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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

แบบฟอร์มแผนธุรกจิแบบย่อ 

 

1.  ช่ือเจา้ของกิจการ น.ส.นริสา ควรหา ช่ือกิจการ วา่นหางลอยแกว้ 

2.  ท่ีตั้งของสถานท่ีประกอบการ บา้นเลขท่ี 58/16 หมู่6 ซ.16 บ.4-5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 

3.  ประเภทสินคา้หรือบริการ  อาหาร 

4.  มูลเหตุจูงใจ หรือแรงบนัดาลใจ ท่ีท าใหป้ระกอบธุรกิจ หรือขยายกิจการ 

 ว่านหางจระเข้เป็นพืชอวบน ้ า ปลูกได้ง่ายจึงเป็นท่ีนิยม ว่านหางจระเข้มีประโยชน์ช่วยสมานแผล 

ป้องกนัการเกิดรอยเเผลเป็น นอกจากน้ียงัมีการน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อลดการอกัเสบ จึงมีการน าไปแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์น าประโยชน์ของวา่นหางจระเขไ้ปเป็นส่วนผสมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ครีมทารักษาโรคผวิหนงัหรือ

การท าเป็นผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้เเละผิวกาย ทั้งน้ีวุน้ในวา่นหางจระเขช่้วยรักษาโรคกระเพาะอาหาร แกร้้อนใน 

แกอ้าการปวดขอ้เเละยงัช่วยลดน ้าตาลในเลือด แต่กลบัไม่เป็นท่ีนิยมในการน ามาประกอบอาหาร  

 ทางคณะผูจ้ดัท าจึงร่วมกนัจดัตั้งธุรกิจว่านหางลอยแกว้เพื่อน าว่านหางจระเขม้าใช้ประโยชน์โดยการ

แปรรูป เน่ืองจากคนส่วนใหญ่นิยมท าผลไมล้อยแก้วเป็นเงาะ ล าไย สละและลูกตาล เป็นอาหารท่ีท าได้ง่าย

เหมาะกบัอากาศร้อน แต่ยงัไม่เคยมีใครท าวา่นหางลอยแกว้และยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัท่ีแพร่หลาย ทางคณะผูจ้ดัท าจึง

น าความแปลกใหม่น้ีเป็นจุดขายเพื่อได้กลุ่มเป้าหมายจากผูท่ี้สนใจลองรับประทานและสนใจเร่ืองการบ ารุง

สุขภาพ ทั้งน้ีธุรกิจวา่นหางลอยแกว้ยงัเป็นการลงทุนนอ้ยแต่ไดก้ าไรมาก เพราะวา่นหางจระเขส้ามารถปลูกได้

ง่ายและยงัสามารถกระจายรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนจากการรับซ้ือวา่นหางจระเขต้ามบา้นต่าง ๆ มาใช้ในการ

ผลิตสินคา้อีกดว้ย 

  

สว่นท่ี 1 สรุปความเป็นมาของธุรกิจ / ผูบ้รหิารโครงการ 

สรุปความเป็นมาของธุรกิจ 



5.  ระยะเวลาการก่อตั้ง 

         เป็นผูป้ระกอบการใหม่  ไม่เคยท าธุรกิจมาก่อน 

              คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการ  ประเมินเดือน กนัยายน   ปี 2564 

          ด าเนินธุรกิจมาแลว้ไม่เกิน  1  ปี   

          ด าเนินธุรกิจมาแลว้มากกวา่  1  ปี 

 

 

          เพื่อการลงทุนในการประกอบธุรกิจ 

     เพื่อขยายธุรกิจ  ปรับปรุงกิจการ  

     เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินการ 

     เพื่อช าระหน้ีอ่ืน 

     อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................................................................... 

วงเงินท่ีตอ้งการขอสินเช่ือ (กูย้มืเงิน)......................................................  บาท    
 

 

  

วตัถปุระสงคแ์ละวงเงินการขอสนิเช่ือ (กูย้ืมเงิน) 

✓ 

✓ ✓ 



 

 

การวเิคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  -  ภาครวมของทั้งบริษทั 

  จุดแข็ง   

  1. มีผูช้  านาญการดา้นสมุนไพรและท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญและประสบการณ์อยา่งแทจ้ริง 

  2. มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้หลากหลายมากกวา่คู่แข่งขนัในตลาด สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

 ผูบ้ริโภค ท าใหล้ดการแข่งขนัดา้นราคาไดส่้วนหน่ึง ได ้

 3. พฒันาความสามารถการผลิตใหเ้กิดตน้ทุนต ่าสุดภายใตร้ะบบบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง

 วตัถุดิบและสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 จุดอ่อน   

 1. เป็นตราสินคา้ใหม่และยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายของผูบ้ริโภค  

 2. การกระจายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึงจ าเป็นตอ้งอาศยัคู่คา้ค่อนขา้งมากซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี

 ตอ้งใชเ้วลามาก 

 3. การเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ยหนา้ใหม่ท่ีมีเงินลงทุนไม่มากนกั ท าใหเ้สียเปรียบคู่แข่งขนัรายใหญ่ท่ี

 เขา้สู่ตลาดก่อน(First Mover) 

โอกาส   
 1. ผูบ้ริโภคหนัมาใหค้วามสนใจสุขภาพมากข้ึนเห็นไดจ้ากการรายงานของบริษทัศูนยว์จิยัสมุนไพร 

 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนๆ ร้อยละ 20 ขณะท่ีน ้าอดัลมหดตวัลงโดยมีอตัราเติบโตเพียง ร้อยละ7  

 2. คู่แข่งรายใหญ่ท่ีมีเงินลงทุนและความเช่ียวชาญดา้นการตลาด หนัมาทุ่มเทเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภค

 สนใจอาหารเพื่อสุขภาพ ดงันั้นจึงเป็นโอกาสท่ีดีของผูป้ระกอบการรายใหม่ ท่ีไม่ตอ้งเสียตน้ทุนในการ

 กระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 3. กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จดัเป็นตลาดท่ีมีฐานแน่นหนา มัน่คง มีความถ่ีในการบริโภคและมี

 ก าลงัซ้ือสูง 

 4. วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเป็นสินคา้เกษตรจดัหาไดง่้าย เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มมีความอุดมสมบูรณ์ท า

 ใหต้น้ทุนวตัถุดิบไม่สูง 

 5. สามารถขยายธุรกิจออกได ้เช่น เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  

 

สว่นท่ี 2 การวิเคราะหส์ถานการณ ์(SWOT Analysis) 



อุปสรรค   

1. เป็นกิจการท่ีมีการแข่งขนัดา้นราคา จะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนัมีผูผ้ลิตหลายรายพยายามปรับลดราคาอาหารเพื่อ

สุขภาพของตนเองลงมาร้อยละ 3-5 ต่อกล่อง ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีมากมายหลายยีห่อ้

ในตลาดและลกัษณะสินคา้ในตลาดน้ีมีความภคัดีต่อตราสินคา้ค่อนขา้งต ่า ยงัมีการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูด

ลูกคา้อีก 

2. นโยบายของภาครัฐ เช่น การออกมาตรการ การผลิตท่ีดีกบัผูป้ระกอบการและการน ามาตรฐานโรงงานและ

มาตรฐานผลิตภณัฑ ์ก็อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม บางส่วน โดยอาจเป็นสาเหตุใหผู้ผ้ลิตบางรายตอ้งปิด

กิจการลง เน่ืองจากผูผ้ลิตรายยอ่ยไม่มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานท่ีดีพอ 

3. ปัญหามาตรฐานอาหารและความไม่แน่นอนของวตัถุดิบซ่ึงทั้งผูผ้ลิตและภาครัฐควรรีบหาทางแกไ้ข 

 

การจัดโปรโมช่ัน  เพื่อเพิ่มยอดขายและการจดจ าตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ 

ปัจจัยการผลติทีน่ าไปสู่ความส าเร็จ 

 1. ตน้ทุนการลงทุนไม่สูง 

 2. เปิดเพจร้านขายออนไลน์ 

 3. การรักษาคุณภาพของสินคา้และบริการ 

 4. ผลิตภณัฑส์ดใหม่ทุกวนั  

 

  



 

1.  คู่แข่งขัน  (ระบุช่ือคู่แข่งขนั  ขอ้ไดเ้ปรียบ  และขอ้เสียเปรียบของกิจการท่ีมีต่อคู่แข่งขนั) 

 คู่แข่งท่ีส าคญัและมีผลต่อกิจการ   จ  านวน  2  ราย 
 คู่แข่งขันทางตรง  คู่แข่งท่ีขายอาหารประเภทเดียวกบัร้านของเรา มีรูปแบบเมนูและราคาขายใกลเ้คียง
 กนั และจบักลุ่มลูกคา้เดียวกนั 
              คู่แข่งขันทางอ้อม  คู่แข่งท่ีอาจขายอาหารคนละประเภทกนักบัร้านเรา แต่จบักลุ่มลูกคา้ใกลเ้คียงกนั 
หรือ อาจขายอาหารประเภทเดียวกนัหรือคลา้ยกนักบัเรา แต่ราคาต่างกนัและจบักลุ่มลูกคา้ไม่เหมือนกนั 
2.  การเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขัน 

คุณสมบติัของ 
สินคา้ / บริการ / อาชีพ 

เปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั 
หมายเหตุ 

ดีกวา่ ใกลเ้คียง ดอ้ยกวา่ 
1. ราคา ✓    
2. ท าเลท่ีตั้งกบักลุ่มลูกคา้ ✓    
3. ลกัษณะสินคา้/บริการ/อาชีพ (รูปร่างบรรจุภณัฑ์)  ✓   
4. คุณภาพสินคา้ / บริการ / อาชีพ  ✓   
5. ช่ือเสียงของสินคา้ / บริการ   ✓  
6. ยอดขายสินคา้ / บริการ / อาชีพ  ✓   
3.  ตลาดของสินคา้ / บริการ 
       ตลาดทอ้งถ่ิน / ในจงัหวดั      ตลาดต่างจงัหวดั      ตลาดต่างประเทศ 
       อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................  
4.  ลกัษณะของผูซ้ื้อ 
      มีลูกคา้ประจ า / แน่นอน / ตลาดเปิด                มีผูซ้ื้อเฉพาะกลุ่ม / ตลาดแคบ 

      เป็นลูกคา้ขาจร  ไม่แน่นอน     อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................. 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 กลยทุธ์การบริหารการจดัการ 

แผนการตลาด และการวิเคราะหค์ูแ่ขง่ขนั 

 

✓ 

✓ 



5.    กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีซ้ือสินคา้  

 - เด็ก วยัรุ่น บุคคลท างาน และผูสู้งอาย ุ

 - ผูท่ี้ออกก าลงักาย ผูท่ี้ตอ้งการดูแลรักษาสุขภาพ 

 - ผูท่ี้ตอ้งการดบัร้อนดว้ยของหวานท่ีท าให ้รู้สึกสดช่ืน 

6.    การส่งเสริมการตลาด   

          มีและด าเนินการต่อเน่ือง  โดยวธีิ โฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ จดัโปรโมชัน่ราคา ซ้ือ 10 แถม 1  

          มีและไม่ไดด้ าเนินการต่อเน่ือง  โดยวธีิ...................................................................... 

          ไม่มี 

7.    การก าหนดราคาขาย 

       7.1  ราคาสินคา้ / บริการ  ก าหนดจาก 

                  ตน้ทุนสินคา้ / บริการ     ความตอ้งการของลูกคา้ 

      เปรียบเทียบราคากบัคู่แข่ง                   อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................. 

7.2 ราคาขาย 17 บาท 

7.3 ราคาขายของคู่แข่งขนั 20  บาท 

8.    ช่องทางการจ าหน่าย  (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

            ขายตรง     ขายปลีก     ขายส่ง 

     ขายฝาก         รับจา้งผลิต          อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

✓ ✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



 

 

 

 

1. กระบวนการผลิต/การใหบ้ริการ (อธิบายขั้นตอนการผลิตสินคา้หรือการใหบ้ริการอยา่งละเอียด) 

วตัถุดิบ 

- วา่นหางจระเข ้กาบใหญ่ๆ1-2 กาบ 

- น ้าตาลทราย 2 ถว้ยตวง 

- ใบเตยหอม บิดใหแ้ตกหัน่เป็นท่อน 3 ใบ 

- น ้าเปล่าส าหรับท าน ้าเช่ือม 2 ถว้ยตวง 

วธีิการท า 

1. ปอกเปลือกวา่นหางจระเข ้ลา้งยางในวา่นหางใหห้มด หัน่เป็นช้ินส่ีเหล่ียมลูกเต๋า เตรียมไว ้

2. ตม้น ้าเปล่าพอเดือด ใส่วุน้วา่นหางจระเขล้งลวกจนกวา่จะหายขม ตกัใส่ตะแกรง พกัใหส้ะเด็ดน ้า 

3. น าน ้าตาลและน ้าเปล่าใส่หมอ้คนใหล้ะลาย ยกข้ึนตั้งไฟ พอเดือดใส่ใบเตย เบาไฟ เค่ียวจนน ้าเช่ือมขน้เล็กนอ้ย

จนเดือดเเละปิดไฟ ยกลงพกัไวใ้หเ้ยน็ 

4. ตกัวา่นหางจระเขท่ี้พกัทิ้งไว ้ใส่ถว้ย ราดน ้าเช่ือม ใส่น ้าแขง็/น ้าไปแช่ตูเ้ยน็ จดัเสิร์ฟพร้อมรับประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการตลาด และการวิเคราะหค์ูแ่ขง่ขนั 

 



 

 

2. แผนผงัท่ีตั้งกิจการ   

บา้นเลขท่ี 58/16 ม.6 ซ.บ่อนไก่ 16 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 

 

 

 



3. แหล่งวตัถุดิบ   

 - วา่นหางจระเข ้ซ้ือตามชุมชนต่างๆ 

             - น ้าตาลทราย ซ้ือจากร้านขายของช าในสัตหีบ 

             - ใบเตย ซ้ือจากตลาดสหชยั,ตลาดเชา้สัตหีบ 

             - ถว้ยและชอ้น ซ้ือจาก แมค็โคร 

4. การซ้ือวตัถุดิบและเง่ือนไขการซ้ือ 

           การซ้ือวตัถุดิบท่ีสด ใหม่ ตน้ทุนมาตรฐาน มีการบริการหลงัการขาย ไวว้างใจได ้เพื่อผลิตสินคา้และ

น าส่งลูกคา้ใหท้นัเวลา 

 เง่ือนไขการซ้ือ โดยใช้หลกัการจัดซ้ือ 6 R ดังนี้ 

 1. คุณสมบติัของสินคา้ท่ีถูกตอ้ง 

 2. ปริมาณท่ีถูกตอ้ง 

 3. ราคาท่ีถูกตอ้ง 

 4. เวลาท่ีถูกตอ้ง 

 5. แหล่งผูข้ายท่ีถูกตอ้ง 

 6. สถานท่ีท่ีถูกตอ้ง 

 

  



 

1.โครงสร้างองคก์ร 

(แสดงแผนภูมิองคก์ร  และระบุช่ือ,หนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละบุคคลตาม แผนภูมิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ของแต่ละบุคคล 

 ประธาน 

 นางสาวนริสา ควรหา มีหนา้ท่ี ควบคุมและดูแลกิจการ 

 ฝ่ายการเงิน 

 นางสาวกาญจนาภา บางกระ มีหนา้ท่ี บนัทึกรายการคา้ , จดัท างบการเงิน  

 ฝ่ายการ ขาย 

  นางสาวเกศกนก ณรงคช์ยั มีหนา้ท่ี โอนยา้ยสินคา้จากอีกคนหน่ึงไปใหอี้กบุคคลหน่ึง 

  

แผนการจดัการ 



              ฝ่ายบุคคล 

 นางสาวกนิษฐา จนัทรมณี มีหนา้ท่ี ดูแลทรัพยากรบุคคล   

 ฝ่ายผลติ/จัดซ้ือ 

 นางสาวพิมพญ์าดา เรืองสุทธิ มีหนา้ท่ี ผลิตสินคา้ออกจ าหน่าย , จดัหาสินคา้และวตัถุดิบในการผลิต 

2. การจา้งงาน 

 กิจการมีพนกังาน 4 คน จา้งงานเป็นรายเดือน เดือนละ 3,500 บาท คิดเป็นค่าจา้งรายวนั ไม่รวมเสาร์

อาทิตย ์วนัละ 175 บาท 

เร่ิมท างาน 9:00-16:00 

 

  



 

1.  ปัจจุบนั  มีเงินกูย้มื 2,000 บาท  เจา้หนา้คือ นางสาวใจดี สุดสวย 

      ช าระหน้ีสินเดือนละ 500 บาท  คาดวา่จะช าระหน้ีสินหมดภายใน 4 เดือน 

2.  อนาคต จะลงทุนในโครงการหรือขยายกิจการ  ตอ้งการใชเ้งินทั้งส้ินรวม 4,000 บาท 

       เป็นเงินท่ีตอ้งกูย้มื 2,000 บาท   และเงินทุนส่วนตวั 2,000 บาท 

              สัดส่วน  เงินกูย้มื ต่อ เงินทุนส่วนตวั  เท่ากบั 1 ต่อ  1 

3.  หลกัประกนัเงินกู ้ คือ นาฬิกา Casio 

4.  เงินลงทุน    จะลงทุนในโครงการหรือกิจการ  ตามขอ้ 2.  จะน าไปใชใ้นการลงทุน  ดงัน้ี      

    เป็นเงินทุนหมุนเวยีน                                                              500                  บาท 

    ค่าท่ีดิน  / ปรับปรุงท่ีดิน                                                          1,000               บาท 

    ค่าก่อสร้างปรับปรุง ตกแต่งสถานท่ี                                        1,000               บาท 

    ค่าเคร่ืองจกั วสัดุอุปกรณ์                                                          1,500              บาท 

    อ่ืนๆ                                                                                              -                  บาท 

  

แผนการเงิน 



5.  ประมาณการรายรับและรายจ่ายในการประกอบการ  
 

 
 

                                                            ลงช่ือ   นริสา  ควรหา  เจา้ของโครงการ 
                                                   (นางสาวนริสา  ควรหา) 

                                                     หวัหนา้ทีม AloeVera Loi Kaew 
                                    ช่ือสถานศึกษา  วทิยาลยัเทคนิคสัตหีบ 

                                             
 
 

รายการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการเดือน/ปี (จ านวนเงิน) 
ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค.. 65 ก.พ. 65 

 รายรับ (บาท)  
-  ยอดขาย 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 
-  รายไดอ่ื้นๆ       
รายจ่าย (บาท)  
-  ค่าสินคา้/วตัถุดิบ/วสัดุเพื่อผลิต/บริการ 200 150 200 150 200 200 
-  ค่าแรงงาน จ านวน 4 คน 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 
-  ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน ้า/ค่าไฟ) 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

ก าไรสุทธิ 5,500 15,250 25,200 35,250 45,200 55,200 


