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แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ 

จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  Project-Based Learning กลุ่มผู้ประกอบการ
จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าเ ก่ียวกับ ดินถ้้าทองหลาง จังหวัดพังงา และมีการส่ง ตรวจที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ดินถ้้าทองหลางมีแร่เหล็กมากกว่าดินปกติ 4 เท่า 



แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ 

กลุ่มผู้ประกอบการ จึงน้าความรู้มาต่อยอดทางเชิงพาณิช โดยการน้ามาเป็นสาร
ช่วยติดสีผ้ามัดย้อมโดยใช้ขม้ินเป็นสีท่ีใช้ย้อม และได้มีการพัฒนา โดยการใช้สีจาก
ธรรมชาติท่ีหลากหลาย ข้ึน เช่น ได้แก่ สีชมพูจากแก้วมังกรแดง สีครามจากคราม 
สีม่วงจากกะหล้่าปลีม่วง  



กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดอันดามัน 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง  เพศชายและหญิง 
อายุระหว่าง 20-45 ปี 
 
กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ผู้บริโภคทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วงอายุระหว่าง 
20-60 ปี ไม่จ้ากัดเพศ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ผ้าแฮนด์
เมดหรือผ้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ รวมถึงวัตถุดิบและกระบวนการผลิตไม่ส่งผล
กระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม การด้าเนินกิจกรรมทางการตลาดของกิจการที่จะท้าให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ได้แก่ การจัดจ้าหน่ายและการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชยีลมีเดีย การจัดนิทรรศการหรือช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ  



รูปแบบของผลติภณัฑ ์ 
   (Product Model) 

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินเกิดจากการน้าผ้ามาท้าการผูก การรัด หรือการมัด 
เพ่ือสร้างลวดลายต่างๆ แล้วน้าไปแช่กับดินเพ่ือให้สีมีความคงทนต่อการ
ติดสีมากย่ิงข้ึน และท้าให้สีมีความแปลกตาจากสีท่ัวไป สร้างเอกลักษณ์
เฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน 



รูปแบบของผลติภณัฑ ์ 
   (Product Model) 

โดยผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินมี 2 ประเภท ได้แก่ เสื้อยืด และผ้าคลุมไหล่ มีทั้งหมด 4 สี 
ได้แก่ สีชมพูจากแก้วมังกรแดง สีครามจากคราม สีม่วงจากกะหล่้าปลีม่วง และสี
เหลืองจากขมิ้นชัน ซ่ึงได้ด้าเนินกิจกรรมทางการตลาดภายใต้ตราสินค้า “อีโค แฟบ
ริค” เป็นสัญลักษณ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจดจ้าตราสินค้าได้ สามารถสร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอ่ืนๆ อีกทั้งการระบุข้อมูลการใช้งานของผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นการแนะน้าแก่ผู้บริโภคในการน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และ
ปัจจุบันทางวิทยาลัยเทคนิคพังงาจะไปขอจดอนุสิทธิบัตรผ้าย้อมดินเพื่อไม่ให้มีการ
ลอกเลียนแบบ 



รูปแบบของผลติภณัฑ ์ 

   (Product Model) 

ผลิตภัณฑป์ระเภทอื่นๆ ท่ีกิจการวางแผนด้าเนินการผลิตไว้ในอนาคตของ
ห้างหุ้นส่วนสามัญอีโค แฟบริค เพ่ือให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ         
ท่ีเตรียมจะน้าออกสู่ตลาดให้มีหลากหลายมากยิ่งข้ึน อาทิ ผ้าปูโต๊ะ หมวก 
ชุดเดรสของสุภาพสตรี กางเกง เครื่องประดับ กระเป๋าถือ กระเป๋าดินสอ 
รวมถึงผ้าพันคอซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักได้ ถือได้ว่าเป็นการน้าผลิตภัณฑ์ของกิจการ
ไปสร้างมูลค่าเพ่ิมท้ังส้ิน 



ราคา (Price) 

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดิน ราคาขายปลีก 

  

เส้ือยืด  130 บาท 

  
  ผ้าคลุมไหล ่   150 บาท  

กลยุทธ์การตั้งราคา มีวัตถุประสงค์การตั้งราคาเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งรายอื่นในท้องตลาดได้ การตั้งราคาตามหลักจติวิทยาการตั้งราคาแบบ
เลขคู่เพ่ือให้ค้านวณง่าย ท้าให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าสินค้านั้นมีราคาไม่แพง
หรือได้รับการลดราคาแล้ว การตั้งราคาจากต้นทุนของวัตถุดิบท่ีน้ามาใช้ซึ่ง
กิจการได้น้ามาจากแหล่งวัตถุดิบในท้องถ่ินท้าให้วัตถุดิบมีต้นทุนต่้ า 
สามารถตั้งราคาให้กิจการมีก้าไรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนของ
กิจการ ราคาอยู่ในระดับท่ีลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้โดยง่ายและ
รวดเร็ว 



ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า (Place) 
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินของกิจการมีช่องทางในการจัดจ้าหน่ายสินค้าหลากหลายช่องทางมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ไปสู่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายทั้งในช่องทางตรงและทางอ้อม ดังน้ี 
 
 
  ช่องทางการจ้าหน่ายโดยตรง จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค โดยไม่ผ่านคนกลาง ได้แก่ 
  จ้าหน่ายตรง ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2  
 
  จ้าหน่ายส่ือโซเชียลมีเดียหรือส่ือออนไลน์ 

- แอปพลิเคช่ันอินสตาแกรม ภายใต้ช่ือ eco_fabric 
   
- แอปพลิเคช่ันเฟสบุ๊กแฟนเพจภายใต้ช่ือ Eco fabric  
 

     -      แอปพลิเคช่ันไลน์แอดโดยใช้ไอดี lsa6522  
 



2)  ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อมผ่านคนกลางเพื่อเป็นตัวแทนของกิจการในการจัดจ าหน่าย   
   - ร้านผ้าสวย ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110 
 
   - ร้านมูเทียร่า ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 82000 
 
   - ร้านไม้ไผ่ปันหยี ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 82000 
 
   - ร้านเกาะปันหยีวิลเลจ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 82000 
 
   - ร้านแพรพรรณ ถ.ท่าเรือใหม่-เมืองใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง 83110 
 
   - ร้านเพ่ือนนักเรียน ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ 81000 
 
   - ร้านโกกุ่ย เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง 85000 
    



2) ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อมผ่านคนกลางเพือ่เป็นตวัแทนของกิจการในการจัดจ าหน่าย 
อาทิ  
 

   - ร้านผ้าสวย ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110 
   - ร้านมูเทียร่า ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 82000 
   - ร้านไม้ไผ่ปันหยี ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 82000 
   - ร้านเกาะปันหยีวิลเลจ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 82000 
   - ร้านแพรพรรณ ถ.ท่าเรือใหม่-เมืองใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง 83110 
   - ร้านเพื่อนนักเรียน ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ 81000 
   - ร้านโกกุ่ย เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง 85000 
   - ร้าน อ.พาณิช ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต 83130 
   



กิจการมีวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมการตลาด โดยเน้นประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายรู้จักและเข้าใจในคุณค่าและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจลูกค้าท้าให้เกิด
ความต้องการและทดลองซ้ือสินค้า 

การสง่เสรมิการตลาด (Promotion)” 

 1)  ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook : Eco fabric 
 2)  ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line @ :  ECO FABRIC 
 3)  ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram : eco_fabric 
  



การสง่เสรมิการตลาด (Promotion)” 

จัดท้าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือบอกเล่าถึงคุณสมบัติของผ้าย้อมดินให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 



การสง่เสรมิการตลาด (Promotion)” 

         มกีารลดราคาในโอกาสพิเศษให้กับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดพังงาในราคาขายส่ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใน
จังหวัดพังงา หันมาใส่เสื้อผ้าผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น ที่กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



การสง่เสรมิการตลาด (Promotion)” 

การจัดบูธในการประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาต ิThe 2nd International Convention on Vocational 
Student’s Innovation Project 2017 ณ บ่อแสน วิลล่า แอนด์สปา จังหวัดพังงา ระหว่างวันท่ี 26 - 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2560  
 
 
 
 
 
  
  



การสง่เสรมิการตลาด (Promotion)” 

การจัดบูธน้าเสนอผลิตภัณฑ์ และจ้าหน่ายในงาน “การขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม” ภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 18 - 20 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช 



การสง่เสรมิการตลาด (Promotion)” 

        จัดบูธในการประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติ The 3rd International Convention on 
Vocational Student’s Innovation Project and MICE Forum 2018 ณ โรงแรมจอมเทียน การ์เด้นท์แอนด์รี
สอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันท่ี 7 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



การสง่เสรมิการตลาด (Promotion)” 

         การน้าเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ในการประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือกับ
สิงคโปร์ ในงาน Media Event ณ โรงแรมรอยัล รเิวอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 23 - 24 กันยายน 2561  
  



การสง่เสรมิการตลาด (Promotion)” 

ได้ท้าการทดสอบตลาดเพ่ือศึกษาความต้องการและ
ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า เ ป้าหมายหลักต่อ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ณ  Chongqing Technologyand 
Business Institute เ มืองฉงช่ิง  สาธาราณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันท่ี 
18 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 โดยมีพนักงานฝ่ายการตลาดของกิจการเป็นผู้
น้า เสนอ ข้อ มูลขอ งผ ลิต ภัณฑ์ ใ ห้กั บก ลุ่ม ลูกค้ า
เป้าหมาย  
 
  



การสง่เสรมิการตลาด (Promotion)” 

ประชาสัมพันธ์ทางส่ือโทรทัศน์ช่อง 5 ในรายการอาชีวะคนเก่ง ในวันเสาร์ท่ี 13 ตุลาคม 2561 
เวลา 15.30 - 15.55 น. 



ขั้นตอนการผลติ 



ด้านการผลิต สมาชิกกลุ่มเป็นนักเรียนในโครงการเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยเทคนิคพังงา ซ่ึงมีการเรียนการสอนรูปแบบ Project-based  
เอกลักษณค์วามเป็นไทยและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ 
ภาษาจีน 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีโค แฟบริค มีศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์20 แห่ง ห้างสรรพสินค้า NK 
Shopping Mall ซ่ึงเป็นผู้สนับสนุนหลักของกิจการ ท้าให้ลูกค้าที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์
สามารถเข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 



สมาชิกกลุ่มตระหนักถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น การรักษาส่ิงแวดล้อมจากการ
เลือกใช้วัตถุดิบ 
 
สมาชิกกลุ่มมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตอบสนองต่อความ
พึงพอใจของผู้บริโภคยิ่งขึ้น 
 
มีการวางแผนการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบและชัดเจน 
 
ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าแฮนด์เมดหรือสินค้างานฝีมือ จึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์  

การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 



ผลิตภัณฑ์มีการออกแบบรูปร่างอย่างสวยงาม แสดงถึงเอกลักษณ์ที่มี
ลักษณะจ้าเพาะของาท้องถ่ิน 
 
กิจการมีความสามารถในการปรับตัวให้อยู่ได้กับสถานการณ์ทางการตลาดที่
เปล่ียนแปลง  
 
ดินถ้้าทองหลาง เป็นดินที่มีอยู่เฉพาะในท้องถ่ินของจังหวัดพังงา มี
เอกลักษณ์พิเศษคือมีปริมาณแร่ธาตุเหล็กสูงกว่าดินทั่วไป  
 
วัตถุดิบหลักคือ แก้วมังกรแดง คราม กะหล้่าปลีม่วง ขมิ้นชันและดินจาก
ต้าบลถ้้าทองหลาง ซ่ึงเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถ่ิน  

การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 



ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินของกิจการเกิดจากแนวคิดการคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครท้ามาก่อน 

การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 



การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

ห้างหุ้นส่วนอีโค แฟบริค ไม่มีลูกค้าประจ้า การผลิตท้าได้ไม่เต็มที่ เป็นการผลิต
เพ่ือรอการจัดจ้าหน่าย 

 
ประสบการณ์ในการท้าธุรกิจของผู้ประกอบการณ์มีค่อนข้างน้อยท้าให้มีความ
เส่ียงในการด้าเนินธุรกิจ 
 
ช่วงเวลาในการดูแลการผลิตและจัดจ้าหน่ายมีข้อจ้ากัดเน่ืองจากภาระด้าน
การศึกษาท้าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
 
เป็นประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีขายทั่วไป เน่ืองจากได้รับความนิยมอย่างมาก ดังน้ัน
กิจการต้องเน้นการสร้างตราสินค้าเพ่ือให้เกิดความแตกต่างและความน่าเช่ือถือ  
 



การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

ข้ันตอนการผลิตต้องใช้ระยะเวลา ไม่สามารถผลิตได้
คราวละมากๆ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากงานฝีมือ
หรือผลิตภัณฑ์ผ้าแฮนดเ์มด 



การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

 
 

กลุ่มนักท่องเที่ยวซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักมีความช่ืนชอบในผ้าไทย      
ชอบการแต่งตัว และมีก้าลังซ้ือสูง จึงท้าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินได้รับความสนใจ
จากผู้บริโภคชาวไทยและต่างประเทศเป็นอย่างดี 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญอีโค แฟบริค ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ การจัดจ้าหน่ายสินค้า ณ สาธาราณรัฐประชาชนจีน เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน 
 
ห้างหุ้นส่วนอีโค แฟบริค ได้รับการส่งเสริมจากวิทยาลัยเทคนิคพังงาและ
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการอบรมให้ความรู้ในด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 



การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

วิทยาลัยเทคนิคพังงาได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษากลุ่มวิสาหกิจเร่ิมต้น  (Start up club)  ของจังหวัด
พังงาและได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการวิสาหกิจเร่ิมต้น Start up  จังหวัดพังงาเป็นเงิน 20,000 
บาท ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 
วิทยาลัยเทคนิคพังงาได้เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 
มีความร่วมมืออันดีระหว่างห้างหุ้นส่วนอีโค แฟบริค กับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้การ
สนับสนุนแก่กิจการ 
 
 



การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

 
 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเศรษฐกิจของ
ประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีท้าให้สินค้าสามารถด้าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดได้โดยง่าย 
 
ในปัจจุบันผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่นิยมใช้สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม
ดินจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง 
 
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินมีผลต่อผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคมักไม่
รู้จักผลิตภัณฑ์นี้ เพราะมีการน้าเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
แปลกใหม่และมีลักษณะจ้าเพาะ  
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

 
 

ธุรกิจผ้าย้อมดินได้รับการสนับสนุนจากห้างสรรพสินค้า NK 
Shopping Mall ในการรับสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินไปวาง
จ้าหน่ายในห้างสรรพสินค้า NK Shopping Mall โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 
 
 
 
 



การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

 มีผู้ประกอบการมากรายในตลาดที่ท้าผลิตภัณฑ์สินค้าประเภท
เดียวกัน ทั้งกลุ่มผู้ผลิตชุมชนในเขตและนอกเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ทั้ง
ยังมีความสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้คล้ายคลึงกัน 
 
ในช่ วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนัก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของดิน 
เนื่องจากเกิดการชะล้างแร่ธาตุในดิน ท้าให้ประสิทธิภาพในการใช้เป็น
สารช่วยติดสีลดน้อยลง 
 
ทัศนคติของผู้บริโภคไทยส่วนใหญ่ยังยึดติดกับสินค้าแบรนด์ดัง ที่มี
ราคาสูง ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมตามยุคสมัย 



การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

  ความต้องการของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาท้าให้กิจการ
จ้า เป็นต้องพัฒนารูปแบบสินค้ า และสี สัน ต่า ง ๆ เพื่ อให้
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินมีความสามารถในการเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายยิ่งขึ้น 
 
ความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อกิจการยังมีน้อยท้าให้ต้องใช้
ความพยายามในการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงและได้รับการยอมรับ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 



  

การพยากรณ์ยอดขาย 
 สินค้าชนิดท่ี 1 ชื่อสนิค้า: เสือ้ยดื ราคาขายต่อหน่วย 130 บาท 

การพยากรณย์อดขายรายเดอืน ในปีท่ี 1-3 



  
เดือน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
จ้านวนท่ีขาย ยอดขาย (บาท) จ้านวนท่ีขาย ยอดขาย (บาท) จ้านวนท่ีขาย ยอดขาย (บาท) 

พฤษภาคม 150 19,500 270 35,100 500 65,000 

มิถุนายน 220 28,600 360 46,800 650 84,500 

กรกฎาคม 370 48,100 420 54,600 890 115,700 

สิงหาคม 280 36,400 370 48,100 720 93,600 

กันยายน 170 22,100 290 37,700 640 83,200 

ตุลาคม 310 40,300 330 42,900 700 91,000 

พฤศจิกายน 420 54,600 570 74,100 900 117,000 

ธันวาคม 500 65,000 850 110,500 1,250 162,500 

มกราคม 470 61,100 700 91,000 1,100 143,000 

กุมภาพันธ์ 300 39,000 470 61,100 990 128,700 

มีนาคม 270 35,100 320 41,600 650 84,500 

เมษายน 340 44,200 450 58,500 850 110,500 

รวม 3,800 494,000 5,400 702,000 9,840 1,279,200 
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ยอดขายเสือ้ ปีที่ 1 

กราฟแสดงยอดขาย 
 สินคา้ชนดิที ่1 ชื่อสนิคา้: เสื้อยดื 

กราฟที ่1 กราฟแสดงยอดขายเสือ้ ปีที ่1 



กราฟที ่2 กราฟแสดงยอดขายเส้ือ ปีที่ 2 
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ยอดขายเสือ้ ปีที่ 2 



กราฟที่ 3 กราฟแสดงยอดขายเส้ือ ปีที่ 3 
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ยอดขายเสือ้ ปีที่ 3 



  
เดือน 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
จ้านวนท่ีขาย ยอดขาย (บาท) จ้านวนท่ีขาย ยอดขาย (บาท) จ้านวนท่ีขาย ยอดขาย (บาท) 

พฤษภาคม 250 37,500 690 103,500 1,000 150,000 
มิถุนายน 330 49,500 870 130,500 1,300 195,000 
กรกฎาคม 650 97,500 1,300 195,000 1,800 270,000 
สิงหาคม 480 72,000 1,150 172,500 1,500 225,000 
กันยายน 320 48,000 1,000 150,000 1,000 150,000 
ตุลาคม 710 106,500 1,050 157,500 1,700 255,000 
พฤศจิกายน 850 127,500 1,720 258,000 1,950 292,500 
ธันวาคม 1,000 150,000 2,000 300,000 2,900 435,000 
มกราคม 920 138,000 1,800 270,000 2,780 417,000 
กุมภาพันธ์ 620 93,000 1,650 247,500 2,340 351,000 
มีนาคม 310 46,500 980 147,000 1,500 225,000 
เมษายน 440 66,000 1,100 165,000 1,790 268,500 

รวม 6,880 1,032,000 15,310 2,296,500 21,560 3,234,000 

สินคา้ชนดิที ่2  ชื่อสนิคา้: ผ้าคลมุไหล ่ ราคาหนว่ยละ 150 บาท 

การพยากรณย์อดขายรายเดอืน ในปทีี ่1-3 



สินค้าชนิดที่ 2 ชื่อสินค้า: ผ้าคลุมไหล ่
กราฟที่ 4 กราฟแสดงยอดขายผ้าคลุมไหล ่ปีที่ 1 
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ยอดขายผา้คลมุไหล ่ปีที่ 1 



กราฟที่ 5 กราฟแสดงยอดขายผ้าคลมุไหล่ ปีที่ 2 
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ยอดขายผา้คลมุไหล ่ปีที่ 2 



กราฟที่ 6 กราฟแสดงยอดขายผ้าคลมุไหล ่ปีที่ 3 
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ยอดขายผ้าคลุมไหล่ ปีท่ี 3 



รายการ 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

เสื้อยืด ผ้าคลุมไหล่ เสื้อยืด ผ้าคลุมไหล่ เสื้อยืด ผ้าคลุมไหล่ 

ปริมาณขาย (ช้ิน) 3,800 6,880 5,400 15,310 9,840 21,560 

มูลค่าขาย (บาท) 494,000 1,032,000 702,000 2,296,500 1,279,200 3,234,000 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 14.90 19.84 21.99 

จุดคุ้มทุน 2,855 2,792 3,188  3,343 3,602 3,879 

การวเิคราะหจ์ดุคุม้ทนุ 



ผลประกอบการจรงิ 
งบทดลอง 

วันที่    31  พฤษภาคม  2561       

ชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชี เดบิต เครดิต 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

เงินสด 101 166,850 -     
อุปกรณ์การผลิต 104 48,630 -     
ทุน – เงินอุดหนุน 301     100,000 - 
รายได้จากการขายเสื้อยืด 401     65,000 - 
รายได้จากการขายผ้าคลุมไหล ่ 402     348,000 - 
ค่าวัตถุดิบเสื้อยืด 501 24,500 -     
ค่าวัตถุดิบเสื้อคลุมไหล ่ 502 162,800 -     
ค่าคอมมิชชั่นจากการขายเสื้อยืด 503 7,020 -     
ค่าคอมมิชชั่นจากการขายผ้าคลุมไหล ่ 504 50,100 -     
เงินเดือน 505 16,500 -     
ค่าแรงการผลิตเสื้อยืด 506 7,500 -     
ค่าแรงการผลิตผ้าคลุมไหล ่ 507 22,000 -     
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 508 2,500 -     
ค่าขนส่ง 509 2,100 -     
ค่าสาธารณูปโภค 510 600 -     
ค่าบรรจุภัณฑ ์ 511 1,900 -     
            

    513,000 - 513,000 - 
            



ช่ือบัญชี เลขท่ี
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

เงินสด 101 319,050 -     
อุปกรณ์การผลิต 104 48,630 -     
ทุน – เงินอุดหนุน 301     100,000 - 
ก้าไรสะสม 302     115,480 - 
รายได้จากการขายเส้ือยืด 401     93,600 - 
รายได้จากการขายผ้าคลุมไหล่ 402     412,000 - 
ค่าวัตถุดิบเส้ือยืด 501 26,500 -     
ค่าวัตถุดิบเส้ือคลุมไหล่ 502 190,500 -     
ค่าคอมมิชช่ันจากการขายเส้ือยืด 503 7,900 -     
ค่าคอมมิชช่ันจากการขายผ้าคลุมไหล่ 504 55,300 -     
เงินเดือน 505 16,500 -     
ค่าแรงการผลิตเส้ือยืด 506 15,000 -     
ค่าแรงการผลิตผ้าคลุมไหล่ 507 33,200 -     
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 508 2,500 -     
ค่าขนส่ง 509 3,300 -     
ค่าสาธารณูปโภค 510 600 -     
ค่าบรรจุภัณฑ์ 511 2,600 -     
            

    721,580 - 721,580 - 
            

งบทดลอง 

วันท่ี    30  มิถุนายน  2561 



งบทดลอง 

วันที่    31  กรกฎาคม  2561       

ชื่อบัญชี เลขท่ี
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

เงินสด 101 440,230 -     

อุปกรณ์การผลิต 104 48,630 -     

ทุน – เงินอุดหนุน 301     100,000 - 

ก้าไรสะสม 302     267,680 - 

รายได้จากการขายเสื้อยืด 401     97,500 - 

รายได้จากการขายผ้าคลุมไหล่ 402     360,000 - 

ค่าวัตถุดิบเสื้อยืด 501 36,750 -     

ค่าวัตถุดิบเสื้อคลุมไหล่ 502 177,600 -     

ค่าคอมมิชชั่นจากการขายเสื้อยืด 503 7,020 -     

ค่าคอมมิชชั่นจากการขายผ้าคลุมไหล่ 504 56,500 -     

เงินเดือน 505 16,500 -     

ค่าแรงการผลิตเสื้อยืด 506 11,250 -     

ค่าแรงการผลิตผ้าคลุมไหล่ 507 24,000 -     

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 508 1,900 -     

ค่าขนส่ง 509 2,100 -     

ค่าสาธารณูปโภค 510 600 -     

ค่าบรรจุภัณฑ์ 511 2,100 -     

            
    825,180 - 825,180 - 
            



งบทดลอง 
วันที่    31  สิงหาคม  2561    

ชื่อบัญชี เลขท่ี
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

เงินสด 101 546,830 -     

อุปกรณ์การผลิต 104 48,630 -     

ทุน – เงินอุดหนุน 301     100,000 - 

ก้าไรสะสม 302     388,860 - 

รายได้จากการขายเสื้อยืด 401     91,000 - 

รายได้จากการขายผ้าคลุมไหล่ 402     345,000 - 

ค่าวัตถุดิบเสื้อยืด 501 34,300 -     

ค่าวัตถุดิบเสื้อคลุมไหล่ 502 170,200 -     

ค่าคอมมิชชั่นจากการขายเสื้อยืด 503 13,000 -     

ค่าคอมมิชชั่นจากการขายผ้าคลุมไหล่ 504 51,000 -     

เงินเดือน 505 16,500 -     

ค่าแรงการผลิตเสื้อยืด 506 10,500 -     

ค่าแรงการผลิตผ้าคลุมไหล่ 507 23,000 -     

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 508 4,500 -     

ค่าขนส่ง 509 3,000 -     

ค่าสาธารณูปโภค 510 600 -     

ค่าบรรจุภัณฑ์ 511 2,800 -     
            

    924,860 - 924,860 - 

            



งบทดลอง 

วันที่    30  กันยายน  2561       

ชื่อบัญชี เลขท่ี
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

เงินสด 101 616,030 -     

อุปกรณ์การผลิต 104 48,630 -     

ทุน – เงินอุดหนุน 301     100,000 - 

ก้าไรสะสม 302     495,460 - 

รายได้จากการขายเสื้อยืด 401     78,000 - 

รายได้จากการขายผ้าคลุมไหล่ 402     285,000 - 

ค่าวัตถุดิบเสื้อยืด 501 29,400 -     

ค่าวัตถุดิบเสื้อคลุมไหล่ 502 140,000 -     

ค่าคอมมิชชั่นจากการขายเสื้อยืด 503 15,600 -     

ค่าคอมมิชชั่นจากการขายผ้าคลุมไหล่ 504 57,000 -     

เงินเดือน 505 16,500 -     

ค่าแรงการผลิตเสื้อยืด 506 9,000 -     

ค่าแรงการผลิตผ้าคลุมไหล่ 507 19,000 -     

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 508 2,500 -     

ค่าขนส่ง 509 2,100 -     

ค่าสาธารณูปโภค 510 600 -     

ค่าบรรจุภัณฑ์ 511 2,100 -     
            

    958,460 - 958,460 - 

            



งบทดลอง 

วันที่    31  ตุลาคม  2561       

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

เงินสด 101 690,530 -     

อุปกรณ์การผลิต 104 48,630 -     

ทุน – เงินอุดหนุน 301     100,000 - 

ก้าไรสะสม 302     564,660 - 

รายได้จากการขายเสื้อยืด 401     97,500 - 

รายได้จากการขายผ้าคลุมไหล่ 402     255,000 - 

ค่าวัตถุดิบเสื้อยืด 501 36,750 -     

ค่าวัตถุดิบเสื้อคลุมไหล่ 502 125,800 -     

ค่าคอมมิชชั่นจากการขายเสื้อยืด 503 18,200 -     

ค่าคอมมิชชั่นจากการขายผ้าคลุมไหล่ 504 45,000 -     

เงินเดือน 505 16,500 -     

ค่าแรงการผลิตเสื้อยืด 506 11,250 -     

ค่าแรงการผลิตผ้าคลุมไหล่ 507 17,000 -     

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 508 2,500 -     

ค่าขนส่ง 509 2,100 -     

ค่าสาธารณูปโภค 510 600 -     

ค่าบรรจุภัณฑ์ 511 2,300 -     
            

    1,017,160 - 1,017,160 - 

            







กลุ่มเป้าหลักซ่ึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดอันดามันมีขนาดใหญ่ มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนมาท่องเที่ยวอยู่เสมอ ส่งผลให้กิจการมีลูกค้าอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยังมีก าลังซ้ือ
สูง 

มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากถึง 
19 ช่องทาง  



กลุม่เป้าหลกัซึง่เป็นกลุม่นักทอ่งเท่ียวใน 5 จงัหวดัอันดามันมีขนาดใหญ ่มีการสบัเปลี่ยน
หมุนเวียนมาท่องเท่ียวอยูเ่สมอ สง่ผลให้กิจการมีลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง อีกทัง้ยังมีก าลงัซือ้
สงู 

มีชอ่งทางการจดัจ าหน่ายท่ีอยู่ในแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวมากถงึ 
19 ชอ่งทาง  

ราคาของผลิตภัณฑ์ย่อมเยา ส่งผลง่ายต่อการตัดสอนใจซื้อ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

มีต้นทุนในการผลิตนอ้ย ท าให้กิจการมีผลก าไรสูง 

ผลิตภัณฑ์ใช้สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุม่คนที่ชื่นชอบ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่ไม่ตกสีและมีคุณภาพ 

กระแสนิยมหรือเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
โดยเฉพาะกับสินค้าแฟชั่นไม่ส่งผลต่อผลิตภณัฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่
ขายได้ทุกยุคทุกสมัย 
















