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แบบฟอร์ มแผนธุรกิจแบบย่ อ
ส่ วนที่ 1 สรุ ปความเป็ นมาของธุรกิจ/ผูบ้ ริ หารโครงการ
สรุ ปความเป็ นมาของธุรกิจ
1.ชื่อเจ้าของกิจการ นายอดิศร ธนาไธสง ชผ.3/8 นายธีรพงศ์ บุญมาก ชผ.3/7 ทินกฤต โกสิ ลา ชผ.3/7
นายประติพตั ร์ บราวน์ ชผ.3/7 นายจักรกฤษณ์ ชินมาตร ชผ.3/7 นางสาวริ นรดา เหล่ามา ชย.2/4
นางสาววีรดา ครัวกลาง. ชย.2/4
ชื่อกิจการ (ถ้ามี).ใยกล้วยช่วยตัวเอง..............................................
2.ที่ต้งั ของสถานที่ประกอบการ 193 หมู่ที่3 ถ.สุ ขมุ วิท ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหี บ ชลบุรี 20250
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
3.ประเภทสิ นค้าหรื อบริ การ..ภาชนะใส่ อาหารเเบบลดโลกร้อน
4.มูลเหตุจูงใจ หรื อแรงบันดาลใจ ที่ทาํ ให้ประกอบธุรกิจ หรื อขยายกิจการ.
กลุ่มผมเรี ยนด้านการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือที่วิลยั เทคนิ คสัตหี บ
อยากนําความรู ้ที่ได้เรี ยนมาต่อยอดที่ได้เรี ยนมาประยุกต์ใช่ในการประกอบธุรกิจเเละมีเเนวคิดที่จะช่วยโลกร้
อนลดขยะจากพลาสติก
จึงมีเเนวคิดที่จะผลิตภาชนะธรรมชาตฺิจากต้นกล้วยซึ่งมีตน้ ทุนค่อนข้างถูกเเละสลายง่ายเป็ นมิตรต่อต่อโลก
5. ระยะเวลาการก่อตั้ง
✅ เป็ นผูป้ ระกอบการใหม่ ไม่เคยทําธุรกิจมาก่อน
คาดว่าจะเริ่ มดําเนินการ ประเมิน.6.เดือน….2564
⬜ ดําเนิ นธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
⬜ ดําเนิ นธุรกิจมาแล้วมากกว่า 1 ปี
วัตถุประสงค์ เเละวงเงินการขอสิ นเชื่ อ(กู้ยืมเงิน)
✅ เพื่อการลงทุนในการประกอบธุรกิจ
⬜ เพื่อขยายธุรกิจ ปรับปรุ งกิจการ
⬜ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการ
⬜ เพื่อชําระหนี้อื่น
⬜ อื่น ๆ (ระบุ).....
วงเงินที่ตอ้ งการขอสิ นเชื่อ (กูย้ มื เงิน).....2000..... บาท
แผนธุรกิจ(แบบย่อ)
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะการณ์ (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค - ภาครวมของทั้งบริ ษทั
จุดแข็ง ปัจจัยภายในองค์กรที่ทาํ ให้กิจการมีความได้เปรี ยบคู่แข่ง
- ต้นทุนในการผลิตตํ่าหาซื้อวัสดุได้งา่ ย ต้นทุนไม่สูง
- เป็ นมิตรต่อสิ่ งเเวดล้อม ย่อยสลายได้งา่ ยกว่าพลาสติก
- มีความเเปลกใหม่ มีรูปทรงต่างจากพลาสติกทัว่ ไป
- ใช้วสั ดุที่มีอยูต่ ามท้องถิ่น
จุดอ่ อน ปัจจัยภายในองค์กรที่ทาํ ให้กิจการเสี ยเปรี ยบคู่แข่งขัน
- ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่
- ไม่สามารถบรรจุอาหารที่มีความร้อนมากได้ เช่น ก๋ วยเตี๋ยว นํ้าร้อน เป็ นต้น
เพราะจะทําให้ภาชนะทนต่อความร้อนไม่ได้
- ราคาสู งกว่าภาชนะพลาสติก
- ผูค้ นยังไม่รู้จกั มากนัก
โอกาส (เป็ นปัจจัยภายนอกที่จะส่ งเสริ ม หรื อสนับสนุนให้กิจการเติบโตได้ในอนาคต)
- นําไปต่อยอดและนําพัฒนาสิ นค้าในอนาคต
- สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กบั ตนเองและครอบครัว
อุปสรรค (เป็ นปั จจัยภายนอกที่จะทําให้กิจการไม่รุ่ งเรื อง เติบโตช้า เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจ)
- เป็ นสิ นค้าใหม่จึงทําให้ยงั ไม่มีที่รู้จกั แพร่ หลายและยังไม่มีประสบการณ์
- พนักงานบางคนยังไม่มีทกั ษะและความเข้าใจในการทํางาน

ปัจจัยภายนอกองค์ กร
1. อุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัว

โอกาส

อุปสรรค

✅ ใช่

⬜ ไม่ใช่

2. จํานวนคู่แข่งขันมีแนวโน้มลดลง

⬜ ใช่

✅ ไม่ใช่

3. ธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
4. ลูกค้าจะมีมากขึ้็น

✅ ใช่

⬜ ไม่ใช่

✅ ใช่

⬜ ไม่ใช่

5. ยังไม่เป็ นที่รู้จกั ตามท้องตลาด

⬜ ใช่

แผนธุรกิจ(แบบย่อ)

✅ ไม่ใช่
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* ปัจจัยภายนอก เช่น สภาพตลาด ภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การเมือง วัฒนธรรม ค่านิยม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเครื อข่ายธุรกิจ
ส่ วนที่ 3 กลยุทธ์การบริ หารจัดการ
แผนการตลาดและการวิเคระห์เเข่งขัน
1. คู่แข่งขัน (ระบุชื่อคู่แข่งขัน ข้อได้เปรี ยบ และข้อเสี ยเปรี ยบของกิจการที่มีต่อคู่แข่งขัน)
คู่แข่งที่สาํ คัญและมีผลต่อกิจการ จํานวน....2........ราย
ชื่อคู่แข่งขันทางตรง ...ภาชนะพลาสติก ภาชนะจากโฟม...
ชื่อคู่แข่งขันทางอ้อม ...ภาชนะซิลิโคน..ภาชนะกล่องพลาสติก...

2. การเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน
เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน

คุณสมบัติของ
สิ นค้า / บริ การ / อาชีพ
1. ราคา
2. ทําเลที่ต้ งั กับกลุ่มลูกค้า
3. ลักษณะสิ นค้า/บริ การ/อาชีพ (รู ปร่ างบรรจุภณ
ั ฑ์)
4. คุณภาพสิ นค้า / บริ การ / อาชีพ
5. ชื่อเสี ยงของสิ นค้า / บริ การ
6. ยอดขายสิ นค้า / บริ การ / อาชีพ

ดีกว่า
/

ใกล้เคียง

ด้อยกว่า

หมายเหตุ

/
/
/
/
/

3. ตลาดของสิ นค้า / บริ การ
✅ ตลาดท้องถิ่น / ในจังหวัด ✅ ตลาดต่างจังหวัด ✅ ตลาดต่างประเทศ ⬜ อื่น ๆ (ระบุ)......
4. ลักษณะของผูซ้ ้ือ
✅ มีลูกค้าประจํา / แน่นอน / ตลาดเปิ ด ⬜ มีผซู ้ ้ือเฉพาะกลุ่ม / ตลาดแคบ
✅ เป็ นลูกค้าขาจร ไม่แน่นอน ⬜ อื่น ๆ (ระบุ).............
5. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ือสิ นค้า / บริ การ (ควรระบุรายชื่อลูกค้าให้ได้มากที่สุด)
.แม่คา้ ขายอาหารข้าวเเกงตามตลาด และ ร้านอาหารที่ตอ้ งการใส่ กล่องกลับบ้าน..
6. การส่ งเสริ มการตลาด (เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม เป็ นต้น)
✅ มีและดําเนินการต่อเนื่ อง โดยวิธี...นําไปทดสอบโดยกระทรวงสาธารณ์สุข
นําไปโพสลงโซเชียลมีเดีย รณรงค์การเลิกใช้พลาสติก ผ่านทางช่องทางเช่น Facebook Instargram Twitter
Tik Tok และอื่นๆ.....................
แผนธุรกิจ(แบบย่อ)
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⬜ มีและไม่ได้ดาํ เนิ นการต่อเนื่ อง โดยวิธี...........................
⬜ ไม่มี
7. การกําหนดราคาขาย
7.1 ราคาสิ นค้า / บริ การ กําหนดจาก
✅ ต้นทุนสิ นค้า / บริ การ ✅ ความต้องการของลูกค้า
⬜ เปรี ยบเทียบราคากับคู่แข่ง
⬜ อื่น ๆ (ระบุ)............
7.2 ราคาขาย....ใบละ 7.............บาท
7.3 ราคาขายของคู่แข่งขัน...ใบละ 5 บาท....... บาท
8. ช่องทางการจําหน่าย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
✅ ขายตรง ✅ ขายปลีก ✅ ขายส่ ง ✅ ขายฝาก ✅ รับจ้างผลิต
✅ อื่น ๆ (ระบุ)...ส่ งออกต่างประเทศ..
แผนการผลิต/การให้บริ การ
1. กระบวนการผลิต / การให้บริ การ (อธิบายขั้นตอนการผลิตสิ นค้า หรื อการให้บริ การให้ละเอียด)
วัสดุที่ใช้ในการผลิตชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
1) ต้นกล้วยนํ้าว้า(หัน่ ท่อน 6)
2) กาวแป้งเปี ยก
3) นํ้าด่างขี้เถ้า
4) เตารี ด
5) เครื่ องพิมพ์ชามกาบกล้วย
ขั้นตอนในการผลิตชามกาบกล้วยจากกาบกล้วย
1) เลือกต้นกล้วยนํ้าว้าที่ออกเครื อแล้ว ขนาดใหญ่ ตัดแบ่งเป็ นท่อนยาวท่อนละ 60 ซม.หรื อ 90 ซม.
ตั้งพักไว้พกั ให้ยางไหล 2-3 วัน
2)ใช้มือลูบหารอยต่อของกาบกล้วย ลอกออกมาเป็ นแผ่นๆใช้มีดปลายแหลม ลอกเอาเปลือกแข็ง
ออกครึ่ งหนึ่ง กรี ดออกโดยเว้นริ มไว้ 1 ซม. หากกรี ดแบบหนาให้กรี ดแค่เปลือกแข็งออก
3) นํ้าไปตากแดด โดยพลิกตากด้านนอกกาบกล้วยโดยหนีบริ มกาบกล้วยไว้ท้ งั 2 ด้าน ประมาณ 1-2
แดดและนํามารี ดด้วยเตารี ด ความร้อนเบอร์ 2 รี ดด้านนอกของกาบกล้วย
จากนั้นเก็บใส่ กล่องป้องกันความชื้น

แผนธุรกิจ(แบบย่อ)
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2. แผนผังที่ต้ งั กิจการ (อธิบายให้ละเอียด หรื อวาดเป็ นแผนที่ ระบุที่ต้ งั ให้ชดั เจน)

3.แหล่งวัตถุดิบ (สั่งชื้อจากใคร ระบุชื่อผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบให้ชดั เจน)
-จากสวนกล้วย
-ตลาดสด
4.การซื้อวัตถุดิบ และเงื่อนไขการซื้อ
ซื้อเป็ นเงินสด 50%
ซื้อเป็ นเงินเชื่อ50% มีกาํ หนดชําระเงินภายใน.30 วัน
1.โครงสร้างองค์กร (แสดงแผนภูมิองค์กร และระบุชื่อ,หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลตาม
แผนภูมิ)
1.นายอดิศร ธนาไธสง ชผ.3/8 ช่วยออกแบบ
2.นายธีรพงศ์ บุญมาก ชผ.3/7 ช่วยออกความคิดเห็น
3.ทินกฤต โกสิ ลา ชผ.3/7 ช่วยออกความคิดเห็น
4.นายประติพตั ร์ บราวน์ ชผ.3/7 ช่วยทํารู ปเล่ม
5.นายจักรกฤษณ์ ชินมาตร ชผ.3/7 ประสานงานต้นแบบ
6.นางสาวริ นรดา เหล่ามา ชย.2/4 คํานวณค่าใช้จ่าย
7.นางสาววีรดา ครัวกลาง. ชย.2/4 คํานวณค่าใช้จ่าย

แผนธุรกิจ(แบบย่อ)
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2. การจ้างงาน
กิจการมีพนักงาน ณ ปัจจุบนั รวม 3 คน ค่าจ้างรายละ 200 ค่าจ้างรวม 600 บาทต่อวัน
หลังขยายกิจการ หรื อลงทุนเพิ่ม คาดว่าจะรับพนักงานเพิ่มอีก
5-10 คน ค่าจ้าง 14000 บาทต่อเดือน
รวมค่าจ้างทั้งสิ้น หลังขยายกิจการ หรื อลงทุนเพิ่ม 60000 บาทต่อเดือน
แผนการเงิน
1. ปัจจุบนั มีเงินกูย้ มื 1000 บาท เจ้าหน้าคือ นายธนาคาร
ชําระหนี้สินเดือนละ 1000 บาท คาดว่าจะชําระหนี้สินหมด
ภายใน 10 เดือน
2. อนาคต จะลงทุนในโครงการหรื อขยายกิจการ ต้องการใช้เงินทั้งสิ้นรวม.100000 บาท
เป็ นเงินที่ตอ้ งกูย้ มื 1000 บาท และเงินทุนส่ วนตัว 1000. บาท
สัดส่ วน เงินกูย้ มื ต่อ เงินทุนส่ วนตัว เท่ากับ 50 ต่อ 50
3. หลักประกันเงินกู้ คือ..........................-.....................................................................
4. เงินลงทุน จะลงทุนในโครงการหรื อกิจการ ตามข้อ 2. จะนําไปใช้ในการลงทุน ดังนี้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
2000
ค่าที่ดิน / ปรับปรุ งที่ดิน
ค่าพนักงาน
600
ค่าเช่าเครื่ องจักร วัสดุอุปกรณ์
1000
ค่าวัตถุดิบ
0.33x1
อื่น ๆ
.......................

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4. ประมาณการรายรับและรายจ่ายในการประกอบการ
รายการ

รายรับ (บาท)

ก.ค.
2564
4200

ระยะเวลาดําเนินการเดือน/ปี (จํานวนเงิน)
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
2564
2564
2564
2564
4550
4550
5600
-

- ยอดขาย

4200

4550

4550

5600

-

-

- รายได้อื่น

-

-

-

-

-

-

แผนธุรกิจ(แบบย่อ)
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ธ.ค.
2564
-

7
รายจ่าย (บาท)
- ค่าเช่าสถานที่
- ค่าสิ นค้า / วัตถุดิบ /
วัสดุเพื่อผลิต/บริ การ
- ค่าสาธารณูปโภค
(ค่านํ้า / ค่าไฟฟ้า / ค่าโทรศัพท์)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(ดอกเบี้ย/คืนเงินกู/้ ประชาสัมพันธ์)
-ค่าเเรงพนักงาน
- ภาษี
กําไรสุ ทธิ (บาท)

-

-

-

-

-

-

200

215

215

270

-

-

300

300

300

300

-

-

1000

1000

1000

1000

-

-

600
-

600
-

600
-

600
-

-

-

2100

2435

2435

3430

-

-

ลงชื่อ..........อดิศร ธนาไธสง...... เจ้าของโครงการ
(นายอดิศร ธนาไธสง)
หัวหน้าทีม.....นายอดิศร ธนาไธสง....................
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ชื่อสถานศึกษา..............................................................................

แผนธุรกิจ(แบบย่อ)
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