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1248121 : สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
ค าส าคญั : ไข่เคม็(Salted  egg)/ ไข่เคม็สมุนไพรพฤกษา/ แผนธุรกิจ 
 แววดาว  แผนสมบูรณ์ : ไข่เคม็สมุนไพรพฤกษา (SALTED   EGG  HERB)  อาจารยท์ี่
ปรึกษา : ผศ.นภนนท ์  หอมสุด.  50 หนา้. 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 ธุรกิจไข่เคม็สมุนไพรพฤกษาเป็นธุรกิจที่เก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพือ่เป็นการเพิม่มูลค่าใหก้บัวตัถุดิบที่มีเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงใชภู้มิปัญญาชาวบา้นในการถนอม
อาหารที่มีมาอยา่งยาวนาน  เหมาะส าหรับผูบ้ริโภคทุกวยั  มี รูปแบบของผลิตภณัฑท์ีห่ลากหลาย
แตกต่างจากคู่แข่งสามารถเก็บไวไ้ดน้านและเป็นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจของตนเองภายในชุมชน
เพือ่ที่จะผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดและเพิม่การขยายสาขาออกไปทัว่ภูมิภาค  
 ส าหรับการศึกษาสถานการณ์ทางการตลาดและการแข่งขนั ของไข่เคม็สมุนไพรพฤกษา  
พบวา่ปัจจยัต่างๆ ทั้งในเร่ืองสถานที่ตั้ง  ความพร้อม  ความรู้และความเช่ียวชาญเอ้ืออ านวยต่อการ
ประกอบธุรกิจเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากในเขตพื้นที่อ  าเภอ อู่ทองประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ดงันั้น  วตัถุดิบในการผลิตจึงมีเป็นจ านวนมากและราคายอ่มเยาว ์
 การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการบริหารจดัการ เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว จดทะเบียนใน
นามของ นางสาว แววดาว  แผนสมบูรณ์  รวมทั้งมีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถตรงกบัสายงานของธุรกิจ 
 การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของ ไข่เคม็สมุนไพรพฤกษา ใชเ้งนิลงทุนทั้งส้ิน 
450,000 บาท โดยแบ่งเป็นโครงสร้างทางการเงินในสดัส่วน ทุนของเจา้ของ 78% และสดัส่วน
หน้ีสิน 22%  
 การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน พบวา่ ธุรกิจมีระเวลาการคืนทุน 3 ปี 9 เดือน   อตัรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ  21.16%  และมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิในปีแรก  265,833.24  บาท แสดง
ใหเ้ห็นวา่ธุรกิจมีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปไดท้างการเงิน 
 
 
 
คณะวิทยาการจดัการ    มหาวิทยาลยัศิลปากร              ปีการศึกษา 2551 
ลายมือช่ือนกัศึกษา................................................... 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา..................................................... 



 ง 

กิตติกรรมประกาศ 
 

แผนธุรกิจเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี เน่ืองจากผูเ้ขียนไดรั้บความกรุณาอยา่งยิง่จากอาจารย์
ดร.ธนินทรั์ฐ  รัตนพงศภ์ิญโญ  และผูช่้วยศาสตราจารยน์ภนนท ์ หอมสุด  อาจารยท์ี่ปรึกษา ในการ
ท าแผนธุรกิจคร้ังน้ีรวมถึงอาจารยณ์ฐวฒัน์   ปิลนัธนานนท ์  ประธานกรรมการสอบ   ที่ไดใ้ห้
ค  าแนะน าในการท าแผนธุรกิจแก่ผูเ้ขียนเป็นอยา่งดี 

ขอบพระคุณพอ่แม่และครอบครัวที่ใหค้วามรัก  ความไวว้างใจ  การศึกษาที่ดี พร้อม
ทั้งก าลงัใจ ค าแนะน าและการสนบัสนุนในทุกๆ  เร่ืองแก่ผูเ้ขียน 

ขอบคุณอาจารยป์ระไพพมิพ ์ สุธีวสินนนท ์ ที่ไดใ้หค้  าแนะน าเกี่ยวกบัแผนการเงิน   
ขอบคุณแม่คุณบุญมี  อินอ านวย  ที่มอบความรู้เกี่ยวกบัการท าไข่เคม็และเป็นตน้แบบ

ของคนที่มุ่งมัน่  ขยนัและไม่หยดุน่ิงเพือ่การสร้างส่ิงใหม่ๆ 
ขอบคุณเพือ่นๆ ทุกคนที่คอยใหค้  าแนะน าและความช่วยเหลือในทุกๆ เร่ืองตลอด

ระยะเวลา 4 ปีที่ผา่นมา ขอบคุณป้าแนนส าหรับความช่วยเหลือในการท าแผนธุรกิจ  
ทา้ยที่สุดน้ี คุณความดีและกุศลที่พงึบงัเกิดจากแผนธุรกิจเล่มน้ี ผูเ้ขียนขอมอบแด่พอ่

แม่ ครูอาจารยท์ี่ใหค้วามรู้ทุกท่าน และเพือ่นๆทุกคน 
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บทที่ 1 
 

วัตถุประสงค์ในการน าเสนอธุรกิจ 
 

แผนธุรกิจ ไข่เคม็สมุนไพรพฤกษาเป็นการน าเสนอแผนธุรกิจน้ีต่อ ธนาคารกรุงไทย 
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อ  
1. เพือ่ขอสินเช่ือในการด าเนินธุรกิจ 
2. เพือ่การวางแผนด าเนินงานของธุรกิจ 
3. เพือ่การศึกษาลกัษณะการเขียนแผนธุรกิจ 
4. เพือ่อธิบายขั้นตอนของการด าเนินงาน 
5. เพือ่น าแผนธุรกิจไปใชจ้ริงในการประกอบการ 
6. เพือ่วางแผนในการขยายกิจการ 

 
โดยมีเงื่อนไขดังนี้ คอื 
1.กจ านวนเงินสินเช่ือที่ขอรับการสนบัสนุนจ านวน 100,000 บาท 
2.กวตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือเพือ่ใชใ้นการลงทุน 
4.กการผอ่นช าระคืนเงินตน้ ผอ่นช าระเป็นรายเดือน ซ่ึงจ านวนเงินผอ่นช าระดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 
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บทที่ 2 
 

ความเป็นมาของธุรกิจ 
 

การแปรรูปอาหารจากไข่เป็ดมีวธีิที่นิยมท ากนัมากก็คือ การท าไข่เคม็ ซ่ึงท าจากไข่เคม็
ในน ้ าเกลือ ไข่เคม็ดินสอพองหรือกระทัง่การท าไข่เคม็ดว้ยดินปลวก  ไข่เคม็ท าไดไ้ม่ยากและ
จ าหน่ายไดง่้าย ซ่ึงไข่เคม็เป็นอาหารบริโภคสะดวกน ามาประกอบอาหารไดห้ลายอยา่ง และมีความ
ตอ้งการของตลาดกวา้งขวาง การท าไข่เคม็จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการประกอบธุรกิจและยงั
ช่วยเพิม่มูลค่าผลผลิตของเกษตรกรอีกทางหน่ึงดว้ย 

เน่ืองจากพื้นที่ในเขตอ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี  มีผูเ้ล้ียงเป็ดเป็นจ านวนมากท า
ใหป้ริมาณไข่เป็ดมีจ านวนมาก (กรมปศุสตัวอ์  าเภออู่ทอง สุพรรณบุรี  2551:3)  และเป็นพื้นที่ที่
เหมาะแก่การท านาดงันั้นจึงมีพื้นที่ในการท านาเป็นจ านวนมากและในขณะเดียวกนัเกษตรกรก็ได้
เล้ียงเป็ดไวเ้พือ่ปราบหอยเชอร่ีอีกทั้งยงัไดไ้ข่ไวบ้ริโภค  เม่ือมีจ านวนมากขึ้น จึงไดน้ าไข่เป็ดมาแปร
รูปผลิตภณัฑเ์พือ่ยดือายขุองไข่เคม็ใหเ้ก็บไวรั้บประทานไดน้าน  ซ่ึงแหล่งวตัถุดิบนั้นหาไดง่้าย
ภายในชุมชน รวมทั้งมีความหลากหลายของ การน าสมุนไพรไทยมาประยกุตร์วมกนัเพือ่สุขภาพ
ของผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

การถนอมอาหารนบัเป็นการแกปั้ญหาผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากเกินความตอ้งการ
ของตลาด โดยการยดือายรุะยะเวลาในการเก็บรักษาผลผลิตไม่ใหเ้กิดความเสียหาย ซ่ึงจะส่งผลให้
เกษตรกรตอ้งขายผลผลิตทางการเกษตรในราคาต ่ากวา่ปกติ    เป็นการยดือายรุะยะเวลาในการเก็บ
รักษาและค่อย ๆ ทยอยส่งสินคา้เขา้สู่ตลาด  ส่งผลดีต่อเกษตรกรผูผ้ลิตในดา้นการรักษาเสถียรภาพ
ของราคาผลผลิตไม่ใหต้กต ่าเกินความเป็นจริง  นอกจากน้ี การถนอมอาหารยงัเป็นการเพิม่มูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งยงัเป็นการเพิม่ความหลากหลายของรูปแบบอาหารที่ใชบ้ริโภค  การ
ผลิตไข่เคม็ถือเป็นเทคโนโลยชีาวบา้นวธีิหน่ึงที่ท  ากนัมานานจนถึงทุกวนัน้ี โดยเร่ิมแรกจุดประสงค์
ในการท าไข่เคม็นั้น เพือ่เป็นการยดือายกุารเก็บของไข่เป็ดซ่ึงเหลือจากการบริโภคสด ต่อมาความ
นิยมในการบริโภคไข่เคม็มีมากขึ้น จนพฒันาจากการผลิตไข่เคม็เพือ่การบริโภคในครัวเรือนมาเป็น
ผลิตภณัฑเ์พือ่การคา้ ซ่ึงการจ าหน่ายอาจจะเป็นในรูปของผลิตภณัฑไ์ข่เคม็เพือ่การรับประทาน
โดยตรงหรือน าไปท าเป็นไสข้นม เช่น ขนมเป๊ียะ ขนมเตา้สอ้  ขนมโมจิ  ขนมไหวพ้ระจนัทร์ ขนม
บะ๊จ่าง  ตลอดจนใชเ้ป็นส่วนประกอบในอาหารหลากหลายชนิดหรือน าไปเป็นของฝากก็ได ้ 
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ข้อมูลกิจการ 
ร้านไข่เคม็สมุนไพรพฤกษาถูกจดัตั้งโดยการน าแนวคิดของภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่น าการ

ถนอมอาหารมาประยกุตเ์ขา้กบัสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณต่างๆ มากมาย  เพือ่น าเสนอผลิตภณัฑท์ี่
มีความแตกต่างและเป็นการเพิม่มูลค่าของวตัถุดิบที่มีเป็นจ านวนมากภายในทอ้งถิ่น 

ซ่ึงที่ตั้งของร้านอยูใ่นบริเวณที่เป็นศูนยก์ลางของการซ้ือขายและราคาของผลิตภณัฑ์
เหมาะสมกบัยคุที่ตอ้งประหยดัอดออม  สามารถรับประทานไดทุ้กเพศทุกวยัและทุกโอกาส 
 
ที่อยู่/ที่ตั้งกิจการ 

ร้านไข่เคม็สมุนไพรพฤกษา  11/7 หมู่ที่ 1 ต าบลอู่ทอง  อ าเภออู่ทอง จงัหวดั สุพรรณบุรี 
รหสัไปรษณีย ์72160 
 
รายช่ือเจ้าของกิจการและสัดส่วนการถือครอง 

นางสาวแววดาว  แผนสมบูรณ์  สดัส่วนการถือครอง 100% 
รูปแบบกิจการ  

กิจการเจา้ของคนเดียว 
 

ประวัติเจ้าของกิจการ 
การศึกษา 

ปี พ.ศ. 2540-2546 ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ปี พ.ศ. 2547           ระดบัปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(การจดัการธุรกิจทัว่ไป)  
มหาวทิยาลยัศิลปากร    

ประสบการณ์ท างาน 
ปี พ.ศ. 2551  ฝึกงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 แผนกบริการลูกคา้และการตลาด 
 
ประโยชน์ของโครงการที่มีต่อเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมเกษตรกรดา้นการผลิตวตัถุดิบและแปรรูปผลิตภณัฑภ์ายในทอ้งถิ่น  รวมถึง
การเพิม่มูลค่าของผลิตภณัฑท์ี่มีเป็นจ านวนมาก  ช่วยเหลือเกษตรกรในดา้นการถูกกดขี่จากพอ่คา้
คนกลางภายใตแ้นวความคิดเศรษฐกิจพอเพยีง  รรวม  โดสส่สสสสสสสสสส  
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ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงาน 
 
ล าดบั รายการด าเนินงาน ระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จ ระยะเวลาที่ด  าเนินการ 
1 เลือกท าเลที่ตั้ง 1 ต.ค. - 7  ต.ค. 51 2 สปัดาห์ 
2 ก่อสร้างและตกแต่ง 8 ต.ค. - 8  พ.ย. 51 1 เดือน 
3 หาแหล่งวตัถุดิบ 8 พ.ย. - 24 พ.ย. 51 2 สปัดาห์ 
4 จดัเตรียมอุปกรณ์ 24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 51 1 สปัดาห์ 
5 เร่ิมด าเนินกิจการ 2 ธ.ค. 51 2 ธ.ค. 51 
 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 1 ต. ค. – 2 ธ.ค. 51 1 เดือน 5 สปัดาห์ 
ตารางที่ 1  ขั้นตอนการเร่ิมด าเนินงาน 
สินค้า 
รายละเอียดสินคา้ 
 ไข่เคม็บรรจุภายในกล่องกระดาษจ านวน 4  ใบ ราคากล่องละ  20  บาท  แบ่งเป็น ไข่เคม็
ใบเตย   ไข่เคม็กระชายด า   ไข่เคม็ดองน ้ าเกลือ  ไข่เคม็ขม้ิน  ไข่เคม็พอกดิน  สามารถเก็บไวไ้ดน้าน
ประมาณ  2  สปัดาห์ โดยไม่ตอ้งแช่ในตูเ้ยน็ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสินค้า 
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 ��!���2  ��	���� �� ������� ��%��,!���#.����!"�����������	
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��� 32% �	��������
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��� !���(�!��&��7(�7��/���/�2
-2,
�%2�
������������&�������&�'�
�/���%2�
�������
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 ��!��� 4  ������� 5 �����%�&���
' 
1. 
0�����7����!	�	(�����	�����/������� (Threat of New Entrance) �:770"(�����	�����������	���������#��������� ��2�
�7��	(,��
������&�'��	���������#���������  ���0����-("-�
�  !��������0�����  7.�����/�;0��'7��
�������.����!"�����������7����!	�	(����
�77���
������%(<������!���� ��'�/�3
�����
  �%2�
�
"��
�������
����	
�&��"�'�������������!���
����
�����!���������2���(�������(�6��0	��%����'��	.,����:770"(�   �(��(,��������������2
��(�6)�	
����� ��'����������
�0	��%7.����������2
���������7!�&��"�'��� 
2. 
����7����
�
�	
�&��7��/����(�#0�'" (Bargaining Power of Suppliers) ��2�
�7���(�#0�'"���� ������&�'��	����  �����#/�������  ����#��!����&��&�'�7��������  7.�����/�&��7��/����(�#0�'"��
����7������
�
�����   
 



8 
 

  

3. 
����7����
�
�	
�&��-2,
 (Bargaining Power of Customers)   �	����%5�6�����������/�
�/�����(�������������7(�!���
��("���0)��%7.�����/�&��-2,
��
����7����
�
������ ��!��  -.��
����7����
�
�	
�&��-2,
�����(�!������(?��2�
�7�������	������&��	��������7.�����/�&��"�'����������2
�/������!����
����7������
�
����  
������������2�
&�'��()*+����("�����'���%'��	.,���7������# ���/�;0��'7��
����7�
�
��%'��	.,����  
4. ����%'��	.,�	
����!	�	(�����0�!��	.,� (Rivalry Among Current Competitors)  7�����%'7��)������	������
����

��
�!����(,���&��	��7����������� ��2�
�7������&�'��()*+���&�'�������  	�����  !����������'��  ����/���!	�	(��(,��������!������/?�	����!	�	(��(�����7��������  
���(,��(������!""!����������������.��(�  �(��(,�;0��'7��
�����������70����	
���������@%��������������!���������2�
�	
�����!���� ��'�/�3  !����������'��������7(�7��/������%2�
�
"��
�������
����	
�&��"�'��� 
5. 
0�����7��&�'��()*+��!�� (Threat of Substitute Products or Services)  
0�����7���'������!���(,����
�	������ ��2�
�7�����	���������'�������!�������7���	����7.����0)��"(�'�@%���(�  �'�����������������	�����������0��������	������!���	���� !��������#��!�����
���#��� 7.�����/�
0�����	
��'������!���
�	������ 
 

���� ��� 2   !���7�������6����&�����,������ : ���������10�(��+  �0%��)"0�� 
 7���������� 2  ����/��/��������6����&�����,��������
����

��
�7�����  76 ���  !��7����������	7�����  62,101  �(�  -.������!/������(�#0�'"�������(?�%�����
������7������������
�#'�� 
 
 
 

 
 

�����	  
����
 7����� (�(�) ��6���� (���) 
��
� 62,101 76 
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 ����"�����"����� �� �������(Market Positioning)     �:77(��������� 
 
Very good 

 
 

Performance  
 
 

Improvement 
 �:77(������0)��% 

                             Improvement  Performance   Very good 
  ���� ��� 3  ����"�����"����� #� �
����%����� ������/�����!/���������������� ��:77(���������!���0)��%  -.�����!/��	
�&�'��()*+
�������!/����������A��!���'�����0)��%��� ����#� #$� ���	�
����

��
� 7(�/�(��0%��)"0��  ����!	��2
  

1. &��&�'��	����� ��  �� 2�
��������������&�'��	����%
��'�������� ��'��  -.������&��&�'����!��������������7(�!��7(�7��/���
���(�������1   
2. ��0�!�"�����6����"����	�����(� ���"��
���  
����

��
�  7(�/�(��0%��)"0�� ������0��������(��(��%2�
&�'��	����%
��"����(,�!""�0�!��!""�'" -.��������0�����	�����������	�����
��	������0��%�   

 
 
 
 
 

 

������� �'�����0)��%���� ������� �'��������A�� ������� �'�����0)��%��� ��������A�� �'�����0)��%���� ��������A�� �'��������A�� ��������*�� �
������+��!��  
�������� �'�����0)��%���� �������� �'��������A�� �������� �'�����0)��%��� 
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������������������������$�����#� #$� 
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บทที่ 4 
 

แผนบริหารจัดการ 
 

รายละเอียดของธุรกิจ 
ข้อมูลธุรกิจ  ไข่เคม็สมุนไพรพฤกษา   11/7 ม. 1 ต.อู่ทอง  อ.อู่ทอง   
 จ.สุพรรณบุรี  72160 
รูปแบบการด าเนินงาน กิจการเจา้ของคนเดียว 
ประวัติเจ้าของกิจการ ช่ือ  นางสาวแววดาว  แผนสมบูรณ์  อาย ุ  21   ปี 
การศึกษา     ระดบัมธัยมศึกษา จาก โรงเรียนอู่ทอง  ปีพ.ศ. 2547 

ระดบัปริญญาตรี จาก มหาวทิยาลยัศิลปากรวทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

ประสบการณ์การท างาน ปี พ .ศ. 2551ฝึกงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออู่ทอง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี แผนกบริการลูกคา้และการตลาด 

เงินลงทุน เงินลงทุนของกิจการคือ  450,000  บาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก 

ช่ือ นางสาวรติรัตน์  เสาร์ทอง  
ต าแหน่ง ฝ่ายการเงิน 

หนา้ที่ความรับผดิชอบ ควบคุมดูแลการจดัหาเงินของกิจการและควบคุมการด าเนินงาน
ทางดา้นบญัชีกิจการ 

อตัราเงินเดือน 8,000 บาท 
ช่ือ นางสาวปฐมา  อกัษรคิด  
ต าแหน่ง ฝ่ายการขาย 
หนา้ที่ความรับผดิชอบ ควบคุมดูแลการขายสินคา้ 
อตัราเงินเดือน 6,000 บาท 
ตารางที่  7  ต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ 
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ช่ือ นางสาวธญัญภรณ์  พลายพชิิต  
ต าแหน่ง ฝ่ายการด าเนินงาน 
หนา้ที่ความรับผดิชอบ ควบคุมดูแลการจดัการดา้นการด าเนินงานและขั้นตอนในการผลิต 
อตัราเงินเดือน 6,000 บาท 
ช่ือ นางสาวศุภวรรณ  ปรางม่วง  
ต าแหน่ง ฝ่ายการด าเนินงาน 
หนา้ที่ความรับผดิชอบ ควบคุมดูแลการจดัการดา้นการด าเนินงานและขั้นตอนในการผลิต 
อตัราเงินเดือน 6,000 บาท 
ตารางที่ 7(ต่อ)   
 

แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกิจ  
 

ล าดับ ฝ่ายงาน ต าแหน่งงาน จ านวน อัตราเงินเดือน รวม
เงินเดือน 

1. การเงิน ฝ่ายการเงิน 1 8,000 8,000 
2. การขายและการตลาด ฝ่ายการขาย 1 6,000 6,000 
3. การผลิต ฝ่ายการด าเนินงาน 2 6,000 12,000 

รวมจ านวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 4  26,000 
ตารางที ่8  แผนงานด้านบุคคลากร  
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 วิสัยทัศน์ 

ผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพสูงและขยายสาขาทัว่ประเทศ 
  

พันธกิจ 

1. จ าหน่ายสินคา้ที่มีคุณภาพสู่ผูบ้ริโภค 

2. ลดจ านวนสินคา้ดอ้ยคุณภาพ 

3. สร้างความพงึพอใจแก่ลูกคา้อยา่งสูงสุด 

4. เพิม่ยอดขายในทุกๆ ปี 
 

 

เป้าหมายทางธุรกิจ  
เป้าหมายระยะสั้น  ท  าใหต้ราสินคา้เป็นที่รู้จกัและยอมรับของผูบ้ริโภค 

เป้าหมายระยะปานกลาง  ผลิตสินคา้โดยเนน้วตัถุดิบที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม 

เป้าหมายระยะยาว  ขยายสาขาสู่จงัหวดัอ่ืนๆ ภายในประเทศ 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1. การใหก้ารบริการแก่ลูกคา้เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจอยา่งสูงสุด 
2. การจดัจ าหน่ายสินคา้ที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม 
3. การสร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑ ์
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บทที่ 5 
 

แผนการตลาด 
 

 เป้าหมายทางการตลาด 
การสร้างยอดขายเป็นอนัดบัหน่ึงในจงัหวดัสุพรรณบุรี  
การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย  
เป็นผูบ้ริโภคทุกเพศ  ทุกวยั  และลูกคา้ที่ซ้ือสินคา้ไปเพือ่การด าเนินงานของธุรกิจ เช่น 

น าไข่เคม็ไปเป็นส่วนผสมในขนมเป๊ียะ  ขนมบวัลอย  ขา้วห่อใบบวั  เป็นตน้ 

26.52

23.9620.13

16.29

13.1

ไขเ่ค็มพอกใบเตย

ไขเ่ค็มพอกดนิปลวก

ไขเ่ค็มขมิน้

ไขเ่ค็มดองน ำ้เกลอื

ไขเ่ค็มกระชำยด ำ

 
ผลจาการส ารวจผูบ้ริโภคพบวา่ชอบไข่เคม็พอกใบเตยร้อยละ 26.52%  ไข่เคม็พอกดิน

ปลวกร้อยละ23.96%  ไข่เคม็ขม้ินร้อยละ20.13%   ไข่เคม็ดองน ้ าเกลือร้อยละ16.29%  และไข่เคม็
กระชายด าร้อยละ13.1% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5  ผลจากการส ารวจความชอบผู้บริโภค 
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ภาพที่  6  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือไข่เคม็สมุนไพร 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือไข่เคม็สมุนไพร 
A  คือ  มีความแปลกใหม่ 
B  คือ  รสชาติอร่อย 
C  คือ  ราคาถูก 
D  คือ  ดีต่อสุขภาพ 
E  คือ  หาซ้ือไดง่้าย 
F  คือ  มีหลากหลายรสชาติ 
จากผลการส ารวจผูบ้ริโภคพบวา่ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่เคม็สมุนไพรมาก

ที่สุดคือ  รสชาติอร่อยร้อยละ  23.71%   มีความหลากหลายของรสชาติร้อยละ  20.16%    มีความ
แปลกใหม่ร้อยละ  18.26%  มีราคาถูกร้อยละ  15.26%  ส่งผลดีต่อสุขภาพร้อยละ  11.99%   และหา
ซ้ือไดง่้ายร้อยละ  10.63%   
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กลยุทธ์ทางการตลาด 
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
สร้างความแตกต่างดา้นรูปลกัษณ์  รสชาติของผลิตภณัฑ ์ โดยเพิม่สมุนไพรเป็น

ส่วนผสมลงไป  เช่น  ไข่เคม็พอกใบเตย  ไข่เคม็กระชายด า  ไข่เคม็ขม้ิน  ไข่เคม็พอกดินสอพอง  
เป็นตน้  ซ่ึงคดัวตัถุดิบไข่เป็ดที่มีคุณภาพและบรรจุดว้ยหีบห่อกระดาษที่ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

2. กลยุทธ์ด้านราคา  
การตั้งราคาต ่าเพือ่เปิดเขา้สู่ตลาดอยา่งรวดเร็ว  โดยมีราคาขายไข่เคม็ฟองละ  5 บาท  

ซ่ึงในกล่องใหญ่มีไข่เคม็  6 ใบ  กล่องละ 30  บาท  กล่องเล็กมีไข่เคม็  4  ใบ  กล่องละ  20  บาท  
เพือ่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้งคา้ปลีกและคา้ส่ง 

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบ่งเป็น  2   ช่องทาง   คือ   ผูบ้ริโภคทัว่ไปและผูค้า้ปลีก   ซ่ึง

ครอบคลุมในอ าเภออู่ทองและจงัหวดัสุพรรณบุรี   อีกทั้งบริเวณที่ตั้งอยูใ่นบริเวณที่เป็นตลาด   ซ่ึง
ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือไดอ้ยา่งสะดวก   เป็นการตอบสนองความตอ้งการของคนในทอ้งถิ่น  

4. กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 
ส่งเสริมการขายโดยใหส่้วนลดทางการคา้แก่ลูกคา้ที่สัง่ซ้ือในปริมาณมากและพร้อม

ดว้ยบริการส่งฟรีหรือการใหคู้ปองส่วนลดในการซ้ือคร้ังต่อไปแก่ลูกคา้ปลีก  ซ่ึงช่วยสร้างความพงึ
พอใจของลูกคา้และเพิม่ยอดขายสินคา้ใหม้ากขึ้น 

การตลาดทางตรง 
การตลาดทางตรงเป็นวธีิที่ส าคญัในการน าเสนอผลิตภณัฑสู่์ผูบ้ริโภคโดยตรง  เช่น

การตลาดที่ท  าใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรงทางส่ือส่ิงพมิพ ์ การตลาดโดยใชแ้คตตาล็อก  เป็นตน้  
ดงันั้น  กิจกรรมทางการตลาดของไข่เคม็สมุนไพรคือ 

1. การตลาดทางตรงโดยใช้คอมพิวเตอร์(Online  and  internet  marketing) 
เป็นการตลาดทางตรง  โดยใชค้อมพวิเตอร์เช่ือมตรงและอินเทอร์เน็ต  คอมพวิเตอร์

เช่ือมตรง(Online)  เป็นการส่ือสารการตลาดดว้ยการเช่ือมอุปกรณ์หรือคอมพวิเตอร์หรือเคร่ือง
ปลายทางเขา้กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์เคร่ืองอ่ืนทางสายเคเบิลหรือดว้ยวธีิใดๆ ก็ตามเพือ่ใหมี้การ
ท างานร่วมกนั  ส่วนอินเทอร์เน็ต  หมายถึง  เครือข่ายคอมพวิเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยงั
สถาบนัหรือหน่วยงานต่างๆ  เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชท้ัว่โลกผา่นโมเด็ม (Modem)  ผูใ้ช้
เครือข่ายน้ีสามารถส่ือสารถึงกนัไดท้างไปรษณียอิ์เล็กทรอนิคส์(E-mail)  สามารถสืบคน้ขอ้มูลและ
สารสนเทศ  รวมทั้งคดัลอกแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมบางโปรแกรมมาใชไ้ด ้ ทั้งคอมพวิเตอร์เช่ือม
ตรงและอินเทอร์เน็ต  ถือวา่เป็นการตลาดทางตรง  ที่มุ่งสู่ลูกคา้ไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
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การตลาดโดยใช้คอมพิวเตอร์เช่ือมตรงและอินเทอร์เน็ต  มีข้อด ี ดงัน้ี 
1. สะดวก  เพราะลูกคา้สามารถสัง่ซ้ือได ้ 24  ชัว่โมง 
2. การใชข้อ้มูล  ซ่ึงลูกคา้สามารถหาขอ้มูลเพือ่เปรียบเทียบดา้นราคา  คุณภาพ  และ

คุณสมบตั ิ
3. สามารถปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัตลาดอยา่งรวดเร็ว 
4. ตน้ทุนต ่า 
5. สามารถสร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบัลูกคา้ได ้
6. เขา้ถึงผูรั้บข่าวสารไดเ้ฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
2. การใช้ป้ายโฆษณา 
เป็นวธีิหน่ึงที่จะใหลู้กคา้มีการตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยอาศยัป้ายโฆษณา  

เคร่ืองมือน้ีใชร่้วมกบักิจกรรมการส่งเสริมการขาย  ในกรณีน้ีในป้ายโฆษณานั้นจะตอ้งบอกเบอร์
โทรศพัทไ์ว ้ ใหจ้ดจ าไดง้่าย   

ข้อดีของการตลาดทางตรง 
1. เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรไดดี้อยา่งยิง่ โดยที่การตลาดทางตรงมีโอกาสที่เขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายไดดี้และเป็นการเขา้ถึงที่มีประสิทธิผล  ลดการสูญเปล่าไดดี้กวา่ส่ืออ่ืน 
2. สามารถแบ่งส่วนตลาดไดดี้มีประสิทธิภาพ  และการแบ่งส่วนตลาด  โดยถือเกณฑ์

ภูมิศาสตร์  อาชีพ  ประชากรศาสตร์  รายได ้ เป็นตน้  จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดลกัษณะความ
ตอ้งการของแต่ละส่วนตลาด  ซ่ึงน าไปสู่การตอบสนองความตอ้งการไดดี้ยิง่ขึ้น 

3. ความถ่ีขึ้นจะอยูก่บัการใชป้ระโยชน์จากส่ือนั้น  โดยความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือทาง
การตลาดทางตรงจะมากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัการใชป้ระโยชน์จากส่ือนั้น  ซ่ึงธุรกิจสามารถจะสร้าง
ระดบัความถ่ีในดา้นความตอ้งการโดยใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์จากส่ือตามที่เหมาะสม 

4. ความยดืหยุน่ได ้ โดยการตลาดทางตรงสามารถท าไดใ้นรูปแบบที่แตกต่างกนัขึ้นกบั
ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ ข่าวสาร  และกลุ่มเป้าหมาย  การเปล่ียนแปลงในเร่ืองลกัษณะผลิตภณัฑห์รือ
เง่ือนไขในการส่งเสริมการตลาดท าไดร้วดเร็วขึ้น และสามารถที่จะกระจายไปยงักลุ่มเป้าหมายได้
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด 

5. เวลา โดยที่เวลาทางการตลาดทางตรงสามารถท าไดร้วดเร็ว  และสามารถกระจายไป
ยงักลุ่มเป้าหมายไดเ้ฉพาะเจาะจงมากที่สุด 

6. การเขา้ถึงบุคคลไดเ้ฉพาะเจาะจง  ซ่ึงการตลาดทางตรงถือวา่เป็นเคร่ืองมือที่สามารถ
เขา้ถึงบุคคลไดเ้จาะจงที่สุดเม่ือเทียบกบัส่ืออ่ืนๆ 
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แนวคดิ  การสร้างลูกค้าให้เป็นสินทรัพย์ของกิจการ 
องคก์รต่างๆ มกัประสบปัญหาที่ตอ้งตดัสินใจระหวา่งการสร้างยอดขายในระยะสั้น

หรือระยะยาว  การมุ่งเนน้ความพยายามทางการตลาดไปที่ลูกคา้ใหม่หรือการมุ่งเนน้ไปที่ลูกคา้เดิม  
ปัจจุบนัพบวา่แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างลูกคา้ใหเ้ป็นสินทรัพยจ์ะสามารถช่วยองคก์รใหส้ามารถ
สร้างสมดุลระหวา่งปัญหาเหล่าน้ีได ้

การสร้างลูกคา้ใหเ้ป็นสินทรัพยข์องกิจการ(Customer  equity)  เป็นการใหค้วามส าคญั
กบัคุณค่าทางดา้นการเงินขององคก์ร โดยองคก์รพยายามสร้างความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer  
relationship)  ซ่ึงแนวคิดน้ีเช่ือวา่  การมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลูกคา้จะน ามาซ่ึงผลก าไรแก่กิจการ  อนั
จะประกอบไปดว้ยผลก าไรจากการไดลู้กคา้มาเป็นคร้ังแรกรวมกบัผลก าไรจากยอดขายที่คาดหวงั
ในอนาคตจากลูกคา้กลุ่มน้ี  ผลก าไรที่จะไดรั้บจากการสร้างลูกคา้ใหเ้ป็นสินทรัพย ์ จะเพิม่ขึ้นได ้ 3  
ทางไดแ้ก่ 

1. การลดลงของตน้ทุนในการแสวงหาลูกคา้ใหม่ 
2. การรักษาลูกคา้ใหอ้ยูก่บัองคก์รในระยะเวลายาวนานขึ้น 
3. การเพิม่ผลก าไรจากลูกคา้ที่รักษาไวไ้ดแ้ละเสนอขายสินคา้และบริการต่างๆ  ใหก้บั

ลูกคา้กลุ่มเดิมใหซ้ื้อเพิม่ขึ้น  ช่วยใหก้ าไรต่อหน่วยขององคก์รเพิม่ขึ้น  ซ่ึงเป็นผลมาจากค่าใชจ่้ าย
ทางการตลาดที่ต  ่าลง 

  
ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ของการสร้างลูกค้าให้เป็นสินทรัพย์ของกิจการ 

 
 

กลยุทธ์และการ
น ามาใชข้องกิจการ 

การน าเสนอคุณค่า
พิเศษแก่ลูกคา้ 

การไดรั้บความพึง
พอใจสูงสุดของ
ลูกคา้ 

การไดรั้บความ
ภกัดีจากลูกคา้ 

การเพิ่มขึ้นของ
ยอดขายและก าไร 

การสร้างลูกคา้ให้
เป็นสินทรัพยข์อง
กิจการ 



 

 

21 

แนวคิดการสร้างลูกคา้ใหเ้ป็นสินทรัพยข์องกิจการ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาด  
เพราะมีการมุ่งเนน้ไปที่ความพงึพอใจของลูกคา้และการบูรณาการความพยายามขององคก์รในการ
ที่จะประสบความส าเร็จในระยะยาว 

กระบวนการของการสร้างลูกคา้ใหเ้ป็นสินทรัพยข์องกิจการไดแ้สดงไวด้งัรูปที่   ซ่ึงจะ
แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธห์ลกั  3  ประการไดแ้ก่ 

1. การไดม้าซ่ึงลูกคา้ที่มีความภกัดีจะน าไปสู่การเพิม่ขึ้นของยอดขาย  ซ่ึงมีก  าไรที่ เพิม่
สูงขึ้น  และการเพิม่ขึ้นของลูกคา้ที่เป็นสินทรัพยข์องกิจการ 

2. การสร้างความพงึพอใจสูงสุดใหลู้กคา้เป็นหนทางที่ดีที่สุดในการไดม้าซ่ึงความภกัดี
จากลูกคา้ 

3. ตอ้งมีการน าเสนอคุณค่าที่เป็นพเิศษเพือ่สร้างความพงึพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 
เหตุผลเบื้องตน้ที่ท  าใหเ้กิดความสมัพนัธอ์ยา่งใกลชิ้ดระหวา่งความภกัดีของลูกคา้  

ยอดขาย  ก าไร  และลูกคา้ที่เป็นสินทรัพยข์องกิจการ  ลูกคา้ที่มีความภกัดีจะอุดหนุนกิจการท าให้
ยอดขายของกิจการเพิม่ขึ้น  เน่ืองจากลูกคา้เหล่าน้ีจะซ้ือเพิม่ขึ้นเม่ือเวลาผา่นไป  และเป็นแหล่งใน
การอา้งอิงของลูกคา้เดิม   

1. การรักษาลูกคา้ที่มีความภกัดีไวจ้ะไม่มีตน้ทุนเพิม่ขึ้น  การหาลูกคา้ใหม่จะมีตน้ทุน
ในการหาลูกคา้สูง 

2. ยิง่กิจการรักษาลูกคา้ไวไ้ดน้านเท่าใด  กิจการก็จะไดรั้บก าไรจากการซ้ือซ ้ ามากขึ้น 
3. ลูกคา้ที่มีความภกัดีมีแนวโนม้วา่จะซ้ือสินคา้จากกิจการเพิม่มากขึ้นเม่ือเวลาผา่นไป 
4. มกัจะมีการพบอยูเ่สมอวา่การติดต่อซ้ือขายกบัลูกคา้ที่มีความภกัดีนั้นมีตน้ทุนต ่ากวา่

การติดต่อซ้ือขายกบัลูกคา้ใหม่ 
5. ลูกคา้ที่มีความภกัดีเป็นแหล่งที่ดีในการอา้งอิงส าหรับธุรกิจใหม่ๆ ของกิจการ 
6. ลูกคา้ที่มีความภกัดีมกัจะยนิดีจ่ายเพิม่ขึ้นในราคาพเิศษเพือ่ใหรั้บคุณค่าที่ตอ้งการ 
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กิจกรรมหรือการด าเนินการทางการตลาด 
กิจกรรมทางการตลาดที่องคก์รตอ้งกระท าเพือ่เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงั

ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยมีหลายประการดงัแสดงรูปที่ 
กิจกรรมการซ้ือขายเป็นส่ิงจ าเป็นเพือ่ใหเ้กิดการแลกเปล่ียน สินคา้ที่เป็นที่ตอ้งการของ

ผูซ้ื้อจะตอ้งถูกขนส่งไปยงัสถานที่ที่เหมาะสม  และมีการเก็บไวเ้ป็นสินคา้คงคลงั  สินคา้คงคลงัจะ
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการดา้นการเงิน  และความเส่ียงที่จะเกิดจากการจดัเก็บสินคา้คงคลงั  ปริมาณ
และคุณภาพของผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีการตรวจสอบมาตรฐานและคดัเกรดทา้ยสุดขอ้มูลทางการตลาด
เก่ียวกบัผูซ้ื้อและคู่แข่ง  จะตอ้งมีการน ามาใชเ้พือ่การตดัสินใจทางการตลาด 

กิจกรรมทางการตลาดเหล่าน้ีจะตอ้งถูกกระท าในขั้นตอนต่างๆ  ของการแลกเปล่ียน
ระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย  แต่ในบางกรณีสถาบนัการตลาด  เช่น  ผูค้า้ปลีก อาจจะเขา้
มาเป็นผูด้  าเนินกิจกิจกรรมทางการตลาดใหก้บัผูผ้ลิตก็ได ้ หรือบางคร้ังผูบ้ริโภคอาจเป็นผูด้  าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดบางอยา่งดว้ยตนเองก็ได ้

ภาพที่  8  กิจกรรมทางการตลาดที่องค์กรต้องกระท า 
 

 

ผู้ผลิต 

การซื้อ 

การขาย 

การขนส่ง 
การเกบ็รักษาสินค้า 
การเงิน 

การรับความเส่ียง 
การจัดมาตรฐานและ 

จัดเกรดสินค้า 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ทางการตลาด 

 

ผู้บริโภคคนสุดท้าย 
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บทที่  7 
 

แผนการเงิน 
 

 

 

รายการ รวมจ านวน แหล่งทีม่าของเงินทุน 

  ทั้งส้ิน (บาท)                      หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ 

    เจ้าหนีก้ารค้า เงินกู้   

1. เงินทุนหมุนเวยีน         

1.1 เงินสดส ารองการด าเนินงาน 400,000.00 - 100,000.00 300,000.00 

รวมเงินทุนหมุนเวยีน  400,000.00 - 100,000.00 300,000.00 

2. ทีด่ิน  อาคาร  และอุปกรณ์         

2.1 อุปกรณ์ในการผลิตสินคา้ 20,000.00 - - 20,000.00 

2.2 เคร่ืองใชส้ านกังาน 10,000.00 - - 10,000.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   30,000.00 - 0.00 30,000.00 

3. รายจ่ายก่อนการด าเนินงาน         

3.1 รายจ่ายในการเตรียมการ 20,000.00 - - 20,000.00 

รวมรายจ่ายก่อนการด าเนินงาน  20,000.00 - - 20,000.00 

รวมต้นทุนโครงการทั้งส้ิน  450,000.00 - 100,000.00 350,000.00 

อตัราส่วนของหนีสิ้น : ส่วนของ
เจ้าของ 1.00   0.22 0.78 

ตารางที ่ 10  ประมาณการลงทุน 
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ตารางที ่11  แสดงการช าระคนืเงินกู้รายปีอัตราดอกเบีย้ต่อปี 7.75% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่ ยอดเงินกู้ ผ่อนช าระคนืเงินต้นปีละ ดอกเบีย้จ่าย รวมเงินต้น+ดอกเบีย้ 

1 100,000.00 20,000.00 7,750.00 27,750.00 

2 80,000.00 20,000.00 6,200.00 26,200.00 

3 60,000.00 20,000.00 4,650.00 24,650.00 

4 40,000.00 20,000.00 3,100.00 23,100.00 

5 20,000.00 20,000.00 1,550.00 21,550.00 

รวม   100,000.00 23,250.00 123,250.00 
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ตารางที ่12 ประมาณการทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจและค่าเส่ือมราคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

มูลค่า
รวมทั้งส้ิน 

อตัราค่า
เส่ือมราคา 

ค่าเส่ือม
ราคาต่อ

ปี 
มูลค่าสินทรัพย์

สุทธิ 
มูลค่าสินทรัพย์

สุทธิ 
มูลค่าสินทรัพย์

สุทธิ 
มูลค่าสินทรัพย์

สุทธิ 
มูลค่าสินทรัพย์

สุทธิ 
อุปกรณ์
การผลิต  (หน่วย) (บาท) 

 
 ต่อปี (% ) (บาท)  (ส้ินปีที ่1) (ส้ินปีที ่2) (ส้ินปีที ่3) (ส้ินปีที ่4) (ส้ินปีที ่5) 

โอ่งมงักร 10 300.00 3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 10.00 
เตาถ่าน 3 500.00 1,500.00 20% 300.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 3.00 
ชุด
เคร่ืองครัว 5 2,000.00 10,000.00 20% 2,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 5.00 
เคร่ืองป่ัน 1 1,000.00 1,000.00 20% 200.00 800.00 600.00 400.00 200.00 1.00 

รวม 19 3,800.00 15,500.00   3,100.00 12,400.00 9,300.00 6,200.00 3,100.00 19.00 
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ตารางที ่12  (ต่อ) 
 
 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

มูลค่ารวมทั้ง
ส้ิน 

อตัราค่าเส่ือม
ราคา 

ค่าเส่ือม
ราคาต่อปี 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

มูลค่า
สินทรัพย์
สุทธิ 

เคร่ืองใชส้ านกังาน (หน่วย) (บาท)  ต่อปี (% ) (บาท) (ส้ินปีที ่1) (ส้ินปีที ่2) (ส้ินปีที่ 3) (ส้ินปีที่ 4) (ส้ินปีที ่5) 
โต๊ะและเกา้อ้ี
ส านกังาน 1 10,000.00 10,000.00 20% 2,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 1.00 
เคร่ืองคิดเงิน 1 5,000.00 5,000.00 20% 1,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 1.00 
โทรศพัทแ์ละโทรสาร 1 3,000.00 3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 1.00 
สมุดบนัทึกรายรับ
รายจ่าย 2 40.00 80.00 20% 16.00 64.00 48.00 32.00 16.00 2.00 
ตูเ้ก็บเอกสาร 1 1,500.00 1,500.00 20% 300.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 1.00 
คอมพิวเตอร์ 1 25,000.00 25,000.00 20% 5,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 1.00 
สมุดบิลรายการสินคา้ 1 20.00 20.00 20% 4.00 16.00 12.00 8.00 4.00 1.00 
รวม  8 44,560.00 44,600.00   8,920.00 35,680.00 26,760.00 17,840.00 8,920.00 8.00 

รวมทั้งส้ิน 27 48,360.00 60,100.00   12,020.00 48,080.00 36,060.00 24,040.00 12,020.00 27.00 
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ตารางที่  13   ประมาณการขายรายเดือน 
 

 
 

รายการ 
เดือนที ่

1 
เดือนที ่

2 
เดือนที ่

3 
เดือนที ่

4 
เดือนที ่

5 
เดือนที ่

6 
เดือนที ่

7 
เดือนที ่

8 
เดือนที ่

9 
เดือนที ่

10 
เดือนที ่

11 
เดือนที ่

12 รวม 
จ านวนสินคา้ขาย

(กล่อง)                           

ไข่เค็มใบเตย 
                
800.00  

                 
800.00  

              
800.00  

            
1,000.00  

             
1,000.00  

              
1,200.00  

            
1,200.00  

             
1,200.00  

            
1,500.00  

             
1,500.00  

             
1,500.00  

                       
1,500.00  14,000.00 

ไข่เค็มดอง
น ้าเกลือ 

                
800.00  

                 
800.00  

              
800.00  

            
1,000.00  

             
1,000.00  

              
1,200.00  

            
1,200.00  

             
1,200.00  

            
1,500.00  

             
1,500.00  

             
1,500.00  

                       
1,500.00  14,000.00 

ไข่เค็มกระชายด า 
                
800.00  

                 
800.00  

              
800.00  

            
1,000.00  

             
1,000.00  

              
1,200.00  

            
1,200.00  

             
1,200.00  

            
1,500.00  

             
1,500.00  

             
1,500.00  

                       
1,500.00  14,000.00 

ไข่เค็มดินปลวก 
                
800.00  

                 
800.00  

              
800.00  

            
1,000.00  

             
1,000.00  

              
1,200.00  

            
1,200.00  

             
1,200.00  

            
1,500.00  

             
1,500.00  

             
1,500.00  

                       
1,500.00  14,000.00 

ไข่เค็มขม้ิน 
                
800.00  

                 
800.00  

              
800.00  

            
1,000.00  

             
1,000.00  

              
1,200.00  

            
1,200.00  

             
1,200.00  

            
1,500.00  

             
1,500.00  

             
1,500.00  

                       
1,500.00  14,000.00 

รวมจ านวนสินค้า
ทีข่าย 

             
4,000.00  

              
4,000.00  

           
4,000.00  

            
5,000.00  

             
5,000.00  

              
6,000.00  

            
6,000.00  

             
6,000.00  

            
7,500.00  

             
7,500.00  

             
7,500.00  

                       
7,500.00  70,000.00 
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ตารางที ่13 (ต่อ) 
 
 
 

ราคาสินคา้
(บาท/กล่อง) เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 เดือนท่ี 7 เดือนท่ี 8 เดือนท่ี 9 

เดือนท่ี 
10 

เดือนท่ี  
11 

เดือนท่ี 
12 รวม 

ไข่เค็มใบเตย 
                  

20.00  
                   

20.00  
                

20.00  
                 

20.00  
                  

20.00  
                   

20.00  
                 

20.00  
                  

20.00  
                 

20.00  
                  

20.00  
                  

20.00  
                            

20.00  
                      

20.00  

ไข่เค็มดอง
น ้าเกลือ 

                  
20.00  

                   
20.00  

                
20.00  

                 
20.00  

                  
20.00  

                   
20.00  

                 
20.00  

                  
20.00  

                 
20.00  

                  
20.00  

                  
20.00  

                            
20.00  

                      
20.00  

ไข่เค็มกระชาย
ด า 

                  
20.00  

                   
20.00  

                
20.00  

                 
20.00  

                  
20.00  

                   
20.00  

                 
20.00  

                  
20.00  

                 
20.00  

                  
20.00  

                  
20.00  

                            
20.00  

                      
20.00  

ไข่เค็มดิน
ปลวก 

                  
20.00  

                   
20.00  

                
20.00  

                 
20.00  

                  
20.00  

                   
20.00  

                 
20.00  

                  
20.00  

                 
20.00  

                  
20.00  

                  
20.00  

                            
20.00  

                      
20.00  

ไข่เค็มขม้ิน 
                  

20.00  
                   

20.00  
                

20.00  
                 

20.00  
                  

20.00  
                   

20.00  
                 

20.00  
                  

20.00  
                 

20.00  
                  

20.00  
                  

20.00  
                            

20.00  
                      

20.00  

ราคาสินค้า
เฉลีย่ 

                  
20.00  

                   
20.00  

                
20.00  

                 
20.00  

                  
20.00  

                   
20.00  

                 
20.00  

                  
20.00  

                 
20.00  

                  
20.00  

                  
20.00  

                            
20.00  

                      
20.00  
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ตารางที ่ 13 (ต่อ) 
 
 
 

รายไดจ้าก
การขาย(บาท)  เดือนที่ 1  เดือนที่ 2  เดือนที่ 3  เดือนที่ 4  เดือนที่ 5  เดือนที่ 6  เดือนที่ 7  เดือนที่ 8  เดือนที่ 9 เดือนที่ 10   เดือนที่ 11  เดือนที่ 12  รวม 

ไข่เคม็ใบเตย 
           

16,000.00  
            

16,000.00  
         

16,000.00  
          

20,000.00  
           

20,000.00  
            

24,000.00  
          

24,000.00  
           

24,000.00  
          

30,000.00  
           

30,000.00  
           

30,000.00  
                     

30,000.00  
             

280,000.00  
ไข่เคม็ดอง
น ้ าเกลือ 

           
16,000.00  

            
16,000.00  

         
16,000.00  

          
20,000.00  

           
20,000.00  

            
24,000.00  

          
24,000.00  24,000.00 

          
30,000.00  

           
30,000.00  

           
30,000.00  

                     
30,000.00  

             
280,000.00  

ไข่เคม็
กระชายด า 

           
16,000.00  

            
16,000.00  

         
16,000.00  

          
20,000.00  

           
20,000.00  

            
24,000.00  

          
24,000.00  

           
24,000.00  

          
30,000.00  

           
30,000.00  

           
30,000.00  

                     
30,000.00  280,000.00 

ไข่เคม็ดิน
ปลวก 

           
16,000.00  

            
16,000.00  

         
16,000.00  

          
20,000.00  

           
20,000.00  

            
24,000.00  

          
24,000.00  

           
24,000.00  

          
30,000.00  

           
30,000.00  

           
30,000.00  

                     
30,000.00  280,000.00 

ไข่เคม็ขม้ิน 
           

16,000.00  
            

16,000.00  
         

16,000.00  
          

20,000.00  
           

20,000.00  
            

24,000.00  
          

24,000.00  
           

24,000.00  
          

30,000.00  
           

30,000.00  
           

30,000.00  
                     

30,000.00  280,000.00 

รวมรายได้
สะสม(บาท) 

       
80,000.00  

        
80,000.00  

     
80,000.00  

    
100,000.00  

     
100,000.00  

      
120,000.00  

    
120,000.00  

     
120,000.00  

    
150,000.00  

     
150,000.00  

     
150,000.00  

               
150,000.00  

      
1,400,000.00  

เงินสดรับการ
ขาย(บาท) 

       
80,000.00  

        
80,000.00  

     
80,000.00  

    
100,000.00  

     
100,000.00  

      
120,000.00  

    
120,000.00  

     
120,000.00  

    
150,000.00  

     
150,000.00  

     
150,000.00  

               
150,000.00  

      
1,400,000.00  
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ตารางที่ 14  ประมาณการรายได้จาการขายสินค้าและบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จ านวนสินค้าขาย(กล่อง)           
ไข่เคม็ใบเตย        14,000.00         15,000.00         16,000.00         17,000.00         18,000.00  
ไข่เคม็ดองน ้ าเกลือ        14,000.00         15,000.00         16,000.00         17,000.00         18,000.00  
ไข่เคม็กระชายด า        14,000.00         15,000.00         16,000.00         17,000.00         18,000.00  
ไข่เคม็ดินปลวก        14,000.00         15,000.00         16,000.00         17,000.00         18,000.00  
ไข่เคม็ขม้ิน        14,000.00         15,000.00         16,000.00         17,000.00         18,000.00  

รวมจ านวนสินค้าทีข่าย       70,000. 00        75,000. 00       80,000. 00       85,000. 00       90,000. 00  

ราคาสินค้า(บาท/กล่อง)           
ไข่เคม็ใบเตย               20.00                20.00                20.00                25.00                25.00  
ไข่เคม็ดองน ้ าเกลือ               20.00                20.00                20.00                25.00                25.00  
ไข่เคม็กระชายด า               20.00                20.00                20.00                25.00                25.00  
ไข่เคม็ดินปลวก               20.00                20.00                20.00                25.00                25.00  
ไข่เคม็ขม้ิน               20.00                20.00                20.00                25.00                25.00  

รวมสินค้าเฉลีย่(บาท) 20. 00 20. 00 20. 00 25. 00 25. 00 

รายได้จากการขาย 
(บาท)           

ไข่เคม็ใบเตย      280,000.00       300,000.00       320,000.00       425,000.00       450,000.00  
ไข่เคม็ดองน ้ าเกลือ      280,000.00       300,000.00       320,000.00       425,000.00       450,000.00  
ไข่เคม็กระชายด า      280,000.00       300,000.00       320,000.00       425,000.00       450,000.00  
ไข่เคม็ดินปลวก      280,000.00       300,000.00       320,000.00       425,000.00       450,000.00  
ไข่เคม็ขม้ิน      280,000.00       300,000.00       320,000.00       425,000.00       450,000.00  
รวมรายได้สะสม(บาท)  1,120,000. 00   1,200,000. 00   1,280,000. 00   1,700,000. 00   1,800,000. 00  

เงนิสดรับการขาย(บาท)  1,120,000. 00   1,200,000. 00   1,280,000. 00   1,700,000. 00   1,800,000. 00  
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รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

จ านวนซ้ือวตัถุดิบทางตรงในการ
ผลิต (ก.ก.)   เพ่ิม 2% เพ่ิม 3 % เพ่ิม 4 % เพ่ิม 5 % 

เกลือ 
                    

480  
                   

490  
                   

505  
                    

510  
                      

515  

ใบเตย 
                    

960  
                   

980  
                

1,009  
                

1,019  
                   

1,029  

ดินปลวก 
                    

500  
                   

510  
                   

525  
                    

530  
                      

536  

ขม้ิน 
                    

240  
                   

245  
                   

252  
                    

255  
                      

257  

กระชายด า 
                    

300  
                   

306  
                   

315  
                    

318  
                      

321  

ไข่เป็ด(ใบ) 
            

240,000  
           

244,800  
           

252,144  
            

254,592  
              

257,040  
ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบ
ทางตรง (บาท/ก.ก.)           

เกลือ 
                   

5.00  
                  

5.00  
                  

6.00  
                   

6.00  
                     

7.00  

ใบเตย 
                   

4.00  
                  

5.00  
                  

6.00  
                   

7.00  
                     

8.00  

ดินปลวก 
                

10.00  
                

12.00  
                

15.00  
                

15.00  
                   

16.00  

ขม้ิน 
                

15.00  
                

17.00  
                

17.00  
                

18.00  
                   

20.00  

กระชายด า 
                

80.00  
                

85.00  
                

90.00  
                

95.00  
                 

100.00  

ไข่เป็ด(ใบ) 
                   

1.60  
                  

1.50  
                  

1.40  
                   

1.50  
                     

1.60  

ตารางที่ 15  ประมาณการต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
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ยอดซ้ือวตัถุดิบทางตรงในการ
ผลิต (บาท) ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

เกลือ 
           

2,400.00  
          

5,880.00  
          

7,570.50  
           

7,644.00  
             

8,232.00  

ใบเตย 
           

3,840.00  
          

4,900.00  
          

6,056.40  
           

7,134.40  
             

8,232.00  

ดินปลวก 
           

5,000.00  
          

6,120.00  
          

7,879.50  
           

7,956.00  
             

8,568.00  

ขม้ิน 
           

3,600.00  
        

16,660.00  
        

17,159.80  
        

18,345.60  
           

20,580.00  

กระชายด า 
        

24,000.00  
        

26,010.00  
        

28,366.20  
        

30,232.80  
           

32,130.00  

ไข่เป็ด(ใบ) 
      

384,000.00  
     

367,200.00  
     

353,001.60  
      

381,888.00  
         

411,264.00  
รวมยอดซ้ือวตัถุดิบทางตรงใน

การผลิต (บาท) 
      

422,840.00  
     

426,770.00  
     

420,034.00  
      

453,200.80  
         

489,006.00  

บวก ค่าขนส่งเขา้  
        

10,000.00  
        

13,400.00  
        

13,500.00  
        

14,000.00  
           

15,000.00  

ยอดซ้ือวตัถุดิบทางตรง-สุทธิ  
      

432,840.00  
     

440,170.00  
     

433,534.00  
      

467,200.80  
         

504,006.00  

บวก วตัถุดิบทางตรงตน้งวด  
                       

-    
        

43,284.00  
        

44,017.00  
        

43,353.40  
           

46,720.08  

หัก วตัถุดิบทางตรงปลายงวด  
        

43,284.00  
        

44,017.00  
        

43,353.40  
        

46,720.08  
           

50,400.60  
วตัถุดิบทางตรงใช้ไปในการ
ผลิต  

      
389,556.00  

     
439,437.00  

     
434,197.60  

      
463,834.12  

         
500,325.48  

เงนิสดจ่ายค่าวตัถุดิบทางตรง
ในการผลิต(บาท) 

      
432,840.00  

     
440,170.00  

     
433,534.00  

      
467,200.80  

         
504,006.00  

ตารางที่ 15 (ต่อ) 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ต้นทุนการผลติสินค้า(บาท)           

ค่าวตัถุดิบทางตรงในการผลิตสินคา้ 
              

389,556.00  
           

439,437.00  
           

434,197.60  
           

463,834.12  
           

500,325.48  

ค่าแรงงานทางตรงในการผลิตสินคา้ 
              

240,000.00  
           

244,800.00  
           

252,144.00  
           

252,144.00  
           

252,144.00  

ค่าวสัดุส้ินเปลืองในการผลิต 
                   

5,000.00  
                

5,100.00  
                

5,253.00  
                

5,304.00  
                

5,355.00  

ค่าไฟฟ้า น ้าประปา 
                 

10,000.00  
              

10,200.00  
              

10,506.00  
              

10,608.00  
             

10,710.00  

ค่าบ ารุงรักษาและอุปกรณ์ 
                               

-    
                

1,000.00  
                

2,000.00  
                

4,000.00  
             

50,000.00  

รวมต้นทุนการผลติสินค้า  
              

644,556.00  
           

700,537.00  
           

704,100.60  
           

735,890.12  
           

818,534.48  

ค่าเส่ือมราคาในการผลติ (บาท)           

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
                   

3,100.00  
                

3,100.00  
                

3,100.00  
                

3,100.00  
                

3,081.00  

รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาในการผลติ   
                   

3,100.00  
                

3,100.00  
                

3,100.00  
                

3,100.00  
                

3,081.00  

รวมต้นทุนการผลติสินค้าทั้งส้ิน  
              

647,656.00  
           

703,637.00  
           

707,200.60  
           

738,990.12  
           

821,615.48  

สินค้าคงเหลอื (บาท)      

บวก  สินคา้คงเหลือตน้งวด -  
              

64,765.60  
              

70,363.70  
              

70,720.06  
             

73,899.01  

หัก    สินคา้คงเหลือปลายงวด  
                 

64,765.60  
              

70,363.70  
              

70,720.06  
              

73,899.01  
             

82,161.55  

รวมต้นทุนขายสินค้า (บาท) 
              

582,890.40  
           

698,038.90  
           

706,844.24  
           

735,811.17  
           

813,352.94  

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลติ 
              

255,000.00  
           

261,100.00  
           

269,903.00  
           

272,056.00  
           

318,209.00  

ตารางที่ 16 ประมาณการต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายสินค้า 
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รายการ ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการ
ขาย (บาท)           

เงินเดือนบุคลากร 
          

312,000.00  
      

312,200.00  
      

313,000.00  
      

315,000.00  
      

320,000.00  

ค่าเช่าพ้ืนท่ี 
             

60,000.00  
         

60,000.00  
         

60,000.00  
         

60,000.00  
         

60,000.00  

ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
             

30,000.00  
         

30,000.00  
         

30,000.00  
         

40,000.00  
         

40,000.00  

ค่าไฟฟ้าและน ้าประปา 
             

13,000.00  
         

13,000.00  
         

15,000.00  
         

16,000.00  
         

18,000.00  

ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร 
             

13,000.00  
         

14,000.00  
         

15,000.00  
         

18,000.00  
         

19,500.00  

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์
             

50,000.00  
           

5,300.00  
           

5,400.00  
           

5,660.00  
           

5,670.00  

ค่าใชจ่้ายดา้นยานพาหนะ 
             

15,000.00  
           

1,580.00  
         

16,000.00  
         

18,000.00  
         

20,000.00  

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็อ่ืนๆ 
             

10,000.00  
         

12,050.00  
         

13,153.00  
         

14,310.00  
         

15,526.00  
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ
เร่ิมแรก 

             
20,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

          
523,000.00  

      
448,130.00  

      
467,553.00  

      
486,970.00  

      
498,696.00  

 

ตารางที่ 17  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
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ค่าเส่ือมราคาส่วนการขายและ
บริหาร  ปีที่ 1   ปีที่ 2   ปีที่ 3   ปีที่ 4  ปีที่ 5 

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้
ส านกังาน 

               
8,920.00  

           
8,920.00  

           
8,920.00  

           
8,920.00  

           
8,912.00  

รวมค่าเส่ือมราคา  
               

8,920.00  
           

8,920.00  
           

8,920.00  
           

8,920.00  
           

8,912.00  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

          
531,920.00  

      
457,050.00  

      
476,473.00  

      
495,890.00  

      
507,608.00  

เงนิสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

          
523,000.00  

      
448,130.00  

      
467,553.00  

      
486,970.00  

      
498,696.00  

ตารางที่ 17(ต่อ) 
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รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายได ้           

     รายไดจ้ากการขายสินคา้  
 

1,120,000.00  
        

1,200,000.00  
        

1,280,000.00  
       

1,700,000.00  
        

1,800,000.00  

รวมรายได้ 
       

1,120,000.00  
        

1,200,000.00  
        

1,280,000.00  
       

1,700,000.00  
        

1,800,000.00  

     หัก - ตน้ทุนขายสินคา้  
          

582,890.40  
            

698,038.90  
            

706,844.24  
           

735,811.17  
            

813,352.94  

ก าไรขั้นต้น 
          

537,109.60  
            

501,961.10  
            

573,155.76  
           

964,188.83  
            

986,647.06  
หัก-ค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหาร 
          

531,920.00  
            

457,050.00  
            

476,473.00  
           

495,890.00  
            

507,608.00  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อน

หักดอกเบีย้จ่าย 
               

5,189.60  
              

44,911.10  
              

96,682.76  
           

468,298.83  
            

479,039.06  

หัก - ดอกเบ้ียจ่าย  
               

7,750.00  
                

6,200.00  
                

4,650.00  
               

3,100.00  
                

1,550.00  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อน

หักภาษีเงินได้ - 2,560.40 
              

38,711.10  
              

92,032.76  
           

465,198.83  
            

477,489.06  
หัก -ภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา 0.00 0.00 0.00 28,829.88 29,903.91 

ก าไรสุทธิ  -2,560.40  
              

38,711.10  
              

92,032.76  
           

436,368.95  
            

447,585.15  

ก าไรสะสม -2,560.40 36,150.70 128,183.46 564,552.41 1,012,137.56 

ตารางที่ 18 ประมาณการงบก าไรขาดทุน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

4
3
 

การค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา  ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 5,189.60 44,911.10 96,682.76 468,298.83 479,039.06 

(หัก)ค่าลดหย่อนส่วนตวั 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

เงินได้พึงประเมนิสุทธิ (24,810.40) 14,911.10 66,682.76 438,298.83 449,039.06 

ช่วงภาษี0-150,000ได้รับการยกเว้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ช่วงภาษี150,000-500,000 อตัรา

ภาษี 10% 0.00 0.00 0.00 28,829.88 29,903.91 
ช่วงภาษี 500,001-1,000,000 อตัรา

ภาษี 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ช่วงภาษี1,000,001-4,000,000 อตัรา

ภาษี 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ช่วงภาษี4,000,000 บาทขึน้ไป อตัรา

ภาษี 37% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 0.00 0.00 0.00 28,829.88 29,903.91 

ตารางที่ 18 (ต่อ)แสดงการค านวณภาษีบุคคลธรรมดา  ค านวณจ่ายตามจริง 
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รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3  ปีที่ 4 ปีที ่5 

กระแสงเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน           

เงินสดรับจากการขายสินคา้ 
      

1,120,000.00  
      

1,200,000.00  
      

1,280,000.00  
        

1,700,000.00  
          

1,800,000.00  

เงินสดจ่ายค่าวตัถุดิบทางตรงในการผลิต (432,840.00) (440,170.00) (433,534.00) (467,200.80) (504,006.00) 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการผลิต (255,000.00) (261,100.00) (269,903.00) (272,056.00) (318,209.00) 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหาร (523,000.00) (448,130.00) (467,553.00) (486,970.00) (498,696.00) 

เงินสดจ่ายช าระคืนดอกเบ้ีย (7,750.00) (6,200.00) (4,650.00) (3,100.00) (1,550.00) 

เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 (28,829.88) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

ด าเนินงาน (98,590. 00) 44,400. 00 104,360. 00 470,673. 20 448,709. 12 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน           
เงินสดจ่ายลงทุนในเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์การผลิต (15,500.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจ่ายลงทุนในเคร่ืองใชส้ านกังาน (44,600.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (60,100. 00) 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

ตาราง 19 ประมาณการงบกระแสเงินสด 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหา
เงนิ  ปีที ่1  ปีที ่2  ปีที ่3   ปีที ่4  ปีที ่5 

เงินสดรับจากการกูย้มื 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดรับจากเจา้ของ 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู ้ (20,000.00) (20,000.00) (20,000.00) (20,000.00) (20,000.00) 
กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรร

จัดหาเงนิ 430,000.00 (20,000.00) (20,000.00) (20,000.00) (20,000.00) 

กระแสเงนิสดสุทธิ 271,310.00 24,400.00 84,360.00 450,673.20 428,709.12 

บวก กระแสเงินสดตน้งวด 0.00 271,310.00 295,710.00 380,070.00 830,743.20 

กระแสเงนิสดสุทธิปลายงวด 271,310.00 295,710.00 380,070.00 830,743.20 1,259,452.32 

ตารางที่ 19(ต่อ) 
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รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน           

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 
        

271,310.00  
           

295,710.00  
         

380,070.00  
          

830,743.20  
      

1,259,452.32  

สินคา้คงเหลือ 
        

108,049.60  
           

114,380.70  
         

114,073.46  
          

120,619.09  
         

132,562.15  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 
        

379,359.60  
           

410,090.70  
         

494,143.46  
          

951,362.29  
      

1,392,014.46  

อุปกรณ์-สุทธิ 
          

48,080.00  
             

36,060.00  
           

24,040.00  
            

12,020.00  
                  

27.00  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  
          

48,080.00  
             

36,060.00  
           

24,040.00  
            

12,020.00  
                  

27.00  

รวมสินทรัพย์ 427,439.60 
           

446,150.70  
         

518,183.46  
          

963,382.29  
      

1,392,041.46  

หนีสิ้นหมุนเวยีน           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.00 0.00 0.00 28,829.88 29,903.91 

เงินกูร้ะยะยาวท่ีก าหนดช าระใน1ปี 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

   รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 48,829.88 29,903.91 

ตารางที่ 20 ประมาณการงบดุล 
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หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  ปีที ่1  ปีที ่2  ปีที ่3  ปีที ่4  ปีที ่5 

   เงินกูร้ะยะยาว 60,000.00 40,000.00 20,000.00 0.00 0.00 

   รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  60,000.00 40,000.00 20,000.00 0.00 0.00 

รวมหนีสิ้น 80,000.00 60,000.00 40,000.00 48,829.88 29,903.91 

ส่วนของเจ้าของ           

   ทุน-นางสาวแววดาว................ 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 

ก าไรสะสม -2,560.40 36,150.70 128,183.46 564,552.41 1,012,137.56 

รวมส่วนของเจ้าของ 347,439.60 386,150.70 478,183.46 914,552.41 1,362,137.56 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 427,439.60 446,150.70 518,183.46 963,382.29 1,392,041.46 

ตารางที่ 20 (ต่อ) 
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รายการการวเิคราะห์ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

อตัราส่วนวดัสภาพคล่องทางการเงิน           

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 18.97 20.50 24.71 19.48 46.55 

อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (Quick Ratio) 13.57 14.79 19.00 17.01 42.12 

อตัราส่วนการวดัประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์            

 อตัราหมุนเวียนของสินคา้ (Inventory Turnover) 9.00 9.92 9.99 9.96 9.90 

ระยะเวลาสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover Period) 40.56 36.79 36.52 36.66 36.87 

อตัราการหมุนของสินทรัพยถ์าวร 5.64 8.20 15.81 69.11 46646.38 

 อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม 0.63 0.66 0.73 0.86 0.90 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการก่อหนี้             

อตัราส่วนแห่งหน้ี (Debt Ratio) 0.19 0.13 0.08 0.05 0.02 

อตัราส่วนแห่งเงินทุน (Debt to Equity Ratio)  0.23 0.16 0.08 0.05 0.02 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 
 (Interest Coverage Ratio)  0.67 7.24  20.79  151.06  309.06  

ตารางที่ 21 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
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อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหาร   ปีที ่1 ปีที ่2  ปีที ่3  ปีที ่4  ปีที ่5  

     อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) -0.01 0.09 0.18 0.45 0.32 

     อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) -0.01 0.10 0.19 0.48 0.33 

     อตัราก าไรขั้นตน้ (เปอร์เซนต)์ 0.83 0.72 0.81 1.31 1.21 

     อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (เปอร์เซนต)์ 0.00 0.06 0.13 0.63 0.58 

ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน           

    มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 265833.24 

    อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 21.16% 

     ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 3 ปี 9 เดือน 

ตารางที่ 21 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

บทที่ 8 
 

แผนฉุกเฉิน 
 

ล าดับ ลักษณะปัญหา ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ แนวทางในการแก้ปัญหา 

1 ราคาไข่เป็ดสดมี
มูลค่าเพิม่ขึ้น 

ส่งผลใหร้าคาของไข่เคม็
สมุนไพรพฤกษามีมูลค่าสูงขึ้น 

สัง่ซ้ือจากผูเ้ล้ียงเป็ดเอง
โดยตรงเพือ่ต่อรองราคาที่
ถูกกวา่ตลาดไข่เป็ด 

2 ไข่เคม็สมุนไพรมีการ
ตกคา้งขายไม่หมด 

ท าใหผ้ลก าไรของกิจการลดลง
ส่งผลต่อการผลิตสินคา้รอบ
ใหม่ออกมา 

สร้างสายผลิตภณัฑใ์หม่
คือ ผลิตภณัฑน์ ้ าพริกเพือ่
น ามาขายคู่กบัไข่เคม็
สมุนไพรและมีการ
ส่งเสริมการขายไปยงั
ผูบ้ริโภคเพือ่ดึงดูดใจของ
ผูบ้ริโภคเป็นการสร้าง
ความน่าสนใจในสินคา้ 

3 มีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาสู่
ตลาด 

ท าใหถู้กแยง่ส่วนแบ่งทาง
การตลาดท าใหร้ายรับลดลง 

สร้างความแตกต่างทาง 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละส่งเสริม
การขาย  สร้างภาพลกัษณ์
ใหก้บักิจการ 

4 เกิดการระบาดของโรค
ไขห้วดันก 

ท าใหเ้กิดความไม่มัน่ใจของ
ผูบ้ริโภคในการซ้ือไข่เคม็
สมุนไพร 

สร้างความมัน่ใจให้
ผูบ้ริโภคโดยน าเสนอ
ขอ้มูลที่ถูกตอ้งและแหล่ง
วตัถุดิบที่มีความเช่ือถือได ้

5 ผลิตภณัฑถู์กส่งกลบัคืน ท าใหลู้กคา้เกิดความไม่มัน่ใจ
ทางการคา้ 

ตรวจสอบผลิตภณัฑแ์ละ
หาสาเหตุของการถูกตีกลบั
โดยตอ้งชดเชยใหก้บัลูกคา้ 

ตารางที่ 22 แผนฉุกเฉิน 
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แบบส ารวจปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซื้อไข่เคม็สมุนไพร 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    /    ลงในช่อง  (  )  หนา้ขอ้และเติมขอ้ความลงในช่องว่างให้สมบรูณ์ 

 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
เพศ 
(  )  ชาย    (  )  หญิง 
 
อาย ุ
(  )  ต ่ากว่า  20  ปี   (  )  20 - 30 ปี     (  )  31 - 40  ปี          (  )  41 - 50  ปี         (  )  50 ปีข้ึนไป 
 
อาชีพ 
(  )  ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ  (  )  พนกังานบริษทั (  )  ธุรกิจส่วนตวั  
(  )  นกัเรียน/นกัศึกษา   (  )  แม่บา้น  (  )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............. 
 
รายไดต่้อเดือน 
(  )  ต ่ากว่า  5,000  บาท   (  )  5,001 – 10,000  บาท 
(  )  10,001 – 20,000  บาท  (  )  20,001  บาทข้ึนไป 

 

2. ข้อมูลทั่วไป 
  
1. ท่านรู้จกัไข่เค็มสมุนไพรหรือไม่ 
        (  )  รู้จกั  (  )  ไม่รู้จกั 
  
2. ท่านรู้จกัไข่เค็มสมุนไพรจากแหล่งใด 
        (  )  รายการโทรทศัน์ (  )  นิตยาสารและส่ือส่ิงพิมพ ์      (  )  อินเตอร์เนต (  )  ญาติพ่ีนอ้ง/คนรู้จกั 
        (  )  วางขายหนา้ร้าน (  )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................... 
  
3. ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไข่เค็มสมุนไพร ( ตอบไดม้ากกว่า  1  ขอ้ ) 
        (  )  มีความแปลกใหม่   (  )  รสชาติอร่อย       (  )  ราคาถูก   (  )  ดีต่อสุขภาพ          (  )  หาซ้ือไดง่้าย 
        (  )  มีหลากหลายรสชาติ      (  )   อ่ืนๆ โปรดระบุ.................. 

3.  ทัศนคติเกี่ยวกับไข่เคม็สมุนไพร 
1.  ท่านชอบรับประทานไข่เค็มหรือไม่ 
        (  )  ชอบ (  )  ไม่ชอบ (  )  เฉยๆ 
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2. ท่านเช่ือหรือไม่ว่าการรับประทานไข่เค็มสมุนไพรจะท าให้สุขภาพดี  
        (  )  เช่ือ (  )  ไม่เช่ือ (  )  ไม่แน่ใจ 
 
3. ท่านชอบไข่เค็มสมุนไพรประเภทใด    ( ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ) 
        (  )  ไข่เค็มดองน ้าเกลือ 
        (  )  ไข่เค็มพอกดินปลวก 
        (  )  ไข่เค็มพอกใบเตย 
        (  )  ไข่เค็มกระชายด า 
        (  )  ไข่เค็มขม้ิน 
         
                           
                             ส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอ้ย 

1 
นอ้ย
ท่ีสุด 

4. ดา้นผลิตภณัฑ ์
-  รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ 
-  รสชาติของผลิตภณัฑ ์
-  ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์
-  ความสะอาดของผลิตภณัฑ ์

     

5. ดา้นราคา 
-  ราคาขายกล่องละ  20  บาท  บรรจุจ านวนกล่องละ 4 ใบ 
 

     

6. ดา้นสถานท่ี 
-  ความสะอาดของสถานท่ีวางจ าหน่าย 
-  รูปแบบของร้านคา้ 
-  ความสะดวกของร้านคา้ 

     

7. ดา้นการส่งเสริมการขาย 
-  ซ้ือไข่เค็มสมุนไพรพฤกษา  2  กล่อง  จ  านวน  4  ใบ  ในราคา  35  บาท 
-  หากพบว่าสินคา้เสียหายสามารถน ามาเปล่ียนคืนได ้
-  ถา้สั่งซ้ือในปริมาณมากบริการส่งฟรี 
-  ซ้ือครบ  10  กล่อง รับคูปองส่วนลด  20  % 

     

 
 
 
ขอขอบพระคุณอยา่งสูงท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ 
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ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจแบบสอบถามจากลูกค้าในอ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
จ านวน 100 ราย  ได้ผลสรุป ดังนี ้
1.  จากการส ารวจเป็นเพศชายร้อยละ 27% และเพศหญิงร้อยละ 73% 

27%

73%

เพศชาย

เพศหญงิ

 
2.  จาการส ารวจพบวา่ลูกคา้อยูใ่นช่วงอาย ุ31- 40 ปีร้อยละ 41%  อาย ุ 41- 50 ปีร้อยละ  24%  อาย ุ 
20- 30  ปีรอยละ  15%  อาย ุ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ  13 %  และอายตุ  ่ากวา่  20  ปีร้อยละ  7% 

41%

24%

15%

13%

7%

อาย ุ31- 40ปี

อาย ุ41-50

อาย ุ20-30 ปี

อาย ุ50ปีข ึน้ไป

อายตุ า่กวา่ 20 ปี

 
3.  จาการส ารวจลูกคา้อาชีพแม่บา้นร้อยละ  43%   ขา้ราชการร้อยละ  19%   พนกังานบริษทัร้อยละ  
15%  ธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 13%   นกัเรียนร้อยละ 8%  และอ่ืนๆ ร้อยละ  2% 

19%

15%

13%

8% 2%

43%

แมบ่า้น

ขา้ราชการ

พนกังานบรษิทั

ธุรกจิสว่นตวั

นกัเรยีน

อืน่ๆ
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4.  จากการส ารวจลูกคา้มีรายไดต้่อเดือนต ่ากวา่  5,000  บาทร้อยละ  43%   รายได ้ 5,001- 10,000  
บาทร้อยละ  32%  รายได ้ 10,001 – 20,000  บาทร้อยละ  13%  และรายได ้ 20,001  บาทขึ้นไปร้อย
ละ  12%  

43%

32%

13%

12%

ต า่กวา่ 5,000

5,001-10,000

10,001-20,000

20,001ขึน้ไป

 
5.  จาการส ารวจลูกคา้รู้จกัไข่เคม็สมุนไพรจากรายการโทรทศัน์ร้อยละ  40%  วางขายหนา้ร้านร้อย
ละ  29%  อินเตอร์เน็ตร้อยละ  18%  ญาติพีน่อ้ง/คนรู้จกัร้อยละ  9%  นิตยสารและส่ิงพมิพร้์อยละ  
4% 

9%

18%

29%

4%

40%
รายการโทรทศัน์

วางขายหนา้รา้น

อนิเตอรเ์น็ต

ญาตพิีน่อ้ง/คนรูจ้กั

นติยาสาร

6.  การส ารวจความพงึพอใจของผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ์ 
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7.  การส ารวจความพงึพอใจของผูบ้ริโภคดา้นราคาโดยราคาขายกล่องละ 20 บาท  บรรจุจ านวน
กล่องละ  4  ใบ  พอใจมากที่สุด   87%  และพอใจมาก  23% 

23%

87%

มากทีส่ดุ

มาก

 
 
8.  การส ารวจความพงึพอใจของผูบ้ริโภคดา้นสถานที่ 
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9.  การส ารวจความพงึพอใจของผูบ้ริโภคดา้นการส่งเสริมการขาย 
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ภาคผนวก  ข 

สรรพคุณของขมิน้และกระชายด า 
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ขมิน้ 
1. ฤทธ์ิต้านการเกิดแผลและสมานแผลในกระเพาะอาหาร   
  ขม้ินมีฤทธ์ิสมานแผลในกระเพาะอาหาร โดยเร่งการเจริญเติบโตของเน้ือเยือ่ที่เป็นแผล   ท า
ใหแ้ผลหายเร็วขึ้น น ้ ามนัหอมระเหยของขม้ินเป็นสารออกฤทธ์ิป้องกนัและรักษาแผลในกระเพาะ
อาหาร  ขม้ินสามารถตา้นการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร  โดยกระตุน้การหลัง่ mucin มาเคลือบ
กระเพาะอาหาร  และขม้ินยงัยบัย ั้งการหลัง่น ้ ายอ่ยต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย   
2. ฤทธ์ิลดการอักเสบ 

มีผลทดลองพบวา่ส่วนผงแหง้ น ้ าคั้น สารสกดัปิโตรเลียมอีเธอร์   สารสกดัแอลกอฮอล ์
และสารสกดัน ้ าของขม้ิน  มีฤทธ์ิลดการอกัเสบ และสารส าคญัในการออกฤทธ์ิลดการอกัเสบ คือ 
สาร curcumin อนุพนัธุข์องสารดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบั phenylbutazone พบวา่มีฤทธ์ิใกลเ้คียง
กนัในกรณีของการอกัเสบแบบเฉียบพลนั    ส่วนกรณีของการอกัเสบแบบเร้ือรังจะมีฤทธ์ิเพยีงคร่ึง
เดียวเท่านั้น  
3. ฤทธ์ิต้านการแพ้ 

สาร curcumin  และสารสกดัเอทิลอะซีเตทที่ประกอบดว้ย monodemethoxycurcumin, 
bisdemethoxycurcumin, furulic acid, cafeic acid, p-coumaric acid และ trans-cinnamic acid   มี
ฤทธ์ิตา้นการแพ ้ ซ่ึงกลไกการออกฤทธ์ิคือยบัย ั้งการหลัง่สาร histamine ของร่างกายเม่ือเกิดปฏิกิริยา
การแพ ้      
 4. ฤทธ์ิลดการบีบตัวของล าไส้ 

การทดลองในสุนขัพบวา่ สาร curcumin มีฤทธ์ิลดการบีบตวัของล าไส ้โดยไปลดระยะห่าง
ของจงัหวะการบีบรัดตวัของล าไส้ และพบวา่ขม้ินสามารถลดการหดตวัของกลา้มเน้ือเรียบของ
มดลูก จึงช่วยบรรเทาอาการปวดเกร็ง ของบริเวณดงักล่าว   การทดลองทางคลินิกในคนไข ้440 คน 
อายเุฉล่ีย 48.5 ปี โดยการใหรั้บประทานขม้ินวนัละ 162 มก. พบวา่ มีฤ ทธ์ิลดการบีบตวัของล าไส ้
และยงัช่วยในการขบัลมและแกอ้าเจียนดว้ย   
5. ฤทธ์ิลดอาการแน่นจุกเสียด 

มีการทดลองในผูป่้วยโรคทอ้งอืดทอ้งเฟ้อในโรงพยาบาล 6 แห่ง จ  านวน  160 คน โดย
รับประทานคร้ังละ 2 แคปซูลวนัละ 4 คร้ัง พบวา่ไดผ้ลดีกวา่ยาขบัลมและผูป่้วยพอใจ  ซ่ึงน ้ ามนั
หอมระเหยของขม้ินเป็นสารออกฤทธ์ิในการขบัลม   
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6. ฤทธ์ิขับน ้าด ี

ขม้ินมีฤทธ์ิขบัน ้ าดี และมีสารส าคญัในการออกฤทธ์ิเช่น curcumin , p-tolyl-methylcarbinol  
ซ่ึงสามารถเพิม่การขบัและกระตุน้การสร้างน ้ าดี จึงท าใหก้ารยอ่ยดีขึ้นเป็นผลใหอ้าการจุกเสียด
บรรเทาลง  
7. ฤทธ์ิรักษาอาการท้องเสีย   

ตามต ารายาพื้นบา้นของไทย มีการใชข้ม้ินรักษาอาการทอ้งเสีย  โดยน าผงขม้ินชนัผสม
น ้ าผึ้งป้ันเป็นยาลูกกลอนรับประทานหลงัอาหารและก่อนนอน คร้ังละ 3-5 เม็ด วนัละ  3 เวลา  และ
ในประเทศอินโดนีเซียก็มีการใชข้ม้ินในการรักษาอาการอุจจาระร่วงเช่นกนั   และขม้ินชนัขนาด 
1000 มก./คร้ัง/วนั มีผลท าใหอ้าการทอ้งร่วงในลูกสุกรระยะดูดนมแม่หายไป  
8. ฤทธ์ิสมานแผล 

การทดลองทางคลินิค โดยทายาสมุนไพรซ่ึงมีขมิ้นเป็นส่วนประกอบที่ผวิหนงั พบวา่มี
ฤทธ์ิในการสร้างเซลลผ์วิขึ้นใหม่  มีผูท้ดลองใชส้าร curcumin จากขม้ินในการรักษาแผลหลงัผา่ตดั 
40 ราย พบวา่ใหผ้ลลดการอกัเสบไดเ้หมือน phenylbutazone  การทดลองใชข้ม้ินหรือยาปฏิชีวนะ 
ในการรักษาแผลผพุองในผูป่้วย 60 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ใชข้ม้ิน และกลุ่มที่ใหย้าปฏิชีวนะ  แลว้
ติดตามดูแผลพพุองหลงัการรักษา 21 วนั พบวา่ผูป่้วยทุกรายหายจากโรค  และไม่พบ
ภาวะแทรกซอ้นหรือขอ้แตกต่างระหวา่งการใชข้ม้ินและยาปฏิชีวนะ  

มีการน าสารสกดั 95% เอทานอลของขม้ิน มาพฒันาต ารับเป็นครีมป้ายปาก  แลว้ท าการ
ทดลองเพือ่สงัเกตฤทธ์ิในการสมานแผล โดยท าการทดลองในอาสาสมคัร 30 คน พบวา่ครีมป้าย
ปากที่มีสารสกดัขม้ินชนั 1% มีผลท าใหแ้ผลในปากหายภายใน 1 สปัดาห์  

กระชายด า 
1.  ฤทธ์ิขับลม 

กระชายมีน ้ ามนัหอมระเหย ซ่ึงมีฤทธ์ิขบัลม  
2.  ฤทธ์ิลดการบีบตัวของล าไส้  

กระชายสามารถลดการบีบตวัของล าไส ้  โดยกระชายมีสาร cineole มีฤทธ์ิลดการบีบตวั
ของล าไส ้ ซ่ึงเป็นสาเหตุการปวดเกร็งได้ 
3.  ฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรีย สาเหตุอาการแน่นจุกเสียด  

กระชายสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรีย Escherichia coli  ซ่ึงเป็นสาเหตุของการแน่นจุกเสียด 
โดยกระชายมีสาร pinostrobin และ panduratin A มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียชนิดน้ีได ้ 
 
ที่มา: ส านกังานขอ้มูลสมุนไพร 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 

ช่ือ-สกลุ    นางสาวแววดาว  แผนสมบูรณ์ 
ที่อยู่     157  หมู่ 2  ต าบลอู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  72160 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2547   ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาจากโรงเรียนอู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2551   ระดบัปริญญาตรี  สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  คณะวิทยาการจดัการ  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


