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แผนธุรกิจชื่อ
ชื่อ บานหอมระเหย
จัดทำโดย
แผนกการโรงแรมและการทองเที่ยว

นางสาว ชุติกาญจน
นางสาว สุจิตรา
นางสาว สิรินญา
นางสาว วิลาสิณี
นางสาว สุภาภรณ

แผนธุรกิจ(แบบยอ)

จิตภิรมย
โกสัสโพธิ์
ออนโพธา
การภักดี
บุราณ

กร. 2/3
กร. 2/3
กท. 2/2
กท. 2/2
กท. 3/2

รหัสนักศึกษา 63207010053
รหัสนักศึกษา 63207010080
รหัสนักศึกษา 63207020043
รหัสนักศึกษา 63207020037
รหัสนักศึกษา 62207020037
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แบบฟอรมแผนธุรกิจแบบยอ
ส่ วนที่ 1 สรุ ปความเป็ นมาของธุรกิจ / ผู้บริหารโครงการ
สรุปความเป็ นมาของธุรกิจ
1. ชื่อเจาของกิจการ นางสาวสุภาภรณ บุราณ ชื่อกิจการ บานหอมระเหย
2. ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ แผนกการโรงแรมและการทองเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กม.160 193
หมู 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3. ประเภทสินคาหรือบริการ สินคาผลิต
4. มูลเหตุจูงใจ หรือแรงบันดาลใจ ที่ทำใหประกอบธุรกิจ หรือขยายกิจการ
สภาพเศรษฐกิจสังคมและการแขงขันเชิงธุรกิจในปจจุบันนั้นไมคอยดีนักกอใหเกิดความเครียดปญหาดาน
สุขภาพ จึงเปนเหตุใหผูบริโภคเริ่มสนใจและเอาใจใสดูแลและรักษาสุขภาพอยางจริงจังเพิ่มมากขึ้น
ผูบริโภคเหลานี้มีทางเลือกที่จะผอนคลายไดหลายรูปแบบ เชน การเขาศูนยกีฬา วิ่งและเตนแอโรบิคตาม
สวนสาธารณะ ดูหนังซื้อของตามหางสรรพสินคา หรือไปสปา แตเนื่องจากสถานการณตอนนี้ที่เกิดโรคระบาด
โควิด19 ไมเหมาะแกการออกไปขางนอก เราจึงนำผลิตภัณฑ Freshy sweet oil สารสกัดจากธรรมชาติมา
เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะแกสถานการณในตอนนี้ สามารถใชดมผอนคลาย และทาแกปวดเมื่อยไดโดยไม
ตองออกไปขางนอก เพียงแคนำผลิตภัณฑ Freshy sweet oil สารสกัดจากธรรมชาติ สั่งซื้อผลิตภัณฑ Freshy
sweet oil สารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อมีไวพกพาสำหรับการเดินทางและสามารถมีไวเปนยาสามัญประจำบาน
แกวิงเวียนศรีษะ และนวดผอนคลายจุดตางๆได
5. ระยะเวลาการกอตั้ง
 เปนผูประกอบการใหม ไมเคยทำธุรกิจมากอน
คาดวาจะเริ่มดำเนินการ ประเมินเ 3-6 เดือน
 ดำเนินธุรกิจมาแลวไมเกิน 1 ป
 ดำเนินธุรกิจมาแลวมากกวา 1 ป
วัตถุประสงค์ และวงเงินการขอสิ นเชื่ อ (กู้ยืมเงิน)






เพื่อการลงทุนในการประกอบธุรกิจ
เพื่อขยายธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ
เพื่อชำระหนี้อื่น
อื่น ๆ (ระบุ).........................................................

แผนธุรกิจ(แบบยอ)
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT Analysis)
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค - ภาครวมของทั้งบริษัท
จุดแข็ง ปจจัยภายในองคกรที่ทำใหกิจการมีความไดเปรียบคูแขง
- มีภาพลักษณที่โดดเดนในดาน ผลิตภัณฑ ที่ความสวยงาม ซึ่งเปนสิ่งจูงใจสำคัญที่ทำใหลูกคา
ตัดสินใจซื้อ
- สินคาผลิตภัณฑ Freshy sweet oil สารสกัดจากธรรมชาติ มีกลิ่นที่โดดเดนเฉพาะตัว เชน กลิ่นโรส
แมรรี่ และ กลิ่น Orange Sweet จัดเปนผลิตภัณฑที่ชวยใหรูสึกผอนคลายจกสารสกัดธรรมชาติ ดวย
การนำมานวดตามรางกาย ที่ปวดเมื่อย
- ผลิตภัณฑ Freshy sweet oil มีการนำมาตอยอดโดยเพิ่มสารสกัดจำพิมเสมใหมีสูตรเย็น และ ใช
แพ็คเก็จเปนขวดลูกกลิ้งขนาด 5 ml
จุดออน ปจจัยภายในองคกรที่ทำใหกิจการเสียเปรียบคูแขงขัน
- หากใชน้ำมันหอมระเหยโดยไมเจือจาง และไดรับน้ำมันหอมระเหยทางปากจะมีผลโดยตรง ตอระบบ
ยอยอาหาร น้ำมันหอมระเหยจะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหาร ทำใหอวัยวะระคายเคือง กระตุนน้ำยอย
การหายใจ การไหลเวียนเลือด และการยอยอาหาร เปนการออกฤทธิ์แบบเดียวกับเครื่องเทศ
- เปนผลิตภัณฑที่คิดคนใหม ตองทำการทดลองตลาด จากกลุมเปาหมาย
- ผลิตภัณฑยังไมมีสวนแบงทางการตลาด
- ผลิตภัณฑยังไมไดรับการผานจาก อาหารและยา(อย.)
โอกาส (เปนปจจัยภายนอกที่จะสงเสริม หรือสนับสนุนใหกิจการเติบโตไดในอนาคต)
- ไดสวนแบงทางการตลาดจากกลุมเปาหมายที่สนใจเลือกใชผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
- ไดรับการสนับสนุนเรื่องเงินทุนในการดำเนินงาน
- ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
อุปสรรค (เปนปจจัยภายนอกที่จะทำใหกิจการไมรุงเรือง เติบโตชา เปนอุปสรรคตอการดำเนินธุรกิจ)
- มีคูแขงจำนวนมาก
- คูแขงบางรายมีสินคาจำนวนหลากหลายกลิน่ ทำใหกิจการจำเปนตองสรางความแตกตาง
ของผลิตภัณฑรวมทั้งสรางการรับรูในตราสินคา ใหกับกับผูบริโภค
ปจจัยภายนอกองคกร
1. อุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัว
2. จำนวนคูแขงขันมีแนวโนมลดลง
3. ธุรกิจไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
4. คานิยมความกาวหนาทางเศรษฐกิจ
5. เครือขายธุรกิจ

แผนธุรกิจ(แบบยอ)

โอกาส
 ใช
 ใช
 ใช
 ใช
 ใช

อุปสรรค
 ไมใช
 ไมใช
 ไมใช
 ไมใช
 ไมใช
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ส่ วนที่ 3 กลยุทธ์ การบริหารกิจการ
แผนการตลาด และการวิเคราะห์ คู่แข่ งขัน
1. คูแขงขัน
คูแขงที่สำคัญและมีผลตอกิจการ 2 รายการ
2. รายชื่อคูแขงขันทางตรง พิมเสมน้ำตราโปยเซียน
ชื่อคูแขงขันทางออม เฌอเอม พืมเสนน้ำ
2. การเปรียบเทียบกับคูแขงขัน
คุณสมบัติของ
สินคา / บริการ / อาชีพ
1. ราคา
2. ทำเลที่ตั้งกับกลุมลูกคา
3. ลักษณะสินคา/บริการ/อาชีพ (รูปรางบรรจุภัณฑ)
4. คุณภาพสินคา / บริการ / อาชีพ
5. ชื่อเสียงของสินคา / บริการ
6. ยอดขายสินคา / บริการ / อาชีพ

เปรียบเทียบกับคูแขงขัน
ดีกวา
ใกลเคียง
ดอยกวา


หมายเหตุ







3. ตลาดของสินคา / บริการ
ตลาดทองถิ่น / ในจังหวัด
 ตลาดตางจังหวัด
 ตลาดตางประเทศ
 อื่น ๆ ดิจิตอล มาเก็ทติ้ง (ออนไลน มาเก็ทติ้ง)
4. ลักษณะของผูซื้อ
 มีลูกคาประจำ / แนนอน / ตลาดเปด  มีผูซื้อเฉพาะกลุม / ตลาดแคบ
 เปนลูกคาขาจร ไมแนนอน
 อื่น ๆ (ระบุ) ผูที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ
5. กลุมลูกคาเปาหมายที่ซื้อสินคา / บริการ (ควรระบุรายชื่อลูกคาใหไดมากที่สุด)
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกกลุมเปาหมายที่สนใจเลือกผลิตภัณฑ
6. การสงเสริมการตลาด (เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ การลด แลก แจก แถม เปนตน)
 มีและดำเนินการตอเนื่อง โดยวิธี มีเพจทาง FACEBOOK เพื่อประชาสัมพันธ
 มีและไมไดดำเนินการตอเนื่อง โดยวิธี..............................................................................................
 ไมมี
7. การกำหนดราคาขาย
7.1 ราคาสินคา / บริการ กำหนดจาก
 ตนทุนสินคา / บริการ
 ความตองการของลูกคา
 เปรียบเทียบราคากับคูแขง อื่น ๆ (ระบุ).............................................
7.2 ราคาขาย 39 บาท
7.3 ราคาขายของคูแขงขัน 39 บาท

แผนธุรกิจ(แบบยอ)
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8. ชองทางการจำหนาย (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 ขายตรง  ขายปลีก
 ขายสง  ขายฝาก  รับจางผลิต
 อื่น ๆ (ระบุ) ขายออนไลน
แผนการผลิต / การให้ บริการ
1. กระบวนการผลิต / การใหบริการ (อธิบายขั้นตอนการผลิตสินคา หรือการใหบริการใหละเอียด)
1.
2.
3.
4.
5.

ใชน้ำมันหอมระเหยกลิ่นโรสแมรรี่ และ ออเรน สวีต 15-30 หยด
ผสมกับน้ำพิมเสม 7 ชอนโตะ (หรือประมาณ น้ำมันหอมระเหย 2-3 ซีซี ตอน้ำพิมเสม 100ซีซี)
และผสมกับเบสออยในปริมาณที่พอเหมาะ
ใชการกลัน่ ดวยน้ำและไอน้ำ ใชตะแกรงกรองทีจะกลั่น ใหเหนือระดับน้ำในหมอกลั่น
ตมใหเดือด ไอน้ำจะลอยตัวขึ้นไปผานพืชหรือตัวอยางที่จะกลั่น สวนน้ำจะไมถูกกับตัวอยางเลย ไอน้ำ
จากน้ำเดือด เปน ไอน้ำที่อิ่มตัว หรือเรียกวา ไมรอนจัดเปนการกลั่นที่สะดวกที่สุด
6. จากนั้นนำกลอกใสขวกลูกกลิ้ง

2. แผนผังที่ตั้งกิจการ (อธิบายใหละเอียด หรือวาดเปนแผนที่ ระบุที่ตั้งใหชัดเจน)

บานหอมระเหย

3. แหลงวัตถุดิบ (สั่งชื้อจากใคร ระบุชื่อผูจำหนายวัตถุดิบใหชัดเจน)
บริษัทพัทยาฟราแกรนซ จำกัด
4. การซื้อวัตถุดิบ และเงื่อนไขการซื้อ
ซื้อเปนเงินสด 100 %
แผนธุรกิจ(แบบยอ)
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แผนการจัดการ
1. โครงสรางองคกร (แสดงแผนภูมิองคกร และระบุชื่อ,หนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคลตาม
แผนภูมิ)
ผูจ้ ดั การ
นางสาว สุ ภาภรณ์ บุราณ
ที่ปรึ กษา
นางสาว ฉัตรชนก
มหัทธนวรกนก

แผนกการเงิน
นางสาว สุ จิตรา
โกสัสโพธิ์

แผนกขาย
นางสาว วิลาสิ ณี
การภักดี

แผนกบุคคล
นางสาว สิ รินญา
อ่อนโพธา

แผนกผลิต/จัดซื้อ
นางสาว ชุติกาญจน์
จิตภิรมย์

แผนการเงิน
1. ปจจุบัน มีเงินกูยืม 30000 บาท เจาหนาคือ จากสถาบันการเงิน
ชำระหนี้สินเดือนละ 3,125 บาท คาดวาจะชำระหนี้สินหมดภายใน 1 ป 4 เดือน
2. อนาคต จะลงทุนในโครงการหรือขยายกิจการ ตองการใชเงินทั้งสิ้นรวม 100,000 บาท
เปนเงินที่ตองกูยืม50,000บาทและเงินทุนสวนตัว 50,000 บาท
สัดสวน เงินกูยืม ตอ เงินทุนสวนตัว เทากับ 1 ตอ 1
3. หลักประกันเงินกู คือ สังหาริมทรัพย
4. เงินลงทุน จะลงทุนในโครงการหรือกิจการ ตามขอ 2. จะนำไปใชในการลงทุน ดังนี้
เปนเงินทุนหมุนเวียน
คาที่ดิน / ปรับปรุงที่ดิน
คากอสราง ปรับปรุง ตกแตงสถานที่
คาเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ
คายานพาหนะ (ถามี)
อื่น ๆ
แผนธุรกิจ(แบบยอ)

18,000
30,000
1,000
1,000
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5. ประมาณการรายรับและรายจายในการประกอบการ
รายการ

ระยะเวลาดำเนินการเดือน/ป (จำนวนเงิน)
ก.ค.

ม.ค.

ก.พ.

23,400 35,100 46,800 58,500 70,200
-

93,600
-

13,200 19,800 26,400 33,000 39,000

52,800

4,700

7,250

9,800

12,350 15,200

20,000

500

500

500

500

500

500

- คาใชจาย
ประชาสัมพันธ
- ภาษี

300

300

300

300

300

300

-

-

-

-

-

-

กำไรสุทธิ (บาท)
กำไรสุทธิคงเหลือ (บาท)

9,400
4,700

14,500 19,600 24,700 30,400
7,250 9,800 12,350 15,200

รายรับ (บาท)
- ยอดขาย
- รายไดอื่น
รายจาย (บาท)
- คาเชาสถานที่
- คาสินคา / วัตถุดิบ /
วัสดุเพื่อผลิต/บริการ
เจาของกิจการและ
พนักงาน 5 คน
คนละ 10% จากกำไร
สุทธิ
- คาสาธารณูปโภค

ส.ค.

-

-

-

-

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

40,000
20,000

ลงชื่อ นางสาวสุภาภรณ บุราณ เจาของโครงการ
(สุภาภรณ บุราณ)
หัวหนาทีม บานหอมระเหย
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ชือ่ สถานศึกษา.............................................................

แผนธุรกิจ(แบบยอ)

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

