วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนธุรกิจ

AloeVera Loi Kaew
ว่านหางลอยแก้ว

จัดทาโดย
แผนกวิชาการตลาด
1.นางสาวกนิษฐา

จันทรมณี เลขบัตรประชาชน 120960134327

2.นางสาวกาญจนาภา บางกระ เลขบัตรประชาชน 1209601358257
3.นางสาวเกศกนก

ณรงค์ ชัย เลขบัตรประชาชน 1939500007380

4.นางสาวนริสา

ควรหา

เลขบัตรประชาชน 1219900883361

5.นางสาวพิมพ์ญาดา เรื องสุ ทธิ เลขบัตรประชาชน 1209702080424

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์ มแผนธุรกิจแบบย่ อ
ส่วนที่ 1 สรุปความเป็ นมาของธุรกิจ / ผูบ้ ริหารโครงการ
สรุปความเป็ นมาของธุรกิจ

1.
2.
3.
4.

ชื่อเจ้าของกิจการ น.ส.นริ สา ควรหา ชื่อกิจการ ว่านหางลอยแก้ว
ที่ต้ งั ของสถานที่ประกอบการ บ้านเลขที่ 58/16 หมู่6 ซ.16 บ.4-5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
ประเภทสิ นค้าหรื อบริ การ อาหาร
มูลเหตุจูงใจ หรื อแรงบันดาลใจ ที่ทาให้ประกอบธุ รกิจ หรื อขยายกิจการ
ว่า นหางจระเข้เป็ นพื ช อวบน้ า ปลู ก ได้ง่ า ยจึ งเป็ นที่ นิยม ว่า นหางจระเข้มี ป ระโยชน์ ช่ วยสมานแผล
ป้ องกันการเกิดรอยเเผลเป็ น นอกจากนี้ ยงั มีการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อลดการอักเสบ จึงมีการนาไปแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่นาประโยชน์ของว่านหางจระเข้ไปเป็ นส่ วนผสมในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ครี มทารักษาโรคผิวหนังหรื อ
การทาเป็ นผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าเเละผิวกาย ทั้งนี้วนุ ้ ในว่านหางจระเข้ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหาร แก้ร้อนใน
แก้อาการปวดข้อเเละยังช่วยลดน้ าตาลในเลือด แต่กลับไม่เป็ นที่นิยมในการนามาประกอบอาหาร
ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงร่ วมกันจัดตั้งธุ รกิ จว่านหางลอยแก้วเพื่อนาว่านหางจระเข้มาใช้ประโยชน์โดยการ
แปรรู ป เนื่ องจากคนส่ วนใหญ่นิยมทาผลไม้ลอยแก้วเป็ นเงาะ ลาไย สละและลู กตาล เป็ นอาหารที่ ทาได้ง่าย
เหมาะกับอากาศร้อน แต่ยงั ไม่เคยมีใครทาว่านหางลอยแก้วและยังไม่เป็ นที่รู้จกั ที่แพร่ หลาย ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึง
นาความแปลกใหม่น้ ี เป็ นจุ ดขายเพื่อได้กลุ่ มเป้ าหมายจากผูท้ ี่ สนใจลองรั บประทานและสนใจเรื่ องการบารุ ง
สุ ขภาพ ทั้งนี้ ธุรกิจว่านหางลอยแก้วยังเป็ นการลงทุนน้อยแต่ได้กาไรมาก เพราะว่านหางจระเข้สามารถปลู กได้
ง่ายและยังสามารถกระจายรายได้ให้กบั คนในชุ มชนจากการรับซื้ อว่านหางจระเข้ตามบ้านต่าง ๆ มาใช้ในการ
ผลิตสิ นค้าอีกด้วย

5. ระยะเวลาการก่อตั้ง
้ ระกอบการใหม่ ไม่เคยทาธุ รกิจมาก่อน
✓ เป็ นผูป
คาดว่าจะเริ่ มดาเนินการ ประเมินเดือน กันยายน ปี 2564
ดาเนินธุ รกิจมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
ดาเนินธุ รกิจมาแล้วมากกว่า 1 ปี
วัตถุประสงค์และวงเงินการขอสินเชื่อ (กูย้ ืมเงิน)
✓

เพื่อการลงทุนในการประกอบธุ รกิจ

เพื่อขยายธุ รกิจ ปรับปรุ งกิจการ
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินการ
เพื่อชาระหนี้อื่น
อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................................................................
วงเงินที่ตอ้ งการขอสิ นเชื่ อ (กูย้ มื เงิน)...................................................... บาท

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค - ภาครวมของทั้งบริ ษทั
จุดแข็ง
1. มีผชู ้ านาญการด้านสมุนไพรและที่ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างแท้จริ ง
2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากกว่าคู่แข่งขันในตลาด สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ทาให้ลดการแข่งขันด้านราคาได้ส่วนหนึ่ง ได้
3. พัฒนาความสามารถการผลิตให้เกิดต้นทุนต่าสุ ดภายใต้ระบบบริ หารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
วัตถุดิบและสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
จุดอ่ อน
1. เป็ นตราสิ นค้าใหม่และยังไม่เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายของผูบ้ ริ โภค
2. การกระจายสิ นค้าให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึงจาเป็ นต้องอาศัยคู่คา้ ค่อนข้างมากซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่
ต้องใช้เวลามาก
3. การเป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อยหน้าใหม่ที่มีเงินลงทุนไม่มากนัก ทาให้เสี ยเปรี ยบคู่แข่งขันรายใหญ่ที่
เข้าสู่ ตลาดก่อน(First Mover)
โอกาส
1. ผูบ้ ริ โภคหันมาให้ความสนใจสุ ขภาพมากขึ้นเห็นได้จากการรายงานของบริ ษทั ศูนย์วจิ ยั สมุนไพร
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนๆ ร้อยละ 20 ขณะที่น้ าอัดลมหดตัวลงโดยมีอตั ราเติบโตเพียง ร้อยละ7
2. คู่แข่งรายใหญ่ที่มีเงินลงทุนและความเชี่ยวชาญด้านการตลาด หันมาทุ่มเทเพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภค
สนใจอาหารเพื่อสุ ขภาพ ดังนั้นจึงเป็ นโอกาสที่ดีของผูป้ ระกอบการรายใหม่ ที่ไม่ตอ้ งเสี ยต้นทุนในการ
กระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. กลุ่มผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ จัดเป็ นตลาดที่มีฐานแน่นหนา มัน่ คง มีความถี่ในการบริ โภคและมี
กาลังซื้ อสู ง
4. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็ นสิ นค้าเกษตรจัดหาได้ง่าย เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ทา
ให้ตน้ ทุนวัตถุดิบไม่สูง
5. สามารถขยายธุ รกิจออกได้ เช่น เครื่ องดื่มสมุนไพรเพื่อสุ ขภาพ

อุปสรรค
1. เป็ นกิจการที่มีการแข่งขันด้านราคา จะเห็นได้วา่ ในปั จจุบนั มีผผู ้ ลิตหลายรายพยายามปรับลดราคาอาหารเพื่อ
สุ ขภาพของตนเองลงมาร้อยละ 3-5 ต่อกล่อง ซึ่ งเป็ นผลมาจากปริ มาณอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีมากมายหลายยีห่ อ้
ในตลาดและลักษณะสิ นค้าในตลาดนี้มีความภัคดีต่อตราสิ นค้าค่อนข้างต่า ยังมีการส่ งเสริ มการขายเพื่อดึงดูด
ลูกค้าอีก
2. นโยบายของภาครัฐ เช่น การออกมาตรการ การผลิตที่ดีกบั ผูป้ ระกอบการและการนามาตรฐานโรงงานและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ก็อาจส่ งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม บางส่ วน โดยอาจเป็ นสาเหตุให้ผผู ้ ลิตบางรายต้องปิ ด
กิจการลง เนื่องจากผูผ้ ลิตรายย่อยไม่มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานที่ดีพอ
3. ปั ญหามาตรฐานอาหารและความไม่แน่นอนของวัตถุดิบซึ่ งทั้งผูผ้ ลิตและภาครัฐควรรี บหาทางแก้ไข
การจัดโปรโมชั่น เพื่อเพิ่มยอดขายและการจดจาตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั ของลูกค้า
ปัจจัยการผลิตทีน่ าไปสู่ ความสาเร็จ
1. ต้นทุนการลงทุนไม่สูง
2. เปิ ดเพจร้านขายออนไลน์
3. การรักษาคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ
4. ผลิตภัณฑ์สดใหม่ทุกวัน

ส่ วนที่ 3 กลยุทธ์การบริ หารการจัดการ
แผนการตลาด และการวิเคราะห์คแู่ ข่งขัน

1. คู่แข่ งขัน (ระบุชื่อคู่แข่งขัน ข้อได้เปรี ยบ และข้อเสี ยเปรี ยบของกิจการที่มีต่อคู่แข่งขัน)
คู่แข่งที่สาคัญและมีผลต่อกิจการ จานวน 2 ราย
คู่แข่ งขันทางตรง คู่แข่งที่ขายอาหารประเภทเดียวกับร้านของเรา มีรูปแบบเมนูและราคาขายใกล้เคียง
กัน และจับกลุ่มลูกค้าเดียวกัน
คู่แข่ งขันทางอ้ อม คู่แข่งที่อาจขายอาหารคนละประเภทกันกับร้านเรา แต่จบั กลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกัน
หรื อ อาจขายอาหารประเภทเดียวกันหรื อคล้ายกันกับเรา แต่ราคาต่างกันและจับกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกัน
2. การเปรียบเทียบกับคู่แข่ งขัน
เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน
คุณสมบัติของ
หมายเหตุ
สิ นค้า / บริ การ / อาชีพ
ดีกว่า
ใกล้เคียง
ด้อยกว่า
✓
1. ราคา
✓
2. ทาเลที่ต้ งั กับกลุ่มลูกค้า
✓
3. ลักษณะสิ นค้า/บริ การ/อาชีพ (รู ปร่ างบรรจุภณั ฑ์)
✓
4. คุณภาพสิ นค้า / บริ การ / อาชีพ
✓
5. ชื่อเสี ยงของสิ นค้า / บริ การ
✓
6. ยอดขายสิ นค้า / บริ การ / อาชีพ
3. ตลาดของสิ นค้า / บริ การ
✓ ตลาดท้องถิ่น / ในจังหวัด

 ตลาดต่างจังหวัด
 ตลาดต่างประเทศ
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................
4. ลักษณะของผูซ้ ้ื อ
 มีลูกค้าประจา / แน่นอน / ตลาดเปิ ด
 มีผซู ้ ้ื อเฉพาะกลุ่ม / ตลาดแคบ
✓ เป็ นลูกค้าขาจร ไม่แน่นอน

 อื่น ๆ (ระบุ).............................................................

5. กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่ซ้ื อสิ นค้า
- เด็ก วัยรุ่ น บุคคลทางาน และผูส้ ู งอายุ
- ผูท้ ี่ออกกาลังกาย ผูท้ ี่ตอ้ งการดูแลรักษาสุ ขภาพ
- ผูท้ ี่ตอ้ งการดับร้อนด้วยของหวานที่ทาให้ รู ้สึกสดชื่น
6. การส่ งเสริ มการตลาด

✓ มีและดาเนิ นการต่อเนื่ อง โดยวิธี โฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ จัดโปรโมชัน
่ ราคา ซื้ อ 10 แถม 1
 มีและไม่ได้ดาเนินการต่อเนื่ อง โดยวิธี......................................................................
 ไม่มี
7. การกาหนดราคาขาย
7.1 ราคาสิ นค้า / บริ การ กาหนดจาก

 ความต้องการของลูกค้า
✓ ต้นทุนสิ นค้า / บริ การ
 เปรี ยบเทียบราคากับคู่แข่ง
 อื่น ๆ (ระบุ).............................................
7.2 ราคาขาย 17 บาท
7.3 ราคาขายของคู่แข่งขัน 20 บาท
8. ช่องทางการจาหน่าย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
✓ ขายปลีก
✓ ขายส่ ง
✓ ขายตรง



✓ ขายฝาก

 รับจ้างผลิต
 อื่น ๆ (ระบุ)..........................................

แผนการตลาด และการวิเคราะห์คแู่ ข่งขัน

1. กระบวนการผลิต/การให้บริ การ (อธิ บายขั้นตอนการผลิตสิ นค้าหรื อการให้บริ การอย่างละเอียด)
วัตถุดิบ
- ว่านหางจระเข้ กาบใหญ่ๆ1-2 กาบ
- น้ าตาลทราย 2 ถ้วยตวง
- ใบเตยหอม บิดให้แตกหัน่ เป็ นท่อน 3 ใบ
- น้ าเปล่าสาหรับทาน้ าเชื่อม 2 ถ้วยตวง
วิธีการทา
1. ปอกเปลือกว่านหางจระเข้ ล้างยางในว่านหางให้หมด หัน่ เป็ นชิ้นสี่ เหลี่ยมลูกเต๋ า เตรี ยมไว้
2. ต้มน้ าเปล่าพอเดือด ใส่ วนุ ้ ว่านหางจระเข้ลงลวกจนกว่าจะหายขม ตักใส่ ตะแกรง พักให้สะเด็ดน้ า
3. นาน้ าตาลและน้ าเปล่าใส่ หม้อคนให้ละลาย ยกขึ้นตั้งไฟ พอเดือดใส่ ใบเตย เบาไฟ เคี่ยวจนน้ าเชื่อมข้นเล็กน้อย
จนเดือดเเละปิ ดไฟ ยกลงพักไว้ให้เย็น
4. ตักว่านหางจระเข้ที่พกั ทิ้งไว้ ใส่ ถว้ ย ราดน้ าเชื่อม ใส่ น้ าแข็ง/น้ าไปแช่ตูเ้ ย็น จัดเสิ ร์ฟพร้อมรับประทาน

2. แผนผังที่ต้ งั กิจการ
บ้านเลขที่ 58/16 ม.6 ซ.บ่อนไก่ 16 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

3. แหล่งวัตถุดิบ
- ว่านหางจระเข้ ซื้ อตามชุมชนต่างๆ
- น้ าตาลทราย ซื้ อจากร้านขายของชาในสัตหี บ
- ใบเตย ซื้ อจากตลาดสหชัย,ตลาดเช้าสัตหีบ
- ถ้วยและช้อน ซื้ อจาก แม็คโคร
4. การซื้ อวัตถุดิบและเงื่อนไขการซื้ อ
การซื้ อวัตถุดิบที่สด ใหม่ ต้นทุนมาตรฐาน มีการบริ การหลังการขาย ไว้วางใจได้ เพื่อผลิตสิ นค้าและ
นาส่ งลูกค้าให้ทนั เวลา
เงื่อนไขการซื้อ โดยใช้ หลักการจัดซื้อ 6 R ดังนี้
1. คุณสมบัติของสิ นค้าที่ถูกต้อง
2. ปริ มาณที่ถูกต้อง
3. ราคาที่ถูกต้อง
4. เวลาที่ถูกต้อง
5. แหล่งผูข้ ายที่ถูกต้อง
6. สถานที่ที่ถูกต้อง

แผนการจัดการ

1.โครงสร้างองค์กร
(แสดงแผนภูมิองค์กร และระบุชื่อ,หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลตาม แผนภูมิ)

หน้ าที่ของแต่ ละบุคคล
ประธาน
นางสาวนริ สา ควรหา มีหน้าที่ ควบคุมและดูแลกิจการ
ฝ่ ายการเงิน
นางสาวกาญจนาภา บางกระ มีหน้าที่ บันทึกรายการค้า , จัดทางบการเงิน
ฝ่ ายการ ขาย
นางสาวเกศกนก ณรงค์ชยั มีหน้าที่ โอนย้ายสิ นค้าจากอีกคนหนึ่งไปให้อีกบุคคลหนึ่ง

ฝ่ ายบุคคล
นางสาวกนิษฐา จันทรมณี มีหน้าที่ ดูแลทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายผลิต/จัดซื้อ
นางสาวพิมพ์ญาดา เรื องสุ ทธิ มีหน้าที่ ผลิตสิ นค้าออกจาหน่าย , จัดหาสิ นค้าและวัตถุดิบในการผลิต
2. การจ้างงาน
กิจการมีพนักงาน 4 คน จ้างงานเป็ นรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท คิดเป็ นค่าจ้างรายวัน ไม่รวมเสาร์
อาทิตย์ วันละ 175 บาท
เริ่ มทางาน 9:00-16:00

แผนการเงิน

1. ปั จจุบนั มีเงินกูย้ มื 2,000 บาท เจ้าหน้าคือ นางสาวใจดี สุ ดสวย
ชาระหนี้สินเดือนละ 500 บาท คาดว่าจะชาระหนี้สินหมดภายใน 4 เดือน
2. อนาคต จะลงทุนในโครงการหรื อขยายกิจการ ต้องการใช้เงินทั้งสิ้ นรวม 4,000 บาท
เป็ นเงินที่ตอ้ งกูย้ มื 2,000 บาท และเงินทุนส่ วนตัว 2,000 บาท
สัดส่ วน เงินกูย้ มื ต่อ เงินทุนส่ วนตัว เท่ากับ 1 ต่อ 1
3. หลักประกันเงินกู้ คือ นาฬิกา Casio
4. เงินลงทุน จะลงทุนในโครงการหรื อกิจการ ตามข้อ 2. จะนาไปใช้ในการลงทุน ดังนี้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
500
บาท
ค่าที่ดิน / ปรับปรุ งที่ดิน

1,000

บาท

ค่าก่อสร้างปรับปรุ ง ตกแต่งสถานที่

1,000

บาท

ค่าเครื่ องจัก วัสดุอุปกรณ์

1,500

บาท

-

บาท

อื่นๆ

5. ประมาณการรายรับและรายจ่ายในการประกอบการ
รายการ
รายรับ (บาท)
- ยอดขาย
- รายได้อื่นๆ
รายจ่าย (บาท)
- ค่าสิ นค้า/วัตถุดิบ/วัสดุเพื่อผลิต/บริ การ
- ค่าแรงงาน จานวน 4 คน
- ค่าสาธารณู ปโภค (ค่าน้ า/ค่าไฟ)
กาไรสุ ทธิ

ก.ย. 64

ระยะเวลาดาเนินการเดือน/ปี (จานวนเงิน)
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค.. 65

ก.พ. 65

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

200
3,500
1,100
5,500

150
3,500
1,100
15,250

200
3,500
1,100
25,200

150
3,500
1,100
35,250

200
3,500
1,100
45,200

200
3,500
1,100
55,200

ลงชื่อ นริ สา ควรหา เจ้าของโครงการ
(นางสาวนริ สา ควรหา)
หัวหน้าทีม AloeVera Loi Kaew
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

