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คําสําคัญ: ผลิตภณัฑตุกตาชางเอกลักษณไทย 

จุตินันท ตันติสาครเขต และพัชราวดี เอี่ยมสวัสดิ์: แผนธุรกิจตุกตาชางเอกลักษณไทย.  อาจารยท่ีปรึกษา: อาจารย ดร. 
เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต. 58 หนา. 

บทสรุปผูบริหาร 
 หางหุนสวน Thai Style จํากัด เปนการดําเนินธุรกิจของท่ีระลึกตุกตาชางเอกลักษณไทย มีรูปลักษณและการออกแบบท่ีมี
ความรวมสมัยระหวางไทยผสมผสานความเปนสากล ตุกตาชางไทยจะสวมใสเครื่องประดับและเครื่องแตงกายท่ีลวนแตเปนเอกลักษณ
สําคัญของชาติไทย จุดเดนของตุกตาชางไทยคือ การใสเรื่องราวใหกับตุกตา เพ่ือบงบอกเรื่องราวเก่ียวกับประวัติหรือความสําคัญของชุด
แตงกาย โดยบอกเลาผานการดกระดาษท่ีมีคุณภาพสูง กันนํ้า หอยแนบติดไปกับตุกตาชาง 
  กิจการเล็งเห็นวา ปจจุบันคนไทยไมคอยเห็นความสําคัญของชางไทยซ่ึงเปนสัตวสัญลักษณประจําชาติ จึงมีแนวคิดท่ีจะ
ผลิตตุกตาชางไทยออกจําหนาย และไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการเตรียมความพรอมของประเทศไทย เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน “ASEAN: 
Association of Southeast Asian Nations”ในป พ.ศ. 2558 ท่ีรวม 10 ประเทศเขาดวยกัน มีจุดมุงหมายเพื่อหลอหลอมความคิดรวมกันดุจ
เปนประเทศเดียวกัน สงผลใหกิจการคาดวาจะไดรับการตอบรับท่ีดีในระยะยาว กิจการคาดหวังวาผลิตภัณฑตุกตาชางเอกลักษณไทยจะ
ชวยสงเสริมใหท้ังคนไทยและชาวตางชาติ เห็นความสําคัญของชางไทยซ่ึงเปนเอกลักษณของชาติไทยเพิ่มมากยิ่งข้ึน โดยนํารายไดสวน
หน่ึงจํานวน 5 % มอบใหกับมูลนิธิชางแหงประเทศไทย ท่ีตั้งของสํานักงาน 69/96 ต.บานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ซ่ึงเปนแหลง
วัตถุดิบหลักท่ีสําคัญ ทําใหกิจการสามารถควบคุมตนทุนวัตถุดิบได 
 จากการตรวจสอบสถานการณพบวา รายรับ 1 ใน 3 ของภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียว มาจากการขายของท่ีระลึกใหแก
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ซ่ึงสอดคลองกับการคาดการณของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดคาดการณ
แนวโนมกลุมธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการไลฟสไตล ซ่ึงเปนสาขาธุรกิจท่ีมีแนวโนมดีในปพ.ศ.2556 เปาหมายท่ีสําคัญ คือ 
การครองสวนแบงตลาดของท่ีระลึกเอกลักษณไทย 30 % ภายในระยะเวลา 5 ป โดยมีวิสัยทัศนคือ เปนผูนําของท่ีระลึกเอกลักษณไทย 
พรอมพัฒนาศักยภาพในดานการผลิตใหเปนท่ียอมรับของสากล สําหรับพันธกิจคือ เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันสูการเปนผูนําดาน
ของท่ีระลึก รักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑใหดียิ่งข้ึน พัฒนาทางดานการตลาด ในเรื่องของการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง ใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบริหารจัดการอยางเปนระบบ เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดขององคกร กิจการมีการ
ใชกลยุทธตางๆ ดานผลิตภัณฑมีการออกแบบ พัฒนาสินคาอยูตลอดเวลา มีลักษณะท่ีโดดเดนแตกตางจากแบรนดอื่น กลยุทธดานราคาอยู
ในระดับคอนขางสูง แตผลิตภัณฑมีคุณภาพและคุณคาทางใจแกผูซ้ือ ผูบริโภคจึงยินดีจายเพื่อแลกกับความคุมคาของผลิตภัณฑ กลยุทธ
ดานชองทางการจัดจําหนาย จัดจําหนายท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิและหางสรรพสินคาชั้นนําในจังหวัดกรุงเทพฯ เน่ืองจากเปนเมืองหลวง
ของประเทศไทย นักทองเท่ียวชาวตางชาติ สัญจรผานไปมาไมขาดสาย ซ่ึงเปนการกระตุนแรงจูงใจผูบริโภค และกลยุทธการสงเสริมการ
ขายตางๆโดยคํานึงถึงกลุมเปาหมายและวัตถุประสงคในการซ้ือสินคาของผูบริโภคใหมีความหลากหลายและนาสนใจยิ่งข้ึน 
  การจัดหาเงินลงทุนโดยมีทุนสวนของเจาของ ซ่ึงมีหุนสวน 4 คน จํานวนเงิน 8,408,060 บาท และขอรับการสนับสนุน
วงเงินสินเชื่อจากธนาคารเปนจํานวนเงิน 1,500,000 บาท รวมเงินลงทุนท้ังส้ิน 9,908,060 บาท ภายใตสถานการณปกติ หางหุนสวน Thai 
Style จํากัด มีระยะเวลาคืนทุน 3 ป 6 เดือน ภายใตอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ท่ีระดับ 36 % กิจการไดมีการคาดคะเนถึงปญหา
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตพรอมท้ังมีการกําหนดวิธีการแกไขในสถานการณฉุกเฉิน ท้ังน้ีก็เพ่ือรองรับกับปญหาท่ีอาจเกิดในอนาคตได 
รวมท้ังไดวางแผนและมองการณไกลในระยะยาวถึงการปรับปรุงกระบวนการในดานตางๆ อาทิ ดานการผลิต การบริหาร สินคาคงคลัง 
การเงิน รวมท้ังดานการตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในดานตางๆของกิจการใหสามารถสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขันได 
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กติติกรรมประกาศ 
  การทําแผนธุรกิจคร้ังนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ดวยความรวมมือและไดรับความชวยเหลือ
จาก บุคคลตางๆในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา คอยชวยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทําแผนธุรกิจซ่ึง
ทําใหแผนธุรกิจมีความครบถวนสมบูรณและเสร็จส้ินดวยดี จึงใครขอขอบพระคุณบุคคลเหลานี้ 
ขอขอบพระคุณอาจารย เกริกฤทธ์ิ อัมพะวัต อาจารยท่ีปรึกษา การทําแผนธุรกิจคร้ังนี้ท่ีใหคําแนะนํา 
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการทําแผนธุรกิจ และท่ีสําคัญคอยเขมงวดและกวดขันใหผูเขียนสามารถ
ทําแผนธุรกิจสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
  ขอขอบพระคุณคณะอาจารยทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยฐิติพร สําราญศาสตร ท่ี
กรุณาสละเวลาใหกับผูเขียน คอยใหความรูและคําแนะนําตางๆแกผูเขียนโดยเฉพาะแผนการเงิน ทํา
ใหผูเขียน สามารถทําแผนธุรกิจฉบับนี้ไดสมบูรณยิ่งข้ึน 
  ขอขอบพระคุณ  คุณอุระษา เหลาโชติ  เจาของแหลงผลิตและจัดจําหนายตุกตา  
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ท่ีไดใหความรูและบอกเลาถึงประสบการณในการดําเนินธุรกิจของทาน ให
ขอมูลตางๆอันเปนประโยชนตอการใชประกอบขอมูล และแนวทางตางๆในการประกอบธุรกิจ ให
ผูศึกษาไดส่ังสมประสบการณและความรู สามารถนํามาประยุกตใชกับแผนธุรกิจได 
 ขอขอบคุณครอบครัวท่ีเปนกําลังใจใหตลอดการทํางาน โดยเฉพาะพ่ีๆ ท่ีคอยให
คําแนะนํารวมท้ังสรางความเช่ือม่ันใหกับผูเขียนกลาท่ีจะทําในส่ิงท่ีไมเคยทํา 
  ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนท่ีคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ในแผนธุรกิจรวมท้ัง
คอยใหกําลังใจและคอยชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา 
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บทที ่1 
วตัถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกจิ 

โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ 
1. เพื่อขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือ เปนจํานวนเงิน 1,500,000 บาท  ใชสําหรับการ 
กอต้ังธุรกิจใหม 
2. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวในอนาคต  
โดยมีเงื่อนไขดังนี ้ 
1. กิจการจะจายเงินตนพรอมดอกเบ้ียตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
2. กิจการใชโฉนดท่ีดิน จํานวน 3 ไร เพื่อเปนการคํ้าประกันในการขอรับการสนับสนุนวงเงิน
สินเช่ือ 
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บทที ่2 
ภาพรวมของกจิการ 

ความเป็นมาของธุรกจิ 
 ตามประวัติความเปนมาของตุกตานั้น เดิมทีไมไดประดิษฐข้ึนเพื่อใหเด็กเลน แตมี
ความมุงหมายเพ่ือใชในพิธีกรรมตางๆตามความเช่ือ ตอมามนุษยไดขุดคนพบตุกตาดังกลาว จึงนํา
รูปปนติดตัวกลับบานไป เพื่อฝากเด็กเล็ก เม่ือเด็กชอบ ผูใหญจึงประดิษฐข้ึนเพ่ือใหเด็กเลนโดยตรง
จึงเกิดตุกตาข้ึน 
 ตุกตาสําหรับเด็กเลน เปนตุกตาท่ีไดรับความนิยมสูงสุด ซ่ึงปจจุบันตุกตามีวิวัฒนาการ
ไปไกลมาก มีการใชผามาตัดเย็บเปนสวนตางๆ ของรางกาย ยัดนุนเปนตัวคนอยางเรียบรอย เขียน
หนา สวมเส้ือผา และมีเคร่ืองประดับ สําหรับอุมเลนได ผาท่ีใชเย็บตุกตามักเปนผาดอก สีฉูดฉาด
ตุกตามีหลายขนาด เด็กสามารถอุมเลน ไดโดยไมแตกหักเสียหาย จึงไมเปนอันตรายกับเด็ก (เต็มสิริ
บุณยสิงห, 2532) เห็นไดวาตุกตานั้นอยูคูกับประเทศไทยมาชานาน เนื่องจากตุกตาเปนของเลน
สําหรับเด็ก กิจการสวนใหญจึงใหความสําคัญในการผลิตตุกตาท่ีมีความประณีตและใชวัสดุท่ี
ปลอดภัยตอเด็ก  
  ตุกตาถูกนํามาดัดแปลงใหมีขนาดเล็กเพื่อมอบเปนของท่ีระลึก ซ่ึงตลาดของท่ีระลึก
สามารถสรางยอดขายใหแกประเทศไทยได สําหรับประวัติความเปนมาของของที่ระลึก อาศัย
พฤติกรรมของมนุษยท่ีมีการแลกเปล่ียน แบงปนส่ิงของตางๆแกกันสืบเนื่องตอๆกันมาเปนระยะ
เวลานาน ของท่ีระลึกมีอิทธิพลตอความรูสึกของมนุษย เปนวัตถุแหงความยินดีท่ีผูให มอบใหดวย
ความรัก เคารพ ศรัทธา สงผานความรูสึกดีๆใหแกกัน เพื่อใหผูรับเกิดการระลึกและนึกถึงผูให และ
เพื่อเปนเกียรติในวาระและโอกาสตางๆของท่ีระลึกกลายมาเปนการผลิตสินคาเพื่อจัดจําหนาย มีการ
พัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินคาเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
(จารุสิทธ์ิ เครือจันทร, 2552) 
 ปจจุบันประเทศไทยมีการเปดการคาเกี่ยวกับของท่ีระลึกเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากมี
นักทองเที่ยวจํานวนมากโดยเฉพาะชาวตางชาติซ่ึงเขามาทองเที่ยวภายในประเทศ และใหความ
สนใจในการซ้ือของท่ีระลึกกลับไปยังประเทศของตน ดวยเหตุนี้กิจการจึงเล็งเห็นวา ปจจุบันคน
ไทยไมคอยเห็นความสําคัญของชางไทยซ่ึงเปนสัตวสัญลักษณประจําชาติ กิจการจึงมีแนวคิดท่ีจะ 
ผลิตตุกตาชางไทยออกจําหนาย และไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการเตรียมความพรอมของประเทศไทย
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เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนหรืออธิบายอยางเปนทางการไดวา  “สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ASEAN: Association of Southeast Asian Nations”ในป พ.ศ.2558 ซ่ึงรวม 10 
ประเทศเขาดวยกัน มีจุดมุงหมายเพ่ือหลอหลอมความคิดรวมกันดุจเปนประเทศเดียวกัน สงผลให
กิจการคาดวาจะไดรับการตอบรับท่ีดีในระยะยาว 
 ท้ังนี้สินคาประเภทตุกตากําลังไดรับความนิยมจากกลุมนักทองเที่ยวท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ซ่ึงเปนสินคาท่ีสามารถสรางความโดดเดนและความแตกตางลงไปในตัวผลิตภัณฑได
อยางชัดเจน โดยมีการออกแบบผลิตภัณฑ ใหมีเอกลักษณของความเปนไทยผสมผสานความเปน
สมัยใหมลงไปดวย เพื่อใหผลิตภัณฑมีความโดดเดนจากผลิตภัณฑเดิมท่ีมีอยูในตลาดเดียวกัน จึงทํา
ใหกิจการคาดหวังวา ผลิตภัณฑตุกตาชางเอกลักษณไทยจะชวยสงเสริมใหท้ังคนไทยและ
ชาวตางชาติ เห็นความสําคัญของชางไทยซ่ึงเปนเอกลักษณของชาติไทยเพิ่มมากยิ่งข้ึน โดยนํา
รายไดสวนหนึ่งมอบใหกับมูลนิธิชางแหงประเทศไทย 
รายช่ือหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือครอง 
ตารางที ่1 แสดงรายช่ือหุนสวน ผูถือหุน สัดสวนการถือครอง และประวัติของผูถือหุน 

ลาํดบั ช่ือ – สกุล ตําแหน่งในกจิการ สัดส่วน 
(%) 

1 นางสาวจุตินันท ตันติสาครเขต  
การศึกษา 
-ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการธุรกิจทั่วไป) 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2552 

ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี 60 % 

2 นางสาวพัชราวดี เอีย่มสวัสดิ ์
การศึกษา 
-ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการธุรกิจทั่วไป)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2553 

ผูจัดการฝายการตลาด 20 % 

3 นางสาวเมทินี ชัยบาํรุง 
การศึกษา 
-ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจทั่วไป) 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรป พ.ศ. 2550 

ผูจัดการฝายการผลิต 10 % 

4 นางสาวรังสิมา พวงมาลี 
การศึกษา 
-ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจทั่วไป)  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2549 

ผูจัดการฝายบุคคล 10 % 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ตารางที ่2 แสดงข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

การดาํเนินงาน 
                    ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ศึกษาความเปนไป
ไดของกิจการ 

            

การวางแผนจัดต้ัง
กิจการ 

            

การหาทําเลท่ีตัง้
โรงงานและ
สํานักงาน 

            

ติดตอขอกูยืมเงนิ             
วางผังโรงงาน 
จัดทําข้ันตอนการ
ผลิตและการ
ตรวจสอบคุณภาพ 

            

จัดซ้ืออุปกรณและ
เคร่ืองจักร 

            

จัดหาและคัดเลือก 
ผูจําหนายวัตถดุิบ 

            

จัดหาและคัดเลือก
บริษัทขนสง 

            

สรรหา  คัดเลือก 
และฝกอบรม
พนักงาน 

            

เตรียมความพรอม
กอนเปดกิจการ 

            

ประชาสัมพันธ             
เปดกิจการ             
รวมระยะเวลา
ท้ังส้ิน 
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บทที ่3 
การวเิคราะห์สถานการณ์ 

สภาวะอุตสาหกรรม 
 จากการตรวจสอบสภาวะอุตสาหกรรมพบวา จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดิน
ทางเขามายังประเทศไทยในปพ.ศ.2555 มีจํานวน 22.3 ลานคน เม่ือเปรียบเทียบกับป พ.ศ.2554 ท่ีมี
จํานวน 18.7 ลานคน โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2554 รอยละ 15.98 (กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา, กรมการทองเท่ียว, 2556) ท้ังนี้ศักยภาพดานการทองเท่ียวของประเทศไทยมี
ความไดเปรียบ เนื่องจากมีทรัพยากรพื้นฐานดานการทองเท่ียวหลากหลาย และมีความพรอมในการ
รองรับนักทองเท่ียว รวมถึงแหลงทองเที่ยวหลายแหงมีความสวยงามติดอันดับของโลก และมี
เอกลักษณเฉพาะ ท่ีโดดเดนและแตกตางจากภูมิภาคอ่ืน แมวาจะเกิดเหตุการณความไมสงบ
ภายในประเทศไทย อาทิ ความขัดแยงจากการชุมนุมทางการเมืองและปญหาการกอการรายใน 3
จังหวัดชายแดนใต เปนตน แตผลกระทบนี้ก็ยังเปนเพียงผลกระทบระยะส้ันๆ จึงทําใหส้ินป พ.ศ.
2555 มีจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศเดินทางเขามายังประเทศไทย ไดบรรลุเกินเปาหมายท่ี
กําหนดวาจะสรางรายไดจากตลาดตางประเทศ เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 9 หรือมีจํานวนนักทองเที่ยว
ตางประเทศ เพิ่มข้ึนรอยละ7 เม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  

 ภาพใหญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว หมายรวมถึง ธุรกิจนําเท่ียว, ธุรกิจโรงแรม, 
ธุรกิจภัตตาคาร, สถานบริการ และสถานท่ีตากอากาศ, ธุรกิจการกีฬาสําหรับนักทองเท่ียว และธุรกิจ
การขายของท่ีระลึกหรือสินคาสําหรับนักทองเท่ียว  
 รายรับ1ใน3 ของภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สวนหนึ่งมาจากการขายของท่ีระลึก
ใหแกนักทองเท่ียวตางชาติ ซ่ึงสอดคลองกับการคาดการณของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม(สสว.) ไดคาดการณแนวโนมกลุมธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ
ไลฟสไตล ซ่ึงเปนสาขาธุรกิจท่ีมีแนวโนมดีในป พ.ศ.2556 
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ภาพรวมของตลาด 
 เนื่องจากสินคาประเภทผลิตภัณฑไลฟสไตลของไทย มีความโดดเดนเปนเอกลักษณ  
จึงทําใหเปนท่ีจับตามองของทั่วโลก ท้ังการพัฒนาดีไซนท่ีผสมผสานกับความทันสมัยซ่ึงเปนท่ี
ตองการของตลาดโลก อีกทั้งบรรยากาศทางเศรษฐกิจของภูมิภาคท่ีมีแนวโนมดีอยางตอเนื่อง ผนวก
กับการลงทุนในภูมิภาคท่ีเพิ่มมากข้ึน ท้ังจากการเปดประเทศของพมาหรือลาว ท่ีสงผลตอการลงทุน
และทองเท่ียว การลงทุนดานอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะจากกลุมทุนชาติตะวันตกซ่ึงทําใหสินคา  
ไลฟสไตลของไทยเปนท่ีตองการของตลาดมากข้ึน(กระทรวงพาณิชย, กรมสงเสริมการสงออก, 
2555) 

 สถานการณตลาดภายในประเทศนั้น ภาคบริการดานการทองเท่ียวของไทยนับวามี
ศักยภาพคอนขางสูง ท้ังในสวนของความพรอมในการใหบริการแกชาวตางชาติ และส่ิงอํานวย
ความสะดวกตางๆ ซ่ึงการเปดเสรีภาคการทองเท่ียวนาจะชวยสนับสนุนใหธุรกิจเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวมีรายไดเพิ่มข้ึนจากจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีคาดวาจะเดินทางเขามาทองเท่ียวใน
ประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยปรับตัวดีข้ึนทุกกลุมตลาดท้ังทางดานจํานวนนักทองเท่ียวและคาใชจาย
สําหรับการเดินทางทองเท่ียวประเทศไทย  คาดวารายไดจากตลาดตางประเทศในป พ.ศ.2555 จะมี
ประมาณ 970,000 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ25 ซ่ึงคํานวณไดจากประมาณการจากผลการสํารวจ
โครงการคาใชจายของนักทองเท่ียวตางประเทศเดินทางทองเท่ียวไทย 3ไตรมาสของป พ.ศ.2555 
( กรมการทองเท่ียว, 2556) 
  จากขอมูลขางตนท่ีไดจากการตรวจสอบสถานการณท้ังสภาวะอุตสาหกรรมและ
สภาวะตลาด ขาพเจาไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการจัดต้ังธุรกิจท่ีนําเสนอความเปนเอกลักษณของไทย 
โดยอยูในรูปแบบของท่ีระลึกหรือ สินคาไลฟสไตล อันจะกอใหเกิดศักยภาพทางการแขงขันท่ี
สูงข้ึน จากการเปดการคาเสรีอาเซียน(ASEAN: Association of Southeast Asian Nations) ในป 
พ.ศ.2558 ท้ังนี้เพื่อยกระดับความเปนเอกลักษณของชาติไทยและสืบทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ไทยสูสายตาชาวโลก 
สภาพการแข่งขัน 
การวเิคราะห์สภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรม FIVE FORCE MODEL 
1. อุปสรรคดานคูแขงขันภายในอุตสาหกรรม (Threat of Industry Competitors) 
 ผลิตภัณฑตุกตาชางเอกลักษณไทยมีใหเห็นโดยท่ัวไปตามทองตลาด แตแบรนดไทยท่ี
กําลังดําเนินธุรกิจสวนใหญ ในขณะนี้สวนใหญจะเนนการทําตุกตาชางแบบปูนปน แกะสลักไม 
และตุกตาผา ซ่ึงยังไมมีความเปนสมัยนิยมเทาท่ีควร จึงไมอาจเปนท่ียอมรับของตลาดสากล
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นอกจากนี้ลักษณะเดนของตัวผลิตภัณฑท่ีนําเอาเร่ืองราวมาผสมผสานทําใหเกิดมโนภาพในใจของ
ผูอาน  ยังไมแพรหลาย คาดวานาจะสรางความแตกตางจากคูแขงภายในอุตสาหกรรมไดมาก 
2. อุปสรรคจากคูแขงท่ีเขามาใหมในอุตสาหกรรม (Threat of New Entrants) 
 อุปสรรคของคูแขงขันท่ีเขามาใหม มีความเส่ียงสูง เนื่องจากผลิตภัณฑสามารถถูก
คูแขงลอกเลียนแบบไดงาย แตท้ังนี้จะมีการจดลิขสิทธ์ิในฐานะท่ีเปนผูนําแนวคิดการใสเร่ืองราวที่
ผสมผสานลงในตุกตารายแรกของไทยและเรงครองสวนแบงทางการตลาดใหไดมากท่ีสุด  
3. อุปสรรคจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Product) 
 มีสินคาทดแทนมาก จากผลิตภัณฑตุกตา ของชํารวย ของท่ีระลึก และของสะสมตางๆ 
เชน แกะสลักรูปชางตกแตงสวน, ของชํารวย, ตุกตาลิขสิทธ์ิ เปนตน ซ่ึงหาซ้ือไดงายและ สามารถ
ทดแทนกันได ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกเพิ่มข้ึน 
4. อุปสรรคดานอํานาจการตอรองของผูบริโภค (Threat of Growing Bargaining Power of Buyer) 
 อํานาจในการตอรองของผูบริโภคมีต่ํา เนื่องจากผลิตภัณฑตุกตาชาง “Thai Style” 
เปนผลิตภัณฑท่ีแตกตางจากแบรนดอ่ืน โดยมีจุดเดนในการใสเร่ืองราวใหกับตุกตา บอกเลาผาน
การดกระดาษคุณภาพสูง หอยแนบติดไปกับตัวผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑมีความนาสนใจมาก
ยิ่งข้ึนเม่ือเทียบกับคูแขงขันรายอ่ืน 
5. อุปสรรคดานอํานาจการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ (Threat of Growing Bargaining Power of 
Supplier) 
 อํานาจในการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบมีต่ํา เนื่องจากจํานวนผูขายปจจัยวัตถุดิบมี
จํานวนมากราย ยกเวนเคร่ืองประดับตกแตงของตัวผลิตภัณฑท่ีอํานาจในการตอรองยังคงสูง 
เนื่องจากเปนช้ินงานท่ีทําดวยมือและมีความละเอียดออน ประณีต 
การวเิคราะห์สถานการณ์ หรือ SWOT ANALYSIS 
การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 
ตารางที ่3 การวิเคราะหปจจยัภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) 
ด้านการผลติ 1. ผลิตภัณฑมีความโดดเดน มีความเปน

เอกลักษณของตัวเอง ไมมีสินคาเลียนแบบ 
2. มีการใสเรื่องราวใหกับผลิตภัณฑ โดย
ใชการดกระดาษ คุณภาพสูง กันนํ้า เพ่ือ
บอกเลาเรื่องราว หอยติดกับตัวตุกตา ทํา
ใหดูนาสนใจย่ิงขึ้น 

1. ความเสี่ยงจากระบบที่อาจ
ขัดของ ขณะการใชงานของ
เครื่องจักรที่ล้ําสมัย  
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ตารางที3่  การวิเคราะหปจจยัภายใน (ตอ) 
ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

ด้านการผลติ 3. ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เกรด A 
4. มีกระบวนการสงมอบสินคาถึง
ผูบริโภคไดอยางตรงเวลา 
5. มีการตรวจสอบสินคาทุก
กระบวนการผลิต เพ่ือเปนการ
ควบคุมมาตรฐานการผลิตใหเกิด
การสูญเสียของช้ินงานนอยที่สุด 
 

- 

ด้านการตลาด 1. มีการศึกษาถึงความตองการของ
ตลาดและลูกคาเปนอยางดี 
ผลิตภัณฑสามารถสราง
ผลตอบแทนใหกับกิจการ เน่ืองจาก
กิจการเล็งเห็นถึงโอกาสในการ
ตอบโจทยของที่ระลึก สะสมเพ่ือ
รองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน
กอนผูอื่น  
2.  รายไดสวนหน่ึง  5% จากการ
ดําเนินงาน  มอบใหมูลนิธิชางไทย  
สําหรับสาธารณกุศลเพ่ืออนุรักษ
ชางไทย ถือเปนการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม ในดานการ
สงเสริมอนุรักษชางไทยอีกทาง
หน่ึง 

1. เปนตราสินคาใหม ยังไมเปน
ที่รูจัก 
2. การแขงขันทางการตลาด
คอนขางสูง  เน่ืองจากปจจุบัน
ผูบริโภคตระหนักถึงความ
คุมคาในการใชจาย ดังน้ัน
บริษัทควรหาวิธีการ ในการ
สงเสริมการขายเพ่ือดึงดูด
ผูบริโภค 
3. รายการของผลิตภัณฑ ไมมี
ความหลากหลาย 
 
 

ด้านการบริหารจัดการ 1.  มีการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.  ทีมงานเปนผูเช่ียวชาญ มี
ประสบการณทํางาน 
3. โครงสรางการผลิตชัดเจน มีการ
ออกแบบแผนผังใหกระบวนการ
ผลิตมีความไหลล่ืนอยางตอเน่ือง 

1. อํานาจการตัดสินใจ ขึ้นอยู
กับผูถือครองหุนรายใหญ  
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ตารางที3่  การวิเคราะหปจจยัภายใน (ตอ) 
ด้านการบริหารจัดการ 4.  มีวัฒนธรรมองคกรของกิจการ 

คือ บุคคลทุกคนในกิจการทํางาน
เปนทีม 

- 

ด้านการเงนิ 1. มีระบบการบันทึกขอมูลทาง
การเงินและบัญชีที่รวดเร็ว ทันสมัย 
ถูกตองและครบถวน ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ในการเริ่มตนกิจการมีการใช
เงินลงทุนสูง หรืออาจเกิดปญหา
การหมุนเวียนเงิน ภายในกิจการ
ชวงแรก 

 
การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 
ตารางที4่ การวิเคราะหปจจยัภายนอก 

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส ( Opportunities ) อุปสรรค ( Threats ) 
ด้านสังคม 1. ผูบริโภคใหความสําคัญกับการ

อนุรักษชางมากขึ้น  
2. ชาง ถือเปนสัตวประจําชาติไทย 
 

1. คานิยมที่อาจเปล่ียนแปลงได
ตลอดเวลา 
 

ด้านวฒันธรรม 1. ชางถือเปนสัตวมงคลและมีความ
ยิ่งใหญ

- 

ด้านเทคโนโลย ี 1. ปจจุบันเทคโนโลยีมีความ
ทันสมัย ทําใหเปนโอกาสดานชอง
ทางการจัดจําหนาย โดยกิจการ
สามารถติดตอสื่อสารกับผูบริโภค
ผานทาง Social Network ไดงาย
และรวดเร็วมากขึ้น 

1. ทั้งน้ีเทคโนโลยีตางๆที่
กิจการนํามาใช อาจสงผลให
กิจการมีคาใชจายที่สูงขึ้น 

ด้านสภาพเศรษฐกจิ 1. เน่ืองจากในป พ.ศ. 2558 
ประเทศไทยจะรวมเปนสวนหน่ึง
ในประชาคมอาเซียน ดังน้ันกิจการ
คาดวา ผลิตภัณฑตุกตาชาง
เอกลักษณไทย จึงมีโอกาสในการ
สรางผลกําไรระยะยาวใหกับกิจการ 

1. เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยว
อาจไดรับผลกระทบจาก
วิกฤตการณทางการเมือง 
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บทที4่ 
แผนบริหารการจัดการ 

รายละเอยีดธุรกจิ 
ช่ือกิจการ   หางหุนสวน Thai Style จํากดั 
ท่ีอยู/ท่ีตั้งกิจการ   สํานักงานท่ี 69/96 ต.บานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 
รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ หางหุนสวนจาํกัด 
ทุนจดทะเบียน   9,908,060 บาท  
รายนามผู้เป็นหุ้นส่วน 
ตารางที ่5 รายนามผูเปนหุนสวน 

ลาํดับ ช่ือ-สกลุ ตําแหน่งในกจิการ สัดส่วน(%) 
1     นางสาวจุตนิันท   ตันติสาครเขต   ผูจัดการฝายการเงิน 60 % 
2     นางสาวพัชราวดี   เอ่ียมสวัสดิ ์   ผูจัดการฝายการตลาด 20 % 
3     นางสาวเมทินี       ชัยบํารุง   ผูจัดการฝายการผลิต 10 % 

 4     นางสาวรังสิมา     พวงมาลี   ผูจัดการฝายบุคคล 10 % 
 
อาํนาจการลงนามผูกพนัของผู้เป็นหุ้นส่วน 
 การทําธุรกรรมใดๆตองมีนางสาวจุตินันท ตันติสาครเขต นางสาวพัชราวดี เอ่ียมสวัสดิ์ 
นางสาวเมทินี ชัยบํารุง และนางสาวรังสิมา พวงมาลี ลงนามรวมกัน จึงจะเปนการทําธุรกรรมใน
ฐานะของหางหุนสวนท่ีสมบูรณ 
ประวตัิของผู้เป็นหุ้นส่วน  
นางสาวจุตนิันท ตันติสาครเขต 
  การศึกษา  
    ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการธุรกิจท่ัวไป)  
                            คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2552 
  ประสบการณทํางาน 
  ป พ.ศ.2553 ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ตําแหนง พนักงานฝายบัญชี 
  ป พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555  ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ  
  ตําแหนง ผูจดัการฝายการเงิน
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นางสาวพัชราวดี เอ่ียมสวัสดิ์  
 การศึกษา  
   ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการธุรกิจท่ัวไป)  
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2553 
  ประสบการณทํางาน  
   ป พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด  
   ตําแหนง พนักงานฝายการตลาด 
นางสาวเมทินี ชัยบํารุง 
  การศึกษา 
   ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการธุรกิจท่ัวไป)     
       คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2550  
  ประสบการณทํางาน 
   ป พ.ศ. 2551- พ.ศ.2553 บริษัท Steiff จํากดั ตําแหนง พนักงานออกแบบผลิตภัณฑ 
   ป พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2556 บริษัท วันเดอรเวริล โปรดัคส จํากัด  
  ตําแหนง ผูจดัการฝายผลิต 
นางสาวรังสิมา พวงมาลี 
  การศึกษา 
   ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการธุรกิจท่ัวไป)    
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2549  
  ประสบการณทํางาน  
   ป พ.ศ. 2549 - พ.ศ.2553 บริษัท โปโลเมคเกอร จํากัด ตําแหนง พนักงานฝายบุคคล 
   ป พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2555 บริษัท เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ จํากัด  
   ตําแหนง ผูจดัการฝายบุคคล 
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 แผนผงัองค์กร  

  
ภาพที ่1 แสดงแผนผังองคกร  
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และคุณสมบัตขิองบุคลากรหลกั 
ช่ือ  นางสาวจุตนิันท   ตันติสาครเขต 
ตําแหนง   ผูจัดการฝายการเงิน และผูถือหุน 
หนาท่ีความรับผิดชอบ  ดูแลดานการเงินและบัญชีของบริษัท จัดทํางบตางๆ รายรับ รายจาย 
   ของกิจการ 
การศึกษา/คุณสมบัติ  ปริญญาตรี/เปนคนละเอียดรอบคอบ สามารถทํางบการเงินตางๆไดอยาง

ถูกตอง เปนคนซ่ือสัตย 
อัตราเงินเดือน  21,000 บาท/เดือน 
ช่ือ   นางสาวพัชราวดี   เอ่ียมสวัสดิ์ 
ตําแหนง   ผูจัดการฝายการตลาด และผูถือหุน 
หนาท่ีความรับผิดชอบ  ศึกษาและวิเคราะหความตองการของลูกคา จัดทํากลยุทธตางๆ รวมท้ัง 
  จัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับกจิการ 
การศกึษา/คุณสมบัติ  ปริญญาตรี/สามารถทําการวิเคราะหการตลาดได มีความคิด 
  ริเร่ิมสรางสรรค สามารถทําความเขาใจกับตลาดไดเปนอยางด ี
อัตราเงินเดือน  21,000 บาท/เดือน 
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ช่ือ   นางสาวเมทินี   ชัยบํารุง 
ตําแหนง   ผูจัดการฝายผลิตและการจัดการทรัพยากรบุคคล และผูถือหุน 
หนาท่ีความรับผิดชอบ  จัดหาและคัดเลือกพนักงานผลิต พนักงานตรวจสอบสินคาดูแล 
  ความรับผิดชอบดานความผลิตท้ังหมด 
การศึกษา/คุณสมบัติ  ปริญญาตรี/สามารถดูคนเปน รูจักใชหลักจติวิทยากับคนมีความเขาใจ 
  ในระบบการผลิตและสามารถดูผูอ่ืนได 
อัตราเงินเดือน  21,000 บาท/เดือน 
ช่ือ    นางสาวรังสิมา  พวงมาลี 
ตําแหนง   ผูจัดการฝายประสานงานและขาย และผูถือหุน 
หนาท่ีความรับผิดชอบ   จัดการดานการขนสง  ติดตอผูจําหนายวัตถุดิบและเครือขายทางธุรกิจ  
  ในการจดัซ้ือ จัดสงสินคา วธีิการชําระเงิน  
การศึกษา/คุณสมบัติ  ปริญญาตรี/มีทักษะในการพูดเพื่อทําการติดตอส่ือสารกับลูกคา  
  และนําเสนองาน มีความรูในดานการขนสง สามารถใชคอมพิวเตอรได

เปนอยางดี  
อัตราเงินเดือน  21,000 บาท/เดือน 
จํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 
ตารางที ่6 แสดงจํานวนบุคลากรและคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 

ลาํดบั ฝ่ายงาน ตาํแหน่งงาน จํานวน อตัรา
เงนิเดอืน 

รวม
เงนิเดอืน 

1 ฝายบริหาร ผูจัดการ 4 21,000 84,000 
  ผูชวยผูจัดการ 4 18,000 72,000 

2 ฝายการเงินและบัญชี พนักงานฝายการเงิน 2 14,000 28,000 
  พนักงานฝายบัญชี 2 14,000 28,000 

3 ฝายการตลาด พนักงานฝายการตลาด 2 14,500 29,000 
  ผูออกแบบผลิตภัณฑ 2 20,000 40,000 

4 ฝายผลิต พนักงานตรวจสอบสินคาและ
ฝกอบรม 

2 16,000 32,000 

  พนักงานผลิต 20 8,100 162,000 
5 ฝายประสานงานและขาย พนักงานประสานงาน 2 13,000 26,000 
  พนักงานขาย 2 13,000 26,000 
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ภาพรวมกลยุทธ์ 
วสัิยทศัน์ (Vision) 
  “เปนผูนําของท่ีระลึก เอกลักษณไทย” 
พนัธกจิ (Mission) 
 1. เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันสูการเปนผูนําดานของท่ีระลึก 
 2. รักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑใหดียิ่งข้ึน 
 3. พัฒนาทางดานการตลาด ในเร่ืองของการประชาสัมพันธอยางตอเนือ่ง 
 4. มุงม่ันท่ีจะใชทรัพยากรทีมี่อยูอยางจํากดัใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 5. มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององคกร 
เป้าหมายทางธุรกจิ (Business Objective ) 
  เปาหมายระยะส้ัน (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557) ดําเนินกิจการใหมียอดขายเพ่ิมข้ึน, ผลิต
สินคาใหไดตามปริมาณท่ีกําหนด, สงสินคาใหลูกคาไดตรงตามกําหนดเวลา, ลดความสูญเสียใหไม
เกิน 5 % ในปแรกและมุงพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 
 เปาหมายระยะกลาง  (พ .ศ .2557 - พ .ศ .2559) เพิ่มชองทางการจัดจําหนายตาม
หางสรรพสินคาช้ันนํา และศูนยกลางการทองเที่ยว โดยใหมีผลตอบแทนจากการลงทุนในการขาย
ใหมียอดขายไมต่ํากวา 5 % ตอป 
 เปาหมายระยะยาว (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2565) เปนผูนําตลาดของท่ีระลึก ท่ีมีสวนแบง
การตลาดสูงสุดของประเทศไทยโดยใหผลตอบแทนจากการลงทุน  ไมต่ํากวา 50 % ตอป 
วตัถุประสงค์ 
1. เพิ่มยอดขายในปท่ี 2-5 ใหไดปละ 9 %, 11 %, 13 % และ 15 % ตามลําดับ 
2. ลดความสูญเสียของผลิตภัณฑสําเร็จใหไมเกิน 5% ในปแรก 
3. ครองสวนแบงการตลาด 30 % 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 กิจการมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการนําเอกลักษณความเปนไทยมาประยุกตเขากับ
ตุกตาท่ีมีความเปนสากล เปนการเลาเร่ืองราวและเผยแพรความเปนเอกลักษณไทยในรูปแบบท่ี
สรางสรรค  ท้ังนี้ความคิดสรางสรรคท่ีสามารถแตกแขนง รวมถึงกระแสโลกาภิวัตนท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอยางไมหยุดนิ่ง กิจการจึงจําเปนจะตองสรางสรรคส่ิงใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคอยางตอเนื่อง 
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 2. คุณภาพ 
 มุงเนนกระบวนการผลิตทุกข้ันตอน ลดการสูญเสียของผลิตภัณฑและรักษาระดับ
มาตรฐานของผลิตภัณฑใหดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง 
3. นวัตกรรม 
 ใชเคร่ืองจักรท่ีมีความทันสมัย ทํางานดวยระบบอัตโนมัติ เพื่อลดการสูญเสียของ
ผลิตภัณฑ  ลดคาใชจายดานการจางแรงงานและลดระยะเวลา ใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูบริโภคอยางทันทวงที 
4. การตอบสนองของลูกคา 
 มุงเนนการออกแบบผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนและนาสนใจยิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง ใส
ใจตอการตอบสนองความตองการของลูกคา มีการลงพื้นท่ีในการวิจัยตลาดถึงความตองการเพ่ือ
นําเสนอผลิตภัณฑท่ีตรงใจผูบริโภค  อีกท้ังอํานวยความสะดวกในการซ้ือสินคา  โดยเพิ่มสถานท่ีจัด
จําหนายและใหบริการ คําแนะนําแกลูกคาอยางท่ัวถึง 
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บทที ่5 
แผนการตลาด 

 
รายละเอยีดธุรกจิ 
 ผลิตภัณฑตุกตาชาง Thai Style  เปนของท่ีระลึกสะสม เหมาะกับนักทองเท่ียวตางชาติ
ที่ตองการซ้ือเพื่อมอบใหกับบุคคลพิเศษและเปนของท่ีระลึกสําหรับนักสะสมทั้งคนไทยและ
ชาวตางชาติ 
รูปภาพตัวอย่างสินค้า 
 
 

 

 

 

 

                     

 

 

 

ภาพที ่2       แสดงภาพตวัอยางสินคา  
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การเปรียบเทยีบคู่แข่งขัน 
ตารางที ่7 แสดงการเปรียบเทียบคูแขงขัน 

การเปรียบเทียบ Thai Style Naraya Jim Thompson 
ดานผลิตภัณฑ 1. ผลิตภัณฑมีความโดดเดน มี

ความเปนเอกลักษณของตัวเอง  
ไมมีสินคาเลียนแบบ 
2. มีการใสเรื่องราวใหกับ
ผลิตภัณฑ โดยใชการด
กระดาษ คุณภาพสูง กันนํ้า เพ่ือ
บอกเลาเรื่องราว หอยติดกับตัว
ตุกตา ทําใหดูนาสนใจยิ่งขึ้น 
3. ใชโยโพลิเมอร เกรด A มี
คุณสมบัตินุม เบา ซักแหงงาย
และไมกักเก็บฝุน 
 4. ตุกตาขนาด 12 น้ิว สามารถ
เปลี่ยนชุดได 

1. ผลิตภัณฑสิ่งทอทําดวย
มือ 
2. รูปแบบของผลิตภัณฑไม
แตกตางกันมากในแตละรุน 
ไมมีความโดดเดน 

1. ใชผาไหม
เกรด A ซึ่งมี
ราคาสูงมาก 
2. ผลิตภัณฑไม
มีความแตกตาง
กัน 
 

ดานราคา 1. ราคาอยูในระดับคอนขางสูง 1. ราคาระดับปานกลาง-สูง 1. ราคาระดับสูง 
ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

1. สนามบินสุวรรณภูมิหรือ
ตามหางสรรพสินคาช้ันนําใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ 
2. มี website เปนของตนเอง 

1. มีรานคาเปนของตนเอง 
2. มี website เปนของ
ตนเอง 
3. สงสินคาใหกับรานคา
ปลีกในประเทศไทย 

1. มีรานคาเปน
ของตัวเอง 
2. สงออกไปยัง
ตางประเทศ 
3. มี website 
เปนของตนเอง 

ดานสงเสริมการขาย 1. รายไดสวนหนึ่ง 5% มอบ
ใหกับมูลนิธิชางไทย เพ่ือ
บริจาคเปนสาธารณกุศล 
2. ออกแบบตุกตาเน่ืองใน
โอกาสพิเศษ  

1. ไดรับสวนลดเม่ือซื้อใน
ปริมาณมาก 

1. ไมมีการ
จัดการสงเสริม
การขาย 
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การกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
STP Marketing ซ่ึงประกอบดวย 
Segmentation 
การแบ่งส่วนตลาด 
1. ระดับการแบ่งส่วนตลาด: Thai style เปนผลิตภัณฑท่ีมุงตลาดเปาหมายคนไทยและนักทองเที่ยว
ตางชาติ 
2. หลกัเกณฑ์ในการแบ่งตลาดผู้บริโภค 

 2.1 เกณฑทางดานประชากรศาสตร  
 - เกณฑทางดานประชากรศาสตรตามรายได 

  รายไดของแตละบุคคลเปนส่ิงสําคัญโดยปจจุบันผูคนตระหนักในเร่ืองการใช
จายมากข้ึน และจะใชจายเฉพาะส่ิงของท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตเทานั้น ของท่ีระลึกตุกตาชาง
เอกลักษณไทยจึงเจาะกลุมเปาหมายท่ีเปนนักทองเท่ียวตางชาติมากกวาคนไทย เพราะคนไทยจะ
ตระหนักถึงคาใชจาย ท่ีเสียไป  ตางจากนักทองเ ท่ียวตางชาติสวนใหญ ท่ี เขามาทองเท่ียว
ภายในประเทศไทย เพื่อความพักผอนหยอนใจและใชเงินสวนใหญกับการซ้ือสินคาเพื่อนํากลับไป
เปนของท่ีระลึก ซ่ึงมีความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑหรือสินคามากกวาราคา อีกท้ังนักทองเท่ียว
ตางชาติบางประเทศ มีอัตราคาเงินบาทที่แข็งกวาจึงทําใหมีกําลังซ้ือผลิตภัณฑหรือสินคาไดใน
ปริมาณ 
 2.2 การแบงสวนตลาดตามพฤติกรรมทัศนคติและความตองการ 
 - โอกาสในการซ้ือคือ เนื่องจากในป พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะรวมเปนสวนหนึ่ง
ในประชาคมอาเซียน ทําใหชาวตางชาติเขามาภายในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้นกิจการคาดวา 
ผลิตภัณฑตุกตาชางเอกลักษณไทยจะมีโอกาสในการสรางผลกําไรระยะยาวใหกับกิจการ โดยซ้ือ
เพ่ือมอบใหบุคคลพิเศษ เนื่องในโอกาส, เทศกาลวันสําคัญตางๆ หรือเปนของท่ีระลึก สะสมของผู
ช่ืนชอบตุกตาชาง  

- เจตคติท่ีดตีอผลิตภัณฑ  ผูบริโภคมีเจตคติท่ีดีตอชาง  คือ ชาง  ถือเปนสัตวประจํา 
ชาติไทย และถือเปนสัตวมงคลและมีความยิ่งใหญ ดังนั้นผูบริโภคท้ังคนไทยและชาวตางชาติจึงมี
ทัศนคติท่ีดีตอผลิตภัณฑ มีความพึงพอใจในการชําระเงินเพื่อแลกกับคุณคาทางใจของผลิตภัณฑ 
  - คานิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต  คือ  ผูบริโภคคนไทยมีคานิยมและรูปแบบ
การดําเนินชีวิตท่ีเกี่ยวของกับชาง หรืออาจกลาวไดวา ชางเปนสัตวคูบานคูเมืองมาแตสมัยโบราณ  มี
พระคุณตอแผนดินนานัปการ อีกท้ังประเทศไทยยังยกยองนับถือชางเปนสัตวศักดิ์สิทธ์ิตามระบบ



19 
 

ความเช่ือท่ีรับมาจากอินเดียอีกดวย แสดงใหเห็นถึงความเช่ือ ศรัทธา ท่ีแตกตางกันของแตละบุคคล
ท่ีเปนแรงจูงใจในการบริโภคสินคา เปนตน 
ดังนั้น ปจจุบันคนไทยจึงมีคานิยมในการอนุรักษชางไทย เพื่อมิใหสูญพันธุ 

 - อัตราการซ้ือซํ้า จะแบงผูบริโภคออกเปน 2ประเภท คือ ซ้ือเพื่อมอบใหเปนของท่ี
ระลึกแกตนเองและคนพิเศษ และซ้ือเพื่อสะสม ซ่ึงเปนความชอบสวนบุคคล นอกจากนี้อัตราการ
ซ้ือซํ้าอาจอยูในระดับสูง เนื่องจากผลิตภัณฑทุกช้ินลวนมีคุณคาและเอกลักษณเฉพาะ มีเร่ืองราว
และคุณคาทางจิตใจ ทําใหผูบริโภคเกิดแรงจูงใจและแรงกระตุนในการซ้ือผลิตภัณฑมากข้ึน  
Targeting 
ตลาดเป้าหมาย 
 จากการวิเคราะหตลาด กิจการเล็งเห็นชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑ โดย
เร่ิมแรกจะจัดต้ังกิจการในจังหวัดท่ีมีนักทองเท่ียวหล่ังไหลเขามาตลอดท้ังป คือ กรุงเทพมหานครฯ 
เมืองหลวงของประเทศไทย เนื่องจากเปนจุดศูนยกลางของประเทศ เหมาะแกการทําการตลาดใน
ระยะแรก เชน สนามบินสุวรรณภูมิ, หางสรรพสินคาช้ันนํา เปนตน สําหรับลูกคากลุมเปาหมาย
หลัก คือ นักทองเท่ียวตางชาติท่ีตองการซ้ือสินคาเพื่อเปนของท่ีระลึกแกตนเองหรือมอบใหแดคน
พิเศษ หรือเนื่องในโอกาสวันสําคัญตางๆ และกลุมเปาหมายตอมาคือ คนไทยท่ีตองการสนับสนุน
สินคาของไทย การรณรงคและอนุรักษสัตวคูบานคูเมืองจากการถูกทารุณกรรมและการดํารงซ่ึง
เผาพันธุของชาง รวมถึงความชอบสวนบุคคล ซ่ึงผลิตภัณฑสามารถเปนท้ังของท่ีระลึกและของ
สะสม แตท้ังนี้ผลิตภัณฑจะอยูในระดับสายตาของผูใหญมากกวาเด็ก เปนตน 
Position 
การวางตาํแหน่ง 
 กิจการวางตําแหนงจากคุณภาพและราคา เนื่องจากสินคาของกิจการเนนท่ีคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ เม่ือเทียบกับระดับราคาคอนขางสูง เนื่องจากผลิตภัณฑใหคุณคาทางจิตใจ โดยกิจการจะ
ใชเกณฑคุณภาพและราคาในการวางตําแหนงผลิตภัณฑ เพื่อคนหาตําแหนงทางการตลาด ท้ังนี้
กิจการมีความมุงเนนในการสรางภาพลักษณท่ีดีตอผลิตภัณฑใหสามารถยอมรับ จดจํา และเกิดการ
ซ้ือซํ้า 
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คุณภาพสูง 

 

                                                                                                         

 

 

คุณภาพตํ่า 
ภาพที ่3 แสดงการวางตําแหนงผลิตภัณฑ ( Positioning ) 
 
กลยุทธ์ทางการตลาด Marketing Mix ( 4P’s ) 
กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ ( Product ) 
 ผลิตภัณฑตุกตาชาง Thai Style เหมาะสําหรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีตองการซ้ือเพื่อ
มอบใหกับบุคคลพิเศษและเปนของท่ีระลึกสําหรับนักสะสมท้ังคนไทยและชาวตางชาติ ตุกตาชางมี
รูปลักษณและการออกแบบท่ีเปนความรวมสมัยระหวางไทยผสมผสานความเปนสากล ท้ังนี้เพื่อให
ตุกตาชางไทยเกิดการยอมรับและโดงดังไปท่ัวโลก วัสดุท่ีนํามาใชทําตุกตาจะเปนตุกตาผาขนท่ีนิยม
โดยท่ัวไป ใชใยโพลิเอสเตอร เกรด A ซ่ึงกล่ันจากน้ํามันดิบ มีคุณสมบัติระบายความรอนไดดี นุม 
เบา ไมกักเก็บฝุนและซักแหงงาย และใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในทุกกระบวนการผลิต เพื่อให
ผลิตภัณฑทุกช้ินมีมาตรฐานเทากันทุกชิ้น Thai Style ไดการรับรองวาเปนหางหุนสวนท่ีไดรับ
มาตรฐานระดับ ISO 9001 ซ่ึงเปนมาตรฐานระดับสากลจากประเทศฝร่ังเศส  จึงทําใหลูกคาม่ันใจ
ในคุณภาพของสินคาไดอยางแนนอน,ไดเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานท่ัวไป(มอก.),เคร่ืองหมาย
รับรองจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และเคร่ืองหมายรับรอง “Thailand Brand” เปนตน ท้ังนี้ก็เพื่อ
เปนการการันตีถึงคุณภาพของแบรนด ตุกตาชางไทยจะสวมใสเคร่ืองประดับและการแตงกายในแต
ละชุดท่ีลวนแตเปนเอกลักษณท่ีสําคัญของชาติไทย ซ่ึงทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็มีจุดเดนของแต
ละภาคที่นาสนใจและแตกตางกันออกไป ท้ังนี้จุดเดนของตุกตาชางไทย อีกอยาง คือ การใส
เร่ืองราวใหกับตุกตา เพื่อบงบอกเร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติหรือความสําคัญของเคร่ืองแตงกาย โดย
บอกเลาผานการดกระดาษท่ีมีคุณภาพสูง กันน้ํา หอยแนบติดไปกับตุกตาชาง เรียกไดวาเปนการ
กระตุนยอดขายสําหรับนักสะสมและกระตุนการสงเสริมภาคการทองเท่ียวของประเทศไทย เผยแผ 

  ราคาตํ่า

Thai Style

Naraya

Jim Thompson 

ราคาสูง 
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ความเปนเอกลักษณของไทยสูสายตาชาวโลกโดยการแบงปนและบอกตอไดอยางดีอีกดวย ท้ังนี้
ผลิตภัณฑตุกตาชางไทยยังคงแฝงไปดวยจิตสํานึกของคนไทยดวยกันเองท่ีจะตองชวยกันอนุรักษ
ชางไทยมิใหสูญพันธุสืบไป   

ผลติภัณฑ์ตุ๊กตาช้าง Thai Style  มีไซส์ 2 ขนาด ดังนี ้
 

 

 

  

 

 

ภาพที ่4 แสดงภาพขนาดของตุกตา 
 
 ตุกตาขายพรอมชุดเอกลักษณไทย ท้ังขนาด 8 นิ้วและ 12 นิ้ว  ซ่ึงผูบริโภคสามารถ
เปล่ียนเคร่ืองแตงกายใหแกตุกตาชางไทยได เม่ือซ้ือผลิตภัณฑขนาด 12 นิ้วเทานั้น  
ตัวอย่างชุดแต่งกายมีดงันี ้
 

 

  

  
 
ภาพที ่5 แสดงตัวอยางชุดตุกตา 
 
 ท้ังนี้เคร่ืองแตงกายแตละชุดจะมีการดกระดาษคุณภาพสูง ท่ีกิจการไดใสเร่ืองราวลงไป  
ทําใหผูซ้ือเห็นถึงคุณคาของผลิตภัณฑและเปนการเผยแพรความเปนเอกลักษณไทยสงถึงมือผูรับ 
ท้ังนี้จะเสริมสรางนิสัยใหแกผูซ้ือ ท้ังคนไทยและตางชาติอันจะชวยกันอนุรักษชางมิใหสูญพันธุ     
 

ขนาด 8 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว 
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ตัวอย่างการ์ดกระดาษ   
 

 

 

 

 

 

 

 

ดานหนาของการด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ดานในของการด 

ภาพที ่6 แสดงภาพตัวอยางการดกระดาษ 
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กลยุทธ์ด้านราคา ( Price ) 
 ผลิตภัณฑตุกตาชาง  แบงตามลักษณะของขนาดตุกตา ซ่ึงมี 2 ขนาด คือ ขนาด 8 นิ้ว 
และ12 นิ้วโดยการตั้งราคาจะพิจารณาจากตนทุนวัตถุดิบท่ีนํามาใชในการผลิต ท้ังนี้ราคาของวัสดุท่ี
นํามาใชเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ ขนาด 8 นิ้ว มีตนทุน 125 บาท, ขนาด 12 นิ้ว มีตนทุน 150 
บาท และชุดตุกตา มีตนทุน 53 บาท   
ตัวตุกตามีขนาดและราคา ดังนี้ 
 ขนาด ราคา 
 8   นิ้ว 289 บาท 
 12 นิ้ว 349 บาท 
ชุดตุกตา  
 ขนาด ราคา 
 12 นิ้ว 150 บาท 
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( Place ) 
 ผลิตภัณฑตุกตาชางไทยจะจัดจําหนายท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนแหงแรก  
เนื่องจากเปนสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวตางชาติ สัญจรผานไปมาไมขาดสาย ซ่ึงเปนการกระตุน
แรงจูงใจผูบริโภค  ขณะรอเท่ียวบิน นอกจากนี้ไดจัดจําหนายตุกตาชางไทยภายในหางสรรพสินคา
ช้ันนําในจังหวัดกรุงเทพฯ เชน หาง Central World  เปนตน เนื่องจากเปนจังหวัดกรุงเทพฯเมือง
หลวงของประเทศไทย อีกท้ังกิจการตองการเจาะกลุมลูกคาท่ีเปนคนไทย ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายรอง 
โดยใชช่ือแบรนดในสาขาแฟรนไชสท่ีเปนตัวแทนในการจัดจําหนาย วา “ Thai style”   
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย  ( Promotion ) 
 ผลิตภัณฑตุกตาชาง  Thai Style มีการใชกลยุทธสง เสริมการขายโดยคํานึงถึง
กลุมเปาหมายและวัตถุประสงคในการซ้ือสินคาของผูบริโภค อาทิเชน กิจการจะมีการออกแบบ
ผลิตภัณฑท่ีนําเสนอความเปนไทยในหลายๆแงมุม เปนเอกลักษณท่ีไมเหมือนชาติใดในโลก เชน
เทศกาลวันสําคัญๆ(วันสงกรานต, วันลอยกระทงฯลฯ)หรือแมแตออกแบบตามกระแสโลกาภิวัตน 
เชน ผลิตชุดตุกตาลายธงชาติ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเตรียมพรอมการเพิ่มยอดขายในปพ.ศ.
2558 มีการคาดการณในเปาหมายระยะยาวโดยการเพ่ิมสายผลิตภัณฑและรายการผลิตภัณฑ เม่ือ
ตราสินคาเปนท่ีรูจักและยอมรับ ใหมีความหลากหลายและนาสนใจยิ่งข้ึน เชน กระเปาตุกตาชาง
เอกลักษณไทย, พวงกุญแจ, หมอน หรือแกวน้ํา เปนตน ท้ังนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริโภคไดอยางท่ัวถึง  นอกจากนี้ยังมีการแจกแสตมปการคา ซ่ึงวิธีนี้จะชวยกระตุนใหผูบริโภค
เกิดการซ้ือซํ้า โดยผูบริโภคอาจเกิดความตองการสะสมแสตมปไวแลกของท่ีตองการ อีกท้ังรายได
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สวนหนึ่ง 5 % จากการดําเนินกิจการ ขอมอบใหแกมูลนิธิชางแหงประเทศไทย สําหรับสาธารณกุศล
เพื่ออนุรักษชางไทยอีกดวย 
 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที ่ 7  แสดงภาพผลิตภณัฑตวัอยางในดานสงเสริมการขาย 

 

 



 
 

25 
 

บทที6่ 
แผนการผลติ 

สถานประกอบการในการผลติ 
  ตั้งอยูท่ี 69/96 ต.บานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  ลักษณะเปนโรงงานและโกดัง
พรอมใช ขนาด1,120 ตารางเมตร โดยเปนการเชาโรงงานเปนรายเดือน ทําใหสามารถชวยลดตนใน
การซ้ือท่ีดินและสรางโรงงานใหม 
ทีต่ั้งสถานที ่

ภาพที ่8 แสดงแผนท่ีสถานท่ีตั้งสํานักงาน 
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เคร่ืองจักร อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลติ  
ตารางที ่8  แสดงเคร่ืองจักร อุปกรณและเคร่ืองมือในการผลิต 

ลาํดับ รายการ ราคาต่อ
หน่วย จํานวน รวมเงิน 

เคร่ืองจักร 
1 เคร่ืองจักรเย็บผา 13,050 10 130,500 
2 เคร่ืองตัดเลเซอร 225,000 2 450,000 
3 เคร่ืองฉีดใย 110,000 2 220,000 
4 เคร่ืองตะกุยใย 135,000 2 270,000 

รวมเงินทั้งส้ิน 1,070,500 
เคร่ืองใช้สํานักงาน 

1 คอมพิวเตอร 21,000 5 105,000 
2 โทรศัพท  2,200 3 6,600 
3 เคร่ืองสงFax  5,900 2 11,800 
4 เคร่ืองปรับอากาศ 12,000 2 24,000 
5 พัดลม 890 4 3,560 
6 โตะผูจัดการ 4,500 4 18,000 
7 โตะผูชวยผูจัดการและพนักงาน 2,000 18 36,000 
8 เกาอ้ีผูจัดการ 1,100 4 4,400 
9 เกาอ้ีผูชวยผูจัดการและพนักงาน 900 18 16,200 
10 ตูเก็บเอกสาร 6,000 2 12,000 

รวมเงินทั้งส้ิน 237,560 
อุปกรณ์ตกแต่งสํานักงาน 

11 ชุดโตะ+ เกาอ้ีรับแขก 30,000 1 30,000 
รวมเงินทั้งส้ิน 30,000 
ยานพาหนะ  
 12 รถยนต (ใชในการขนสงสินคา) 750,000 3 2,250,000 
รวมเงินทั้งส้ิน 2,250,000 
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วตัถุดิบหลกัทีใ่ช้ในการผลติ 
ตารางที ่9 แสดงวัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิต 

 
วตัถุดิบทางอ้อมทีใ่ช้ในการผลติ 
ตารางที ่10 แสดงวัตถุดิบทางออมท่ีใชในการผลิต  

ลาํดับ รายการ ราคาต่อหน่วย จํานวนทีใ่ช้ รวมเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ดาย 25 บาท/หลอด 1,500 37,500 - 
2 ตา+ตัวล็อคตา  20 บาท/คู  4,000 80,000 - 
4 ผาสําหรับทําชุด

ตุกตา 
100 บาท/เมตร 1,200 120,000 ข้ึนอยูกับ

รูปแบบผา 
5 การดกระดาษ  1 บาท/แผน  4,000 4,000 - 
6 วัสดุอุปกรณและ 

ของประดับตกแตง
อ่ืนๆ 

ไมแนนอน ข้ึนอยูกับ
การผลิตใน
แตละคร้ัง 

90,000 - 

รวมเงินทั้งส้ิน 331,500  
 
หมายเหต:ุ คาวัตถุดิบทางออมท่ีใชในการผลิตมีคาเทากับคาวัสดุส้ินเปลืองท่ีใชในการผลิตในงบ
การเงิน 
 
 
 

ลาํดับ รายการ ราคาต่อหน่วย จํานวนทีใ่ช้ รวมเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ผาขนส้ัน 4,200 บาท/มวน
(1มวน=60หลา) 

43 มวน 180,600 - 

2 ใยโพริเอสเตอร 
เกรดเอ 

80 บาท/กิโลกรัม 900 กิโลกรัม 72,000 - 

รวมเงินทั้งส้ิน 252,600 - 
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กาํลงัการผลติ  
  จํานวนหนวยการผลิตสูงสุด  4,000 ตัว /เดือน 
  อัตราประมาณการในการผลิต  3,500 ตัว/เดือน 
  เปาหมายในหนวยการผลิต  3,5000 ตัว/เดือน 
  จํานวนวนัท่ีใชในการผลิตตอเดือน/ป  27 วัน/เดือน  300 วัน/ป 
  จํานวนเวลาผลิตตอวัน (ช่ัวโมง/กะ)  8 ช่ัวโมง/วัน 
  จํานวนแรงงานท่ีใชในการผลิต  20 คน 
  อัตราคาแรงในการผลิต  300 บาท/วัน 8,100 บาท/เดือน 
ต้นทุนตุ๊กตาต่อ1ตัว (8 นิว้) 
   ผาขนส้ัน 45 เซนติเมตร  35  บาท 
  ใยโพลิเอสเตอร 200 กรัม  16  บาท 
  ตา+ตัวล็อคตา  20  บาท 
  ผาทําชุดตุกตา  30  บาท 
  ของประดับตกแตงอ่ืนๆ  23  บาท 
  การดกระดาษ   1  บาท  
  รวม  125  บาท 
ต้นทุนตุ๊กตาต่อ 1 ตัว (12นิว้) 
  ผาขนส้ัน 65 เซนติเมตร   50  บาท 
  ใยโพลิเอสเตอร 300 กรัม  26  บาท 
  ตา+ตัวล็อคตา  20  บาท 
  ผาทําชุดตุกตา  30  บาท 
  ของประดับตกแตงอ่ืนๆ  23  บาท 
  การดกระดาษ   1    บาท 
  รวม  150  บาท 
ต้นทุนชุดตุ๊กตา (จําหน่ายแยก) 
                ผาทําชุดตุกตา  30  บาท 
  ของประดับตกแตงอ่ืนๆ  23  บาท 
                รวม  53   บาท 
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ขั้นตอนการผลติ 
 1. การออกแบบตุกตา โดยผูออกแบบผลิตภัณฑ 
 2. เลือกผา  คุณสมบัติผา, สวนประกอบตุกตาและวัตถุดบิตางๆ 
 3. ทําตัวแบบหรือแพทเทิรน โดยฝายออกแบบจะสรางสรรคแบบตุกตา ดวยโปรแกรม 
Photoshop และสงแบบแพทเทิรนไปยังเคร่ืองตัดเลเซอรท่ีเช่ือมตอกันไดโดยโครงขายแลน  
 4. เม่ือออกแบบเสร็จ จะสงไปยังผูควบคุมแผนกตัด ท่ีคอยควบคุมเคร่ืองจักรใหทํางาน
ท่ีตองคอยรับคําส่ังจากฝายออกแบบโดยใชเคร่ืองตัดเลเซอรทันสมัย ท่ีสามารถตัดไดอยางรวดเร็ว
และช้ินงานมีมาตรฐานเทากันทุกช้ิน 
 5. เม่ือตัดช้ินสวนท่ีเปนสวนประกอบของตุกตาครบทุกช้ินเสร็จแลว  จากนั้นก็นํา
ช้ินสวนของตุกตามาเย็บเขาดวยกัน เพื่อใหไดโครงตุกตาซ่ึงมีตาและจมูกครบถวนแลว ซ่ึงเปน
หนาท่ีของแผนกเย็บ 
 6. เม่ือไดโครงตุกตาเสร็จแลว ข้ันตอนตอไปก็สงไปยังแผนกฉีดใย  (โดยใชใยโพลิเอ
สเตอร ซ่ึงกล่ันจากน้ํามันดิบ มีคุณสมบัติระบายความรอนไดดี นุม เบา ไมกักเก็บฝุนและซักแหง
งาย) นําเอาโครงตุกตาไปยัดใย โดยการใสใยโพลิเอสเตอรซ่ึงสังเคราะหแลวใสไปในเคร่ืองยัดใย 
เพื่อปมลม เก็บไวใหมีแรงดัน (กอนหนาตองมีการตะกุยใยใหมีขนนุมและเพื่อเปนการใชวัตถุดิบให
คุมคาและลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง) จากน้ันนําโครงตุกตาไปสวมในทอเหล็ก พนักงานท่ี
ควบคุมเคร่ืองฉีดใยจะบังคับเคร่ืองจักรดวยเทาใหปลอยใยเขาสูตัวตุกตา 
 7. เม่ือตุกตาข้ึนโครงและเปนรูปรางแลว ข้ันตอนตอไป เย็บปดรูท่ีสวมไปในเคร่ืองฉีด
ใย และสงไปยังแผนกตกแตงตุกตา เพื่อใสเส้ือใหตุกตาและเคร่ืองประดับตกแตงใหสวยงามสงออก
จําหนายตอไป  
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แผนผงักระบวนการผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9   แสดงแผนผังกระบวนการผลิต 

ออกแบบตุกตา

เลือกและสรรหาวัตถุดิบ

ทําตัวแบบตุกตาและแพทเทิรน

แผนกตัด  โดยใชเคร่ืองตัดเลเซอร

แผนกเย็บ  นําช้ินสวนของตุกตามาเย็บเขาดวยกัน 

      ตะกยุใยโพลิเอสเตอร

ปดสอยรูและตกแตงตัวตุกตา

แผนกฉีดใย  ปลอยใยเขาสูตัวตุกตา

สินคาพรอมจําหนาย
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บทที ่7 
งบการเงิน 

ต้นทุนโครงการและแหล่งทีม่าของเงนิทุน 
ตารางที ่11  ตนทุนโครงการและแหลงท่ีมาของเงินทุน 

รายการ รวมจํานวน 
ทั้งส้ิน (บาท) 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
หนีสิ้น ส่วนของ

เจ้าของ เจ้าหนีก้ารค้า เงนิกู้ 
1.เงนิทุนหมุนเวยีน 
1.1 เงินสดสํารองการดําเนิน 

 
5,500,000.00 

 
- 

 
1,500,000.00 

 
4,000,000.00 

รวมเงนิทุนหมุนเวยีน 5,500,000.00 - 1,5000,000.00 4,000,000.00 
2.ทีด่นิ อาคาร เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ 
2.1 อาคาร 
2.2 เคร่ืองจักร 
2.3 เคร่ืองใชสํานักงาน 
2.4 อุปกรณตกแตงสํานักงาน 
2.5 ยานพาหนะ 

 
780,000.00 
1,070,500.00 
237,560.00 
30,000.00 
2,250,000.00 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
780,000.00 
1,070,500.00 
237,560.00 
30,000.00 
2,250,000.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,368,060.00 - 0.00 4,368,060.00 
3.รายจ่ายก่อนการดาํเนินงาน 
3.1รายจายในการเตรียมการ 

 
40,000.00 

 
- 

 
- 

 
40,000.00 

รวมรายจ่ายก่อนการดาํเนินงาน 40,000.00 - 0.00 40,000.00 
รวมต้นทุนโครงการทั้งส้ิน 9,908,060.00 - 1,500,000.00 8,408,060.00 
อตัราส่วนของหนีสิ้น : ส่วนของ
เจ้าของ 

1.00 - 0.15 0.85 
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ตารางแสดงการชําระคนืเงินกู้ 
ตารางที ่12  ตารางแสดงการชําระคืนเงินกู 
อัตราดอกเบ้ีย 7% 

 (1) (2) (3) (4) 
ปีที ่ ยอดเงนิกู้ ผ่อนชําระคนืเงนิต้นปีละ ดอกเบีย้จ่าย รายเงนิต้น+ดอกเบีย้ 
1 1,500,000.00 300,000.00 105,000.00 405,000.00 
2 1,200,000.00 300,000.00 84,000.00 384,000.00 
3 900,000.00 300,000.00 63,000.00 363,000.00 
4 600,000.00 300,000.00 42,000.00 342,000.00 
5 300,000.00 300,000.00 21,000.00 321,000.00 

รวม  1,500,000.00 315,000.00 1,815,000.00 
 
หมายเหต:ุ อัตราดอกเบ้ียตอปมาจากคาถัวเฉล่ียดอกเบ้ียของ 3 ธนาคาร  
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ประมาณการทรัพย์สินในการประกอบธุรกจิและค่าเสื่อมราคา 
ตารางที ่13  ประมาณการทรัพยสินในการประกอบธุรกจิและคาเสื่อมราคา 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
รายการ จาํนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้น

 
อตัราค่าเสื่อมราคา

 
ค่าเสื่อมราคาต่อปี มูลค่าสินทรัพย์

สุทธิ 
 

มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ 

มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ 

มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ 

มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ 

 (หน่วย) (บาท) (บาท) ต่อปี (%) (บาท) (สิ้นปีที ่1) (สิ้นปีที ่2) (สิ้นปีที ่3) (สิ้นปีที ่4) (สิ้นปีที ่5)
เครื่องจักร           
เครื่องจักรเย็บผา 10 13,050.00 130,500.00 20% 26,100.00 104,400.00 78,300.00 52,200.00 26,100.00 10.00 
เครื่องตัดเลเซอร 2 225,000.00 450,000.00 20% 90,000.00 360,000.00 270,000.00 180,000.00 90,000.00 2.00 
เครื่องฉีดใย 2 110,000.00 220,000.00 20% 44,000.00 176,000.00 132,000.00 88,000.00 44,000.00 2.00 
เครื่องตะกุยใย 2 135,000.00 270,000.00 20% 54,000.00 216,000.00 162,000.00 108,000.00 54,000.00 2.00 
รวม 16 483,050.00 1,070,500.00 - 214,100.00 856,400.00 642,300.00 428,200.00 214,100.00 16.00
เครื่องใช
สํานักงาน 

          

คอมพิวเตอร 5 21,000.00 105,000.00 20% 21,000.00 84,000.00 63,000.00 42,000.00 21,000.00 5.00 
โทรศัพท  3 2,200.00 6,600.00 20% 1,320.00 5,280.00 3,960.00 2,640.00 1,320.00 3.00 
เครื่องสงFax  2 5,900.00 11,800.00 20% 2,360.00 9,440.00 7,080.00 4,720.00 2,360.00 2.00 
เครื่องปรับอากาศ 2 12,000.00 24,000.00 20% 4,800.00 19,200.00 14,400.00 9,600.00 4,800.00 2.00 
พัดลม 4 890.00 3,560.00 20% 712.00 2,848.00 2,136.00 1,424.00 712.00 4.00 
โตะผูจัดการ 4 4,500.00 18,000.00 20% 3,600.00 14,400 10,800.00 7,200.00 3,600.00 4.00 
โตะผูชวยผูจัดการ
และพนักงาน 

18 2,000.00 36,000.00 20% 7,200.00 28,800.00 21,600.00 14,400.00 7,200.00 18.00 

เกาอี้ผูจัดการ 4 1,100.00 4,400.00 20% 880.00 3,520.00 2,640.00 1,760.00 880.00 4.00 
เกาอี้ผูชวย
ผูจัดการและ
พนักงาน 

18 900.00 16,200.00 20% 3,240.00 12,960.00 9,720.00 6,480.00 3,240.00 18.00 
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ตารางที ่13  ประมาณการทรัพยสินในการประกอบธุรกจิและคาเสื่อมราคา (ตอ)  

 
 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
รายการ จาํนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้น

 
อตัราค่าเสื่อมราคา

 
ค่าเสื่อมราคาต่อปี มูลค่าสินทรัพย์

สุทธิ 
 

มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ 

มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ 

มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ 

มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ 

 (หน่วย) (บาท) (บาท) ต่อปี (%) (บาท) (สิ้นปีที่ 1) (สิ้นปีที ่2) (สิ้นปีที ่3) (สิ้นปีที ่4) (สิ้นปีที ่5)
ตูเก็บเอกสาร  2 6,000.00 12,000.00 20% 2,400.00 9,600.00 7,200.00 4,800.00 2,400.00  2.00 
รวม 62 59,490.00 237,560.00 - 47,512.00 190,048.00 142,536.00 95,024.00 47,512.00 62.00
อุปกรณตกแตง
สํานักงาน 

          

ชุดโตะ+ เกาอี้
รับแขก 

1 30,000.00 30,000.00 20% 6,000.00 24,000.00 18,000.00 12,000.00 6,000.00 1.00 

รวม 1 30,000.00 30,000.00 20% 6,000.00 24,000.00 18,000.00 12,000.00 6,000.00 1.00
ยานพาหนะ  
รถยนต (ใชใน
การขนสง
สินคา) 

3 750,000.00 2,250,000.00 20% 450,000.00 1,800,000.00 1,350,000.000 900,000.00 450,000.00 3.00 

รวม 3 750,000.00 2,250,000.00 20% 450,000.00 1,800,000.00 1,350,000.000 900,000.00 450,000.00 3.00
รวมทั้งสิ้น 83 2,102,540.00 4,368,060.00 0.00 756,612.00 3,611,448.00 2,854,836.00 2,098,224.00 717,612.00 585,082.00
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ประมาณการขายรายเดือน 
ตารางที ่14  ประมาณการขายรายเดือน 

รายการ เดอืนที1่ เดอืนที2่ เดอืนที3่ เดอืนที4่ เดอืนที5่ เดอืนที6่ เดอืนที7่ เดอืนที8่ เดอืนที9่ เดอืนที1่0 เดอืนที1่1 เดอืนที่ 12 รวม
จํานวนสินคา (ตัว) 
ตุกตา 8 นิ้ว 900.00 950.00 1,050.00 1,200.00 1,350.00 1,300.00 1,250.00 1,320.00 1,400.00 1,500.00 1,650.00 1,700.00 15,570.00 
ตุกตา 12 นิ้ว 700.00 750.00 800.00 900.00 850.00 780.00 740.00 820.00 870.00 950.00 1,050.00 1,200.00 10,410.00 
ชุดตุกตา สําหรับขนาด 12 นิ้ว 350.00 380.00 400.00 420.00 450.00 390.00 360.00 390.00 430.00 470.00 520.00 600.00 5,160.00 
รวมจาํนวนสินค้าที่ขาย 1,950.00 2,080.00 2,250.00 2,520.00 2,650.00 2,470.00 2,350.00 2,530.00 2,700.00 2,920.00 3,220.00 3,500.00 31,140.00
ราคาสินค้า (บาท/ตวั)
ตุกตา 8 นิ้ว 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 
ตุกตา 12 นิ้ว 429.00 429.00 429.00 429.00 429.00 429.00 429.00 429.00 429.00 429.00 429.00 429.00 429.00 
ชุดตุกตา สําหรับขนาด 12 นิ้ว 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 
ราคาสินค้าเฉลีย่ 867.00 867.00 867.00 867.00 867.00 867.00 867.00 867.00 867.00 867.00 867.00 867.00 867.00

 

 

 

 



36 
 

 
 

 

ตารางที ่14   ประมาณการขายรายเดือน (ตอ) 

รายการ เดอืนที1่ เดอืนที2่ เดอืนที3่ เดอืนที4่ เดอืนที5่ เดอืนที6่ เดอืนที7่ เดอืนที8่ เดอืนที9่ เดอืนที1่0 เดอืนที1่1 เดอืนที่ 12 รวม

รายได้จากการขาย (บาท)

ตุกตา 8 นิ้ว 780,300.00 823,650.00 910,350.00 1,040,400.00 1,170,450.00 1,127,100.00 1,083,750.00 1,144,440.00 1,213,800.00 1,300,500.00 1,430,550.00 1,473,900.00 13,499,190.00 

ตุกตา 12 นิ้ว 606,900.00 650,250.00 693,600.00 780,300.00 736,950.00 676,260.00 641,580.00 710,940.00 754,290.00 823,650.00 910,350.00 1,040,400.00 9,025,470.00 

ชุดตุกตา 
สําหรับ
ขนาด 12 
นิ้ว 

303,450.00 329,460.00 346,800.00 364,140.00 390,150.00 338,130.00 312,120.00 338,130.00 372,810.00 407,490.00 450,840.00 520,200.00 4,473,720.00 

รวมรายได้
สะสม 
(บาท) 

1,690,650.00 1,803,360.00 1,950,750.00 2,184,840.00 2,297,550.00 2,141,490.00 2,037,450.00 2,193,510.00 2,340,900.00 2,531,640.00 2,791,740.00 3,034,500.00 26,998,380.00

เงินสดรับ
จากการขาย
(บาท) 
 

1,690,650.00 1,803,360.00 1,950,750.00 2,184,840.00 2,297,550.00 2,141,490.00 2,037,450.00 2,193,510.00 2,340,900.00 2,531,640.00 2,791,740.00 3,034,500.00 26,998,380.00
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ประมาณการรายได้จากการขายสินค้า 
ตารางที ่15     ประมาณการรายไดจากการขายสินคา 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จํานวนสินค้าขาย (ช้ิน)   เพิ่ม 9% เพิ่ม 11% เพิ่ม13% เพิ่ม15% 
ตุกตาชาง ขนาด 8 นิ้ว 15,570.00 16,971 18,838 21,287 24,480 
ตุกตาชาง ขนาด 12 นิ้ว 10,410.00 11,347 12,595 14,232 16,367 

ชุดสําหรับตุกตา 5,160.00 5,624 6,243 7,055 8,113 
รวมจํานวนสินค้าทีข่าย 31,140.00 33,943 37,676 42,574 48,960 

ราคาสินค้า (บาท/ช้ิน)       

ตุกตาชาง ขนาด 8 นิ้ว 279 279 279 279 279 

ตุกตาชาง ขนาด 12 นิ้ว 429 429 429 429 429 
ชุดสําหรับตุกตา 159 159 159 159 159 

รวมสินค้าเฉลีย่(บาท) 289 289 289 289 289 

  รายได้จากการขาย(บาท) 

ตุกตาชาง ขนาด 8 นิ้ว 4,344,030.00 4,734,992.70 5,255,841.90 5,939,101.34 6,829,966.55 

ตุกตาชาง ขนาด 12 นิ้ว 4,465,890.00 4,867,820.10 5,403,280.31 6,105,706.75 7,021,562.76 

ชุดสําหรับตุกตา 820,440.00 894,279.60 992,650.36 1,121,694.90 1,289,949.14 

รวมรายได้สะสม (บาท)  9,630,360.00 10,497,092.40 11,651,772.56 13,166,503.00 15,141,478.45 

เงนิสดรับการขาย(บาท) 9,630,360.00 10,497,092.40 11,651,772.56 13,166,503.00 15,141,478.45 

 

หมายเหต:ุ  ธุรกิจขนาดยอม SME ป 2556 คาดวาจะขยายตัวประมาณ รอยละ 4.0- 5.0 (สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 2556) และภาวะเศรษฐกิจไทยป พ.ศ.2557 มี
โอกาสขยายตัวประมาณ 4.6- 5.5% ท้ังนี้โอกาสท่ีเศรษฐกิจจะขยายตัวมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับ
สถานการณการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และสถานการณทางการเมืองของประเทศไทย 
(มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2557) 
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ประมาณการต้นทุนวตัถุดิบทางตรง 
ตารางที ่16  ประมาณการตนทุนวัตถุดิบทางตรง 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

    
จํานวนซ้ือวตัถุดบิทางตรงในการผลติ 

ผาขนสั้น (มวน) 516 439 443 452 461 

ใยโพลิเอสเตอร(กิโลกรัม) 10,800 9,180 9,272 9,457 9,646 

ราคาต่อหน่วยของวตัถุดบิทางตรง  

ผาขนสั้น (บาท/มวน) 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 

ใยโพลิเอสเตอร(บาท/
กิโลกรัม) 

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

ยอดซ้ือวตัถุดบิทางตรงในการผลติ (บาท) 

ผาขนสั้น  2,167,200.00 1,042,120.00 1,060,541.00 1,897,752.00 1,935,707.00 

ใยโพริเอสเตอร 864,000.00 534,400.00 541,744.00 756,579.00 771,710.00 

รวมยอดซ้ือวตัถุดบิทางตรงใน
การผลติ (บาท) 

3,031,200.00 1,576,520.00 2,602,285.00 2,654,331.00 2,707,418.00 

บวก คาขนสง 72,000.00 61,200.00 61,812.00 64,284.00 66,856.00 

ยอดซ้ือวตัถุดบิทางตรง-สุทธิ 3,103,200.00 1,637,720.00 1,664,097.00 2,718,615.00 2,774,273.00 

บวก วัตถุดิบทางตรงตนงวด - 310,320.00 263,772.00 266,410.00 271,862.00 

หัก วัตถุดิบทางตรงปลายงวด 310,320.00 263,772.00 266,410.00 271,862.00 277,427.00 

วตัถุดบิทางตรงใช้ไปในการ
ผลติ 

2,792,880.00 2,373,948.00 2,397,687.00 2,446,754.00 2,496,846.00 

เงนิสดจ่ายค่าวตัถุดบิทางตรง
ในการผลติ (บาท) 

3,103,200.00 1,637,720.00 1,664,097.00 2,718,615.00 2,774,273.00 
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ประมาณการต้นทุนการผลติและต้นทุนขายสินค้า  
ตารางที ่17  ประมาณการตนทุนการผลิตและตนทุนขายสินคา 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

ต้นทุนการผลติสินค้า (บาท) 

คาวัตถุดิบทางตรงในการ
ผลิตสินคา 

2,792,880.00 2,373,948.00 2,397,687.00 2,446,754.00 2,496,846.00 

คาแรงทางตรงในการผลิต
สินคา 

3,672,000.00 3,121,200.00 3,152,412.00 3,215,460.00 3,279,769.00 

คาวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต 3,978,000.00 3,381,300.00 3,415,113.00 3,483,415.26.00 3,553,083.57 

รวมต้นทุนการผลติสินค้า(1) 10,442,880.00 8,876,448.00 8,965,212.48 9,145,629.35 9,329,699.05 

สินค้าคงเหลอื(บาท) 

บวก สินคาคงเหลือตนงวด - 2,088,576.00   1,775,289.60   1,793,042.50    
1,829,125.87 

หัก   สินคาคงเหลือปลายงวด    2,088,576.00 1,775,289.60   1,793,042.50   1,829,125.87    
1,865,939.81 

รวมต้นทุนขายสินค้า (บาท)    8,354,304.00 7,101,158.40   7,172,169.98   7,316,503.48    
7,463,759.24 

เงนิสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ผลติ 

7,650,000.00 5,502,500.00 5,567,525.00 6,698,875.50 6,832,853.01 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ตารางที ่18    ประมาณการคาใชจายในการขายและบริหาร 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ค่าใช่จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท) 

เงินเดือนบุคลากร 2,652,000.00 2,254,200.00 2,276,742.00 2,322,277.00 2,368,722.00 

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 480,000.00 408,000.00 412,080.00 420,321.60 428,728.03 

คาสาธารณูปโภค 96,000.00 81,600.00 82,416.00 84,064.32 85,745.61 

คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 144,000.00 122,400.00 123,624.00 126,096.48 128,618.41 
คาใชจายดานยานพาหนะ 15,600.00 13,260.00 13,392.60 13,660.45 13,933.66 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 40,000.00 34,000.00 34,340.00 35,026.80 35,727.34 

คาใชจายในการดําเนินการ
เร่ิมแรก 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

3,467,600.00 2,913,460.00 2,942,594.60 3,001,446.49 3,061,475.42 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการขายและบริหาร 

คาเส่ือมราคาสินทรัพย 717,612.00 717,612.00 717,612.00 717,612.00 717,612.00 
รวมค่าเส่ือมราคา 717,612.00 717,612.00 717,612.00 717,612.00 717,612.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

4,185,212.00 3,631,072.00 3,660,206.60 3,719,058.49 3,779,087.42 

เงนิสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

3,467,600.00 2,913,460.00 2,942,594.60 3,001,446.49 3,061,475.42 

 

 

 

 

 

 
ประมาณงบกาํไรขาดทุน 
ตารางที ่19   ประมาณการงบกําไรขาดทุน 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได้ 

รายไดจากการขายสินคา 9,630,360.00 10,497,092.40 11,651,772.56 13,166,503.00 15,141,478.45 
รวมรายได้ 9,630,360.00 10,497,092.40 11,651,772.56 13,166,503.00 15,141,478.45 
หัก – ตนทุนขายสินคา 8,354,304.00 7,101,158.40 7,172,169.98 7,316,503.48 7,463,759.24 
กาํไรขั้นต้น 1,276,056.00 3,395,934.00 4,479,602.58 5,849,999.52 7,677,719.21 
หัก – คาใชจายในการขาย
และบริหาร 

4,185,212.00  3,631,072.00  3,660,206.60  3,719,058.49  3,779,087.42  

กาํไรจากการดาํเนินงาน
ก่อนหักดอกเบีย้จ่าย 

- 2,909,156.00  - 235,138.00  819,395.98  2,130,941.03  3,898,631.79  

หัก – ดอกเบี้ยจาย 105,000.00 84,000.00 63,000.00 42,000.00 21,000.00 

กาํไรจากการดาํเนินงาน
ก่อนหักภาษเีงนิได้ 

- 3,014,156.00  - 319,138.00  756,395.98  2,088,941.03  3,877,631.79  

หัก – ภาษีเงินไดนติิบุคคล 0.00 0.00 113,459.40 417788.21 775526.36 
กาํไรสุทธิ - 3,014,156.00  - 319,138.00  642,936.58  1,671,152.82  3,102,105.43  

กาํไรสะสม - 3,014,156.00  - 3,333,294.00  - 2,690,357.42  - 1,019,204.60  2,082,900.83  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการงบกระแสเงินสด 
ตารางที ่20  ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
เงินสดรับจากการขายสินคา 9,630,360.00 10,497,092.40 11,651,772.56 13,166,503.00 15,141,478.45 
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เงินสดจายคาวัตถุดิบ
ทางตรงในการผลิต 

(3,103,200.00) (1,576,520.00) (2,602,285.00) (2,718,615.00) (2,774,273.00) 

เงินสดจายคาใชจายในการ
ผลิต 

(7,650,000.00) (5,502,500.00) (5,567,525.00) (6,698,875.50) (6,832,853.01) 

เงินสดจายคาใชจายในการ
ขายและบริหาร 

(3,467,600.00) (2,913,460.00) (2,942,594.60) (3,001,446.49) (3,061,475.42) 

เงินสดจายชําระคืนดอกเบ้ีย (105,000.00) (84,000.00) (63,000.00) (42,000.00) (21,000.00) 
เงินสดจายคาภาษีเงนิได 0.00 0.00 (113,459.40) (417,788.21) (775,526.36) 
กระแสเงนิสดสุทธิจาก
กจิกรรมดาํเนินงาน 

-4,695,440.00 420,612.40 
 

362,908.56   287,777.80 
 

1,676,350.66 
 

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 
เงินสดจายลงทุนใน
เคร่ืองจักรและอุปกรณการ
ผลิต 

(1,070,500.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจายลงทุนใน
เคร่ืองใชสํานักงาน 

(267,560.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจายลงทุนใน
ยานพาหนะ 

(2,250,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดสุทธิจาก
กจิกรรมลงทุน 

(3,588,060.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากการกูยืม 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินสดรับจากเจาของ 8,408,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินสดจายชําระคืนเงินกู (300,000.00) (300,000.00) (300,000.00) (300,000.00) (300,000.00) 
กระแสเงนิสดสุทธิจาก
กจิกรรมจัดหาเงนิ 

9,608,060.00 (300,000.00) (300,000.00) (300,000.00) (300,000.00) 

กระแสเงนิสดสุทธิ 1,324,560.00 120,612.40 62,908.56 -12,222.20 1,376,350.66 
บวก กระแสเงินสดตนงวด 0.00 1,324,560.00  120,612.40 183,520.96  171,298.76 
กระแสเงนิสดสุทธิปลาย
งวด 

1,324,560.00 120,612.40 183,520.96 171,298.76 1,547,649.42 

 
ประมาณการงบดุล 
ตารางที ่21   ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสดและเงินฝาก
สถาบันการเงิน 

1,324,560.00 120,612.40 183,520.96 171,298.76 1,547,649.42 
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การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
ตารางที ่22  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการการวเิคราะห์ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 
อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงนิ 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน(Current Ratio) 11.94 8.40 8.24 4.34 6.51 
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick Ratio) 4.98 1.47 1.49 0.81 2.82 
อตัราส่วนการวดัประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ 
อัตราหมุนเวียนของสินคา (Inventory Turnover) 4.00 3.42 2.57 2.89 2.60 
ระยะเวลาสินคาคงเหลือ(Inventory Turnover Period) 91.25 106.86 142.14 126.17 140.15 
อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร 2.67 3.68 5.55 18.35 25.88 
อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม 1.34 1.95 1.90 1.62 1.34 

สินคาคงเหลือ 2,088,576.00  2,078,986.20   2,793,042.50  2,529,125.87   2,865,939.81  
รายไดคางรับ 169,320.00 320,331.40 431,580.50 412,378.20 635,490.28 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,582,456.00 2,519,930.00 3,408,143.96 3,112,802.83 5,049,079.51 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
อุปกรณ-สุทธิ 3,611,448.00 2,854,836.00 2,098,224.00 717,612.00 585,082.00 
รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีน 

3,611,448.00 2,854,836.00 2,098,224.00 717,612.00 585,082.00 

รวมสินทรัพย์ 7,193,904.00 5,374,766.00 6,131,161.98 8,106,643.61 11,266,487.19 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 
ภาษีเงินไดคางจาย 0.00 0.00 113,459.40 417,788.21 775,526.36 
เงินกูระยะยาวท่ีกําหนด
ชําระใน 1ป 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 300,000.00 300,000.00 413,459.40 717,788.21 775,526.36 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
เงินกูระยะยาว 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหนีสิ้น 1,800,000.00 300,000.00 413,459.40 717,788.21 775,526.36 
ส่วนของเจ้าของ 
ทุน 8,408,060.00 8,408,060.00 8,408,060.00 8,408,060.00 8,408,060.00 
กําไรสะสม - 3,014,156.00  - 3,333,294.00  - 2,690,357.42  - 1,019,204.60  2,082,900.83  
รวมส่วนของเจ้าของ 5,393,904.00 5,074,766.00 5,717,702.58 7,388,855.40 10,490,960.83 
รวมหนีสิ้นและส่วนของ
เจ้าของ 7,193,904.00 5,374,766.00 6,131,161.98 8,106,643.61 11,266,487.19 
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อตัราส่วนวดัความสามารถในการก่อหนี ้
อัตราสวนแหงหน้ี (Debt Ratio) 25.02 5.58 6.74 8.85 6.88 
อัตราสวนแหงเงินทุน (Debt to Equity Ratio) 33.37 5.91 7.23 9.71 7.39 
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย(Interest Coverage 
Ratio) 

-27.71 -2.80 13.01 50.74 185.65 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหาร 
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย(ROA) -41.90 -5.94 10.49 20.61 27.53 
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน(ROE) -55.88 -6.29 11.24 22.62 29.57 
อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซนต) 13.25 32.35 38.45 44.43 50.71 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (เปอรเซนต) -30.21 -2.24 7.03 16.18 25.75 
ข้อมูลทางการเงนิจากการลงทุน 
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 1,227,197.50 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 36% 
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 3ป6เดือน 
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บทที ่8 
แผนฉุกเฉิน 

ตารางที ่23     แผนฉุกเฉิน 

ลาํดบั ลกัษณะปัญหา ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 
1. ยอดขายลดลงหรือไม

เปนไปตามเปาหมาย 
ยอดขายลดลงจากที่กําหนดไว 
สงผลกระทบทางดานการเงิน
ของกิจการ เชน ไมมีเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ เปนตน 

การลดตนทุนหรือคาใชจายที่
สิ้นเปลือง และมีการโฆษณาตรา
สินคาใหเปนที่รูจักมากขึ้น เพ่ือ
เปนการกระตุนยอดขาย 

2. วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมี
ราคาสูง 

ตนทุนคาวัตถุดิบสูงขึ้น ทําให
คาใชจายเพ่ิมขึ้นดวย 

กอนที่จะออกแบบ และสั่งผลิต 
กิจการควรหาแหลงวัตถุดิบ
สํารอง  เพ่ือหลีกเล่ียงการถูก
กดดันจากผูขายปจจัยการผลิต 

3. การขนสงมีปญหา ทําใหการสงมอบมีความลาชา 
หรือสินคาอาจชํารุด ขณะการสง
มอบ 

ติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ดานการขนสงอยางตอเน่ือง  
รับประกันและสงมอบสินคาใหม
ใหแกลูกคาที่ไดรับความเสียหาย 
อันเน่ืองมาจากสินคาชํารุด ทั้งน้ีก็
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบของ
กิจการ และเพ่ือสรางความม่ันใจ
ใหแกลูกคา 

4. ตนทุนในการจัดการสูง
กวาที่คาดไว 

ภาวะทางการเงินของกิจการ
ฝดเคือง 

หาตนตอสาเหตุของปญหา 
ตรวจสอบ และลดคาใชจายอื่นๆ
ที่ไมจําเปน กําหนดมาตรการ
ปองกันการใชเงินเกินงบประมาณ 
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ภาคผนวก ค 
ลงพื้นท่ี รานอุษา ตุกตา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

บทสัมภาษณของคุณอุระษา  เหลาโชติ 
ผูศึกษา :  ขอทราบประวัติและแนวคิดในการกอต้ังกิจการคะ 
คุณอุระษา   :  ตองการรายได อยากมีอาชีพม่ันคง เนื่องจากจังหวัด ราชบุรีเปนแหลงตุกตา ซ่ึงอาชีพ
ดั้งเดิมของดิฉัน กอนจะมาทําโรงงานตุกตาคือ เล้ียงสุกรคะ ท้ังนี้ดิฉันคิดวาตุกตาเปนวัตถุท่ีสามารถ
มอบความสุขใหผูอ่ืนได ประกอบกับมีญาติพี่นองท่ีมีความรูดานนี้ จึงไดเรียนรูกันภายในหมูเครือ
ญาติ 
ผูศึกษา : ทุนเร่ิมแรกท่ีใชในการกอต้ังกิจการ จํานวนเทาไหรคะ 
คุณอุระษา   :  เร่ิมตน 3,000 บาทคะ มีแคเงินจํานวน 3,000 บาทท่ีใชหมุนเวียนในกิจการ ลงทุนคร้ัง
แรกเลย คือ ซ้ือ ผา,ใยโพลิเอสเตอร,ริบบ้ิน,ตาและตัวลอคตา,อุปกรณตางๆคะ เร่ิมแรกเปนตุกตาหมี
ขนาด 10 นิ้ว จํานวนเงิน 3,000 บาท ทําไดประมาณ 50 ตัว โดยไมมีเคร่ืองจักร และมีการฝากขาย  
พ.ศ. 2531 ตอนนั้นยังไมมีคูแขงมากเทากับปจจุบันและยังไมมีชองทางการจัดจําหนายมากนัก ตอน
นั้นขายไดราคาตัวละ 60 บาท 
ผูศึกษา :  ขอทราบคูแขงทางการคา ท่ีมีผลกระทบตอกจิการ วามีผลกระทบมาก-นอยเพียงใด 
คุณอุระษา   :  ปจจุบันจํานวนหนารานมีท้ังหมด 17 แหง และมีแหลงผลิตตุกตาผาประมาณ 100 
แหงคะ สําหรับผลกระทบ มีปญหาตรงที่ ลูกคาไมไดเปรียบเทียบคุณภาพหรือความแตกตาง เปน
ตลาดท่ัวๆไป ลูกคาไมไดกังวลเพราะเนนขายถูก เนนขายปริมาณ เชน ตุกตาตามงานวัด ปาลูกโปง
คะ 
ผูศึกษา :  ขอทราบกลยุทธสวนประสมทางการตลาด หรือ 4P’s ประกอบไปดวย 
Product,Price,Place และ Promotion คะ 
คุณอุระษา   :  ดานผลิตภัณฑ ( Product )  มีท้ังออกแบบเอง และลูกคาสงแบบมาให โดยจะผลิตตาม
คําส่ังซ้ือ จึงไมมีปญหาการสตอกสินคาจนลาสมัย , ดานราคา ( Price )  มีการกําหนดราคาโดยดูจาก
ตนทุนผลิต แบงออกเปน คาวัตถุดิบและคาแรงงาน + คาดําเนินการ = 20%  เปนราคาสง/ตัว แตถา
เปนราคาปลีกพิจารณาจาก ปลีก+30 % ( ท้ังนี้ราคาสามารถยืดหยุนได ) , ดานชองทางการจัด
จําหนาย (Place) โดยมีหนารานตุกตา 2 แหง ขายเอง 50% สงใหกลุมหัตถกรรม จ.ราชบุรี 5 แหง 
จากท้ังหมด 17 แหง โดยสง 20 % ท่ีเหลือสงในกรุงเทพฯและตลาดตางจังหวัด 20% สงตามหาง
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โลตัส และอีก 10% คือสงออก อันไดแก ประเทศพมา,กัมพูชา ,อินเดียและดูไบ  เปนตน และดาน
การสงเสริมการขาย ( Promotion )  เนนนอยมาก มีบางเชน งานตุกตาเกรด B ที่ต่ํากวามาตรฐาน จะ
เก็บไวมอบใหกับเด็กในเทศกาลวันเด็ก 60-70 ที่ เปนตน 
ผูศึกษา : มาถึงข้ันตอนการผลิต ใชวัตถุดิบอะไรบางในการผลิตคะ? 
คุณอุระษา   :  ใชใยโพลิเอสเตอร เกรด A ( ยอมใชใยคุณภาพ เพราะพอยัดเขาไปจะใชจํานวนนอย
กวาและเบากวาใยคุณภาพตํ่า แตมีราคาสูงกวา )  , ผาชนิดตางๆ เชน ผาขนสัตว,ผาไมมีขน,ผารม,ผา
ขนเปยก ฯลฯ ,ตาและตัวลอคตา, อุปกรณตกแตงตา และถุงพลาสติกคะ 
ผูศึกษา :  สําหรับอุปกรณตกแตงตุกตานี่ ไดมาจากแหลงใดคะ 
คุณอุระษา   :  จากรานเอราวรรณ ผูจัดจําหนายวัตถุดิบตุกตาคะ 
ผูศึกษา :  เคร่ืองจักรท่ีใชไดแกเคร่ืองจักรใดบางคะ 
คุณอุระษา   :  จักรอุตสาหกรรม ,เคร่ืองตัดผา ,เคร่ืองตะกยุใย,เคร่ืองฉีดใยและเคร่ืองปมผาคะ 
ผูศึกษา : ข้ันตอนการทําตุกตามีทั้งหมดกี่ข้ันตอนคะ และมีข้ันตอนใดบาง? 
คุณอุระษา   :  มีทั้งหมด 5 ข้ันตอนคะ เร่ิมแรกมีการออกแบบตัวตุกตา เพื่อกําหนดแพทเทิรนหรือ
รูปแบบของตุกตาท่ีจะผลิต ข้ันตอนท่ีสอง คือ ข้ันตอนการตัดเย็บ เพื่อนํามาประกอบตุกตาใหเปน
ตัว  ข้ันตอนท่ีสาม คือ  การใสตาและท่ีล็อคตาและสงไปยังแผนกยัดใย จากน้ันก็สอยปดให
เรียบรอย ข้ันตอนท่ีส่ี แตงหนาตุกตาใหหนาตุกตาสวยข้ึนรูปและตกแตง และข้ันตอนสุดทาย คือ 
แพคใสถุง แบงสวนท่ีจะขายหนารานและขายสง 
ผูศึกษา :  จํานวนวัตถุดิบท่ีใชตอวัน ประมาณเทาไหรคะ 
คุณอุระษา   : เฉล่ีย 500 ตัว/วันคะท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ 
ผูศึกษา :  มีการแบงโครงสรางของฝายตางๆ ไดเปนกี่ฝายคะ และประกอบดวยฝายใดบาง 
คุณอุระษา   :  แบงออกเปน 5 แผนกคะ ไดแก  ฝายออกแบบ,ฝายวาดตัด,ฝายตัดเย็บ,ฝายยัดใยและ
ตรวจสอบและตกแตงคะ 
ผูศึกษา : คะ สุดทายนีด้ิฉันอยากทราบวา กจิการ อุษาตุกตา มจีุดแข็งและจุดออนในเรื่องใดคะ 
คุณอุระษา : คะ สําหรับจุดแข็ง คือ โรงงานในเครืออุษาตุกตามีทั้งหมด 4 โรง ดิฉันคิดวาการรวมกัน
เปนปกแผน รวมกันเปนความเขมแข็ง ทําใหสามารถควบคุมราคาวัตถุดิบท่ีไมแพงเกินไป สินคาดีมี
ราคาถูกกวาแบรนดอ่ืนคะ และสําหรับจุดออน ดิฉันคิดวาเร่ืองทําเลที่ตั้งคะ  
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ประวตัิผู้เขียน 
ช่ือ – สกลุ  นางสาวจุตนิันท  ตันติสาครเขต 
ทีอ่ยู่ 94/34-35 หมู 5 ตําบลบางร้ิน อําเภอเมือง จังหวดัระนอง 85000 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2552 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลายสายวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร จากโรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง 

พ.ศ. 2553 ศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ท่ัวไป            
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประวตัิผู้เขียน 
ช่ือ – สกลุ  นางสาวพัชราวดี  เอ่ียมสวัสดิ์ 
ทีอ่ยู่ 69/1 หมู 2 ตําบลแกงเส้ียน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2552 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนปลายสายวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร จากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ. 2553 ศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ท่ัวไป            
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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