
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์งานผ้าพื้นเมือง
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม
(การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขยีนแผนธุรกิจ)  ประจ าปกีารศึกษา 2561



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน) ประจ าปกีารศึกษา 2561



แหล่งเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน

ภายนอก
ได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด 
เป็นเงินจ านวน 13,000 บาท

ภายใน
ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว

สมาชิก จ านวน 5 คน คนละ 500 บาท
เป็นเงินจ านวน 2,500 บาท



นวัตกรรมของสินค้าและบริการ



นวัตกรรมของสินค้าและบริการ (กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม AI/PS)



การบริหารจัดการธุรกิจ  “ด้านการผลิต”

input 
รับออร์เดอร์จาก
ลูกค้า/ประชุมท า
ตัวอย่างด้วย

โปรแกรม AI/PS/
จัดซื้อวัตถุดิบ

process 
ผลิตสินค้าตามแบบ
ความต้องการของ
ลูกค้า/ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของ
ผลิตภัณฑ์/แก้ไข

output
ส่งมอบ
งานให้แก่
ลูกค้า



การบริหารจัดการธุรกิจ  “ด้านการตลาด”
ผลิตภัณฑ์ (Product)

ผลิตภัณฑ์งานผ้าพื้นเมือง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตด้วยมือ โดยใช้วัตถุดิบผ้า
พื้นเมือง เช่น ผ้าทอ, ผ้ายกเมืองนคร, ผ้าขาวม้า, ผ้าปาเต๊ะ และผ้าบาติก ฯลฯ 
น ามาท าเป็นผลิตภัณ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋าผ้า, พวงกุญแจ, ผ้าคลุมกล่องทิชชู, 
หมวก, เนคไท และชุดนอน เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์นี้ถูกสร้างขึ้นจากความ
ประณีต เพราะทุกชิ้นใช้ฝีมือและความตั้งใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์ของ
ชิ้นงาน และทุกชิ้นจะได้เอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)
มีหน้าร้านอยู่ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยตั้งอยู่ด้านหน้า
วิทยาลัย และนอกจากนี้ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจยังมีช่องทางออนไลน์ในการ
ขายผลิตภัณฑ์ โดยมีระบบสแกน QR-Code เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าดูข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งต่อไปในอนาคตอาจจะส่งสินค้าไปจ าหน่าย
ในห้างสรรพสินค้า หรือต่างประเทศอีกด้วย

ราคา (Price)
ราคาของผลิตภัณฑ์ จะเร่ิมต้นท่ี 39 – 499 บาท ซึ่ง
ราคาจะขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า, ผลิตภัณฑ์, รูปแบบ 
และขนาด

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ท าได้หลากหลายวิธี เช่น การโฆษณาบนสื่อออนไลน์ 
หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ออนไลน์, 
Line, Facebook, Twitter และInstagram เป็นต้น 
ซึ่งนอกจากนี้ก็จัดกิจกรรมเพื่อดึงดูผู้บริโภค เช่น 
ยิ่งแชะ ยิ่งแชร์ ย่ิงลด เป็นต้น



การบริหารจัดการธุรกิจ  “ด้านการตลาด”



การบริหารจัดการธุรกิจ  “ด้านการจัดการ”

นางสาวปาลติา  ชะนะ
ครูที่ปรึกษาธุรกิจ

นางสาวญาณิศา  คงหอม
ประธานธุรกิจ

นายปรมี  เทพจิตร์
รองประธานธุรกิจ

นางสาวอนุสรา  ยองขอด
ฝ่ายการขาย/การตลาด

นางสาวศศิพิมพ์  วัตร์สังข์
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวเกสรา  เอียดเหตุ
ฝ่ายการผลิต/จัดซื้อ

นางสาวอรอุมา  ส่งบ าเพ็ญ
ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี



การบริหารจัดการธุรกิจ  “ด้านการจัดการ”

- รับค าสั่งซื้อ
- ประชุมออกแบบส่งให้
ลูกค้าตรวจสอบ
- หากลูกค้าตกลง วางเงิน
มัดจ า 30%

- ผลิตสินค้าตามแบบท่ี
ลูกค้าตกลง

- ตรวจสอบสินค้าโดย
ครูท่ีปรึกษา

- ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า 
พร้อมรับเงินช าระเงินจาก
ลูกค้าในส่วนท่ีเหลือ

- แก้ไขสินค้า

ไม่ผ่าน

ผ่าน



การบริหารจัดการธุรกิจ  “ด้านการเงิน”
งบก าไรขาดทุน (ระยะเวลา 7 เดือน / ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562)

รายได้
ขายกระเป๋าผ้า 23,550
ขายกระเป๋าใส่โทรศัพท์ 2,250
ขายกระเป๋ากระจูด 2,450
ขายผ้าถุงปาเต๊ะ 2,250
ขายพวงกุญแจ 3,125
ขายที่ใส่กระดาษทชิชู 1,500
ขายกางเกงขาสามส่วน 1,000

รวมรายได้ท้ังสิ้น 36,125
รายจ่าย

ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ (ผ้า) 12,666
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,603
ค่าไฟฟ้า (น าส่งวิทยาลัยฯ) 1,603
ค่าแรงงาน 7,430

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 23,302
ก าไรสุทธิ 12,823



การบริหารจัดการธุรกิจ  “ด้านการเงิน”
อัตราก าไรข้ันต้น

(ขายสุทธิ – ต้นทุนขาย) x 100          = (36,125 – 12,600) x 100
ขายสุทธิ 36,125

อัตราก าไรขั้นต้น = 64.94 %

จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์งานผ้าพื้นเมือง มีอัตราก าไรขั้นต้นต่อยอดขายเท่ากับ 64.94 % หมายความว่า 
ยอดขาย 100 บาท จะมีก าไรขั้นต้น เท่ากับ 64.94 บาท และมีต้นทุนขาย เท่ากับ 35.06 (100 – 34.94)

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน x 100          =          12,823 x 100
ขายสุทธิ 36,125

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน =          35.50 %

จะเห็นได้ว่าในปีการศึกษา 2561 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์งานผ้าพื้นเมือง มีอัตราก าไรจากการด าเนินงาน 35.50 % หมายความว่า แสดง
ให้เห็นประสิทธิภาพในการหาก าไร โดยการเปรียบเทียบก าไรจากการด าเนินงาน กับยอดขายสุทธิ ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการหาก าไร หลังจาก หัก
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้ว ค่าแสดงตัวเลขในอัตราส่วนน้ีค่อนข้างสูง เพราะหมายถึงประสิทธิภาพในการหาก าไรจากการด าเนินงานได้ดี



การบริหารจัดการธุรกิจ  “ด้านการเงิน”
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

สินทรัพย์
วัสดุ อุปกรณ์ (หน่วย : บาท)

วัตถุดิบคงเหลือ 600
เตารีดไอน้ า 1,290
สินค้าคงเหลือ (กระเป๋ากระจูด) 1,350
สินค้าคงเหลือ (ผลิตภัณฑ์ผ้า) 4,450

7,690
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 7,690
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ทุน - ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์งานผ้าพื้นเมือง 7,690
บวก ก าไรสุทธิ 12,823
หัก ก าไรท่ีจัดสรรแล้ว - 12,823

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 7,690



การบริหารจัดการธุรกิจ  “ด้านการเงิน”
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ก าไรสุทธิ x 100               =          12,823 x 100
สินทรัพย์รวมถัวเฉล่ีย 7,690

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์           =           166.75

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์งานผ้าพื้นเมือง ในปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 166.75
หมายความว่า ถ้าธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์รวม 100 บาท จะสามารถบริหารสินทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดก าไรสุทธิ เท่ากับ 166.75 บาท

การวิเคราะห์ความเสี่ยงสินทรัพย์ต่อหนี้สิน

ธุรกิจมีสภาพคล่องในสินทรัพย์และหนี้สิน เพราะธุรกิจไม่มีลูกหนี้ และเจ้าหนี้เลย สามารถด าเนินธุรกิจด้วยสภาพคล่องได้
เป็นอย่างดี



ผลิตภัณฑ์ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์งานผ้าพื้นเมือง



ผลิตภัณฑ์ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์งานผ้าพื้นเมือง



ผลิตภัณฑ์ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์งานผ้าพื้นเมือง



ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ผลิตภัณฑ์งานผ้าพื้นเมือง
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช


