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คูมือการใชงานแอพพลิเคชัน “เจมนต โหลดแลวรวย” 
“เจมนต โหลดแลวรวย” เปนแอปพลิเคชันท่ีใชคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ บันทึกการขาย สรุปผลการดําเนินงาน 

สรางใบเสนอราคา และวิเคราะหจุดคุมทุน ซ่ึงเชื่อมตอออนไลนไดสะดวกและรวดเร็ว ไดทุกท่ี ทุกเวลา ไมพลาดทุก

โอกาสในการขาย สามารถวางแผนการผลิต ประมาณการยอดขาย และตัดสินใจบริหารธุรกิจไดอยางรวดเร็ว 

เหมาะสมสําหรับวิสาหกิจชุมชน OTOP เก่ียวกับผาทอ  เสื้อผาและสําเร็จรูป และประยุกตใชกับธุรกิจอ่ืนๆ ได 

 ไดรับความรวมมือจากคุณมนตฑา กันนิดา (ประธาน) และ คณะกลุมทอผาบานเนินมวง ต.ขอนหาด       

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

 ออกแบบและวิเคราะหระบบโดย ดร.มุกดาวรรณ พลเดช และคณะ สงวนลิขสิทธ์ิโดยวิทยาลัยเทคโนโลยี

ภาคใต (SCT.) อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

 ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยโครงการ Innovation Hubs เพ่ือสรางเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 กลุมเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) 
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การทํางานของแอพ “เจมนต โหลดแลวรวย” 

แอพ ฯ มีระบบการทํางานท้ังหมด 5 ระบบ ไดแก 1.) ระบบคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ 2) ระบบบันทึกการขาย 

3) ระบบสรุปผลการดําเนินงาน 4) ระบบใบเสนอราคา และ 5) ระบบวิเคราะหจุดคุมทุน ซ่ึงการใชงานแอพ ฯ มี 2 

ลักษณะ คือ  

- ลงทะเบียนกอนใชงานและลงชื่อเขาใชงานดวยชื่อผูใชและรหัสผาน 

- ใชงานแอพ โดยไมตองลงทะเบียน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเขาใชงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลือกสมัครใชงาน 

2. ปอนขอมูลรานคา -- ใหปอนขอมูล/เลือก

ขอมูลจากระบบ ในชองท่ีกําหนดใหทุกชอง 
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เลือกขอมูลโดยกดท่ี 

เลือกขอมูลโดยกดท่ี 

เลือกขอมูลโดยกดท่ี 

เลือกขอมูลโดยกดท่ี 

เลือกขอมูลโดยกดท่ี 

ระบุตําแหนงโดยการกด 
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3. ปอนขอมูลผูใชงาน -- ใหปอนขอมูล/เลือกขอมูลจากระบบ ในชองท่ีกําหนดใหทุกชอง 
 

  
 

 
  

เปนตําแหนงงานในกิจการ ใหเลือกปอนจาก

ขอมูลดานลาง 

- เจาของกิจการ 

- ประธานกลุมวิสาหกิจ/OTOP 

- กรรมการ/สมาชิกกลุมวิสาหกิจ/

OTOP 

- พนักงานบัญชี 

- พนักงานขาย/ตลาด 

- พนักงาน/ลูกจางท่ัวไป 

กดท่ีหนาตุกตา เพ่ือเลือกรูปภาพท่ีตองการแสดง 

ปอนขอมูลครบแลว กด ลงทะเบียน 
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ขั้นตอนการใชงานแอพ 

- ในกรณีท่ีเคยลงทะเบียนไวแลว ใหปอน อีเมลแอดเดรส และ รหัสผาน เลือก  
 

- ในกรณีท่ีเคยลงทะเบียนไวแลว แตลืมรหัสผาน ใหเลือก  
 

- ในกรณีท่ีตองการใชงาน แตไมตองการลงทะเบียน ใหเลือก  

 

 
 

เม่ือเขาสูระบบหรือเลือก เริ่มเลย เรียบรอยแลว  

ระบบจะแสดงหนาจอหลัก ดังภาพ 
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1. ระบบคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ (จากเมนูหลัก เลือก คํานวณตนทุนผลิตภัณฑ) 

เปนระบบท่ีใชวางแผนปจจัยการผลิต คํานวณตนทุนการผลิตรวมและตอหนวย เชื่อมตอกับระบบ

บริหารงานอ่ืน ๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว (มี 3 templates ไดแก ผาทอ  เสื้อผาสําเร็จรูป  กระเปา/อ่ืน ๆ)  และ

สามารถคนหาประวัติการคํานวณตนทุนการผลิตยอนหลังได 

 

 

1. เลือกประเภทผลิตภัณฑท่ีตองการคํานวณตนทุน 

1.1. ผาทอ 

1.2. เสื้อผา 

1.3. กระเปา/อ่ืน ๆ 

2. ตองการคํานวณ กด 

 

3. ตองการดูประวัติรายการท่ีเคยบันทึก กด 

 

4. ตองการกลับเมนูหลัก กด 

 

5. ตองการดูคําอธิบายเพ่ิมเติม กด 
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รายละเอียดการคํานวณตนทุนการผลิต 
 

 
 

ปอนขอมูลท่ีตองการ ดังนี้ 

 ชื่อผลิตภัณฑ ผูใชสามารถกําหนดชื่อใหชัดเจน จํา

งายไดดวยตนเอง 

 ปริมาณท่ีผลิตตอรอบ คือ จาํนวนหนวยของ

ผลิตภัณฑท่ีคาดวาจะไดรับภายหลังการผลิตเสร็จ

ในแตละรอบ 

 หนวยผลิต คือ ชื่อหนวยนับ ซ่ึงสามารถ

เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับการผลิตของผูใชได 

 

ปอนขอมูลครบแลว กด  

 

ตองการกลับเมนูหลัก กด  

 

ตองการดูคําอธิบายเพ่ิมเติม กด 
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ตัวอยางการปอนขอมูล ตัวอยางคําอธิบายเพ่ิมเติม 
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ปอนขอมูลท่ีตองการ ดังนี้ 

 วัตถุดิบ หมายถึง วัตถุดิบท่ีเปนสวนประกอบ

หลักในการผลิตสินคานั้น ๆ (บางเมนูผูใช

สามารถเพ่ิมเติมไดเอง) 

 ปริมาณท่ีใช หมายถึง จํานวนวัตถุดิบแตละ

รายการท่ีใชสําหรับการผลิต 1 รอบท่ีตองการ

คํานวณ 

 ราคาตอหนวย หมายถึง ราคาของวัตถุดิบตอ

หนวยถัวเฉลี่ยท่ีใชในการผลิตในรอบท่ี

ตองการคํานวณ 

 ตนทุนวัตถุดิบแตละรายการ ระบบจะคํานวณ

ใหอัตโนมัติ หรือสามารถกรอกขอมูลเองได 

 สามารถเพ่ิมรายการอ่ืน ๆ ได โดยกด 

 

เม่ือเพ่ิมรายการครบตามท่ีตองการแลว กด 

เพ่ือเขาสูการปอนขอมูลคาแรงงาน 
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ปอนขอมูลท่ีตองการ ดังนี้ 

 คาแรง หมายถึง รายจายคาจางคนงานหรือ

คาจางคนผลิตสําหรับการผลิตสินคา 1 รอบท่ี

ตองการคํานวณ  

 กรณีผูใชไมไดจายเปนเงินสด/ใชแรงงาน

ตนเอง หรือมีรายการอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ 

ผูใชสามารถประมาณการขอมูลเองไดตาม

ความเหมาะสม 

 ตนทุนคาแรงแตละรายการ ระบบจะคํานวณ

ใหอัตโนมัติ หรือสามารถกรอกขอมูลเองได 

 สามารถเพ่ิมรายการอ่ืน ๆ ได โดยกด 

 

เม่ือเพ่ิมรายการครบตามท่ีตองการแลว กด 

เพ่ือเขาสูการปอนขอมูลคาใชจายการผลิต 
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ปอนขอมูลท่ีตองการ ดังนี้ 

 คาใชจายการผลิต หมายถึง รายจายในการ

ผลิตอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากวัตถุดิบและ

คาแรงงาน เชน วัสดุการผลิตเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 

คาซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ คาน้ําคาไฟ

ในการผลิต คาเสื่อมราคาอาคารผลิต เปนตน  

 คาใชจายการผลิตโดยประมาณนี้ระบบจะ

คํานวณใหอัตโนมัติ ซ่ึงประมาณการจาก

ระยะเวลาท่ีใชในการผลิตตอรอบ 

 ตนทุนการผลิตรวม คือ รายจายท้ังท่ีเปนตัว

เงินและไมเปนตัวเงินท้ังหมดในการผลิต

สินคา 1 รอบ 

 ตนทุนการผลิตตอหนวย คือ ตนทุนการผลิต

รวม หารดวยจํานวนหนวยผลิตท่ีไดรับในการ

ผลิต 1 รอบ 

 ตนทุนคาใชจายการผลิต ระบบจะคํานวณให

อัตโนมัติ หรือสามารถกรอกขอมูลเองได 

 สามารถเพ่ิมรายการอ่ืน ๆ ได โดยกด 

 

เม่ือเพ่ิมรายการครบตามท่ีตองการแลว กด 
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2. ระบบบันทึกการขายสินคา (จากเมนูหลัก เลือก บันทึกการขาย) 

          เปนระบบท่ีชวยบันทึกการขาย คํานวณและควบคุมสินคาคงเหลือ กําหนดราคาขายขั้นตํ่าท่ีควรจะขาย

หรือตามตองการ แสดงยอดคงเหลือใชในการตรวจนับสตอกสินคาคงเหลือภายหลังจากการขายจริง เชื่อมตอ

ระบบสรุปผลการดําเนินงานไดทันที และสามารถคนหาประวัติการบันทึกการขายยอนหลังได 
 

 

 ระบบจะแสดงขอมูลสินคาท่ีมีการคํานวณและ

บันทึกไวจากระบบคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ 

 หากผูใชไมไดคํานวณและบันทึกขอมูลสินคาไวให

กลับไปดําเนินการในระบบคํานวณตนทุน

ผลิตภัณฑกอน 

 เม่ือผูใชเลือกรหัสสินคาท่ีตองการบันทึกการขาย 

ผูใชตองปอนวันท่ีขาย จํานวนท่ีขาย ท้ังนี้ระบบจะ

แสดงราคาตํ่าสุดท่ีควรจะขายไดหรือผูใชสามารถ

แกไขราคาขายไดตามตองการ 

 เม่ือผูใชกดบันทึกการขายระบบจะขึ้นเตือนให

ยืนยันขอมูล ผูใชตองตรวจสอบใหชัดเจนไมใหเกิด

การผิดพลาดเนื่องจากภายหลังการยืนยันการ

บันทึกขอมูลแลวจะไมสามารถแกไขรายการบันทึ

การขายได 

 

 

 



คูมือการใชงานแอพพลิเคชัน “เจมนต โหลดแลวรวย” 

ลิขสิทธ์ิของปุญฑรษา  อุนเลิศ  หนาท่ี 13 

 

 

 เม่ือผูใชเลือกรหัสสินคาท่ีตองการบันทึกการขาย 

ผูใชตองปอนวันท่ีขาย จํานวนท่ีขาย ท้ังนี้ระบบจะ

แสดงราคาตํ่าสุดท่ีควรจะขายไดหรือผูใชสามารถ

แกไขราคาขายไดตามตองการ 

 เม่ือปอนขอมูลเรียบรอยแลว กด  
 

 เม่ือผูใชกดบันทึกการขาย ระบบจะขึ้นเตือนให

ยืนยันขอมูล ผูใชตองตรวจสอบใหชัดเจนไมใหเกิด

การผิดพลาด เนื่องจากภายหลังการยืนยันการ

บันทึกขอมูลแลวจะไมสามารถแกไขรายการบันทึก

การขายได 

 

 



คูมือการใชงานแอพพลิเคชัน “เจมนต โหลดแลวรวย” 

ลิขสิทธ์ิของปุญฑรษา  อุนเลิศ  หนาท่ี 14 

 

 

 ประวัติการขายสินคาท่ีผูใชเคยบันทึกไว  
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3. ระบบสรุปผลการดําเนินงาน (จากเมนูหลัก เลือก สรุปผลการดําเนินงาน) 

เปนระบบรวบรวมรายงานสรุปผลยอดขาย ตนทุนขาย กําไรขั้นตน โดยเชื่อมตอกับระบบบันทึกการ

ขาย เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจวางแผน พัฒนาการขายและสนับสนุนงานดานการตลาด และนาํผลการ

วิเคราะหไปวางแผนการผลิตและลดตนทุนการผลิตได 

3.1. รายงานสรุปผลการดําเนินงานรายวัน 
 

 

 ผูใชงานสามารถเลือกใหแสดงผลไดตามชวงเวลาท่ี

กําหนดท้ังรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส ใน

รูปแบบรายงานหรือกราฟ โดยแสดงเปนจํานวน

เงินและสัดสวนเปอรเซ็นตจากยอดขาย 

 การดูขอมูลสรุปผลการดําเนินงานประเภทรายวัน 

ระบบจะคํานวณคาใชจายการดําเนินงาน 10% 

จากรายไดยอดขาย โดยผูใชงานจะไมสามารถแก

ไขได 

 คาใชจายในการดําเนินงาน คือ รายจายท่ีเก่ียวของ

กับการขายสินคาและการบริหารกิจการ เชน คา

เชารานคา เงินเดือนพนักงานขาย เงินเดือน

ผูจัดการ คาน้ําคาไฟสํานักงาน คาเสื่อมราคา

อาคารและอุปกรณ เปนตน 
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ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานรายวัน 
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3.2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานรายเดือน 

 

 ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานประเภทรายเดือน 

ระบบจะคํานวณคาใชจายในการดําเนินงาน 10% 

จากยอดขายรวมท้ังหมดใหอัตโนมัติ หรือผูใชงาน

สามารถแกไข/เพ่ิมเติมรายการคาใชจายในการ

ดําเนินงานไดตามความเปนจริง 

 คาใชจายในการดําเนินงาน คือ รายจายท่ีเก่ียวของ

กับการขายสินคาและการบริหารกิจการ เชน คา

เชารานคา เงินเดือนพนักงานขาย เงินเดือน

ผูจัดการ คาน้ําคาไฟสํานักงาน คาเสื่อมราคา

อาคารและอุปกรณ เปนตน 
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ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานรายเดือน 
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ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานรายเดือน (ตอ) 
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3.3. รายงานสรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

 

 ขอมูลสรปุผลการดําเนินงานประเภทรายไตรมาส 

ระบบจะคํานวณคาใชจายในการดําเนินงานจาก

รายเดือนท่ีมีการบันทึกไว 
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ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
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ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาส (ตอ) 
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4. ระบบใบเสนอราคา (จากเมนูหลัก เลือก ใบเสนอราคา) 

เปนระบบเปดใบเสนอราคา ชวยสรางใบเสนอราคาไดทุกท่ี ทุกเวลา ดาวนโหลดใบเสนอราคาและสง

ตอใหลูกคาผานชองทางตาง ๆ เชน email, line, messenger เปนตน ไดทันเวลา ชวยใหไมพลาดทุกโอกาสใน

การขาย และสามารถดูประวัติใบเสนอราคายอนหลังได 

 

 

 

1. กด              เม่ือตองการสรางใบเสนอราคา 

 

2. กด                    เม่ือตองการดูประวัติใบเสนอ

ราคาท่ีเคยบันทึกไว 
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สรางใบเสนอราคา 

1. ปอนชื่อลูกคา ท่ีอยูลูกคา หมายเลขโทรศัพทลูกคา  

2. ระบุขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีตองการ 

3. เลือกวาตองการคิดภาษี 7% หรือไม 
 

- ถาไมคิดภาษี ใหเลื่อน 

ไวทางซาย 

- ถาคิดภาษี ใหเลื่อน 

ไวทางขวา 
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สรางใบเสนอราคา 

1. เลือกสินคา โดยกด  

2. ระบุจํานวนท่ีขาย เขาในรายการใบเสนอราคา  

3. ระบบจะคํานวณราคาขายขั้นตํ่าท่ีคาดวาจะขาย

ไดตอหนวยใหอัตโนมัติ หรือผูใชสามารถกําหนด

เองไดตามตองการ 

4. กด         เพ่ือเพ่ิมสินคาเขาไปในใบเสนอราคา 

5. ถาตองการเลือกสินคาอ่ืน ทําตามขอ 1-4 

6. ถาไมตองการเพ่ิมสินคาแลว กด  
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ใบเสนอราคาท่ีมีรายการสินคา 
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  หมายถึง เม่ือสามารถขายสินคาตามใบ

เสนอราคาไดแลว ใหเลือก ปดการขาย 

เพ่ือจะไดสรุปยอด 
 

หมายถึง การสั่งใหบันทึกใบเสนอราคา

เปนไฟล pdf เพ่ือสงตอใหกับลูกคา 
 

เปนการเปดใบเสนอราคาเพ่ือดูหรือ

แกไข 
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ประวัติใบเสนอราคา 

 

การสรุปประวัติใบเสนอราคาแสดงผลดังนี้  

1) จํานวนใบเสนอราคาท้ังหมดท่ีบันทึกไว  

2) จํานวนใบเสนอราคาท่ีปดการขายแลว 

3) ยอดเงินรวมตามใบเสนอราคาท่ีปดการขายแลว 

4) ยอดเงินรวมตามใบเสนอราคาท่ียังไมปดการขาย 
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5. ระบบวิเคราะหจุดคุมทุน (จากเมนูหลัก เลือก วิเคราะหจุดคุมทุน) 

เปนระบบวิเคราะหความสัมพันธตนทุน ปริมาณ และกําไร ชวยวางแผนการผลิต กําหนดราคาขาย 

และประมาณกําไรไดลวงหนา สามารถคํานวณจุดคุมทุนของสินคาไดสูงสุด 3 ชนิด โดยผูใชสามารถกําหนด

สัดสวนการขายไดโดยรวมกันตองครบ 100%  

 

 

 

1. เลือก              เม่ือตองการวิเคราะหจุดคุมทุน

ของสินคาท่ีเคยบันทึกไว 

 

2. เลือก             เม่ือตองการปอนขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีไม

เคยบันทึกไว เพ่ือวิเคราะหจุดคุมทุน 
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1. ราคาขายตอหนวย หมายถึง ราคาสินคาท่ีขายให

ลูกคาตอหนวย  

2. ตนทุนแปรผันตอหนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวย

ของสินคาท่ีจะเพ่ิมขึ้นตามจํานวนหนวยท่ีผลิต 

เชน วัตถุดิบและคาแรงท่ีเกิดขึ้นในการผลิตสินคา

ตอหนวย 

3. สัดสวนการขาย หมายถึง รอยละหรือเปอรเซ็นต

การขายสินคาแตละชนิด (ซ่ึงระบบจะแสดง 

100% เปนคาเริ่มตน ผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงได 

และเม่ือรวมกันของทุกสินคา สัดสวนตองเปน 

100%)  

4. ตนทุนคงท่ีรวม หมายถึง ตนทุนท่ีไมเพ่ิมหรือลดลง

ตามจํานวนหนวยท่ีผลิต เชน คาเชารานคา 

เงินเดือนพนักงานขาย คาเสื่อมราคาอาคารและ

อุปกรณ เปนตน  

(กรณี 1,2 และ 4 ระบบจะคํานวณใหเม่ือมีการเลือก

สินคาท่ีเคยบันทึกไว หรือผูใชปอนขอมูลเองได) 
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5. กําไรเปาหมายท่ีตองการ หมายถึง กําไรท่ีคาดหวัง

จะไดรับจากการขายสินคาแตละชนิด (ผูใชกําหนด

เองจะใสหรือไมใสก็ได)  

6. หนวยผลิต/ขายท่ีคุมทุน หมายถึง จํานวนหนวย

สินคาท่ีขายแลวรายไดเทากับรายจายv(คุมทุน) 

พอดี หรือจํานวนหนวยขายท่ีไดกําไรตามตองการ 

7. รายไดท่ีคุมทุน หมายถึง จํานวนเงินท่ีจะไดรับ

เทากับรายจาย (คุมทุน) พอดี  หรือ จํานวนเงินท่ี

จะไดรับกําไรตามตองการ 
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การแสดงรายละเอียดการวิเคราะหจุดคุมทุน ในรูปแบบกราฟ 

 

 

กราฟแสดงขอมูลหนวยผลิต/ขาย และรายไดท่ีคุมทุน 

 

 

ในกรณีท่ีเลือกสินคามากกวา 1 ชนิด 

เม่ือปอนสัดสวนการขายของสินคาชนิดท่ี 1  ระบบจะแสดงสัดสวนการขายของสินคาชนิดท่ี 2 

อัตโนมัติ (รวมกัน 2 ชนิด เทากับ 100%) และถาปอนสินคาชนิดท่ี 3  ระบบจะแสดงสัดสวนการขายของสินคา

ชนิดท่ี 3 อัตโนมัติ (รวมกัน 3 ชนิด เทากับ 100%) 

 


