกอบการรานอาหาร ภัตตาคาร รานหมูกระทะที่มีบริการอาหารทะเลกับ

ลูกคา ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดลําพูน ประมาณ 50 ราน ซ่ึงลูกคาเปาหมายกลุมนี้จะซ้ือสินคาของ
กิจการในปริมาณมากเพื่อเอาไปใชในกิจการ (B to B) 

2. กลุมลูกคาเปาหมายรอง 

 กลุมลูกคานี้จะเปนประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดลําพูนที่ซื้อสินคาในปริมาณนอยเพื่อเอาไปใชใน
ครัวเรือน (B to C)  

5555....2222 กลยุทธดานสนิคาและบรกิารกลยุทธดานสนิคาและบรกิารกลยุทธดานสนิคาและบรกิารกลยุทธดานสนิคาและบรกิาร    

 กลยุทธดานสินคา เปนนวัตกรรมที่พัฒนาสินคามาจากปญหาของผูบริโภค ที่เกิดจากความไม
สะดวกในการรับประทานหอยแครง 

 “ที่แกะหอยแครง” เปนสินคาที่ผลิตจากเหล็กกลาไรสนิม หรือสแตนเลส มาเปนวัตถุดิบในการผลิต 
ซ่ึงทําใหสินคาของกิจการมีความคงทน แข็งแรง มีขนาดกะทัดรัด กระชับมือเหมาะสําหรับใชในครัวเรือน 
และใน 

: ตราสินคา 

เพื่อสรางการจดจําและสรางความภักดีในตัวสินคา ตลอดจนความแตกตางใหกับตัวสินคากิจการจึง
ไดออกแบบตราสินคาใหเปนส่ีเหล่ียมผืนผาพื้นสีเทาตัวหนังสือสีขาว คําวา Two Hands ทั้งนี้เพื่อส่ือ
ความหมายและสะทอนถึงคุณสมบัติของการใชงานของสินคา ที่ใชงายเพียงสองมือ  

 

 

5555....3333 กลยุทธดานราคากลยุทธดานราคากลยุทธดานราคากลยุทธดานราคา    

 กิจการจะกําหนดราคาสินคาที่ออกสูตลาดจากตนทุนการผลิตและตนทุนอ่ืนๆบวกกับกําไรสวนเพิ่ม

ที่กิจการตองการและการเปรียบเทียบราคากับสินคาประเภทเครื่องครัวที่มีจําหนายในทองตลาด จนไดราคา
ขายอยูที่ชิ้นละ 200 บาท 
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5555....4444 กลยุทธดานการจดัจาํหนายกลยุทธดานการจดัจาํหนายกลยุทธดานการจดัจาํหนายกลยุทธดานการจดัจาํหนาย    

 กิจการจะใชชองทางตรงในการจัดจําหนาย โดยจะเขาไปเสนอขายและสาธิตวิธีใช ตามสถาน

ประกอบการที่ไดวางแผนไวและบริเวณตลาดสดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเสนอขายสินคาใหกลุมลูกคา
เปาหมายรองคือกลุมผูบริโภคคนสุดทายที่ซื้อไปใชในครัวเรือน 

5555....5555 กลยุทธบรรจภุณัฑกลยุทธบรรจภุณัฑกลยุทธบรรจภุณัฑกลยุทธบรรจภุณัฑ    

 บรรจุภัณฑของที่แกะหอยแครง จะมีลักษณะเปนส่ีเหล่ียมผืนผา ดานบนของบรรจุภัณฑบงบอกถึง
ประเภท คือ Kitchenware ดานลางของบรรจุภัณฑแสดงภาพการใชสินคาไวอยางชัดเจน มีตราสินคา 
Two Hands อยูดานบนซายและดานลางขวาของสินคา 

 

 

5555....6666 กลยุทธกลยุทธกลยุทธกลยุทธดานการสงเสรมิการตลาดดานการสงเสรมิการตลาดดานการสงเสรมิการตลาดดานการสงเสรมิการตลาด    
1. มีการทําแผนปายโฆษณาสินคา 

2. มีการทําแผนพับเพื่อประชาสัมพันธสินคา 
3. มีการเขาหาลูกคาตามทองตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น 

 ซ่ึงระหวางวันที่ 22-26 ธันวาคม 2552 กิจการไดเขาไปพบปะลูกคาในตลาดหนองดอกในตัวเมือง
จังหวัดลําพูน ลูกคามีการตอบรับที่ดีมากในการใชสินคา 
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6666.... แผนการผลติแผนการผลติแผนการผลติแผนการผลติ    

 สถาสถาสถาสถานทีด่าํเนนิการนทีด่าํเนนิการนทีด่าํเนนิการนทีด่าํเนนิการ : แผนกวิชาชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 

 SuppliersSuppliersSuppliersSuppliers  : หางหุนสวนจํากัดลําพูนอุตสาหกรรม เอ็นจีเนียริ่ง 
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 กระบวนการผลติกระบวนการผลติกระบวนการผลติกระบวนการผลติ    

 

7777.... แผนการเงนิแผนการเงนิแผนการเงนิแผนการเงนิ    
7777....1111 รายไดจากการจาํหนายสนิคารายไดจากการจาํหนายสนิคารายไดจากการจาํหนายสนิคารายไดจากการจาํหนายสนิคา    

- ประมาณการรายไดจากการจําหนายสินคา 

รายการรายการรายการรายการ    เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่1111    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    2222    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    3333    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    4444    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    5555    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    6666    
จํานวนสินคา 120 120 120 130 150 150 
ราคา/หนวย 200 200 200 200 200 200 
รวมยอดขาย 24,000 24,000 24,000 26,000 30,000 30,000 

 
 



- 13 - 

 

- รายไดจากการจําหนายจริง ระหวางวันที่ 22-26 ธันวาคม 2552 

รายการรายการรายการรายการ    เดอืนธนัวาคมเดอืนธนัวาคมเดอืนธนัวาคมเดอืนธนัวาคม    
จํานวนสินคา 10 
ราคา/หนวย 200 

            รวมยอดขายรวมยอดขายรวมยอดขายรวมยอดขาย((((บาทบาทบาทบาท))))    2,0002,0002,0002,000    
    

7777....2222 ตนทนุการผลติตนทนุการผลติตนทนุการผลติตนทนุการผลติผนัแปรผนัแปรผนัแปรผนัแปรตอหนวยตอหนวยตอหนวยตอหนวย    

- ประมาณการตนทุนการผลิตผันแปรตอหนวย 

รายการรายการรายการรายการ    ราคาราคาราคาราคา////หนวย หนวย หนวย หนวย ((((บาทบาทบาทบาท))))    
วตัถุดบิวตัถุดบิวตัถุดบิวตัถุดบิ    
สวนประกอบหลัก 
 เหล็กกลาไรสนิม(สแตนเลส) 
สวนประกอบรอง 
 สปริง 

 
145 

 
5 

คาจางผลิตสินคา 10 
รวมตนทนุผนัแปรตอหนวยรวมตนทนุผนัแปรตอหนวยรวมตนทนุผนัแปรตอหนวยรวมตนทนุผนัแปรตอหนวย    111160606060    

- ตนทุนการผลิตผันแปรจริงตอหนวย 

รายการรายการรายการรายการ    ราคาราคาราคาราคา////หนวย หนวย หนวย หนวย ((((บาทบาทบาทบาท))))    
วตัถุดบิวตัถุดบิวตัถุดบิวตัถุดบิ    
 เหล็กกลาไรสนิม(สแตนเลส) 

 
100 

คาจางผลิตสินคา 20 
คาบรรจุภัณฑ 7 

รวมตนทนุผนัแปรตอหนวยรวมตนทนุผนัแปรตอหนวยรวมตนทนุผนัแปรตอหนวยรวมตนทนุผนัแปรตอหนวย    121212127777    
 

7777....3333 ตนทนุตนทนุตนทนุตนทนุผนัแปรผนัแปรผนัแปรผนัแปรทัง้หมดทัง้หมดทัง้หมดทัง้หมด    

- ประมาณการตนทุนผันแปรทั้งหมด 

รายการรายการรายการรายการ    เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่1111    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    2222    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    3333    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    4444    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    5555    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    6666    
จํานวนสินคา 120 120 120 130 150 150 
ราคา/หนวย 160 160 160 160 160 160 
รวมตนทุนสินคา 19,200 19,200 19,200 20,800 24,000 24,000 
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- ตนทุนผันแปรที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 

รายการรายการรายการรายการ    เดอืนธนัวาคมเดอืนธนัวาคมเดอืนธนัวาคมเดอืนธนัวาคม    
จํานวนสินคา 10 
ราคา/หนวย 127 

            รวมยอดขายรวมยอดขายรวมยอดขายรวมยอดขาย((((บาทบาทบาทบาท))))    1,2701,2701,2701,270    
    

7777....4444 ตนทนุคงที่ตนทนุคงที่ตนทนุคงที่ตนทนุคงที่    

- ประมาณการตนทุนคงที่ 

รายการรายการรายการรายการ    เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่1111    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    2222    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    3333    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    4444    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    5555    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    6666    
เงินเดือนฝายผลิต 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

    

- ตนทุนคงที่ที่เกิดขึ้นจริง คือเงินเดือนฝายผลิต ทั้งนี้ยังไมมีการเบิกจายเพาะยังอยูในชวงพัฒนาสินคา

และนําสินคาออกสูตลาด 
7777....5555 รวมตนทนุทัง้หมดรวมตนทนุทัง้หมดรวมตนทนุทัง้หมดรวมตนทนุทัง้หมด    

- ประมาณการตนทุนทั้งหมด 

รายการรายการรายการรายการ    เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่1111    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    2222    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    3333    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    4444    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    5555    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    6666    
ตนทุนผันแปรทั้งหมด 19,200 19,200 19,200 20,800 24,000 24,000 
บวกบวกบวกบวก ตนทุนคงที่ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
รวมตนทนุสนิคารวมตนทนุสนิคารวมตนทนุสนิคารวมตนทนุสนิคา    20,20020,20020,20020,200    20,20020,20020,20020,200    20,20020,20020,20020,200    21,80021,80021,80021,800    25,00025,00025,00025,000    25,00025,00025,00025,000    

 
7777....6666 คาใชจายในการบรหิารและการขายคาใชจายในการบรหิารและการขายคาใชจายในการบรหิารและการขายคาใชจายในการบรหิารและการขาย    

- ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย 

รายการรายการรายการรายการ    เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่1111    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    2222    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    3333    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    4444    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    5555    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    6666    
คาใชจายในการชาย 
   คาแผนพับโฆษณา 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

คาใชจายในการบริหาร       
   เงินเดือนผูจัดการ 
   เงินเดือนฝายการเงิน 
   เงินเดือนฝายการบัญชี 
   เงินเดือนฝายการตลาด 

500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

รวมรวมรวมรวม    2,2002,2002,2002,200    2,2002,2002,2002,200    2,2002,2002,2002,200    2,2002,2002,2002,200    2,2002,2002,2002,200    2,2002,2002,2002,200    
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7777....7777 งบกําไรขาดทนุงบกําไรขาดทนุงบกําไรขาดทนุงบกําไรขาดทนุ    

- ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

รายการรายการรายการรายการ    เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่1111    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    2222    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    3333    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    4444    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    5555    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    6666    
รายไดจากการขาย 24,000 24,000 24,000 26,000 30,000 30,000 
หกัหกัหกัหกั ตนทุนการผลิต 20,200 20,200 20,200 21,800 25,000 25,000 
กําไรขั้นตน 3,83,83,83,800000000    3,8003,8003,8003,800    3,8003,8003,8003,800    4,2004,2004,2004,200    5,0005,0005,0005,000    5,0005,0005,0005,000    
หกัหกัหกัหกั คาใชจายในการขาย
และบริหาร 

 
2,200 

 
2,200 

 
2,200 

 
2,200 

 
2,200 

 
2,200 

หกั หกั หกั หกั คาใชจายในการ
พัฒนาสินคา 

 
5,000 

- - - - - 

กําไรสทุธิกําไรสทุธิกําไรสทุธิกําไรสทุธิ    ((((3,4003,4003,4003,400))))    1,1,1,1,600600600600    1,1,1,1,600600600600    2,0002,0002,0002,000    2,8002,8002,8002,800    2,8002,8002,8002,800    
กําไรกําไรกําไรกําไรสะสมสะสมสะสมสะสม    (3,400) (1,800) (200) 1,800 4,600 7,400 

 

- งบกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง 

รายการรายการรายการรายการ    เดอืนธนัวาคมเดอืนธนัวาคมเดอืนธนัวาคมเดอืนธนัวาคม    
รายไดจากการขาย 2,000 
หกัหกัหกัหกั ตนทุนการผลิต 1,270 
กําไรขั้นตน 730730730730    
หกัหกัหกัหกั คาใชจายในการขายและบริหาร  

- 
หกั หกั หกั หกั คาใชจายในการพัฒนาสินคา  

5,000 
กําไรสทุธิกําไรสทุธิกําไรสทุธิกําไรสทุธิ    (4(4(4(4,,,,270)270)270)270)    
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7.8 7.8 7.8 7.8 งบกระแสเงนิสดงบกระแสเงนิสดงบกระแสเงนิสดงบกระแสเงนิสด    

- ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการรายการรายการรายการ    เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่1111    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    2222    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    3333    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    4444    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    5555    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    6666    
กระแสเงนิสดรบักระแสเงนิสดรบักระแสเงนิสดรบักระแสเงนิสดรบั          
   จากรายได 24,000 24,000 24,000 26,000 30,000 30,000 
   จากเงินสนับสนุน 80,000 - ----    ----    ----    ----    

รวมกระแสเงนิสดรบัรวมกระแสเงนิสดรบัรวมกระแสเงนิสดรบัรวมกระแสเงนิสดรบั    104,000104,000104,000104,000    24,00024,00024,00024,000    24,00024,00024,00024,000    26,00026,00026,00026,000    30,00030,00030,00030,000    30,00030,00030,00030,000    
กระแสเงนิสดจายกระแสเงนิสดจายกระแสเงนิสดจายกระแสเงนิสดจาย                      
   การลงทุนในการผลิต 20,200 20,200 20,200 21,800 25,000 25,000 
   การดําเนินงานและบริหาร 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 
   การลงทุนในการพัฒนาสินคา 5,000 - - - - - 

รวมกระแสเงนิสดจารวมกระแสเงนิสดจารวมกระแสเงนิสดจารวมกระแสเงนิสดจายยยย    27,40027,40027,40027,400    22,40022,40022,40022,400    22,40022,40022,40022,400    24,00024,00024,00024,000    27,20027,20027,20027,200    27,20027,20027,20027,200    
กระแสเงนิสดสทุธิกระแสเงนิสดสทุธิกระแสเงนิสดสทุธิกระแสเงนิสดสทุธิ    76,60076,60076,60076,600    1,6001,6001,6001,600    1,6001,6001,6001,600    2,0002,0002,0002,000    2,8002,8002,8002,800    2,8002,8002,8002,800    
กระแสเงนิสดตนงวดกระแสเงนิสดตนงวดกระแสเงนิสดตนงวดกระแสเงนิสดตนงวด    0000    76,60076,60076,60076,600    78,20078,20078,20078,200    79,80079,80079,80079,800    81,80081,80081,80081,800    84,60084,60084,60084,600    
กระแสเงนิสดปลายงวดกระแสเงนิสดปลายงวดกระแสเงนิสดปลายงวดกระแสเงนิสดปลายงวด    76,60076,60076,60076,600    78,20078,20078,20078,200    79,80079,80079,80079,800    81,80081,80081,80081,800    84,60084,60084,60084,600    87,40087,40087,40087,400    

- งบกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง 

รายการรายการรายการรายการ    เดืเดืเดืเดือนธนัวาคมอนธนัวาคมอนธนัวาคมอนธนัวาคม    
กระแสเงนิสดรบักระแสเงนิสดรบักระแสเงนิสดรบักระแสเงนิสดรบั     
   จากรายได 2,000 
   จากเงินสนับสนุน 80,000 

รวมกระแสเงนิสดรบัรวมกระแสเงนิสดรบัรวมกระแสเงนิสดรบัรวมกระแสเงนิสดรบั    82,00082,00082,00082,000    
กระแสเงนิสดจายกระแสเงนิสดจายกระแสเงนิสดจายกระแสเงนิสดจาย     
   การลงทุนในการผลิต 7,620 
   การลงทุนในการพัฒนาสินคา 5,000 

รวมกระแสเงนิสดจายรวมกระแสเงนิสดจายรวมกระแสเงนิสดจายรวมกระแสเงนิสดจาย 11,35011,35011,35011,350    
กระแสเงนิสดสทุธิกระแสเงนิสดสทุธิกระแสเงนิสดสทุธิกระแสเงนิสดสทุธิ    69,38069,38069,38069,380    
กระแสเงนิสดตนงวดกระแสเงนิสดตนงวดกระแสเงนิสดตนงวดกระแสเงนิสดตนงวด    ----    
กระแสเงนิสดปลายงวดกระแสเงนิสดปลายงวดกระแสเงนิสดปลายงวดกระแสเงนิสดปลายงวด    69,38069,38069,38069,380    
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7777....9 9 9 9 งบดลุงบดลุงบดลุงบดลุ    

- ประมาณการงบดุล 

รายการรายการรายการรายการ    เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่เดอืนที ่1111    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    2222    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    3333    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    4444    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    5555    เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่เดอืนที่    6666    
สนิทรพัยสนิทรพัยสนิทรพัยสนิทรพัย          

สนิทรพัยหมุนเวยีนสนิทรพัยหมุนเวยีนสนิทรพัยหมุนเวยีนสนิทรพัยหมุนเวยีน          
   เงินสด 76,60076,60076,60076,600    78,20078,20078,20078,200    79,80079,80079,80079,800    81,80081,80081,80081,800    84,60084,60084,60084,600    87,40087,40087,40087,400    

หนีส้นิและสวนของเจาของหนีส้นิและสวนของเจาของหนีส้นิและสวนของเจาของหนีส้นิและสวนของเจาของ          
สวนของเจาของสวนของเจาของสวนของเจาของสวนของเจาของ          
            ทุน-พิชิตชัย 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
            ทุน-อธิวัฒน 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
   ทุน-วีระพงษ 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
   ทุน-ศิรินทรทิพย 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
   ทุน-ประภัสสร 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
   กําไรสะสม (3,400) (1,800) (200) 1,800 4,600 7,400 

รวมหนีส้นิและสวนของเจาของรวมหนีส้นิและสวนของเจาของรวมหนีส้นิและสวนของเจาของรวมหนีส้นิและสวนของเจาของ    76,60076,60076,60076,600    78,20078,20078,20078,200    79,80079,80079,80079,800    81,80081,80081,80081,800    84,60084,60084,60084,600    87,40087,40087,40087,400    
- งบดุลที่เกิดขึ้นจริง 

รายการรายการรายการรายการ    เดอืนธนัวาคมเดอืนธนัวาคมเดอืนธนัวาคมเดอืนธนัวาคม    
สนิทรพัยสนิทรพัยสนิทรพัยสนิทรพัย        

สนิทรพัยสนิทรพัยสนิทรพัยสนิทรพัยหมุนเวยีนหมุนเวยีนหมุนเวยีนหมุนเวยีน     
   เงินสด 69,380 
            สินคาคงเหลือ 6,350 

รวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัย    75,73075,73075,73075,730    
หนีส้นิและสวนของเจาของหนีส้นิและสวนของเจาของหนีส้นิและสวนของเจาของหนีส้นิและสวนของเจาของ     

สวนของเจาของสวนของเจาของสวนของเจาของสวนของเจาของ        
            ทุน-พิชิตชัย 16,000 
            ทุน-อธิวัฒน 16,000 
   ทุน-วีระพงษ 16,000 
   ทุน-ศิรินทรทิพย 16,000    
   ทุน-ประภัสสร 16,000    
   กําไรสะสม (4,270)(4,270)(4,270)(4,270)    

รวมหนีส้นิและสวนของเจาของรวมหนีส้นิและสวนของเจาของรวมหนีส้นิและสวนของเจาของรวมหนีส้นิและสวนของเจาของ    75,73075,73075,73075,730    
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การวเิคราะหงบการเงนิเปรยีบเทยีบระหวางยอดประมาณการและยอดจรงิการวเิคราะหงบการเงนิเปรยีบเทยีบระหวางยอดประมาณการและยอดจรงิการวเิคราะหงบการเงนิเปรยีบเทยีบระหวางยอดประมาณการและยอดจรงิการวเิคราะหงบการเงนิเปรยีบเทยีบระหวางยอดประมาณการและยอดจรงิ    

ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    เกิดขึน้จรงิเกิดขึน้จรงิเกิดขึน้จรงิเกิดขึน้จรงิ    
การคาํนวณอตัรากําไรขัน้ตนตอยอดขายการคาํนวณอตัรากําไรขัน้ตนตอยอดขายการคาํนวณอตัรากําไรขัน้ตนตอยอดขายการคาํนวณอตัรากําไรขัน้ตนตอยอดขาย    

        

                                                      15.83315.83315.83315.833%%%%    
                                                                                                                                        
    

การคาํนวณอตัรากําไรขัน้ตนตอยอดขายการคาํนวณอตัรากําไรขัน้ตนตอยอดขายการคาํนวณอตัรากําไรขัน้ตนตอยอดขายการคาํนวณอตัรากําไรขัน้ตนตอยอดขาย    

       

                                                      36.50036.50036.50036.500%%%%    
    

การคาํนวณการคาํนวณการคาํนวณการคาํนวณจดุคุมทนุจดุคุมทนุจดุคุมทนุจดุคุมทนุ(Break(Break(Break(Break----even Point)even Point)even Point)even Point)    

      

              

 
             25 ชิ้น 
 

การคาํนวณการคาํนวณการคาํนวณการคาํนวณจดุคุมทนุจดุคุมทนุจดุคุมทนุจดุคุมทนุ(Break(Break(Break(Break----even Point)even Point)even Point)even Point)    

      

              

 
             13.69 ชิ้น  
    

การคาํนวณระยะเวลาคนืทนุการคาํนวณระยะเวลาคนืทนุการคาํนวณระยะเวลาคนืทนุการคาํนวณระยะเวลาคนืทนุ    
เงินลงทุนแรกเริ่ม 80,000บาท 
เงินสดรับสุทธิ เดือนที่ 1  (3,400) 
เงินสดรับสุทธิ เดือนที่ 2  1,600 
เงินสดรับสุทธิ เดือนที่ 3  1,600 
เงินสดรับสุทธิ เดือนที่ 4  2,000 
เงินสดรับสุทธิ เดือนที่ 5  2,800 
เงินสดรับสุทธิ เดือนที่ 6  2,800 
                      รวม  7,4007,4007,4007,400 
เฉล่ียเดือนละ   1,233.33 
ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน  
80,000 1,233.33 64.87 เดือน 65เดือน 

การคาํนวณระยะเวลาคนืทนุการคาํนวณระยะเวลาคนืทนุการคาํนวณระยะเวลาคนืทนุการคาํนวณระยะเวลาคนืทนุ    
เนื่องจากการดําเนินงานยังมีระยะเวลาที่นอยอยูและ
การดําเนินงานในเดือนแรกมีคาใชจายแรกเริ่ม
จํานวนมากทําใหไมสามารถคํานวณไดอยางแมนยํา 
จึงนําเอาเงินสดรับในเดือนแรกมาคํานวณหา
ระยะเวลาคืนทุน คือเดือนธันวาคม 2,000 บาท ซ่ึง
ใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพียง 5 วัน เฉล่ียวัน
ละ 400 บาท  
ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน 
80,000 400 200 วัน 
 

สรปุผลการวเิคราะหเปรยีบเทยีบสรปุผลการวเิคราะหเปรยีบเทยีบสรปุผลการวเิคราะหเปรยีบเทยีบสรปุผลการวเิคราะหเปรยีบเทยีบ    

 กําไรขั้นตนตอยอดขายที่เกิดขึ้นจริงนั้นมีเปอรเซ็นตสูงถึงรอยละ36.500% ซ่ึงมากกวาที่ประมาณ
การไวถึง 20.667% และจุดคุมทุนของการดําเนินงานจริงอยูที่ 14 ชิ้นซ่ึงนอยกวาประมาณการไว 9 ชิ้น 
เพราะในการประมาณการนั้น กิจการไดผลิตสินคาเองทําใหมีตนทุนผันแปรสูงขึ้น เนื่องจากมีวัสดุส้ินเปลือง
เพิ่มขึ้น แตในการดําเนินงานจริงกิจการแกไขปญหานี้โดยจางโรงงานผลิตแทน ทําใหสามารถลดคาใชจาย

ส้ินเปลืองออกไป ทําใหตนทุนผันแปรลดลง กําไรตอยอดขายจึงเพิ่มขึ้น และจุดคุมทุนก็นอยชิ้นลง 
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8888.... แผนสาํรองแผนสาํรองแผนสาํรองแผนสาํรองฉุกเฉินฉุกเฉินฉุกเฉินฉุกเฉิน    

- แผนฉุกเฉินทางดานการตลาด 

ถาตลาดภายในจังหวัดลําพูนอ่ิมตัว กิจการจะเริ่มขยายตลาดออกกไปในจังหวัดใกลเคียง หรือฝาก
ขายตามรานคาปลีกขนาดใหญ เชน บิ๊กซี แมคโคร โลตัส ฯลฯ 

- แผนฉุกเฉินทางดานการผลิต 

ถาหากSuppliers ไมสามารถผลิตสินคาใหกิจการไดตามใบส่ังทํา กิจการก็จะติดตอ Suppliers 
สํารอง เพื่อลดอํานาจการตอรองจาก Suppliers หลัก 

9.9.9.9.ผลตอบแทนทางสงัคมผลตอบแทนทางสงัคมผลตอบแทนทางสงัคมผลตอบแทนทางสงัคม 

 กิจการไดเล็งเห็นความรับผิดชอบตอสังคมโดยใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมตางๆของวิทยาลัย 
ที่จัดขึ้นมาเพราะกิจการถือวาเปนการตอบแทนวิทยาลัยที่ไดใหการสงเสริมและสนับสนุนในการดําเนิน
กิจการในดานตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงและการพัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้น 
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ภาพที่แกะหอยแครงแมแบบที่เกิดจากการทดลองผลิต 

 

 

ทดลองผลิตตนแบบหลายแบบ  
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ภาพที่แกะหอยแครงที่ผานการพัฒนาจนสามารถใชงานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และเปนผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อจําหนาย  

 


