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 การคนควาอิสระมีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาความเปนไปไดของโครงการการ
ดําเนินการธุรกิจรานแวนตา รวมถึงการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการวาคุมคาตอ
การลงทุนหรือไม  มากนอยเพียงใด  โดยสมมติฐานของการศึกษา คือ การเขาสูธุรกิจรานแวนตา ใน
ลักษณะการรวมกลุมกับรานแวนตาที่มีจํานวนหลายสาขา ในรูปแบบกลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ
และมีทําเลที่ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกัน สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจได 
             ทําเลท่ีตั้งรานเพ่ือนแวน เปนตลาดชุมชนท่ีกําลังเติบโตและเปนเสนทางผานสําคัญของ
ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู อําเภอพุทธมณฑลและตําบลง้ิวราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
พื้นท่ีตลาดเปาหมายท่ีสนใจ คือ ตลาดชุมชนใหม   ตรงขามมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
จังหวัดนครปฐม และบริเวณใกลเคียง 
           ข้ันตอนการศึกษา รวบรวมขอมูล, ศึกษาและนําเสนอในรูปแบบการทําแผนธุรกิจ 11 บท 
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
             วิธีการศึกษา  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชในการตัดสินใจเลือกลงทุนโครงการมี ดังนี้ 
         1. ระยะเวลาในการคืนทุนแบบคิดลด ( Discount Payback Period : DPB ) 
 2.  มูลคาปจจุบันสุทธิ ( Net Present Value : NPV ) 
              โดยผลการศึกษา พบวา ท่ีระดับตนทุนคาเสียโอกาสท่ี 5% ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 4.93
ปท่ีระดับตนทุนคาเสียโอกาสของเงินลงทุนท่ี 5% มีกําไรสุทธิ ในส้ินปท่ี 10 คิดเปนมูลคาเงิน
ปจจุบัน  5,476,184 บาท 
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 The purpose of  research were to study  feasibility project  for  the  investment in  
the eye glass shop and  to evaluate turnover on hypothesis which  entering to the  eye glass 
shop business with joining  alliance strategic that have several branches and locate near 
area, can create comparative advantage  competition in  the business. 
 The PUEAN VAN eye glass shop will be located  opposite MAHIDOL UNIVERSITY 
SALAYA  CAMPUS that now is  going  to be growth to the large market  in the future and its 
also  the important  transportation lines for the people live in Amphur Buddhamonthon and 
Tambol Ngewrai ,Amphur Nakhonchaisri , Nakhonpathom  Province.  
 For studying  process which collected data to study and  presented  with the 11 
chapters business plan form  of The Department Of Industrial Promotion. 
 Studying method ,financial decision techniques were Discount pay back period and 
Net present value methods And  the studying results found  that  with the opportunity cost 5% 
,Discount pay back period method  was  4.93 years and Net present value method  at the end 
tenth year , the net profit was 5,476,184 bahts 
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บทท่ี 1 
 

บทสรุปผูบริหาร 
 
ความเปนมาของกิจการในปจจุบัน 
            จากภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยท่ีเร่ิมฟนตัวในปพ.ศ.2553 ทําใหผูบริโภคเร่ิมมีความ
เช่ือม่ันในการจับจายใชสอยมากยิ่งข้ึน  ประกอบกับนโยบายภาครัฐท่ีตองการกระจายความเจริญ
ออกสูชานเมืองและปริมณฑลมากยิ่งข้ึน  ดังเชน บริเวณเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมซ่ึง
ปจจุบันประกอบดวยหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนหลายแหง ท้ังมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัย
นานาชาติ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก เปนตน  จึงทําใหเกิดชุมชนใหมท่ี
มีความหนาแนนของจํานวนประชากรตามลําดับ จึงนําไปสูโอกาสทางการตลาดในการประกอบธุรกิจ 
ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีดังกลาว   
 
ภาพรวมธุรกิจ    
              ผูบริหารเห็นวา ธุรกิจรานแวนตายังมีความนาสนใจ โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ท่ีทําให
เลือกและตัดสินใจ ท่ีจะลงทุนในธุรกิจรานแวนตา  ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลการตลาดบงช้ีวา อุตสาหกรรมธุรกิจแวนตา ยังมีการเติบโตของยอดขายท่ีดี  
มีอัตราการทํากําไรตอหนวยสูง  ท่ีสําคัญ ยังมีชองวางหรือศักยภาพเพียงพอ ท่ีจะเขาไปทํากําไร ถา
สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันได (ไทยพีอารดอทเน็ต  2551) 

2. ผูมีปญหาดานสายตาผิดปกติ มีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากข้ึน ทําใหตลาดสําหรับผูซ้ือ
แวนสายตา  แวนกันแดดและคอนแทคเลนส  ยังคงสามารถเติบโตตอไปไดในอนาคต (สุดารัตน 
ใหญสวาง 2552) 

3. ปจจุบันการสวมใสแวนตา มิใชเพื่อการแกปญหาของผูมีสายตาท่ีผิดปกติเทานั้น แต
ยังชวยปรับปรุงบุคลิกภาพของผูสวมใส ใหดูดี มีความทันสมัย รวมถึงสามารถบงบอกรสนิยมของผู
สวมใส  ไดจากแฟชั่นและสไตลการออกแบบของแวนตา ท่ีมีความหลากหลาย ในแตละประเภท
(โพสตทูเดยดอทคอม  2552) 
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4. ขอมูลการตลาด บงช้ีวา แวนตาแบรนดเนม เร่ิมเปนท่ีนิยมอยางมากในปจจุบัน 
เนื่องจากมีคุณภาพ ,รูปแบบท่ีดี  มีการออกแบบทันสมัย และมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
สอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการ ของผูบริโภคในปจจุบัน (ไทยพีอารดอทเน็ต  2549) 

5. การเขาสูธุรกิจรานแวนตา สําหรับผูท่ีสนใจท่ัวไปนั้น ไมใชเร่ืองงาย เพราะ ตองใช
เงินลงทุนสูง และปจจุบันมีการแขงขันสูง 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

มีงานวิจัยท่ีเคยศึกษา ดังเชนผลการศึกษาปจจัยสวนผสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือแวนตาของรานคาแวนตาเชนสโตร ของผูบริโภคในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร ของ
อโนชา เขียวลงยา (2551) พบวาผูบริโภคใหความสําคัญในสวนของบุคคลเปนหลัก คือ
ความสามารถในการใหบริการตรวจวัดสายตาท่ีมีมาตรฐานและผูบริโภคยังใหความสําคัญในเร่ือง
ชองทางจัดจําหนาย เปนลําดับรองลงมาคือสามารถเดินทางไปท่ีรานไดอยางสะดวก มากกวา เพียง
การสงเสริมการตลาด ประเภทลดแลกแจกแถม 
 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยงานอ่ืนๆท่ีไดศึกษามาแลวในสวนของผูบริโภคใหความสําคัญ
ในชองทางจัดจําหนาย (รานคาท่ีสามารถเดินทางไปมาดวยความสะดวก) ไดแก ของนงลักษณ    
ขุนธรรมลักษณ (2546) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยที่ผลตอการเลือกซ้ือแวนตาในเขตเทศบาลนคร 
นครราชสีมา, น้ําฝน ชุมวงศ (2546) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอนแทคเลนส
ของประชากรในเขตเทศบาลอุดรธานี (นงลักษณ    ขุนธรรมลักษณ 2546 ; น้ําฝน ชุมวงศ 2546 อาง
ถึงใน อโนชา เขียวลงยา 2551) 
 
โอกาสแหงความสําเร็จ 
 ทางผูบริหารเห็นวา ดวยองคประกอบสําคัญ ท่ีกลาวขางตนธุรกิจรานแวนตา จึงเปน
ธุรกิจท่ียังนาสนใจ  รานเพ่ือนแวนจึงตองการมุงม่ันนําเสนอขายสินคาและรูปแบบการใหบริการ
ดังตอไปนี้ 
 1. งานบริการตรวจวัดสายตาท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีความรับผิดชอบตอสินคา 
 2. ตั้งอยูในทําเลท่ีลูกคาเปาหมายมีศักยภาพ สามารถเดินทางมาไดอยางสะดวก และ
ตลาดผูซ้ือแวนตามีขนาดใหญเพียงพอ  
 3. สินคาแบรนดเนมที่มีคุณภาพดี  มีความทันสมัย 
 4. สามารถแขงขันราคาได 
 5. พนักงานขายมีความเช่ียวชาญดานแฟช่ัน 
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 6. มีความพรอมในอุปกรณและมีเทคโนโลยีในการใหขอมูลท่ีดีในการชวยลูกคาเลือก
แวนตา  
 7. มีรายการสงเสริมการขาย ในระดับท่ีเหมาะสม  
 
กลยุทธในการเขาสูธุรกิจ 
              ผูบริหารจึงเห็นวา การเขาสูธุรกิจรานแวนตา โดยการรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมี
ศักยภาพทางการตลาด  ในรูปแบบกลุม และมีทําเลอยูใกลเคียงกัน สามารถสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันและสามารถเอ้ือประโยชนทางธุรกิจตอกันมากกวาการเขาสูธุรกิจเพียงผูเดียว ดังนี้  
 1. ไดรับการถายทอดความรู และประสบการณ ในการทําธุรกิจรานแวนตากวา 20 ป
จากพันธมิตรทางธุรกิจ 
 2. สามารถซ้ือสินคาดวยตนทุนต่ําลงและใชเงินลงทุนเร่ิมตนสําหรับเร่ิมตนประกอบ
กิจการ ต่ํากวาปกติเกือบ 50% เนื่องจาก การไดประโยชนดานเครดิตการส่ังซ้ือเครื่องมืออุปกรณ 
และเครดิตการส่ังซ้ือสินคา จากบริษัทผูจําหนายเคร่ืองมืออุปกรณ และบริษัทผูจําหนายสินคา 
 3. มีคาใชจายในการส่ังสินคาเพื่อเก็บสํารองไวขายตํ่าลง เพราะ หากสินคาไมพอขาย 
สามารถนําสินคาจากสาขาอ่ืน มาหมุนเวียนขายกอนได 
 4. มีอํานาจตอรองทางธุรกิจ ท่ีสูงกวาการดําเนินธุรกิจแตเพียงผูเดียว  
 5. ลดความเส่ียงของการขาดทุน  เนื่องจากการรวมทําธุรกิจในรูปแบบกลุมนั้น หาก
พื้นที่ตลาดเปาหมาย ไมประสบความสําเร็จทางธุรกิจ สามารถนําสินคาไปขายตอคืนใหสาขาอ่ืน ใน
พื้นท่ีท่ีมียอดขายดีได          
 

                
 
ภาพท่ี 1 รูปภาพตัวอยาง แวนตาแบรนดเนมในปจจุบัน   
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  ลักษณะของธุรกิจและการดําเนินงาน 
 

 
  
ภาพท่ี 2  รูปตัวอยางธุรกิจ 
 
            กิจการใหบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแวน  สินคาท่ีจําหนายประกอบดวย 1) 
กรอบแวนตา  2) เลนสแวนตา    3) คอนแท็คเลนส  และ 4) น้ํายาและอุปกรณทําความสะอาดคอน
แท็คเลนส โดยปจจุบันราน   อาณาจักรแวน ซ่ึงเปนพันธมิตรทางธุรกิจ มีอัตราการทํากําไรตอหนวย
และสัดสวนยอดขายของสินคาท่ีจําหนาย เปนดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงสินคา อัตรากําไรตอหนวย สัดสวนยอดขาย 
 

สินคา อัตราการทํากําไรตอหนวย สัดสวนยอดขาย 
กรอบแวนตา 60% 50% 
เลนสแวนตา 60-70% 40% 
คอนแท็คเลนสและนํ้ายาทําความสะอาด 
    คอนแท็คเลนสรายเดือน 
    คอนแท็คเลนสถาวร 
    น้ํายาทําความสะอาด 

20% 
 

10% 
 
 

 
 จํานวนพนักงานรวม 4  คน  ประกอบดวย 
 1. ผูจัดการราน                   1 คน 
 2. ชางตรวจวัดสายตาและประกอบแวนตา              1 คน 
 3. พนักงานขาย                                      2 คน 
 
 การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย  (Target market)  
 เปนตลาดชุมชนท่ีกําลังเติบโตอยูฝงตรงขามมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา        
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และเปนเสนทางผานสําคัญของประชาชนท่ีพักอาศัย และอําเภอใกลเคียง 
ซ่ึงเอ้ืออํานวยตอการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายมี ดังนี้  
      1. นักเรียน นักศึกษา 
      2. ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางเอกชน 
     3. ประชาชนท่ัวไปท่ีอยูในตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑลและตําบลงิ้วราย อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
           ซ่ึงประกอบไปดวยลูกคาฐานะการเงินท้ังระดับลาง กลาง และระดับบน 
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ภาพท่ี 3  รูปบริเวณท่ีตั้งของรานเพื่อนแวน 
 
 สวนแบงการตลาดรวมทั้งอุตสาหกรรม 
                 ตลาดแวนตาโดยรวมมีมูลคา 5,500 ลานบาท แวนกรุงไทย-KT Optic มีสวนแบง 16% 
เปนอันดับ 3 รองจากท็อปเจริญท่ีเปนผูนําตลาดมีสวนแบงการตลาด 30% ตามดวยบิวต้ีฟูล มี 18% 
และหอแวนมีสวนแบงการตลาด10%ท่ีเหลือเปนรานคาปลีกท่ัวไปประมาณ 26% 
(ASTV ผูจัดการออนไลน 2552) 
 คูแขงในพื้นท่ี 
 จํานวนรานคาเปดใหบริการดานแวนตาและคอนแทคเลนส มีเพียงสองราน คือ ทอปเจริญ
และบิวต้ีฟูล ซ่ึงเปนรานสาขารูปแบบทั่วไป ท่ีมีสาขามากอยูท่ัวประเทศ  ซ่ึงกลยุทธท่ีมักนิยมใชคือ
การลดแลกแจกแถมเปนหลัก  (ฐานเศรษฐกิจ 2553) 

 

                                            
 

ภาพท่ี 4 คูแขงในพื้นท่ีเปาหมาย 
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 ขนาดของกิจการและเปาหมาย 
 1. เงินลงทุนเร่ิมตนของเจาของ 2,000,000 บาท มี 2 หุนสวน ลงทุนในสัดสวนท่ีเทาๆ กัน 

2. ประมาณการยอดขายสินคารวม  
  โดยมีสมมติฐานยอดขายข้ันตํ่าเร่ิมตนปแรก เทากับ 2,000,000  บาท  แบงเปน
รายได ตอเดือนเทากับ 166,666 บาท (2,000,000 บาท หารดวย 365 วัน) เปนรายไดตอวัน ประมาณ 
5,479 บาท  โดยเปนรายไดตอวันประกอบดวย 

   2.1 การขายแวนตา  2 ตัว ราคาตัวละ 1,500  บาท (3,000) 
     2.2 เลนส จํานวน  4 คู ๆ ละ 350 บาท (1,400) 
    2.3 คอนแทคเลนส ประมาณ 6 คูๆ ละ  200  บาท  (1,200)  
            รวมเปนเงิน 5,600 บาท 

  ป 2553  ยอดขายรวมประมาณ   2,000,000 ลานบาท (คาดเพิ่มข้ึนในปตอๆไปปละ
10%) 
  ป  2554  ยอดขายรวมประมาณ    2,200,000 ลานบาท 
  ป  2555  ยอดขายรวมประมาณ    2,420,000 ลานบาท 
 การลงทุนในโครงการและแหลงท่ีมาของเงินทุน 

 การลงทุนในสินทรัพย และคาใชจายคงท่ี เลือกใชแหลงของเงินท่ีมีตนทุนตํ่าท่ีสุดคือ
เงินสดเจาของลงทุนเองสวนเงินในการส่ังซ้ือสินคา เลือกใชสินเช่ือเครดิตการคา เพราะนอกจาก
ไดเปรียบเรื่องการใหเครดิตของพันธมิตรในเร่ืองระยะเวลาชําระเงินท่ียาวแลว  และยังสามารถได
ประโยชนจากการที่สามารถคืนสินคาตัวเกาท่ีขายไมออกแลวเปล่ียนเปนสินคาตัวใหมแทนได  
เนื่องจากการมียอดขายสูงของพันธมิตรอยูเปนทุนเดิม สามารถมีอํานาจตอรอง  จึงทําใหคูคายินยอม
ใหเปล่ียนสินคาได  หากสินคาท่ีส่ังไป ยังไมถึงงวดเวลาครบกําหนดชําระเงิน  
 
วัตถุประสงคของการทําแผนธุรกิจ  
 การจัดทําแผนธุรกิจคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ 
 1.  เพื่อใชศึกษาความเปนไปไดของโครงการและเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 
 2. เพื่อใชประกอบการขอสนับสนุนเงินลงทุนจากสถาบันการเงินหากมีความ
จําเปนตองใช 
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ภาพท่ี 5    รูปตัวอยาง แวนตาแบรนดเนมตามไลฟสไตลของผูบริโภคในปจจุบัน                      
                            

                                                 

    
      
ภาพท่ี 6  รูปตัวอยาง พนักงานขาย ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานแฟช่ัน 
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ 
 อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (ตนทุนคาเสียโอกาส)   =   4.35%   
 เพิ่มสวนชดเชยความเส่ียงโดยปรับเปนอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 
 (ตนทุนคาเสียโอกาส)                                                =   5%   
 
ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด  (Discount Pay-back Period ) 
 ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด                 =   4.93 ป 
 
มูลคาปจจุบัน Net Present Value (NPV)  
 ดังนั้น ท่ีระดับตนทุนคาเสียโอกาสของเงินลงทุนท่ี 5% มีกําไรสุทธิ ในส้ินปท่ี  10 คิด
เปนมูลคาเงินปจจุบัน  5,476,184 บาท  
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บทท่ี  2 

 
ความเปนมาของโครงการ 

 
ประวัติและความเปนมาของกิจการ 
 จากความสําเร็จเดิมของรานแวนตาอาณาจักรแวน (พันธมิตรทางธุรกิจ) ท่ีประสบ
ความสําเร็จในการทําธุรกิจ จากจุดเร่ิมตนรานแวนตา ท่ีมีเพียงสาขาเดียวเม่ือ 20ปกอน ในจังหวัด
นครปฐม  สามารถเติบโตขยายกิจการเพ่ิมจํานวนสาขา โดยมีสาขาในปจจุบันรวมท้ังส้ิน 5 สาขา 
และเปนผูนําท่ีมีสวนแบงการตลาดสูง ในตลาดแวนตาแบรนดเนมและเลนสสายตาหลายยี่หอ ใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยท่ีผานมามีกลยุทธสําคัญท่ีทําใหประสบความสําเร็จคือ  
 1.  การจําหนายสินคาแบรนดเนม และท่ัวไปในราคาท่ีต่ํากวาคูแขง    

 2. ซอมแซมสินคาใหฟรีตลอดอายุการใชงาน รวมสงคืนเปล่ียนสินคาท่ีมีปญหาใหฟรี 
 

สรุปแนวความคิดในการกอตั้งกิจการ 
 เปนการรวมทุนระหวางผูบริหารกับพันธมิตรทางธุรกิจคือรานแวนตาอีก  5 สาขา (ราน
อาณาจักรแวน) จังหวัดนครปฐม  ในการเปดธุรกิจรานแวนตาแหงใหม  
 ภายใตช่ือ รานเพื่อนแวน โดยเกิดจากความตองการเปดกิจการธุรกิจรานแวนตา โดยการ
ขยายกิจการรวมกัน ไปสูพื้นท่ีตลาดแหงใหม(ตลาดชุมชนใหม หนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา ท่ีมีแนวโนมเจริญเติบโตของชุมชน  จนถึงระดับท่ีคาดวาสามารถพัฒนา เพื่อเปนชุมชน
เมือง แหงใหมในอนาคต ในขณะท่ีจํานวนรานแวนตาผูใหบริการในพื้นท่ี ยังมีอยูเพียงแค 2 ราน 

1. โดยอาศัยการเปนกลุมผูนําทางการตลาดในสินคาแวนตาแบรนดเนม ท่ีมากดวย
ประสบการณของพันธมิตรธุรกิจ ในการดําเนินธุรกิจรานแวนตาท่ีมีมากวา 20 ป ประกอบกับราน
เพ่ือนแวน ใหความสําคัญกับพนักงานขายท่ีตองมีความสามารถท้ังงานขายและความรูดานแฟช่ัน
การแตงกายประกอบกับมีการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริการใหมีความโดดเดน 

2. มีความไดเปรียบ จากการมีตนทุนต่ํา ในการประหยัดตอขนาดในการส่ังซ้ือสินคา 
เครดิตการเงินการคา ,การมีสินคาคงเหลือนอย,มีการหมุนเวียนสินคาคงเหลือไดเร็วดวยความท่ีมี
หลายสาขาในตางพ้ืนท่ี ท่ีไมไกลกันมาก 
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3. การมีอํานาจตอรองอ่ืนๆทางการตลาด ในฐานะเปนกลุมรานคา เชนการตอรองหาม
ผูขายปจจัยการผลิตขายสินคาแบรนดเนมหลายย่ีหอใหกับรานแวนตาท่ัวไปซํ้ากับท่ีทางราน
สามารถทํายอดขายไดดี เชน LEVI’S, RAYBAN, ESPRIT, CHRISTIAN DIOR, ELLE, POLO, 
GUCCI, ARMANY, MIYASAWA,  ST.DENVER  เปนตน  
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บทท่ี 3 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและอุตสาหกรรม 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  (External Environment Analysis) 

 ดานเศรษฐกิจ   

 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัว ในปพ.ศ.2553 อยางชัดเจนข้ึน สงผลใหกําลังซ้ือและ

ความเช่ือม่ันของผูบริโภคเริ่มมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน จึงเปนชวงท่ีเหมาะสม ตอการลงทุนและเร่ิมตน

การเปดกิจการ 

 ราคาน้ํามันในปจจุบันท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน  ทําใหคาใชจายในการเดินทาง มีความสําคัญ

มากข้ึนในสายตาผูบริโภค  การเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภค เทียบกับตนทุนในการเดินทาง ใน

สายตาผูบริโภคจึงมีมุมมองของความคุมคามากยิ่งข้ึน   ดังนั้นการเลือกทําเลที่ตั้งรานคาจึงตองเปนท่ี

นาสนใจ ของผูบริโภค มีความหลากหลายของสินคา  เดินทางสะดวกและมีคาใชจายในการเดินทางตํ่า 

 ดานการเมือง 

 นโยบายรัฐ  ภาครัฐมีนโยบายกระจายความเจริญจากเขตเมือง ออกสูเขตปริมณฑลมาก

ข้ึน หลายปท่ีผานมาในพื้นท่ีเขต อ.พุทธมณฑล มีสถานท่ีราชการขนาดใหญเกิดข้ึน เชน โรงผลิต

เหรียญกษาปณ ธนาคารแหงประเทศไทย ,ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก เปนตน สงผลใหพื้นท่ีใน

เขต อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีความเปนชุมชนเมือง  มีจํานวนประชากรหนาแนนข้ึน 

  ดานการศึกษา 

             นโยบายการศึกษา มีสถานศึกษาที่มีช่ือเสียงหลายแหงเชน มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัย

นานาชาติ และมีแนวโนมในการขยายสาขาภาควิชาและรับจํานวนนักศึกษามากข้ึน  มีโรงเรียนท่ีมี

ช่ือเสียงอยางมากในปจจุบัน เชน โรงเรียนมหิดลอนุสรณ  จึงเปนพื้นท่ีการตลาดใหมและเปนตลาด

กลุมเปาหมายท่ีสําคัญ 

            ดานสังคม 

 ความเจริญของชุมชน มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยทยอยเปดตัวโครงการ 

หางสรรพสินคามาเปดดําเนินการ ไดแก Tesco Lotus ตามการขยายตัวจากชุมชนเมือง ออกสูเขต

ปริมณฑล  ซ่ึงสะทอนถึงแนวโนมการกระจุกตัวและอํานาจซ้ือของชุมชน ท่ีเพิ่มข้ึน และ เกิดข้ึน
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อยางตอเนื่อง รวมถึงการเกิดธุรกิจใหมๆ เชน สนามกอลฟ บานจัดสรร อพารทเมนท  แหลง

ทองเท่ียวใหมๆ  เชน รีสอรท และกีฬาทางน้ํา เปนตน 

                การเติบโตของยานธุรกิจ  มีผูประกอบการมากมายเชน กิจการรานคาตางๆ ธนาคาร 

เปนตน ตางเขามาทยอยเปดกิจการ  ทําใหบริเวณตลาดชุมชนหนามหาวิทยาลัย  มีความหนาแนน

ของรานคา  สินคามีความหลากหลาย เปนทําเลท่ีนาสนใจในการทําธุรกิจ ในการเลือกเปดราน

แวนตามากยิ่งข้ึน 

 ดานเทคโนโลยี  

            อินเตอรเน็ตในปจจุบัน   ทําใหผูบริโภคเขาถึงขอมูลในดานตางๆไดงาย และมากยิ่งข้ึน 

ทําใหความตองการของผูบริโภค มีแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว และ

ตลอดเวลา ทําใหการประกอบธุรกิจในปจจุบัน ตองมีความยืดหยุนในดานการจัดการ มีความเขาใจ

ในความตองการของตลาดและมีความพรอม ท่ีจะสามารถปรับตัว รับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได

อยางรวดเร็ว และตลอดเวลาเชนกัน  

 

การวิเคราะหอุตสาหกรรมการแขงขัน  ( Industrial Competitive  Analysis) 

 การวิเคราะหอุตสาหกรรม  ไมเคิล อี.พอรเตอร ศาสตราจารย คณะบริหารธุกิจ 

มหาวิทยาลัยฮารวารด ไดสรางตัวแบบพลังผลักดัน 5 ประการ หรือ Five Force Model ซ่ึงจะเปน

ตัวกําหนดสภาวะการแขงขัน อันจะมีผลตอศักยภาพการทํากําไร และความดึงดูดใจในอุตสาหกรรมนั้น  

 คําวา “อุตสาหกรรม” หมายถึง กลุมของบริษัทซ่ึงผลิตสินคาและบริหารที่คลายๆ กัน

เพื่อจําหนายแกลูกคา   

 คําวา  “การดึงดูดใจในอุตสาหกรรม”  มีความหมายเกี่ยวกับศักยภาพในการทํากําไร  

อันเกิดจากการแขงขันในอุตสาหกรรมนั้น (พิบูล   ทีปะปาล 2551 : 34-35)  

ภาพรวมการแขงขันธุรกิจรานแวนตา    

 1. ภัยคุกคามจากคูแขงขันรายใหม (Threat of New Entrants)  

  เขาสูตลาดไดยากโดยเฉพาะรานแวนตาคาปลีกท่ัวไป เนื่องจากมีตนทุนดาน

เคร่ืองมือและอุปกรณเพื่อใชในธุรกิจแวนตาท่ีคอนขางสูง  เพราะธุรกิจนี้หากเร่ิมตนเปดกิจการตอง

ลงทุนดวยเงินสดเทานั้น คูคาจะไมปลอยเครดิตแกรานคาใหมๆ เพราะยังมีความเส่ียงสูง ตอความ

นาเช่ือถือตอความอยูรอดของกิจการ  
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   ปจจุบันมีผูประกอบกิจการรานแวนตาในลักษณะเชนสโตรมากข้ึน ท่ีสําคัญ เชน  

รานแวนตาท็อปเจริญ  รานกรุงไทยการแวน  รานแวนตาอ็อฟติกสแควร  สวนใหญเปนการแขงขัน

ในดานราคาประเภทลดแลกแจกแถมเปนหลักเนื่องจากมีความไดเปรียบ จากการประหยัดตอขนาด 

ในการผลิตสินคาท่ีเปนแบรนดของตนเอง จึงทําใหรานคาปลีกท่ัวไป ยากท่ีจะแขงขันและเขาสู

ตลาดได 

 2. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products) 

  การทําเลสิก หรือ ศัลยกรรมสายตา    ยังไมแพรหลายนักเนื่องจากมีราคาแพงใน

สายตาผูบริโภค  และยังไมสามารถแกไขปญหาดานสายตาไดตลอดชีวิต 

  การซ้ือแวนสายตาสําเร็จรูปท่ัวไปยังไมเปนท่ีนิยม เพราะมักมีคุณภาพต่ําและไม

สามารถแกไขปญหาดานสายตาไดอยางสมบูรณ และมีอายุการใชงานส้ัน แตก็มีบางสวนท่ีนํามา

เปล่ียนเลนสสายตา 

  การซ้ือแวนตาสําเร็จรูป ผานทางระบบ อินเตอรเน็ต  ยังมีปญหาเร่ืองของปลอมและ

ไมสามารถแกไขปญหาดานสายตา  สวนใหญจึงยังนิยมในรูปแบบแวนตากันแดด และมีราคาสูง 

 3. อํานาจตอรองของผูซ้ือ (Bargaining  Power  of Buyers) 

    ความตองการของผูบริโภคในปจจุบันมีแนวโนมของการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

การเลือกซ้ือแวนตา เนนแบรนด เนนดีไซน เนนใหเขากับแฟช่ันการแตงกาย  เสมือนหนึ่งเปน

เคร่ืองประดับ มากกวาเพียงแกปญหาดานสายตา  มีความตองการในดานการใหบริการที่ดี  สามารถ

ใหคําปรึกษาสามารถเลือกแวนตาไดเหมาะสม  มีบริการหลังการขายที่รับผิดชอบในตัวสินคา และ

สามารถแกปญหาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว (ไทยพีอารดอทเน็ต 2551 ; เดอะ เรด คอมมูนิเคช่ัน 

2552 ; โพสตทูเดยดอทคอม 2552) 

 4.  อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต  (Bargaining  Power  Of Suppliers) 

  อํานาจตอรองมีนอย  เนื่องจากปจจุบันมีบริษัทผูจําหนายกรอบแวนตา  มากมาย

หลายรอยบริษัท ทําใหมีการแขงขันสูงในการเสนอขายสินคา ทําใหรานคาท่ีมียอดจําหนายสูงๆ 

สามารถมีอํานาจตอรอง กับผูขายปจจัยการผลิต เชน การใหสวนลดจากยอดขาย การเพิ่มของแถม 

การใหรางวัลจากเปายอดขายรายป และการใหสิทธ์ิพิเศษสงคืนเปล่ียนสินคาท่ีมีปญหา นอกจากนั้น

ราน ท่ีมีสาขาจํานวนมากๆ หันมาผลิตกรอบแวนตาเปนของตนเองเพ่ือลดตนทุน ยิ่งทําใหตลาดผู

จําหนายกรอบแวนตามีการแขงขันท้ังในดานราคา และคุณภาพ การออกแบบ รวมถึงกิจกรรมการ

สงเสริมการขายมากยิ่งข้ึน 
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 5. ความรุนแรงในการแขงขัน (Intensity of Rivalry Among Existing Firms) 

        เนนการสงเสริมการขาย  

 กลยุทธการตลาดของรานท่ีมีสาขาจํานวนมาก  เนนไปท่ีการลดราคาและการจัด

โปรโมช่ันลดแลกแจกแถมเพ่ือสงเสริมการขายในสินคาท่ีตนเองเปนผูจางผลิตในแบรนดของ

ตนเอง ซ่ึงมักจะเปนแบรนดท่ีไมเปนท่ีรูจักของผูบริโภคแตมีอัตราการทํากําไรตอหนวยสูง จึงทําให

การแขงขัน  มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเฉพาะในเชิงปริมาณเทานั้น  

 

สรุปการแขงขันในธุรกิจรานแวนตา                

 1. คูแขงรายใหมเขาสูไดตลาดยาก เพราะมีมูลคาเงินลงทุนสูงและธุรกิจมีการแขงขันสูง 

 2. สินคาทดแทนยังไมสามารถทดแทนไดอยางสมบูรณ 

 3. ผูขายปจจัยการผลิตมีจํานวนมาก และมีการแขงขันสูง เอ้ือประโยชนตอรานคา

แวนตา ในฐานะผูซ้ือปจจัยการผลิต  

 4. ยุทธวิธีการแขงขันสวนใหญยังเนนการสงเสริมการขายในเชิงปริมาณโดยเฉพาะ

ดานสวนลดราคา ของแถมหรือยอดสะสมเปนหลัก โดยเฉพาะรานท่ีมีสาขาจํานวนมาก 

 5. ผูบริโภคมีความตองการที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  มองความสวยงามมากกวาเพียง

แกปญหาสายตา            

                 และโดยภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจแวนตาและรานแวนตายังมีแนวโนมการเติบโตท่ีดี  

ผูใหบริการพยายามเขาถึงลูกคาใหมากข้ึนและท่ัวถึงข้ึน ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางการตลาด ตาม

ศูนยการคา มีแผนการตลาดท่ีพยายามจะเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหมากยิ่งข้ึน โดยมีการแขงขัน

ในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางเอกลักษณใหกับธุรกิจตัวเองและเนนการใหบริการแกลูกคามากข้ึน 

            รานเพื่อนแวน  จึงเห็นวาการเขาสูตลาดรานแวนตา ท่ียังมีแนวโนมการเติบโตท่ีดี  ดวย

กลยุทธการรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจซ่ึงเปนกลุมรานแวนตาท่ีมีศักยภาพ  และมีทําเลอยู

ใกลเคียงกัน สามารถเอ้ือประโยชนตอกัน  มีพื้นที่การตลาดใหมท่ีสนใจ กําลังมีการเจริญเติบโตเปน

ชุมชนขนาดใหญ ซ่ึงยังมีคูแขงขันนอย เพียง 2 ราย ในขณะที่คูแขงรายใหมๆ ก็อาจเขาสูตลาดได

ยาก และสินคาท่ีสามารถทดแทนกันอยางสมบูรณยังไมมี  จํานวนผูขายปจจัยการผลิตอันไดแก

บริษัทท่ีขายกรอบแวนตา ก็มีเปนจํานวนมาก 

           กลยุทธการตลาดของคูแขงสวนใหญ ยังเนนการลดแลกแจกแถมเปนหลัก  ในขณะท่ี

ขอมูลการตลาดและงานวิจัยบงช้ีวาแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค ในปจจุบัน กลับเร่ิมใหความสนใจ
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ในการใหบริการมาเปนอันดับตนๆ  จึงเปนโอกาสทางการตลาดท่ีนาสนใจ ในการนํามากําหนด

สวนผสมการตลาดท่ีสําคัญ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันและสอดคลองกับความตองการ

ของผูบริโภคตอไป 
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 
 
จุดแข็ง (Strength)  
 ดานการตลาด 
 1. เปนการรวมมือกันกับพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีกิจการอยูแลว 5 สาขา เปนผูนํา
การตลาดโดยเฉพาะสินคาแวนตาแบรนดเนมที่ครองตลาดอยูหลายยี่หอ มีความชํานาญ และมี
ประสบการณในการดําเนินธุรกิจกวา 20ป  มีปริมาณยอดขายสูง ตนทุนตํ่า สามารถกําหนดราคาขาย
ต่ํากวาคูแขง 
 2. พันธมิตรธุรกิจเติบโต,มีช่ือเสียงมาจากการขายแวนตาแบรนดเนม ท่ีมีรูปแบบสไตล
หลากหลาย มีการใหบริการท่ีดีและบริการหลังการขายท่ีซอมแซมสินคาฟรีตลอดอายุการใชงาน 
 3. การส่ังซ้ือสินคาแบรนดเนมในแบบกลุมธุรกิจ ชวยใหเกิดการประหยัดตอขนาด
และมีอํานาจตอรองทางธุรกิจ   เชนการส่ังซ้ือสินคารวมกันเปนกลุม ในปริมาณมาก โดยเฉพาะใน
สินคาแบรนดเนมท่ีครองสวนแบงการตลาดสูง ทําใหมีความไดเปรียบเร่ืองการจัดซ้ือท่ีตนทุนตํ่า 
รวมถึงการมีอํานาจตอรองการเปล่ียนหรือคืนสินคา   
  ตัวอยาง การประหยัดตอขนาด เชนการส่ังเลนสยี่หอโฮยา หากหลายสาขาส่ัง
รวมกันมากถึง 300 คูสามารถไดสวนลดจากคูละ 400 บาท เหลือเพียงคูละ 190 บาทเทานั้น ในขณะ
ท่ีราคาขายท่ัวไปแกลูกคาอยูท่ีคูละ 1,200 บาท 
 4. การบริหารแบบกลุม ชวยใหมีอํานาจกดดันและกีดกันคูแขงขัน  จากการเปนผูครอง
สวนแบงการตลาดในสินคาแบรนดเนม  ทําใหธุรกิจ สามารถมีอํานาจตอรองกับคูคาเพิ่มขึ้น โดย
สามารถหามคูคา ขายสินคาใหกับคูแขง (รานแวนตา) เพื่อกีดกันการเขามาคูแขงขันรายใหม  
 ดานการเงิน 

1. ขอไดเปรียบของการมีหลายสาขา และอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน ชวยในดานการลด
คาใชจายสินคาคงคลัง ทําใหไมจําเปนตองส่ังสินคามากเกินไป สามารถโอนหมุนเวียนกันภายใน
สาขาในตางพื้นท่ีได ทําใหแฟช่ันสินคาไมลาสมัย  ลดปริมาณสินคาคงคลัง และทําใหสินคามีความ
ทันสมัยอยูเสมอ  

17 
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2.  การดําเนินธุรกิจแบบกลุม โดยเฉพาะมียอดขายสูง ทําใหไดรับสิทธิประโยชนทาง
การเงินมากกวารานท่ัวไปหลายดาน  เชน การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณตรวจวัดสายตาท่ีมีราคาสูง
ในระบบเงินผอน การซ้ือสินคาเขารานโดยไดรับเครดิตระยะยาว  ทําใหลดคาใชจายในการลงทุน
เบ้ืองตนลงเปนอันมาก 
 ดานการปฏิบัติการ 

1. ใชเทคโนโลยีการถายภาพบนจอมอนิเตอรและการเขาอินเตอรเน็ต  มาชวยใน
ข้ันตอนการเลือกและลองสวมใสแวนตาซ่ึงยังไมมีคูแขงรายใดใชมากอน 

2. หากมีปญหาดานการประกอบแวนตาท่ีไมสามารถแกไขท่ีรานได สามารถนําไป
แกไขในสาขาอ่ืนท่ีอยูใกลเคียง 

3. สามารถใหบริการหลังการขายใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและไมมีคาใชจาย 
4. หากสินคามีปญหาลูกคาสามารถสงคืนเปล่ียนเปนสินคาใหมได 
5. สามารถดูแลบริการหลังการขายลูกคาไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากไมมีนโยบายในการ

หมุนเวียนเปล่ียนพนักงานเพื่อยายไปสาขาตางๆ  
 ดานบุคลากร 

1. เนนความมีทักษะของบุคลากรเปนพิเศษ นอกจากเปนพนักงานขายท่ีดีแลว ยังตอง
ไดรับการอบรมการเปน ผูมีความรูดานแฟช่ันการแตงกายและการปรับปรุงบุคลิกภาพท่ีมีความ
เช่ียวชาญดวย ซ่ึงยังไมมีคูแขงรายใดทํามากอน 

2. พนักงานขายสามารถรับผลตอบแทนโดยไมตองมีสวนรับผิดชอบในคาใชจายหาก
มีปญหาการการสงคืนหรือเปล่ียนสินคา  

3. เจาของมีสวนรวมบริหาร ทําใหไมมีปญหาขายสินคาราคาสูงเกินความเปนจริง 
ลดโอกาส การเกิดทุจริต คอรัปช่ัน และลดความเส่ียงตอการสูญเสียลูกคาได 
 
จุดออน  (Weakness)    
 1. เปนเพียง Local brand ในขณะท่ีคูแขงเปนรานคาท่ีมีกิจการขนาดใหญ มีสาขา
จํานวนมากเปนท่ีรูจักท่ัวไปแกผูบริโภค และยังมีความไดเปรียบในเร่ืองมีงบการโฆษณา
ประชาสัมพันธท่ีสูง 
 2. พันธมิตรธุรกิจ ไมคุนเคยกับระบบการบริหารจัดการแบบสมัยใหม เนื่องจากท่ีผานมา 
มีการบริหารอยูในรูปแบบครอบครัว 
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โอกาส (Opportunity)  
 1. คาดไดวาในปพ.ศ.2553 ตลาดแวนตาท่ีมีมูลคา 5,500 ลานบาท จะเติบโตได 5–10% 
จากปท่ีผานมา (โพสตทูเดยดอทคอม  2552)  
 2. จากภาวะเศรษฐกิจท่ียังไมสงสัญญาณฟนตัวอยางชัดเจน พฤติกรรมผูบริโภค
บางสวนยังใชจายอยางประหยัดโดยจะไมซ้ือกรอบแวนตาใหม  หรือซ้ือของคุณภาพต่ํา ราคาถูก 
แลวนํามาเปล่ียนเปนเลนสวัดสายตาท่ีรานแวนตาแทน 
  โอกาสท่ีดี คือ สามารถขายเลนส ซ่ึงมีอัตรากําไรตอหนวยสูงถึง 60-70% และยัง
ชวยใหรานคาเปนท่ีรูจัก  และอาจเอื้อโอกาสตอการเสนอขายสินคาในคร้ังตอๆ ไป 
 3. กลุมผูมีปญหาทางดานสายตา โดยจากสถิติพบวาใน 1,000 คน จะพบผูมีปญหาดาน
สายตาอยู 15-20% หรือประมาณ 150-200 คน ซ่ึงลูกคากลุมนี้ตองการความเช่ือม่ัน ในการไดรับ
คําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญในการตรวจวัดและเลือกขนาดของแวนสายตาท่ีเหมาะสม มากกวาเร่ือง
การสงเสริมการขาย ท้ังยังมีความตองการบริการหลังการขายท่ีสามารถดูแลและแกไขปญหาตางๆ 
ท่ีเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว  (เดอะ เรด คอมมูนิเคช่ัน  2552) 
  โอกาสที่ดีคือผูบริโภคหันมาสนใจงานบริการมากกวาการสงเสริมการขายแบบลด
แลกแจกแถม ท้ังคุณภาพการตรวจวัดสายตาประกอบแวนตา การเลือกแวนตาและการบริการหลัง
การขายท่ียอมตองรวมถึงความรับผิดชอบในตัวสินคา 
 4. กลยุทธการแขงขันของคูแขงสวนใหญเนนในเชิงปริมาณ เชน การสงเสริมการขาย 
แบบลดแลกแจกแถม ในขณะท่ีมีงานวิจัยท่ีศึกษาไวพบวาแนวโนมความตองการลูกคาเร่ิมใหความ
สนใจในคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการ,ชองทางจัดจําหนายท่ีสะดวกในการเดินทาง
(อโนชา เขียวลงยา 2551)  
  โอกาสท่ีดีคือทําใหสามารถกําหนดสวนผสมการตลาดเพื่อสรางความแตกตางและ
สอดคลองกับความตองการ อยางมีคุณคาในสายตาผูบริโภคได 
 5. ตลาดชุมชนหนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เร่ิมมีความหนาแนนของ
รานคา มีความหลากหลายของสินคา และบริการ ทําใหตลาดมีความนาสนใจ และสามารถรองรับ
ความตองการและพฤติกรรมการจับจายท่ีหลากหลายของผูบริโภค   ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย
การเดินทางไปจับจาย ตามหางสรรพสินคาท่ีไกลออกไป  
  โอกาสท่ีดี  ในการเปดและออกแบบรานท่ีดีโดดเดนอยูในทําเลท่ีเหมาะสม            
สามารถนําเสนอสวนผสมทางการตลาดตอลูกคาเปาหมาย  
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ภาพท่ี 7 รูปภาพตลาดชุมชนตรงขามมหาวทิยาลัยมหดิล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม 
 
 6. ทําเลที่ตั้งของราน  อยูในยาน ตลาดชุมชน หนามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
นอกจากใกลสถานที่ราชการและสถานศึกษาท่ีสําคัญๆ ยังเปนเสนทางผานของเสนทางคมนาคมหลัก  
ท่ีสําคัญของเสนทางขาออกของ ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในเขต ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี และ 
อ.พุทธมณฑล มุงสูกรุงเทพมหานคร ท่ีปจจุบันเสนทางนี้มีแนวโนมพัฒนาเปนชุมชนขนาดใหญ 
และเติบโตเปนสังคมเมืองมากยิ่งข้ึน     
  โอกาสท่ีดีคือ มีโอกาสท่ีความตองการและปริมาณลูกคาจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ตาม
แนวโนมของชุมชนท่ีมีความเจริญและเติบโตมากขึ้น   
 

 
 
 ภาพท่ี 8 รูปปายบอกทางสถานท่ีหนวยงานราชการ 
 

 7. จํานวนรานคาเปดใหบริการดานแวนตาและคอนแทคเลนส   มีเพียงสองราน คือ           
ท็อปเจริญและบิวตี้ฟูล ซ่ึงเปนรานสาขารูปแบบเดิมๆ ท่ีสาขามากอยูท่ัวประเทศ  เนนเพียงการลด
แลก แจก แถม เปนหลัก 
     โอกาสท่ีดีคือ คูแขงมีนอย  สามารถเขามาแขงขัน และครองพื้นท่ีการตลาดกอน     
คูแขงอ่ืนท่ีอาจจะเขามาในอนาคต                      
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 8. แนวโนมการดีไซนกรอบแวนตาในปจจุบัน   มีการปฏิวัติสไตลการออกแบบใหมี
ความทันสมัย สามารถเปนเคร่ืองประดับท่ี เลือกโอกาสใชงานไดหลากหลายสไตล แวนตากันแดด 
แวนสายตา ท่ัวไป  ตามความตองการของสังคมและกลุมของผูบริโภคท่ีมีแนวโนมเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา (ไทยพีอารดอทเน็ต 2549) 
     โอกาสที่ดีคือชวยกระตุนความตองการผูบริโภค 
 9. มีบริษัทท่ีจําหนายกรอบแวนตามีจํานวนมากมายหลายรอยบริษัท ทําใหมีทางเลือก
มากมาย ท้ังในดานคุณภาพและระดับราคา  รวมท้ังไดรับการสนับสนุนดานกิจกรรมการสงเสริม
การขาย 
  โอกาสท่ีดี คือ  ทําใหทางรานแวนตาไดสินคาท่ีมีการแขงท้ังคุณภาพ ราคา การ
สงเสริมการขาย ในหมูผูผลิต 

 
อุปสรรค (Threat) 
                1.   ตลาดแวน  ปจจุบันมีมูลคารวมของอยูท่ีประมาณ 5,500 ลานบาท โดยผลิตภัณฑใน
กลุมแวนตาแฟชั่นราคาแพงมีการเติบโตลดลง เนื่องจากผูบริโภคระวังในการใชจายมากข้ึน (เดอะ เรด 
คอมมูนิเคช่ัน  2552) 
                 2.   แนวโนมผูบริโภค นิยมซ้ือสินคาจากหางสรรพสินคาท่ัวไปมากยิ่งข้ึน 
 3.  ความเส่ียงจากการเขาไปทําในธุรกิจตางพื้นท่ี  ท่ีไมคุนเคยมากอน 
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บทท่ี 5 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย  
(Vision Mission Objectives & Goals) 

 
วิสัยทัศน (Vision)  
 สถานใหบริการตรวจวัดสายตา,ประกอบแวนตาท่ีมีคุณภาพ เพื่อกาวสูการเปนผูนําท่ี
แตกตางดานสินคา ,เทคโนโลยีและการใหบริการ โดยจําหนายแวนตาและคอนแทคเลนสท่ีทันสมัย
ในโลกแฟชั่น ,ตอบรับในทุกๆไลฟสไตลของลูกคา  ดวยราคาท่ีเหมาะสมและบริการที่ลูกคาตอง
ประทับใจในทุกข้ันตอน 
 
พันธกิจ (Mission) 
          1. การนําเสนอรานคาดวยรูปลักษณการออกแบบท่ีเรียบงาย ทันสมัย ภายในแบงแยก
โซน ตกแตงสะทอนในแตละไลฟสไตลไดอยางชัดเจน 
              2. จําหนายแวนตา เลนส คอนแทคเลนสท่ีทันสมัยในโลกแฟช่ัน ในราคาท่ีต่ํากวาคูแขง    
              3. สามารถใหการบริการปรึกษา แนะนําการเลือกแวนตาและคอนแทคเลนสท่ีมีความ
เขาใจและเอาใจใสดูแลลูกคาทุกดุจญาติมิตร  เสริมบุคลิกภาพลูกคาในแตละกลุม ใหมีความโดด
เดน ม่ันใจ ในทุกๆ ไลฟสไตล   
              4. มีเคร่ืองมือ อุปกรณท่ีทันสมัย ท่ีชวยอํานวยความสะดวก รวดเร็วในทุกข้ันตอน
ตั้งแตการตรวจวัดสายตา เทคโนโลยีท่ีชวยเลือกแวนตา  การประกอบแวนตาท่ีมีคุณภาพและ
รวดเร็ว และการมีฐานขอมูล เพื่อการบริหารความสัมพันธลูกคา (Customer Relation Management) 
             5. การใหบริการดูแลซอมแซมสินคาใหฟรี  ตลอดอายุการใชงาน                    
 
วัตถุประสงคและเปาหมาย (Objectives & Goals) 
 1. สามารถแขงขันในธุรกิจรานจําหนายแวนตาและคอนแทคเลนส,สรางยอดขายในป  
ใหได 2,000,000  2,200,000  และ 2,420,000 บาท  โดยเฉล่ียเพิ่มข้ึนปละ 10% ตามลําดับ  โดยมี
กําไรสูงสุดและมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 3-5 ป 
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                     2.    เปนผูนําท่ีมียอดขายอันดับ 1 แหงรานจําหนายแวนตา เลนสและคอนแทคเลนส
ในพื้นท่ีการตลาดดังกลาวภายในระยะเวลา 5 ป คือ ป พ.ศ. 2557 
                       2.1 ดานแฟช่ันแวนตา  สามารถตอบรับในทุกๆ ไลฟสไตลของลูกคา 
                                  
 

               
สไตลวัยรุน 

 

 
 

สไตลวัยทํางาน 
 
 
ภาพท่ี 9 ภาพแวนตาสไตลวยัรุนและวยัทํางาน 
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ภาพท่ี 10 ภาพแวนตาสไตลลําลองในรูปแบบแฟชั่นตางๆ 
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                  สไตลเกาหลี ญ่ีปุน 
 

                   .    
 
                        
                                
                              สไตลดาราฮอลลีวูด 
 
 
 

                             
ภาพท่ี 11 ภาพแวนตาสไตลดารายอดนิยมในตางประเทศ 
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                     2.2 ดานการขาย สามารถสรางยอดขายในแบรนดตางๆ   
                     2.3 มีเปาหมายในการจัดการดานการบริหารลูกคาสัมพันธซ่ึงสามารถชวยให
แผนงานการตลาดตอบสนองความตองการกลุมลูกคาเปาหมายในแตละกลุม  สรางความตระหนัก
และรับรูในช่ือเสียงของรานคา 
                     2.4 ดานการฝกอบรมพนักงานขาย ใหสามารถเปนผูเช่ียวชาญดานแฟช่ันการแตงกาย    
และสามารถปรับปรุงบุคลิกภาพใหกับลูกคา ทําใหลูกคาตระหนักวาการเลือกใสแวนตาท่ีเหมาะสม 
ไมใชเร่ืองลาสมัยอีกตอไป และยังทําใหการใสแวนตา สามารถชวยสงเสริมการมีบุคลิกภาพท่ีดี  ใน
ทุกชวงจังหวะเวลาของไลฟสไตล ท่ีมีความแตกตางกันไป โดยชวยใหลูกคา สามารถเลือกใสใช
งาน ตามแตโอกาสและความเหมาะสมกับชุดเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย      

                   2.5 ดานการใหบริการท่ีดี สรางความประทับใจแกลูกคาจนบอกตอๆ กันไป จนมี
ช่ือเสียงท่ีดี เปนท่ีรูจักและลูกคามีความภักดีในสินคาและบริการของรานเพื่อนแวนตลอดไป 
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บทท่ี 6 
 

แผนเชงิกลยุทธ 
 
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) และสรุปกลยุทธ
ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategies) 
 กลยุทธระดับองคกร (เพื่อกําหนดทิศทางของบริษัทโดยรวม)  
          แนวโนมธุรกิจแวนตายังมีแนวโนมการเติบโตท่ีดี เนื่องจากสถิติจํานวนผูบริโภคท่ีมี
ปญหาดานสายตามีจํานวนมากยิ่งข้ึน  ผูบริโภคปจจุบัน มีมุมมองความสวยงามมากข้ึนกวาการสวม
ใสแวนตาเพียงเพ่ือแกปญหาดานสายตาเทานั้น จึงสงผลทําใหผูบริโภค มีความตองการในสินคา
แวนตามากยิ่งข้ึนตามลําดับ  
           รานเพ่ือนแวน เห็นวาการพัฒนาตลาดใหม สามารถบรรลุผลสําเร็จไดดี โดยมีแนวคิด 
ภายใตเง่ือนไขของ David Fred R.,2001 ท่ีวา 
        1. ชองทางการจําหนายใหมมีความพรอม,เช่ือถือได,ไมแพงเกินไป และมีคุณภาพดี 
        2. เม่ือบริษัทประสบความสําเร็จมากในส่ิงท่ีกระทํา 
        3. เม่ือตลาดใหมยังไมอ่ิมตัว  
        4. เม่ือมีทรัพยากรบุคลและเงินทุนพรอม 
       5. เม่ือมีความสามารถดานการผลิตท่ีมากพอ ( อางในพิบูล ทีปะปาล 2551 : 34-35) 
            ทางราน เพื่อนแวน จึงตองการสรางและเพิ่มยอดขายในตลาดใหม และการพัฒนาตลาด
ใหมยังมีสวนชวย ทําใหตนทุนตอหนวยของสาขาโดยรวมลดตํ่าลง โดยรูปแบบการเขารวมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพ  
             จึงกําหนดเปนกลยุทธระดับองคกรดังนี้ 
  1. มุงเนนการเติบโตของยอดขายและการขยายตัวทางธุรกิจ (Growth Strategies) โดย
การเปดกิจการสาขาใหม   

 2. พัฒนาพื้นท่ีตลาดใหม (Market Development)   เพื่อเสนอขายแวนตาและคอนแทค
เลนสท่ีทางรานมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในธุรกิจโดยออกมาในรูปแบบของการรวมทุน
กับพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategies  Alliance)  
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 กลยุทธระดับธุรกิจ  (เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน) 
           ธุรกิจรานแวนตาปจจุบันมีการแขงขันสูง  เชน การลดแลกแจกแถม ,การเปดรานสาขา
จํานวนมาก เพื่อครอบคลุมพื้นท่ีการแขงขัน เปนตน ดังนั้นการเขาสูตลาดรานแวนตา จึงตอง
สามารถกําหนดกลยุทธ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  
           ไมเคิล อี. พอรตเตอร  ไดพัฒนากลยุทธการแขงขัน เพื่อสรางความไดเปรียบคูแขงขัน
ในอุตสาหกรรมโดยท่ัวไป 3 วิธี ไดแก  

1. ความเปนผูนําดานตนทุนตํ่า 
2. การสรางความแตกตาง 
3. การมุงเนนตลาดเปาหมายโดยเฉพาะ (พิบูล   ทีปะปาล 2551 : 150-151) 

 ซ่ึง รานเพื่อนแวน ไดกําหนดกลยุทธการแขงขันไว ดังนี้ 
 1. สรางความไดเปรียบ เนื่องจากการมีตนทุนตํ่า (Lower Cost Leadership Strategies)  
โดยเฉพาะในสินคาแบรนดเนม  ท่ีทางกลุมมียอดขายสูง (Brand Focus) 
                2. สรางความไดเปรียบโดยมุงเนนสรางความแตกตาง (Differentiate Strategic) ความ
เปนผูนําดานแบบสไตล (Style leader) ความเปนผูนําดานเทคโนโลยี (Technology leader) และ
ความเปนผูนําในการใหการบริการท่ีดีทุกข้ันตอน (Service leader) 
                 3. สรางความไดเปรียบ จากการเปนผูนําท่ีมียอดขายสูง ทําใหกลุมสามารถมีอํานาจ
ตอรองผลประโยชนทางธุรกิจ กับบริษัทผูผลิตกรอบแวนตาแบรนดเนมและเลนสสายตาท่ีทางกลุม
เปนผูนําตลาด  
                4. สรางองคกรใหมีภาพลักษณท่ีดี ตอสังคมและพัฒนาความเปนอยูของพนักงานใหมี
คุณภาพชีวิต 
 สรุปกลยุทธระดับปฏิบัติการ  (เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการ) 
             เปนการกําหนด วิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของบริษัท ในการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจนั้น  ประกอบดวยกลยุทธหลัก 4 กลยุทธหลัก ไดแก กลยุทธดาน
การตลาด  กลยุทธดานบริหารจัดการ  กลยุทธดานการดําเนินงาน และกลยุทธดานการเงิน 
รายละเอียดของแตละกลยุทธมี ดังนี้ 
 1. กลยุทธดานการตลาด  
       1.1 เพิ่มยอดขายโดยเปดสาขาเพ่ิมในพื้นท่ีตลาดใหมคือบริเวณตลาดชุมชนหนา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา   จ.นครปฐม  
    1.2 การเสนอขายสินคาแบรนดเนม ประเภทแวนตาพรอมเลนสท่ีมีราคาตํ่ากวา
สินคาของคูแขงในพื้นท่ีซ่ึงปจจุบันมีเพียง 2 ราน คือ รานท็อปเจริญและบิวต้ีฟูล 
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     1.3 เปนผูนําตลาด ในสินคาแบรนดเนม ท่ีปจจุบันมีการออกแบบท่ีมีสไตลท่ี
หลากหลาย ทันสมัย  ไมวาจะเปน LE VI’S , RAYBAN, ESPRIT, CHRISTIAN DIOR ,ELLE, 
GUCCI , ARMANY , POLO  เปนตน 
  1.4 ใชเทคโนโลยีการถายภาพลูกคาขณะลองสวมใสแวนตาแตละสไตลลงบน
จอมอนิเตอร เพ่ือใหลูกคาท่ีมีปญหาดานสายตา ไดเห็นภาพของตนเองขณะสวมใสอยางชัดเจน ทํา
ใหสะดวกตอการเลือกและตัดสินใจ  รวมถึงแนะนําการใสท่ีเหมาะสมกับรูปทรงใบหนา และการ
เขาอินเตอรเน็ต  เพื่อใหลูกคาไดเห็นแนวโนมของแฟช่ันแวนตารอบโลกไดแก  ดาราฮอลลีวูด  
เกาหลี  และญ่ีปุน  การเลือกใหเหมาะสมกับเส้ือผาเคร่ืองแตงกายและโอกาส 
  1.5 การประกอบแวนตาท่ีมีคุณภาพไดรับสินคาเร็ว หากสินคามีปญหาเชน สีหลุดลอก 
เร็วกวากําหนด เปนตน ยินดีเปล่ียนสินคาใหใหมและมีบริการหลังการขายฟรีตลอดอายุการใชงาน 
  1.6 การตอรองผูผลิตกรอบแวนตา แบรนดเนม หามขายสินคาใหแกรานท่ีอยู
บริเวณใกลเคียงกัน 
 2.  กลยุทธดานบริหารจัดการ 
                    2.1 การควบคุมกิจการและกระบวนการตัดสินใจ 
                             รานเพื่อนแวนควบคุมและดูแลกิจการโดย คุณพลวีร  เกิดโภคา ท้ังหมดมีการ
วาจางพนักงานเพิ่มในสวนของพนักงานตรวจวัดสายตาประกอบแวน จํานวน 1 คน และพนักงาน
ขาย 2  คน  เพื่อใหมีการทดแทนกันไดหากจําเปน  
  2.2 ระบบขอมูล 
   ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลโดยบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน ไดแก  
    2.2.1 ดานสินคา ผานระบบบารโคด ยอดขาย  จํานวนสินคาคงคลัง  ตนทุน
และคาใชจาย ราคาขายซ่ึงทําใหสามารถรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสําหรับนําไปใชประโยชนใน
การประกอบการตัดสินใจดําเนินธุรกิจ 

 2.2.2 ดานลูกคา มีการมอบหมายใหพนักงานขายจัดทําฐานขอมูลของลูกคา 
เพื่องานการบริหารความสัมพันธลูกคา    เพื่อนําขอมูลเหลานั้น มาประมวลผลและวิเคราะหเพื่อ
กําหนดเปนกลยุทธการตลาดท่ีเหมาะสมกับลูกคาในแตละกลุมตอไป 

 2.2.3 พนักงาน ใชฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อควบคุมการจายผลตอบแทนแก
พนักงานขาย และประเมินผลการดําเนินงานของกิจการ เพื่อจายเปนโบนัสแกพนักงานขายและชาง
ตรวจวัดสายตาตอไป 
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 3.  กลยุทธดานดําเนินงาน   
                      ประกอบดวย การเลือกใชเคร่ืองมือวัดและประกอบแวนตาท่ีมีคุณภาพ ,การคัดเลือก
ผูขายปจจัยการผลิต  การคัดเลือกจัดซ้ือสินคาและหมุนเวียนสินคาคงคลัง การจัดการและฝกอบรม
บุคลากร  การใหบริการหลังการขาย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
                    3.1 การเลือกใชเคร่ืองมือวัดและประกอบแวนตาที่มีคุณภาพ และมีกําลังการผลิต
สูง ท่ีลูกคาสามารถซ้ือแลวรอรับสินคาไดเลย    
                    3.2 การคัดเลือกผูขายปจจัยการผลิต ท่ีเสนอขายสินคาท่ีมีรูปแบบการออกแบบท่ี
เหมาะสม สอดคลองกับแฟช่ันและความตองการของลูกคา รวมถึงมีขอเสนอเพื่อสนับสนุนการ
แขงขันทางธุรกิจท่ีดีและเอ้ืออํานวยตอการแขงขันทางธุรกิจ เชน สวนลด การใหสินเช่ือการคา เปา
สะสมรายป เปนตน เชน เปายอดขายรายปครบทุก 60,000 บาท คืนเงินสด 10% 
                    3.3 จัดซ้ือสินคาปจจัยการผลิต โดยแยกตามสวนของไลฟสไตลของลูกคาในแตละ
กลุมอยางชัดเจนโดยใชกลยุทธในการจัดซ้ือ คือส่ังซ้ือควบรวมกับสาขาอ่ืนอีก 5 สาขาเพื่อ
ประโยชนการไดสวนลดตามปริมาณ,การสงคืน,เปล่ียนสินคา โดยสาขาใหมจะคัดเลือกสินคาท่ีมี
คุณภาพและคละระดับราคากันเพียง 15 ยี่หอ เพื่อผลประโยชนตอการไดสวนลด ในเปายอดขายราย
ปและสวนลดตามปริมาณ เพื่อใหตนทุนสินคาสามารถลดตํ่าลงอีก 
   ตัวอยางสวนลดตามปริมาณ                     
                            ซ้ือแวน   1   โหล  แถมฟรี    1   ตัว 
                            ซ้ือแวน   2   โหล  แถมฟรี    3   ตัว 
                            ซ้ือแวน   4   โหล  แถมฟรี    7   ตัว 
                     3.4 ซ้ือสินคาโดยระบบเครดิต (เงินเช่ือ) เพ่ือเพิ่มทางเลือกตนทุนทางการเงินของ
กิจการ            
                    3.5 หมุนเวียนสินคาคงเหลือ ไปขายสลับกับสาขาอ่ืน หรือหมุนเวียนสินคาสาขา
อ่ืนมาขายกอน เพ่ือลดตนทุนในการส่ังซ้ือสินคา และทําใหสินคามีความใหมและทันสมัยอยูเสมอ 
  3.6 การใหบริการหลังการขาย จัดเตรียมงบประมาณซ้ืออะไหลซอมแซม เชน นอต 
และแปนจมูก  ประมาณ 3,000 บาท 
  3.7 ออกใบรับประกันซอมแซมสินคาฟรีตลอดอายุการใชงาน 
                    3.8 การจัดการฝกอบรมบุคลากร ท่ีเหมาะสม 
                     เจาของกิจการเองก็ตองไดรับการอบรมจากสมาคมแวนตาแหงประเทศไทย
ตามหลักสูตรมาตรฐาน  เพ่ือใหมีทักษะในการประกอบแวนตาท่ีมีคุณภาพ  มีเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ  
ใหสามารถใหบริการแกลูกคาไดและสามารถทดแทนกับชางผูตรวจวัดได กรณีมีความจําเปน 
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                      รับพนักงาน 2 ตําแหนง คือ 1) ชางตรวจวัดสายตาและประกอบแวน 1 ตําแหนง 
และ 2) พนักงานขายและตอนรับลูกคา 2 ตําแหนง  เพื่อใหทดแทนกันได 
   ชางตรวจวัดสายตา ฝกอบรมเปนระยะเวลา 3เดือน เพื่อเรียนรูประสบการณจริง
กับชางผูชํานาญท่ีมีอยูในสาขาท่ีมียอดขายสูงท่ีสุด  
   พนักงานขาย มีการคัดเลือกบุคลิกภาพท่ีดี  สงไปอบรมดานงานขายกับงาน
ดานแฟช่ันการแตงกายกับสไตลลิช เพื่อใหลูกคาเลือกซ้ือแวนตาใหเหมาะสมกับแฟช่ันเครื่องแตง
กาย ชวยเสริมสรางบุคลิกและความม่ันใจใหกับลูกคา และเพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา 
  3.9 สรางแรงจูงใจและกระตุนการทํางาน (Motivation & Incentive)  ดวยการให 
เงินเดือนและผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในสวนพนักงานขาย แตยังใหสิทธ์ิผลตอบแทนเพ่ิมเติม 
ข้ึนอยูกับผลประกอบการของกิจการ คือ อยูในรูปโบนัสจากผลกําไรในการดําเนินงานในสวนชาง
ตรวจวัดสายตา  ยังคงไวในรูปเงินเดือนและโบนัสจากผลกําไรในการดําเนินงาน 
 4.  กลยุทธดานการเงิน 

      4.1 การลงทุนในสินทรัพยและคาใชจายคงท่ี เลือกใชแหลงของเงินท่ีมีตนทุนตํ่า
ท่ีสุดคือเงินสดเจาของลงทุนเอง  

     4.2 สวนเงินในการส่ังซ้ือสินคา เลือกใชสินเช่ือเครดิตการคา เพราะนอกจาก
ไดเปรียบเร่ืองการใหเครดิตของพันธมิตรในเร่ืองระยะเวลาชําระเงินท่ียาวแลว  และยังสามารถ
ไดเปรียบจากการที่สามารถคืนสินคาตัวเกาท่ีขายไมออก แลวเปล่ียนเปนสินคาตัวใหมไดถาหาก
สินคาท่ีส่ังไป ยังไมถึงเวลาครบกําหนดชําระเงิน  เนื่องจากการกลุมมียอดขายสูงอยูเปนทุนเดิม จึง
ทําใหมีอํานาจตอรองคูคา   

  4.3 มีการบันทึกบัญชีท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ ประกอบดวย บัญชี
รายรับ  บัญชีรายจาย  บัญชีสินคาคงคลัง บัญชีควบคุมการจายเงินเดือน ผลตอบแทนจากยอดขาย
และการจายโบนัส 
                     4.4 การหมุนเวียนเงินท้ังรายไดและรายจายใชการหมุนเวียนผานบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเพ่ือความสะดวกในการควบคุมและเปนขอมูลอางอิงดานการดําเนินงานสําหรับใช
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและการขอสินเช่ือในโอกาสตอไป หากตองการขยายกิจการ 
ปรับปรุงกิจการ หรือเพ่ิมสาขาเปนตน 
                       4.5 คงนโยบายขายสินคาเปนเงินสดทั้งหมด  เพื่อรักษาสภาพคลองของกิจการ  
และจัดซ้ือสินคาดวยเงินเช่ือในระยะเวลาท่ีไดรับเครดิต                                                    
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บทท่ี 7 
 

แผนการบริหารจัดการรานเพ่ือนแวน 
 
ทําเลท่ีตั้งของราน   
 อยูในยาน ตลาดชุมชน หนา ม.มหิดล ศาลายา  ,ซ่ึงใกลสถานท่ีราชการและสถานศึกษา
ท่ีสําคัญๆ  เปนเสนทางผานของเสนทางคมนาคมหลัก ท่ีสําคัญ ของ เสนทางขาออกของ ประชาชน 
ท่ีมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในเขต ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี และ อ.พุทธมณฑล ท่ีปจจุบันมีแนวโนมพัฒนา
เปนชุมชนขนาดใหญ และเติบโตเปนสังคมเมืองมากยิ่งข้ึน 
 
ผูบริหาร 
 1. นายพลวีร     เกิดโภคา  อายุ  40 ป   
  ประวัติการศึกษา   
   เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
  ประสบการณทํางาน    
   บริษัทโตโยตา มอเตอรประเทศไทย จํากัด 
   บมจ.หลักทรัพยรวมเสริมกิจ 
   บมจ.หลักทรัพยคันทร่ีกรุป 
 2. นายเปยมศักดิ์   คณาคุป   อายุ 45 ป   เจาของกลุมรานแวนตาอาณาจักรแวน 
  ประวัติการศึกษา     
   วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ประสบการณทํางาน  
           รานอาณาจักรแวน  
 
รูปแบบธุรกิจ 

รูปแบบการจดทะเบียนพาณิชย :  ประเภท หางหุนสวนสามัญ 
การบริหารงาน  :  เจาของกิจการเปนผูบริหารดวยตนเอง 
ขนาดของกิจการ  :  ทุนจดทะเบียน  2,000,000 บาท 
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ผูบริหารหลักของกิจการ 

รูปแบบการบริหารกิจการมีลักษณะเปนกิจการรวมทุน  แตมอบหมายให นายพลวีร  
เกิดโภคา เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการท้ังหมด   
 
โครงสรางองคกรและผังบริหาร   
 การบริหารกิจการของรานเพ่ือนแวนมีการแบงโครงสรางองคกรท่ีชัดเจนอยางงายๆ แต
สามารถแบงการดําเนินงานของกิจการไดเปน 3 ดาน ไดแก 

1.   ดานการใหบริการและจําหนาย ปกติ นายพลวีร  เกิดโภคาเปนผูดูแลโดยท่ัวไปและ
สามารถทดแทนชางผูตรวจวัดสายตา  และมีพนักงานขาย 2 คน ดูแลดานการขายสินคาและงาน
บริการ     

2.   ดานการจัดซ้ือ นายพลวีร เกิดโภคาและนายเปยมศักดิ์ คณาคุปเปนผูควบคุมดูแล
การจัดซ้ือสินคาของกิจการท้ังหมด 

3. ดานบัญชีและการเงิน นายพลวีร  เกิดโภคาเปนผูรับผิดชอบการจัดทําบัญชีรายรับ
รายจายและควบคุมดานการเงินของกิจการทั้งหมด 
 
ผูบริหารและหลักการบริหารงาน 
 ระดับนโยบาย  ท้ังนายพลวีร  เกิดโภคาและนายเปยมศักดิ์ คณาคุป ( พันธมิตรธุรกิจ) จะ
เปนผูกําหนดรวมกัน 
 ระดับปฏิบัติการ นายพลวีร  เกิดโภคาจะดูแลดานการบริหารงานท่ัวไป ภายในรานท่ี
เกี่ยวกับลูกคาและพนักงานขายและกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการตลาด สวนนายเปยมศักดิ์ คณา
คุปจะดูแลดานการแกปญหาดานคุณภาพการตรวจวัดสายตา การประกอบแวนตา การแกปญหาท่ี
เกี่ยวกับความไมพอใจในตัวสินคา การสงคืน,เปล่ียนสินคา การเลือกส่ังสินคา  การเลือกและตอรอง
ผลประโยชนกับคูคา และการหมุนเวียนสต็อกสินคาภายในรานและสาขาอ่ืน 
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ภาพท่ี 12  แผนผังองคกร 

 
 รวมกับนายเปยมศักดิ์  คณาคุป ประสานงานสงคืนหรือเปล่ียนสินคากับคูคาผูขายปจจัย

การผลิตและบริหารสินคาคงเหลือรวมกับสาขาอ่ืน 
 
แผนดานบุคลากร 
 ตามแผนการดําเนินโครงการ จะมีการจางพนักงาน 3 คน สําหรับเปนพนักงานตรวจวัด
สายตาและประกอบแวน 1 คน  และเปนพนักงานขายประจําราน 2 คน ซ่ึงจะรับสมัครจากผูท่ีมี
ภูมิลําเนาและในละแวกอําเภอใกลเคียงเพ่ือความสะดวกในการทํางาน สําหรับพนักงานตรวจวัด
สายตาและประกอบแวน  อาจเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณการตรวจวัดสายและประกอบแวน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดทันที หรือไมมีประสบการณมากอนก็ได  เพราะถึงอยางไร เพื่อใหงาน
การตรวจวัดสายตาและประกอบแวนตามีคุณภาพ ทางรานตองสงไปฝกในสาขาท่ีมียอดขายสูงสุด 3 
เดือน กอน และมีการประเมินผล ตามความสามารถ เพียงแตผูมีประสบการณ จะสามารถเรียนรูไดเร็ว 
และใชเวลาฝกอบรมและประเมินผลนอยกวา ดังน้ันเงินเดือนท่ีไดรับเร่ิมตน จึงอาจไมเทากัน   
 เม่ือรับสมัครพนักงานไดแลวจะมีการฝกอบรมตอเพื่อใหพนักงานมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานและเห็นความสําคัญของการใหบริการท่ีดี   
 
ดานผลตอบแทนแกเจาของและพนักงาน 
           1. เจาของรับผลตอบแทนจากสวนแบงกําไร จากผลการดําเนินงานของกิจการรอยละ
40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี 

ผูจัดการ 
(นายพลวีร เกิดโภคา) 

การจัดซ้ือ บัญชีและการเงิน ชางตรวจวดัและพนักงานขาย 
การใหบริการและจัดจําหนาย 
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            2. พนักงานตรวจวัดสายตาและประกอบแวนตา  เงินเดือนๆละ 9,000 - 12,000  บาท
แลวแตความสามารถ  สวนโบนัส แลวแตผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลประกอบการของ
รานคา  
           3. พนักงานขายเงินเดือนๆละ 6,000 บาท พรอมท้ังใหคาตอบแทนในรูปการจายตอบ
แทนตามผลการปฏิบัติงาน คือสวนแบง 5%จากยอดขายแวนตา สวนโบนัสตามผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและผลประกอบการของรานคาอัตราเงินเดือนคาดวาจะมีการปรับข้ึนใหทุกปๆละ
ประมาณ5 % สวนการจายในรูปผลตอบแทนเพื่อจูงใจใหพนักงานมีความพยายาม   และทําให
รูปแบบมีความชัดเจนในการแบงผลกําไร และเปนการสรางผลตอบแทนรวมกัน 
 
สรุป  
 จุดเดนดานการบริหารงาน  คือการท่ีมอบหมายผูบริหารสามารถตัดสินใจดูแลกิจการได
แตเพียงผูเดียว แมอาจจะมีงานบางสวน ท่ีแบงหนาท่ีใหหุนสวนดูแลบาง ตามความถนัด แตก็ไม
กระทบกับอํานาจการบริหารหลักและการดูแลกิจการแตอยางใด   แตกลับทําใหชวยใหการบริหาร
และดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อํานาจการตัดสินใจหลักยังมีความชัดเจน แตสามารถดูแล
กิจการในทุกสวนไดอยางท่ัวถึง   แกปญหาไดรวดเร็ว ในทุกข้ันตอน   
        ซ่ึงการมีพันธมิตรธุรกิจนอกจากจะไดรับการแบงปนความรู และประสบการณแลว ยัง
ชวยเอ้ือประโยชนตอกันในการหมุนเวียนสินคา การเก็บสินคาคงเหลือท่ีนอยลง ประหยัดคาใชจาย 
และทําใหสินคาภายในรานมีความใหมทันสมัยอยูเสมอ แตหากตองการขยายกิจการในอนาคต โดย
เปดสาขาเพ่ิม อาจทําให การบริหารงานไมคลองตัว และดูแลไดไมท่ัวถึง 
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บทท่ี 8 
 

แผนการตลาด 
 

ขอมูลการตลาด  
 พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีซ้ือแวนตา เร่ิมหันมาใหความสําคัญดานแฟช่ันการสวมใส  
การมีบุคลิกภาพที่ดีมากกวาการแกปญหาแตเพียงสายตาอยางเดียว และ ในปจจุบัน ขอมูลทาง
วิชาการเร่ิมบงบอกวา คนไทยไมต่ํากวา 14 ลานคนมีปญหาดานสายตาท่ีผิดปกติกันมากข้ึน (ไทยพีอาร
ดอทเน็ต 2549 ; สุดารัตน ใหญสวาง 2550 ; ไทยพีอารดอทเน็ต 2551 ; โพสตทูเดยดอทคอม  2552) 
 
งานวิจัยท่ีผานมา   
 พบวา ลูกคาท่ีซ้ือแวนตาจากรานเชนสโตรในเขตกรุงเทพมหานครกวารอยละ86 ซ้ือ
แวนตาตอคร้ังราคาไมเกิน 6,000 บาท และยังพบวา การจัดเก็บฐานขอมูลของลูกคาในแตละกลุม
นั้นมีสวนสําคัญมาก เพราะความแตกตางของอาชีพ รายไดและจํานวนเงินในการซ้ือแวนตาแตละ
คร้ังจะให ยังใหผลการศึกษาท่ีแตกตางกันเชน  ความนิยมในสินคาท่ีมียี่หอ  การใหความสําคัญใน
ดานราคา,ชวงเวลาการเปดใหบริการของรานคา,การจัดรายการลดราคาสินคา ,การออกงานแสดง
สินคา, การแถมสินคา ,ความสามารถในการตรวจวัดสายตาของพนักงาน และหองตรวจวัดสายตาท่ี
เปนสัดสวนไดมาตรฐานเปนตน (อโนชา เขียวลงยา 2551 : 100-104 ) 
                ในขณะท่ีการแขงขันในธุรกิจรานแวนตา   โดยเฉพาะรานท่ีมีสาขาจํานวนมาก  กลยุทธ
การตลาดท่ีนิยมใชคือ  เสนอการขายแบบเนนสวนลดราคา แบบการลดแลกแจกแถม จนอาจขาด
ความตระหนักในดานใหการบริการ ท่ีตองตามมาดวยความรับผิดชอบ  และอาจไมสอดคลองกับ
ความตองการที่แทจริงของลูกคา ท่ีอาจไดกลับไปเพียงของแถม ของสมนาคุณ ท่ีไมไดชวยเสริมให
บุคลิกภาพลูกคาดีข้ึนและไมไดสรางคุณคา และความมั่นใจเม่ือยามสวมใส 
 
การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ( Product Positioning)   
              รานเพื่อนแวน คือผูใหบริการตรวจวัดสายตา ประกอบแวนตา จําหนายแวนตาและคอน
แท็คเลนส แบรนดเนม ทันสมัย มีดีไซนท่ีโดดเดน จําหนายราคาตํ่ากวาคูแขง  และมีหลากหลาย
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สไตลเหมาะสมกับลูกคาในทุกระดับ มีพนักงานท่ีดูแลเอาใจใส เทคโนโลยีการใหบริการที่ดี และมี
ความรับผิดชอบตอสินคา ซอมแซมใหฟรีตลอดอายุการใชงาน                  
                  สินคาประเภทแวนตา    
 รานเพื่อนแวนเนนการขายสินคาแบรนดเนม เนื่องจากเปนท่ีนิยม มีความไดเปรียบดาน
อํานาจตอรองเร่ืองการขอสวนลดราคา การเปล่ียนคืนสินคา สามารถกีดกันและหามคูแขงขายสินคา
เหมือนกัน  เนื่องจากเปนกลุมมียอดขายท่ีสูง   ในขณะที่คูแขงเนนสัดสวนการขายสินคาท่ีเปนแบ
รนดของตนเองมากกวา 
 กลยุทธสําคัญของรานเพื่อนแวน คือ นอกจากขายสินคาแบรนดเนม การตรวจวัดสายตา
ท่ีมีมาตรฐาน มีความรับผิดชอบตอตัวสินคา และพนักงานขายยังเนนการมีการบริการที่ดี  มีความ
เช่ียวชาญดานแฟช่ันแลว ยังเนนการต้ังราคาขาย บวกกําไรเพียงระดับ 60-70 % เปนระดับปานกลาง 
แตต่ํากวาคูแขง ซ่ึงสามารถแขงขันไดจริงในพื้นท่ีท่ีมีการแขงขันสูงมาแลว เชน ในพื้นท่ีเขตอําเภอเมือง 
จ.นครปฐม ท่ีมีจํานวนรานคาแวนตาเกือบ 10 ราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพท่ี 13 แผนภาพ การกาํหนดตําแหนงผลิตภัณฑเทียบกับคูแขง 

 เม่ือ  แกน  X     แทน   สัดสวนการขายสินคาแวนตาแบรนดเนม 
   แกน  Y  แทน   การตั้งราคาขายสินคา 

                ⊕  แทน   รานแวนตาทอปเจริญ          

             ⊗    แทน  รานแวนตาบิวตี้ฟูล                    

             ∅    แทน  รานเพื่อนแวน 

⊗⊕  คูแขง (เนนการขายแบรนดของตนเอง) 

∅   เพื่อนแวน (เนนการขายสินคาแบรนดเนม) 

X   

Y  
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 สินคาประเภทเลนสสายตา และคอนแทคเลนส   
 ขอไดเปรียบจะมีในสวนของการส่ังซ้ือเลนส ท่ีจะไดสวนลดเงินสด เม่ือรานคาท่ีมีสาขา
จํานวนมากและแบบกลุมส่ังในปริมาณมาก  สวนคอนแทคเลนส กําไรตอหนวยคอนขางตํ่า  จึงไม
นิยมการแขงขันดานราคา       
                            
ตารางท่ี 2  ตารางเปรียบเทียบระหวางรานเพื่อนแวนเทียบกับคูแขง 
 

 รานท่ีมีสาขา 
จํานวนมาก 

รานคาปลีกท่ัวไป รานเพ่ือนแวน 

มูลคาสินคา         2-2.8 2-2.8 1.175  (ลานบาท) 
การตั้งราคาขาย               สูง สูง ปานกลาง 
ลักษณะสินคา แบรนดตนเอง 

และแบรนดเนม 
แบรนดเนม 
และท่ัวไป 

แบรนดเนมมากกวา 
ท่ัวไป 

กลยุทธการตลาด ลดแลกแจกแถม ลดแลกแจกแถม เนนการบริการ 
รับผิดชอบสินคา 

การคืน,เปล่ียนสินคา        ไมมี ไมมี มี 
สินเช่ือเครดิตการคา มี ไมมี มี 
     สวนลดพิเศษ มี ไมมี มี 
การหมุนเวียนสินคา ไมมี ไมมี มี 
การแบงโซนสินคา             ไมชัดเจน ไมมี มี 
พนักงานขาย            เนนการขาย เนนการขาย ขายและสไตลิช 
ผลตอบแทนพนักงานขาย    เงินเดือน+

ผลตอบแทน 
เงินเดือน+
ผลตอบแทน 

(เงินเดือน+
ผลตอบแทน+โบนัส) 

กลองดิจิตอล+คอมพิวเตอร   ไมมี ไมมี มี 
 
 ซ่ึงอาจกลาวโดยสรุปได ดังนี้ 

1. รานเพื่อนแวน สามารถประหยัดคาใชจายในการส่ังซ้ือสินคา เพราะสินคาในกลุม
รานตนเองสามารถหมุนเวียนขายภายในระหวางสาขากันได  
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2. และเลือกใชกลยุทธการขายท่ีเสนอราคาตํ่ากวาคูแขงเพื่อชวยใหสินคาหมุนเวียนเร็ว 
เนนแบรนดท่ีมีดีไซน เปนท่ีตองการของลูกคา โดยเฉพาะในหมูลูกคาวัยรุน วัยทํางานในยุคปจจุบัน
และขายในสินคาท่ัวไปตอลูกคาท่ีตองการประหยัดคาใชจาย  

3. ยังคงใชกลยุทธท่ีทําใหรานเดิมเติบโตจนปจจุบัน คือ นอกจากขายราคาตํ่ากวาคูแขง 
ยังเนนการบริการดี มีรูปแบบการบริการใหมๆ มีความรับผิดชอบตอสินคา โดยตามแผนงานปจจุบัน
ไดมีการนําเทคโนโลยีการถายภาพและอินเตอรเน็ต มาชวยสนับสนุนการขายใหสมบูรณยิ่งข้ึน  

4. นอกจากนี้ ยังดูแลซอมแซมสินคาใหฟรีตลอดการใชงาน   
5. มีการเก็บขอมูลลูกคา เพื่อใชฐานขอมูลลูกคา ชวยสนับสนุนการขาย และเปน

แนวทางสําหรับแผนการตลาดตอไปในอนาคต 
6. ลูกคายังสามารถสงคืน เปล่ียนสินคาท่ีมีปญหาได   
7. ทางรานยังไดประโยชนจากสินเช่ือการคาจากผูขายปจจัยการผลิต 
8. ขอไดเปรียบจากสวนลดตามปริมาณเนื่องจากกลุมมีส่ังสินคาคร้ังละมากๆ เชนการ

ส่ังซ้ือเลนสสายตา,กรอบแวนตาเปนตน   
9. มีแผนการจัดรานแบบใหม โดย แบงโซนสินคา ใหมีความโดดเดน  สะดุดตา และมี

ความชัดเจน ตอไลฟสไตลของลูกคาท่ีมีความหลากหลายในปจจุบัน 
10. สวนพนักงานขาย เนนท้ังความสามารถในการขาย ควบคูไปกับความสามารถใน

การเลือก หรือแนะนําแวนตาใหกับลูกคาโดยมีการจายผลตอบแทนท้ังในรูปเงินเดือน,ผลตอบแทน
และโบนัส เพื่อจูงใจใหมุงม่ันในการปฏิบัติงาน 

 
การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย (Target market)  
 จากสภาพแวดลอม และทําเลท่ีตั้งท่ีอยูตรงขามมหาวิทยาลัย และใกลสถานศึกษา  เปน
ตลาดชุมชนทีกําลังเติบโต และเปนเสนทางผานสําคัญของประชาชน ท่ีพักอาศัยอยูภายในอําเภอนั้น
และอําเภอใกลเคียง ซ่ึงเอ้ืออํานวยตอการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายมี ดังนี้  
 1. นักเรียน นักศึกษา 
 2. ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางเอกชน 
 3. ประชาชนท่ัวไปท่ีอยูในตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล และตําบลง้ิวราย อําเภอ
นครชัยศรี 
 ซ่ึงประกอบไปดวยลูกคาท่ีมีฐานะการเงิน ท้ังระดับลาง,กลาง และระดับบน 
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การกําหนดสวนผสมทางการตลาด ( Marketing  Mixs )   
 Product  (รานคา ,สินคา) 
 1. ดานรานคา   
                รานเพื่อนแวน ตองการแบงแยกจัดวางสินคาแบงโซนท่ีชัดเจน ตามความแตกตาง
ของไลฟสไตลของลูกคา เพื่อความโดดเดน งายตอการเสนอขาย และมีการหมุนเวียนสินคาใหดู
ใหม และทันสมัยอยูเสมอ มีรูปแบบการจัดรานท่ีเรียบงาย สะอาด แตดูทันสมัย  มีการตกแตงจัดมุม
แวนตา และแวนกันแดด ตามไลฟสไตลของลูกคาอยางมีดีไซนและชัดเจน  
  เนื่องจากมีพื้นที่ใชสอยไมมาก จึงใชวิธีการออกแบบตูโชว ใหสามารถบงบอก
ไลฟสไตลไดอยางชัดเจน เชน ตูโชวแบบชุดยีน แบบชุดทํางาน แบบชุดลําลอง แบบชุดกีฬา เปนตน   
เพื่อเนนความแตกตาง และชวยเปนทางเลือกที่ชัดเจน เม่ือลูกคาแวะเวียนเขามาในราน 
 

          
            
ภาพท่ี 14 รูปแบบตัวอยาง การจัดแผนผังภายในราน 

 
  โดยเปนอาคารพาณิชยหองเดียว เนื้อท่ีประมาณ 48-54ตารางเมตรและมีการ
แบงแยกสไตล 
 2. ดานสินคา 
                 เลือกแวนตาท่ีมีความโดดเดน ดานแฟช่ันการออกแบบทันสมัยสะดุดตา และแบรนด 
ท่ีมีคุณภาพ โดยมีปริมาณเร่ิมตนท่ีประมาณ 650 ตัว   กําหนดสินคาท่ีขายประมาณไมเกิน15 ยี่หอ 
เพื่อไดสวนลดเงินสดและสวนลดปริมาณ  มูลคาสินคาเบ้ืองตนประมาณ  975,000 บาท 
  แวนตา   ประกอบดวย สินคาแบรนดเนมดัง และท่ัวไปท่ีหลากหลาย โดยแบงเปน 
3 ระดับ 
    ระดับบน    ชวงราคา   5,000 บาท   ข้ึนไป ในสัดสวน 15% 
    ระดับกลาง ชวงราคา   2,000-5,000  บาท    ในสัดสวน 45% 
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    ระดับลาง    ชวงราคา    ต่ํากวา 2,000 บาท   ในสัดสวน 40% 
                เนื่องจากอยูใกลสถานศึกษา ท่ีสําคัญหลายแหง และในยานชุมชนท่ัวไป 
ลูกคานาจะมีรายไดอยูในระดับลางและปานกลาง จึงเนนการเสนอขายสินคาท่ีอยูในระดับลางและ
ปานกลางรวมแลวกวา 85 % ของจํานวนสินคาท้ังหมด แตในระยะยาวหากสินคาในระดับบน มี
ยอดขายสูงข้ึน ก็สามารถส่ังสินคาเพิ่มได โดยมีระยะเวลาสงสินคาเพียง 7 วัน 
  เลนส       มีใหเลือกหลายรูปแบบ ตามแตการใชงาน และ ราคา 
    ตัวอยาง ลดตนทุนโดย การประหยัดตอขนาด เชน การสั่งเลนสยี่หอโฮยา 
หากหลายสาขาส่ังรวมกันมากถึง 300 คู สามารถไดสวนลดจากคูละ 400 บาท เหลือเพียงคูละ 190 
บาทเทานั้น ในขณะท่ีราคาขายท่ัวไปแกลูกคา อยูท่ีคูละ 1,200 บาท มูลคาสินคาคงเหลือ ประมาณ1 
แสนบาท 
  คอนแทคเลนส   มีเสนอขายท่ัวไป กลุมลูกคาหลักมักจะเปนวัยเรียน วัยรุน และวัย
ทํางานและ  ตามทิศทางการเปล่ียนแปลงของแฟช่ัน ท่ีมักจะออกสินคาใหมๆ  เชน คอนแท็คเลนสสี
ตางๆ  เปนตน 
 

                                                 
 

ภาพท่ี 15 คอนแทคเลนสสี 
 

    โดยเลนสสายตาหลากหลายชนิด และคอนแทคเลนสหลากหลายสีคละ
กันมูลคาสินคาประมาณอยางละ1 แสนบาท                     
 Price   (ดานราคา ) 

แวนตา   กําหนดราคาขายท่ีต่ํากวาคูแขง  โดยเฉพาะในสินคาแบรนดเนม ท่ีเปนผูนํา
การตลาด และทางกลุมธุรกิจมีความไดเปรียบ จากประโยชนเปายอดขายรายป และของแถมจาก
ยอดปริมาณส่ังซ้ือรวมกันท่ีคอนขางสูง 

เลนสสายตา  สามารถกําหนดราคาตามหรือตํ่ากวาราคาตลาด  โดยไดประโยชนจากการ
ส่ังสินคาในปริมาณ ท่ีชวยใหเกิดการประหยัดตอขนาด ทําใหตนทุนลดตํ่าลง  มีกําไรตอหนวย
สูงข้ึน เชนส่ังเลนสโฮยา 300คู จากราคาตนทุนคูละ 400 บาท เหลือเพียงคูละ 190 บาท เทานั้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 42

คอนแทคเลนสและน้ํายาทําความสะอาด  กําไรตอหนวยต่ํา กําหนดราคาขายท่ีกําไร
ประมาณ 20% โดยไมเนนการแขงขันดานราคา   แตการลดราคาอาจเกิดข้ึนไดบางในชวงท่ีตองการ 
สนับสนุนกิจกรรมการตลาดดานอื่น เชน การลดราคา โดยออกรานตามตลาดนัดชุมชน 
      Place (ดานชองทางการจัดจําหนาย)   
 นอกจากการขายท่ีรานคาแลว ยังเพิ่มชองทางจัดจําหนาย โดยเปนการออกรานภายนอก 
เชน ในชวงท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีวันนัดพบตลาดนัด  โดยเนนการจําหนาย   
คอนแทคเลนส ท่ีมักเปนท่ีนิยมในวัยรุน วัยเรียนและวัยทํางานในปจจุบัน  นอกจากเปนการเพิ่ม
ยอดขายแลว ยังเปนการโฆษณาประชาสัมพันธใหลูกคา ไดรูจักรานเพื่อนแวนมากข้ึน 
 Promotion (ดานการสงเสริมการขาย)  
 มีบริการหลังการขาย โดยการออกใบรับประกันการซอมฟรีตลอดอายุการใชงาน      
ออกรานคาตามตลาดนัด ของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา คือทุกๆวันศุกรของสัปดาห   
โดยเนนการขายคอนแทคเลนส และน้ํายาทําความสะอาด ซ่ึงไดรับความนิยมอยางมาก ในหมู
นักเรียนนักศึกษาในปจจุบัน โดยมีชวงเวลาจัดรายการท่ีเสนอขายในราคาต่ําๆ เพื่อเนนการขาย
ปริมาณ  และเพื่อเปดตัวใหรานเพื่อนแวน เปนท่ีรูจัก 
 Personnel  (ดานพนักงาน)   
 เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง จึงแบงพนักงาน
ออกตามสายการทํางานและการบริการ ดังนี้ 
 1. ชางตรวจวัดสายตา เนนเรียนรูประสบการณจริงกับชางผูชํานาญท่ีมีอยูในสาขาท่ีมี
ยอดขายสูงท่ีสุด  กวา 3 เดือน เพื่อใหเกิดความชํานาญสูงสุด  ผลตอบแทน ในสวนชางตรวจวัด
สายตา  ยังคงไวในรูปเงินเดือน และโบนัสจากผลกําไรในการดําเนินงาน 
 2. พนักงานขาย มีการคัดเลือกบุคลิกภาพท่ีดี  สงไปอบรมดานงานขายกับงานดาน
แฟช่ันการแตงกายกับสไตลลิช  we are model.com เพื่อแนะนําใหลูกคาเลือกซ้ือแวนตาให
เหมาะสมกับแฟช่ันเครื่องแตงกาย ชวยเสริมสรางบุคลิก และความม่ันใจใหกับลูกคา และเพื่อสราง
ความประทับใจใหกับลูกคา โดยมีการสรางแรงจูงใจ และกระตุนการทํางาน (Motivation & Incentive)  
ดวยการใหเงินเดือนและผลตอบแทนตามยอดขาย และเพิ่มเติมในรูปโบนัส จากผลกําไรในการ
ดําเนินงาน   
    Process  (ดานกระบวนการ)  
 เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคา และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  โดย
อาศัยกระบวนการทางการบริหารจัดการองคกร ท้ังในดานการจัดสรรอุปกรณท่ีมีคุณภาพและการ
ใชบุคลากรท่ีมีคุณภาพในทุกสายงานการบริการ ดังนี้ 
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 1. การวัดสายตาดวยชางผูชํานาญ และดวยเคร่ืองมืออุปกรณท่ีมีมาตรฐาน หากพบวา
สินคา (แวนตา) มีปญหาสามารถสงคืน หรือเปล่ียนใหใหมทันที 
 2. นอกจากอบรมพนักงานขายโดยสไตลิช เพื่อมีความรูความเขาใจ ในการชวยเลือก
แวนตาใหเหมาะสม กับบุคลิกและไลฟสไตลของลูกคาแลว และยังมีเทคโนโลยีท่ีชวยสนับสนุน
การบริการ โดยใชกลองดิจิตอลถายรูปใบหนาลูกคา ชวยใหลูกคาสามารถมองเห็นใบหนาตนเอง 
เม่ือลองสวมใสแวนตาอันใหม  ซ่ึงจะชวยใหลูกคาเลือกซ้ือสินคาดวยความม่ันใจ โดยมีคาใชจายใน
การอบรมตอคน ประมาณ 15000 บาท (www.wearemodel.com)                                         
                 ประกอบกับ การใหขอมูลแกลูกคา โดยดูจากรูปภาพจากจอมอนิเตอร โดยทองไปใน
โลกแฟชั่นแวนตาในตางประเทศ ทางอินเตอรเน็ตท่ีมักจะเปนภาพท่ีมีนายแบบ,นางแบบ สวมใส
แวนตาหลากหลายรูปแบบ แตกตางกันไปตามไลฟสไตล  เหมาะกับยุคสมัยท่ีการส่ือสารไร
พรมแดน  และความตองการของผูบริโภค และรูปแบบแฟช่ันท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดอยูเสมอ 
เนนย้ําใหเห็นวา การเลือกสวมใสแวนตา ควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับบุคลิก เหมาะกับรูปทรง
ของใบหนา  เส้ือผาเครื่องแตงกาย ตามยุคตามสมัย หรือแมแตเหมาะสมกับลักษณะของงาน เชน 
งานทางการ งานปารตี้ตางๆ  เพื่อกระตุนใหลูกคา ตระหนักวาการสวมใสแวนตา มิใชเพื่อแกปญหา
ดานสายตาเทานั้น แตยังเปนสวนท่ีทําใหสามารถปรับปรุง หรือ เสริมสรางบุคลิกภาพ ใหลูกคาดูดี
ข้ึน และมีความม่ันใจทุกคร้ังท่ีสวมใส  และทําใหเขาใจไดวา ทุกคนสามารถมีแวนสายตาได
มากกวา 1 อัน สามารถเลือกใชไดใหเหมาะสมกับไลฟสไตลลูกคาแตละคน ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีท่ี
สําคัญของพนักงานขาย ท่ีตองเขาใจ  เขาถึงความตองการของลูกคา ท่ีมีไลฟสไตลท่ีแตกตางกันไป 
 ดังตัวอยางเชน http://www.phuketbulletin.co.th/fashion/view.php?id=29 ไดแก เว็บไซด   
ท่ีรวบรวมแนวโนมแฟชั่นของเหลาดารา ฮอลลีวูด ท่ีมีช่ือสียง 

 

            
 

 
ภาพท่ี 16 รูปตัวอยางแนวโนมแฟช่ันแวนตาในเว็บไซด 
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ภาพท่ี 17 รูปตัวอยางการเลือกแวนตามรูปทรงใบหนาในแบบตางๆ 
 
 Physical  Evidence  (ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ)  
 การสรางคุณภาพโดยรวมเพื่อใหลูกคาเกิดความเช่ือม่ัน และมีความประทับใจในการ
บริการ เพื่อสรางคุณภาพโดยรวม โดยเนนความพิถีพิถันในทุกข้ันตอน ตั้งแตการคัดเลือกสินคาท่ีมี
การออกแบบท่ีดี ในแบรนดท่ีมีคุณภาพ และมีขอเสนอทางธุรกิจท่ีนาสนใจ การคัดเลือกอุปกรณ
,ชางผูชํานาญมีการตรวจวัดสายตา และประกอบแวนตาที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบหากสินคามี
ปญหา  เปล่ียนใหทันที จนกระท่ังการบริการ การแนะนําสินคาแวนตา ดวยพนักงานขายท่ีมีความ
เช่ียวชาญดานแฟชั่นตลอดจนการดูแลซอมแซมสินคาใหฟรีตลอดการใชงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 45

 
ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม  ( Corporate Social  Responsibility ) 

 ไดแก การใหเงินสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ชวงเปดเทอมเชน งานรับนอง 
หรืองานการแขงขันกีฬาท่ีมีประโยชน เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ และสรางความรับรูและ
ตระหนักในช่ือเสียงของรานเพื่อนแวน  และเพื่อคืนกําไรสูสังคม 
 
การบริหารความสัมพันธลูกคา ( Customer  Relation  Management ) 

 ไดแก กิจกรรมสนับสนุนในดานกระบวนการไดแกการจัดเก็บฐานขอมูลลูกคา เพื่อ
วิเคราะหในความตองการสินคา ของลูกคา  เชน  เพศ อายุ  รายได  รสนิยม ระดับการศึกษา  
สถานศึกษา  อาชีพ ไลฟสไตล เปนตน  วามีความสัมพันธกันอยางไร  เพื่อกําหนดเปนกลยุทธ
การตลาดท่ีเหมาะสมตอลูกคาในแตละกลุมตอไป ควบคูกับความพยายามในการสรางสรรคการ
ใหบริการท่ีดีในรูปแบบใหม   เพื่อสรางคุณคาเพิ่มในสายตาลูกคา  สรางความภักดีและความ
ประทับใจแกลูกคาจนบอกตอๆกันไป 
 ติดตอกับลูกคาดวยชองทางการส่ือสารท่ีสะดวก ท่ัวถึงและมีคาใชจายต่ํา เชน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ,การสงขอความส้ัน เปนตน เพื่อแจงกิจกรรมการตลาดท่ีเหมาะสมใหกับลูกคา แต
ละกลุม แตละชวงเวลาตอไป เชนการลดราคาลางสต็อก การใหสิทธิประโยชนตางๆ 
 การใชประโยชนจากอํานาจตอรอง   กับบริษัทจําหนายกรอบแวนตา  โดยหามจําหนาย
ใหแกรานอ่ืน ท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกันขายสินคา ในแบรนดเนมเดียวกัน กับท่ีทางกลุมมียอดขายสูง 
เพื่อปองกันการแขงขันการตัดราคา       
 
สรุปแผนการตลาด รานเพ่ือนแวน 

1. มุงเนน การขายสินคา ท่ีมีความไดเปรียบในดานตนทุนตํ่า ท่ีทางรานครองตลาดอยู
โดยเฉพาะสินคาแบรนดเนม ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีต่ํากวาคูแขง  ท่ีนับวันความตองการของผูบริโภค
เอง ก็จะใหการยอมรับสินคาท่ีเปนแบรนดมากข้ึน  เนื่องจากเปนสินคา ท่ีมักจะมีการออกแบบ มี
การดีไซนท่ีทันสมัย  มีความโดดเดน  สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  

2. การใชเทคโนโลยี เพื่อชวยแกปญหาการเลือกแวนตา และเปนการสรางคุณคาเพิ่ม
ในสายตาลูกคา ,คือการใหการบริการท่ีดี ในทุกข้ันตอน สามารถตอบรับความตองการของลูกคาได
ในทุกกลุม,ทุกไลฟสไตลและทุกระดับ 
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3.  มีพนักงานขายท่ีมีทักษะและมีความสามารถ การแนะนําทางดานแฟช่ัน เพ่ือทําให
ลูกคาตระหนัก และเห็นความสําคัญของการเลือกสวมใสแวนตา เพื่อสรางความประทับใจ ทําให
ลูกคามีความเช่ือม่ัน ในการซ้ือสินคาและบริการของทางราน ทําใหเกิดการบอกตอๆกันไปปากตอปาก 

4. มีความรับผิดชอบในตัวสินคา  สามารถสงคืน หรือเปล่ียน หากสินคามีปญหาและ
ดูแลซอมแซมสินคาใหฟรีตลอดการใชงาน 

5. เขารวมสนับสนุนกิจกรรมตางๆท่ีเปนประโยชนตอลูกคา ตามความเหมาะสม เพ่ือ
สรางความรับรู และความตระหนักในชื่อเสียงของรานเพ่ือนแวน และเปนการคืนกําไรกลับคืนสู
สังคม 
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บทท่ี 9 
 

แผนการผลิต 
 
 เนื่องจากกิจการรานแวนตาเพื่อนแวน เปนกิจการดานเสนอขายสินคาและใหบริการ  
แผนการผลิตในความหมายน้ี จึงประกอบไปดวยการเร่ิมตน ตั้งแตกระบวนการการส่ังซ้ือสินคา
จนถึงกระบวนการใหบริการ และบริการหลังการขาย โดยอธิบายไดดวยกิจกรรมหวงโซคุณคา
ดังตอไปนี้ 
 
กิจกรรมหวงโซคุณคา 
      ประกอบดวยกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน 
 กิจกรรมหลัก   
 มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. คัดเลือกผูขายปจจัยการผลิต 
  โดยพิจารณาท่ีสินคาคุณภาพดี จากแบรนดเนมตางๆ  รูปแบบแฟช่ันกําลังเปนท่ี
สนใจและนิยมของลูกคา  และพิจารณาวามีขอเสนอทางสวนลดตางๆที่นาสนใจ  ชวยสนับสนุน
การแขงขันและการทํากําไรของธุรกิจ มากนอยเพียงใด 

2. ส่ังสินคาเขาราน  
  ไดแก กรอบแวนตา เลนสสายตา คอนแทคเลนสและนํ้ายาทําความสะอาด รวมถึง 
ช้ินสวนอะไหลตางๆ เชน น็อตแวนตา แปนจมูก เปนตน 

 3.   การดําเนินกิจกรรมภายในราน กิจกรรมการตลาดและการสงเสริมการขาย  
         3.1 นําสินคาแยกจัดตามตูโชว ท่ีมีการออกแบบอยางโดดเดน ท่ีบงบอกไลฟสไตล

อยางชัดเจน 
         3.2  กําหนดราคาขายสินคา ต่ํากวาคูแขง โดยหลังจากลดราคาแลว ใหมีกําไรตอ

หนวย เฉล่ียประมาณ 56%จากราคาขาย 
         3.3 เพิ่มชองทางจัดจําหนาย  ตามตลาดนัดชุมชนใหญ เชน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก เปนตน 

47 
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         3.4 ใหเงินสนับสนุน กิจกรรมท่ีเปนประโยชน แกกลุมลูกคาเปาหมาย เชน งานดาน

กีฬา เปนตน 

  4.  พนักงานขายใหการตอนรับลูกคา   ดวยมิตรไมตรีและเคร่ืองดื่ม 

          4.1 พนักงานขาย พูดคุยสอบถามขอมูลลูกคา  เพื่อแนะนําสินคาใหเหมาะสมกับ  

โอกาสและการใชงานของลูกคา   ไดแก  

            4.1.1 ลักษณะไลฟสไตลลูกคาเปนแบบใด  เชน สวมใสเพื่อเลนกีฬา ทํางาน

ในสถาบันการเงิน, ทํางานดานกราฟฟกดีไซน เปนตน 

             4.1.2 เส้ือผาเครื่องแตงกายท่ีลูกคาชอบสวมใส หรือสวมใสเปนประจํา เปน

แบบใด เชน ชุดลําลอง สไตลชุดยีน ชุดทํางานออฟฟศ,ชุดขาราชการ เปนตน 

            4.1.3 ใหขอมูลลูกคาเพ่ิมเติม เกี่ยวกับแฟช่ันท่ีเปนท่ีนิยมในปจจุบัน จาก

แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต  เชน สไตลดาราเกาหลี  ญ่ีปุน  ฮอลลีวูด เปนตน 

 5. พนักงานขายคัดเลือกกรอบแวนตาท่ีเหมาะสมกับความตองการของลูกคา 

 6. ใหลูกคาทดลองสวมใสแวนตา และพนักงานขายใชกลองดิจิตอลถายบันทึกภาพ

ลูกคา ( สําหรับลูกคาท่ีมีสายตาผิดปกติ ) ลงบนจอมอนิเตอร เพื่อไวใหลูกคาพิจารณา  กอน

ตัดสินใจเลือกในข้ันตอนสุดทาย 

 7. เสนอสวนลดราคาและเสนอเลนสชนิดตางๆ ท่ีมีคุณสมบัติตางๆเพื่อใหลูกคาเลือก

และตัดสินใจซ้ือ  

 8. เชิญลูกคารับการตรวจวัดสายตา โดยชางผูชํานาญและเคร่ืองมือการตรวจวัด ดวย

อุปกรณคอมพิวเตอร 

 9. ชางประกอบ กรอบแวนตาพรอมเลนสสายตา  

           10. สงมอบแวนตา เพื่อใหลูกคาทดลองสวมใส และปดการขาย 

           11. พนักงานขายแจงสิทธิประโยชน ในบริการหลังการขายแกลูกคา   

                      11.1  หากกรอบแวนตามีปญหาเชน สีหลุดลอก กอนกําหนด (แลวแตยี่หอ) ทาง

รานยินดีเปล่ียนใหใหม 

                        11.2  ออกใบรับประกันซอมแซมดูแลใหฟรี ตลอดอายุการใชงาน 

                        11.3  ขอเบอรโทรศัพท และหรือท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสของลูกคา                         

                        11.4  แจงสงขอความส้ัน ขาวสารการลดราคาและโปรโมช่ันพิเศษตางๆ ตาม

เทศกาล หรือวาระพิเศษท่ีเหมาะสม 
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                 กิจกรรมสนับสนุน  

 มีดังนี้ 

1. การจัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ ประกอบดวย  2 สวนหลัก 

              1.1 เคร่ืองมือตรวจวัดสายตาและประกอบแวนตา โดยเลือกซ้ือจากบริษัททอปคอน

จํากัด เนื่องจากมีคุณภาพดี และราคาอยูในระดับปานกลาง  ประกอบดวย 

                           เคร่ืองวัดสายตา จํานวน 1 เคร่ือง          ราคา  500,000 บาท 

                           เคร่ืองวัดกําลังเลนส จํานวน 1 เคร่ือง     ราคา  100,000 บาท 

                           เกาอ้ีไฮโดรลิก สไลด   จํานวน 1 เคร่ือง  ราคา  400,000 บาท 

                           เคร่ืองเจียเลนส   จํานวน 1 เคร่ือง         ราคา  340,000 บาท 

     รวมเปนเงิน            1,340,000 บาท 

  1.2 กลองดิจิตอลยี่หอ SANYO และคอมพิวเตอร (DESK TOP) 1ชุด ยี่หอ ACER 

รวมเปนเงิน 25,000 บาท 

2. บัญชีและการเงิน 

2.1 จัดทํางบกําไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสดเพื่อใชในการดําเนินงาน 

     2.2 จัดทํารายการบัญชีเบ้ืองตน เพื่อควบคุมรายรับและรายจายของกิจการ 

    2.3 จัดทํารายการสรุปยอดการขายสินคา เพื่อจายผลตอบแทนแกพนักงานขาย 

3. การฝกอบรมพนักงาน (ชางตรวจวัดสายตา และพนักงานขาย) 

  ชางตรวจวัดสายตา สงอบรมโดยการปฏิบัติงานจริง ท่ี สาขาท่ีมียอดขายสูงสุดเปน

เวลา 3 เดือนโดยไมมีคาใชจาย 

  พนักงานขาย  สงอบรมกับหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เลือกจากสถาบัน we are 

model  ของคุณลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี (นางแบบชื่อดัง)ซ่ึงสอนการแตงตัว แตงหนา  โดยสไตลิช

มืออาชีพของวงการ 

 โดยมีคาใชจายในการอบรมประมาณ 15,000บาท ตอคนตอคอรส 

4. การเก็บขอมูลลูกคาและบันทึกฐานขอมูลลูกคา 

จัดทําใบเก็บขอมูลรายละเอียดลูกคา ท่ีไดจากพูดคุยสอบถามลูกคา  เพื่อบันทึก             

จัดเก็บและวิเคราะหความตองการของลูกคาในแตละกลุม แยกตามเพศ การศึกษา,อาชีพรายได  

คาใชจายตอคร้ังในการซ้ือแวนตา เปนตน เพื่อนํามาตอยอดในการจัดกิจกรรมการตลาดท่ีเหมาะสม

กับลูกคาแตละกลุมตอไป 
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       5.  การบริหารสินคาคงเหลือ จัดทํารายการบัญชีหมุนเวียนสินคาคงเหลือระหวางสาขา                             

 

จํานวนพื้นท่ีใชสอย        

 ประมาณอาคารพาณิชย 1 หอง 48-54 ตารางเมตร  โดยตกแตงมีคาใชจายประมาณ

ตารางเมตรละ 10,000 บาท โดยรวมประมาณ 500,000 บาท 

 การไดมาซ่ึงพื้นท่ี อยูในรูปแบบการทําสัญญาเชา 

 

สินทรัพยท่ีใชในการซ้ือขายสินคา 

 รายการเคร่ืองจักรและอุปกรณสําคัญ ไดแก เคร่ืองคอมตรวจวัดสายตาและเกาอ้ีวัด

สายตา เคร่ืองเจียเลนส โดยท่ัวไปมีอายุการใชงาน10-20 ป แลวแตลักษณะการใชงาน มูลคา

โดยประมาณ 1,340,000 บาท และยังมีคอมพิวเตอร PC 1ชุดพรอมกลองดิจิตอล 1ตัว โดยท่ัวไป มี

อายุการใชงาน 5 ป มูลคาประมาณ 25,000 บาท 

 

ตนทุนสินคา  

 แยกตามรายการสินคา ดังน้ี 

 1. แวนตา  ประมาณรอยละ 40 ของราคาขาย 

 2. เลนสสายตาประมาณรอยละ 30-40 ของราคาขาย 

 3. คอนแทคเลนสและนํ้ายารักษาความสะอาด ประมาณรอยละ 80 ของราคาขาย 

 

สินคาท่ีสําคัญ ท่ีติดตอดวย 

 LEVI’S,RAYBAN,ESPRIT,CHRISTIANDIOR,ELLE, POLO,MIYASAWA,ARMA

NY,ST.DENVER,MORGAN,GUCCI,  บริษัทจําหนายเลนส,คอนแทคเลนสและนํ้ายาทําความ

สะอาด 

 

สัดสวนตนทุนของกิจการ 

 1. ตนทุนสินคาท่ีขาย  เฉล่ียรอยละ 44 

 2. ตนทุนคาบริหาร 
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        ในปแรกมีสัดสวนท่ีสูง เนื่องจากมียอดขายท่ียังตํ่าอยู  และจะลดลงตามปริมาณการ

ขายท่ีสูงข้ึน 

   3. พยากรณยอดซ้ือสินคา คาดการณยอดขายเพิ่มข้ึนในอัตราปละ10%  

 โดยมีสมมติฐานเร่ิมตนในปแรกจากจุดคุมทุน  คือ การขายแวนตา  2 ตัว ราคาตัวละ 

1,500  บาท (3,000)  พนักงานขายไดวันละ 1 ตัว ตอคน 

          เลนส จํานวน  4 คู ๆ ละ 350 บาท (1,400) 

          และคอนแทคเลนสประมาณ 2  คู ๆ ละ  200  บาท  (400)  

          รวมเปนเงิน 4,800 บาท                  

 

การบริหารสินคาคงคลังและนโยบายบริหารสินคาคงคลัง 

 ความไดเปรียบจากรูปแบบกลุมธุรกิจ  โดยมีมูลคาสินคาพรอมขายเพียง 41.96% คือ อยู

ท่ี 1,175,000 บาท โดยพิจารณาจากประสบการณท่ีผานมาของรานอาณาจักรแวน (พันธมิตร) และ

ขนาดพื้นที่การจัดวางตูโชว และพ้ืนท่ีใชสอยสําหรับจัดวางสินคา  จากปกติของรานคาท่ัวไป จะอยู

ท่ี 2.8 ลานบาท  โดยประกอบดวย  

 แวนตา         มูลคาสินคา ปกติ 2 ลานบาท  

    คงเหลือ 9.75 แสนบาท  ประมาณ  650 ตัว 

 เลนสสายตา     มูลคาสินคา   ปกติ 4 แสนบาท  

    คงเหลือ 1 แสนบาท 

 คอนแทคเลนสและนํ้ายารักษาความสะอาด  มูลคาสินคา  ปกติ 4 แสนบาท  

    คงเหลือ 1 แสนบาท 

 รวมเปน มูลคาสินคาคงเหลือสุทธิ ประจํารานประมาณ      1.175 ลานบาท  

   คิดเปน 41.96 % ของมูลคารานในสาขาท่ีขายปกติ  

 โดยมีจุดเดน คือ สามารถใชสินคาหมุนเวียนกับสาขาอ่ืน ไมจําเปนตองส่ังซ้ือสินคา

จํานวนมาก ชวยประหยัดคาใชจายสินคาคงคลัง และยังทําใหสินคาท่ีขายมีแฟช่ันท่ีทันสมัย

ตลอดเวลา และมีความใหมอยูเสมอ  
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การควบคุมคุณภาพการจัดซ้ือสินคา 

 มีการประเมินจากยอดขายในสินคาท่ีมียอดขายสูง เปนท่ีตองการของตลาด และ

สอดคลองกับทิศทางการเปล่ียนแปลงของแฟช่ัน ของแวนตา คอนแทคเลนสตางๆ ท่ีมีอยูอยาง

ตลอดเวลา และผูขายปจจัยการผลิต ควรมีนโยบายท่ีชวยสงเสริมในการแขงขันทางธุรกิจ เชน มี

สวนลดปริมาณ  มีของแถม สินคาทดลองใชเปนตน 

 

เปาหมายการซ้ือ-ขายสินคา 

 เร่ิมตนคาดวา ควรจํานวนมีแวนตา เร่ิมตนท่ีประมาณ 650 ตัว 15 ยี่หอประมาณ 48.75 % 

(ของรานอาณาจักรแวนท่ีมียอดขายสูงสุด) โดยเฉล่ียตอตัวราคาตนทุนท่ี 1,500 บาทตอตัว รวมเปนเงิน  

ประมาณ975,000 บาท โดยมีเปาหมายคือ ใหมีแบบท่ีหลากหลาย รูปแบบ และหลากหลายระดับ

ราคา ใหครอบคลุมความตองการของลูกคาในแตละกลุม แตละไลฟสไตล แตก็จะไมเก็บสินคาไว

จํานวนมาก แตจะใชหมุนเวียนสินคากับสาขาอ่ืนแทน เพราะรูปแบบแฟช่ันแวนตา ในปจจุบัน มี

การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว และพฤติกรรมลูกคาเปาหมายหลักในยานนั้น อันไดแก นักเรียน 

นักศึกษา   รวมถึงคนทํางาน เปนตน มีแนวโนมของความตองการท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา    

เพ่ือใหสินคาไมตกความนิยมตามแฟชั่น และโดยเฉพาะในชวงเปดกิจการใหม ทางราน อาจยังไม

เปนท่ีรูจักของลูกคามากนัก แตถาหากมียอดขายดีมาก  ก็ยังมีทางเลือกอ่ืน คือ สินคาคงเหลือจาก

สาขาอ่ืน สามารถนํามาหมุนเวียนฉุกเฉินไดกรณีจําเปน สวนเลนส ยังเปนอยางละ 100,000 บาท 

คอนแทคเลนสรวมน้ํายาทําความสะอาด ยังเปนอยางละ 100,000 บาท รวมมูลคาสินคาเร่ิมตนท่ี

ประมาณ 1,175,000 บาท 

 

การส่ังสินคาเขาราน 

 โดยเฉล่ียพนักงานขายจากบริษัทขายกรอบแวนตา เลนสและคอนแทคเลนส จะมารับ 

รายการส่ังซ้ือสินคาประมาณ 45 วันตอ รอบของการสั่งซ้ือสินคา  และระยะเวลาสงของ  หลังจาก

รายการส่ังสินคาอยูท่ี ประมาณ 7 วัน แตถาหากตองการส่ังสินคากอนรอบการส่ังที่ 45 วัน สามารถ

โทรศัพทส่ัง และสงโทรสารเพ่ือยืนยันการส่ังซ้ือสินคาได 
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สรุป  

 จุดเดน คือ การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ  โดยการลดความจําเปนใน

การเก็บสินคาจํานวนมาก ชวยลดคาใชจาย และทําใหสินคาภายในรานมีความทันสมัยอยูเสมอ  

สวนการจัดซ้ือสินคา ประเมินจากยอดขายในสินคาท่ีมียอดขายดี เปนท่ีตองการของตลาด และ

สอดคลองกับทิศทางการเปล่ียนแปลงของแฟชั่นแวนตา คอนแทคเลนสตางๆ ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนได

ตลอดเวลา และคัดเลือกผูขายปจจัยการผลิต ท่ีมีศักยภาพดานการผลิต การจัดสงสินคา  และมี

นโยบายท่ีชวยสนับสนุนรานคา ในการแขงขันทางธุรกิจ เชน มีสวนลดปริมาณ  มีของแถม สินคา

ทดลองใชเปนตน 
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บทท่ี 10 
 

แผนการเงนิ 
 

การลงทุนในกิจการ 
 

ตารางท่ี 3 การลงทุนในกิจการ 
 

รายการ 
แหลงท่ีมา 

รวม 
สวนของเจาของ เจาหนี้(กูยืม) 

1. สินทรัพยถาวร     

1.1 ท่ีดิน  -   

1.2 อาคาร  -   

1.3 เคร่ืองจักร/อุปกรณ  1,340,000 1,340,000 

1.4 รถยนต  -   

1.5 เคร่ืองใชสํานักงาน     

1.6 อ่ืนๆ 25,000   

รวมสินทรัพยถาวร 25,000 1,340,000 1,365,000 

2.คาใชจายกอนการดําเนินงาน 500,000  500,000 

รวมคาใชจายกอนการดําเนินงาน 500,000  500,000 

3. เงินทุนหมุนเวียน     

3.1 สินคาคงเหลือเตรียมไวขาย  1,175,000  1,175,000 

3.2 สินคาท่ีขายเปนเงินเช่ือ  -  - 

3.3 เงินสดสํารองไวใชในการดําเนินงาน  300,000  300,000 

รวมเงินทุนหมุนเวียน 1,475,000  1,475,000 

รวมตนทุนโครงการท้ังส้ิน 2,000,000 1,340,000 3,340,000 

อัตราสวนเจาของ/เงินกู   1.49 

54 
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สินทรัพยถาวร 
 เคร่ืองมือ/อุปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตรวจวัดสายตา พรอมเกาอ้ี ไฮโดรลิก 
เคร่ืองวัดกําลังเลนส  สไลตและเคร่ืองเจียเลนส  รวมมูลคา  1,340,000  บาท 
 อ่ืนๆ ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมกลองดิจิตอล มูลคา 25,000 บาท 
 รวมสินทรัพยถาวร  1,365,000  บาท 
 
คาใชจายกอนการดําเนินงาน 
 คาตกแตงสถานท่ี อุปกรณไฟฟา พรอมตูโชวสินคา  รวมมูลคา 500,000 บาท 
 
เงินทุนหมุนเวียน 
 1. สินคาคงเหลือเตรียมไวจําหนาย ประกอบดวย กรอบแวนตา, เลนส, คอนแทคเลนส
และนํ้ายาทําความสะอาด รวมถึงอะไหล รวมเปนมูลคา  1,175,000 บาท 
 2. เงินสดสํารองหมุนเวียนเร่ิมตน มูลคา       300,000 บาท 
  รวมเงินทุนหมุนเวียน              1,475,000  บาท 
  รวมตนทุนโครงการท้ังส้ิน       3,340,000  บาท 
 
 ตารางท่ี 4   ประมาณการยอดขายของกิจการ  ตั้งแตป พ.ศ. 2553-2555 
 

ป พ.ศ. 2553 2554 2555  

ยอดขาย 2,000,000 2,200,000 2,420,000 หนวย : บาท 

 
 สมมติฐาน ทางการบัญชีและการเงิน 
  อัตราการเพ่ิม/ลดของยอดขาย ตนทุนสินคาท่ีขาย โดยเรียงลําดับต้ังแตป พ.ศ.2553-2555 
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ตารางท่ี 5  ประมาณการตนทุนสินคาเฉล่ีย  ตั้งแตป พ.ศ. 2553-2555 
 

ป พ.ศ. 2553 2554 2555 

ตนทุนสินคา (เฉล่ีย) 880,000 968,000 1,064,600 

 
ตารางท่ี 6  คาใชจายในการขายและบริหาร   ตั้งแตป พ.ศ. 2553-2555 
 

ป พ.ศ. 2553 2554 2555 

คาใชจายการขาย 
และการบริการ 

 
332,000 

 
319,000 

 
338,330 

 
   1. สัดสวนการขายเงินสด       เปนการขายเงินสดท้ังหมด 
   2. นโยบายการต้ังราคาสินคา   การให สวนลดราคาแกลูกคา หลังจากใหสวนลดแลว
กําไรตอหนวยตองไมต่ํากวา 60-70% 
    3. ระยะเวลาที่ไดรับเครดิตจากเจาหนี้การคา   แบงตามประเภทสินคา   ดังน้ี 
  3.1 แวนตา                                                                            180 วัน 
  3.2 เลนส,คอนแทคเลนส และนํ้ายาทําความสะอาด                        60 วัน 
 
ระยะเวลาในการเก็บรักษาสินคาคงคลัง    
           ภายในรอบ 6 เดือน กอนครบกําหนดชําระเงิน  ทางรานสามารถตอรองขอเปล่ียนสินคา
ตัวใหมได เพื่อชวยใหสามารถลดการเก็บสินคาท่ีขายไมดี และสามารถเปล่ียนโดยเลือกสินคาใหม
ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาในขณะน้ันๆได 
 
วิธีการตัดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยถาวรแตละประเภท 
               คาเส่ือมราคา,สวนปรับปรุงและตกแตง  คาเส่ือมคิดระยะเวลา 5 ป ๆ ละ 100,000 บาท 
                 คาเส่ือมกลองดิจิตอลและคอมพิวเตอรคิดระยะเวลา 5 ปๆ ละ 5000 บาท 
                 คาเส่ือมราคา ,เคร่ืองมืออุปกรณ  ซ้ือแบบผอน 5 ปๆ ละ 268,000 บาท คิดคาเส่ือม 5 ป    
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อัตราภาษีเงินได    
 ถูกจัดเก็บในรูปแบบภาษีบุคลธรรมดาในนามหางหุนสวนสามัญ คาดเหมาจายเฉล่ีย      
ปละ 10% 

 
ประมาณการงบกําไรขาดทุนจัดทําเปนงบ 10 ป 
                 เพื่อประมาณการกระแสเงินสดอิสระในแตละป จากกําไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบวก
กลับคาเส่ือมตกแตง ณ ส้ินปท่ี 1 ถึง 5 ปละ100,000 บาท และคาเส่ือมกลองพรอมคอมพิวเตอร ณ 
ส้ินปท่ี 1 ถึง 5 ปละ  5,000 บาท และบวกกลับในปท่ี 10 ดวยเงินทุนหมุนเวียนเร่ิมตน 1,475,000
บาท  เพื่อนํามาคํานวณเปนมูลคาปจจุบัน และระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดดวยตนทุนคาเสียโอกาส
ท่ี 5% ตอป   เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน และประเมินสภาพคลองของกิจการ 

 

อัตราสวนวัดสภาพคลอง หรือความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ัน ( Liquidity Ratio) 

 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 

  (CL) นเวียนหนี้สินหมุ
(CA) มุนเวียนสินทรัพยห

    Ratio) (Current น ุนหมุนเวียอัตราสวนท =   

                                                                    
1,072,000

1,627,370
    =  

                                                                    =  1.52 
   ณ ส้ินป พ.ศ.2553 กิจการมีการลงทุนสูง แตความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ัน 
ตั้งแตปท่ี1ถึงปท่ี5 ยังสามารถชําระหนี้ไดตามปกติ และหลังจากผอนจายคาเคร่ืองมือและอุปกรณใน
การตรวจวัดสายตา และประกอบแวนตาแลว สภาพคลองก็จะสูงข้ึนตามผลประกอบการ    

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) 
 อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (สินทรัพยหมุนเวียน – สินคาคงเหลือ) /

หนี้สินหมุนเวียน   เปนการวัดสวนของสินทรัพยท่ีได หักคาสินคาคงเหลือ ท่ีเปนสินทรัพยระยะส้ัน
และมีความคลองตัวในการเปล่ียนเปนเงินสดไดต่ําสุด 
                                                                     =  1,627,370 - 1,175,000  
                                                                     =  452,370 /1,072,000 
                                                                     =  0.42 

 ปเร่ิมตน กิจการไมมีการสํารองเงินสดในปริมาณสูง  เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนโดย
สวนใหญจะอยูในรูปสินคาคงเหลือภายในราน และการลงทุนในสวนสินทรัพยตางๆ   เนื่องจาก
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จําเปนตองมีปริมาณสินคาท่ีเหมาะสม และหลากหลาย เพ่ือใหลูกคา เลือกซ้ือไดตามความตองการ 
แตถึงอยางไรก็ตาม  สินคาสามารถแปลงเปนเงินสดไดโดยหมุนเวียนไปขายในสาขาอ่ืนได หากเกิด
กรณีท่ีมีความจําเปนตองใชเงิน 

 แมยังมีความเส่ียงตอการชําระหนี้ระยะส้ัน  คือคาเครื่องมือและอุปกรณท่ีมีระยะเวลา

ผอนชําระ 5 ปๆละ 268,000 บาท แตจากการประมาณกระแสเงินสดรายป ในชวง 5 ปแรก ตามงบ

กําไรขาดทุน ยังมีสภาพคลองท่ีดีอยู ในทุกๆกรณีในสวนการวิเคราะห หากเกิดความเส่ียงในกิจการ 

 

อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร ( Profitability Ratio ) 

                อัตรากําไรขั้นตน ( Gross Profit Margin Ratio ) 

 คือ อัตรากําไรข้ันตน (Gross Profit Margin)(%)  =  ขายสุทธิ - ตนทุนขาย/ ขายสุทธิ SALES 

                                                                                =   กําไรข้ันตน /ขายสุทธิ SALES 

                                                                                      =  (2,000,000-880,000) / 2,000,000 

          =  0.56  

 อัตรากําไรข้ันตนคอนขางคงท่ีประมาณรอยละ 56  เนื่องจากเปนนโยบายของทางราน ท่ี

ตองการตั้งราคาสินคา ในระดับ ปานกลาง และตํ่ากวาคูแขง ท่ีมักจะสงเสริมการขายดวยการลดแลก

แจกแถม 

                อัตรากําไรจากการดําเนินงาน ( Operating Profit Margin Ratio ) 

 ในชวงปแรกๆมีกําไรต่ํา เนื่องจากเปนชวงเปดกิจการ  จําเปนตองมีคาใชจายในการ

เร่ิมตนกิจการหลายๆ อยาง รวมถึงคาใชจายฝกอบรม,สงเสริมการขาย และทางรานยังไมเปนท่ีรูจัก

ของรานคา  ยอดขายในชวงปแรก จึงยังกําหนดไวไมสูง และทางรานยังตองอาศัยระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน   จนหลังจากเปนท่ีรูจักแลว คาดวายอดการขายก็จะดีข้ึนในปตอๆมา จนสามารถทํากําไร

ไดเพิ่มข้ึน ในปตอๆมาตามลําดับ  โดยตามเปาหมายต้ังไวท่ี ยอดขายเติบโต 10% ตอป 

                กําไรสุทธิตอยอดขาย (Net Profit Margin)  

 เปนไปในลักษณะเดียวกันกับอัตรากําไรจากการดําเนินงาน เพียงแตมีการบวกกลับคา

เส่ือมตกแตง และคาเส่ือมกลอง รวมคอมพิวเตอร ณ ส้ินปท่ี 1 ถึงปท่ี5   และบวกกลับเงินทุน

หมุนเวียนเร่ิมตนในส้ินปสุดทาย 
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                 อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน ( Return on Equity - ROE)  DuPont Equation  

 โดยเรียงลําดับต้ังแตปพ.ศ. 2553-2562 

  = NP (or EAT) = (EAT/SALES) (SALES/ASSETS) (ASSETS/EQUITY) /Equity  

  = กําไรสุทธิตอยอดขาย × รายไดจากการขายตอสินทรัพยท้ังหมด × สินทรัพยท้ังหมด 

  ตอสวนของผูถือหุน  

  =  (ความสามารถในการหากําไร) (การใชเงินทุน) (ความสามารถในการหาทุน) หรือ 

สมการนี้เทากับ  ROE (%) = (Net Profit Margin) (Total Asset Turnover) (Financial Leverage) 

 อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน  จะเพิ่มสูงข้ึน หลังจากกิจการเร่ิมเปนท่ีรูจัก มี

ยอดขายและสินทรัพยเพิ่มสูงข้ึนตามลําดับ 

 

อัตราสวนวัดประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management Ratio) 

 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover Ratio)  

 คือ ยอดขาย (Sales) /สินทรัพยรวม (Total Assets) เปนการวัดความสามารถในการสราง

ยอดขายของสินทรัพยท้ังหมด ท่ีธุรกิจใชในการดําเนินงาน  

               ในชวง 5 ปแรก มีคาใชจายคาเคร่ืองและอุปกรณ รวมถึงมีคาใชจายเพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมการตลาด จึงทําให ความสามารถในการขายเทียบกับการลงทุนในสินทรัพยในชวงแรกยัง

ไมสูง เ ม่ือครบ  5 ป ประกอบกับคาดวาเม่ือรานเร่ิมเปนท่ีรูจัก   ยอดขายก็จะสูงข้ึนรวมถึง

ความสามารถในการทํากําไรดีข้ึนและสินทรัพยรวมก็จะเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ 

 อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover) 

  มูลคาสินคา จะคอนขางคงท่ีท่ีประมาณ 1.175 ลานบาท ประมาณปท่ี 1-5 จนประมาณ

หลังจากนั้น ยอดขายท่ีสูงข้ึนประมาณปท่ี 4-5 เปนตนไป อาจจําเปนตองส่ังสินคาเพ่ิม เพื่อให

สอดคลองกับยอดขายท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

 

อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้ และความสามารถในการกอหนี้เพิ่ม 

 อัตราสวนหนีสิ้นตอสินทรัพยรวม ( Debt Ratio) 

 เปนกอหนี้ระยะส้ัน ในท่ีนี้คือการผอนชําระคาเคร่ืองมือและอุปกรณในชวง5 ปแรก 

โดยเขาสูระยะปลอดหนี้เม่ือส้ินสุดปท่ี 5 
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 อัตราสวนหนี้สินตอทุน ( Debt to Equity Ratio) 

  เปนกอหนี้ระยะส้ัน ในท่ีนี้คือการผอนชําระคาเครื่องมือและอุปกรณในชวง 5  ปแรก  

โดยใชกระแสเงินสดท่ีหมุนเวียนและกําไรสะสม จากการดําเนินกิจการ   
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อัตราสวนการเงิน ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

  อัตราสวนวดัสภาพคลอง 
อัตราสวนทุนหมุนเวียน 1.21 1.77 2.84 5.16 12.52      
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 0.34 0.68 1.38 2.96 8.14      
อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร 
ROE 12.57% 17.07% 19.65% 20.30% 20.78% 23.88% 21.12% 19.29% 17.88% 31.22% 
ROA 8.25% 12.53% 16.17% 18.57% 20.78% 23.88% 21.12% 19.29% 17.88% 16.64% 
อัตรากําไรขั้นต่ํา 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 
อัตรากําไรจากการดําเนินการ 8.47% 13.80% 17.69% 19.93% 22.48% 36.31% 37.01% 38.08% 39.07% 39.65% 
กําไรสุทธิตอยอดขาย 12.87% 17.20% 20.26% 21.88% 23.82% 32.68% 33.31% 34.27% 35.16% 66.96% 

  อัตราสวนวดัประสิทธิภาพในการจัดการ 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 64.12% 72.85% 79.81% 84.87% 87.25% 73.06% 63.48% 56.28% 50.84% 46.62% 
อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 74.89% 82.38% 90.62% 99.68% 109.65% 120.62% 132.68% 145.95% 160.54% 176.60% 

  อัตราสวนวดัความสามารถในการชําระหนี้ 
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม 8.59% 8.88% 8.84% 8.54% 7.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
อัตราสวนหนี้สินตอทุน 13.09% 12.10% 10.74% 9.34% 7.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

  เครื่องมือทางการเงินและจุดคุมทุน 
NPV 245,119 343,145 423,567 479,181 546,488 785,529 838,773 904,077 971,744 1,938,561 

ตารางที่ 7 อัตราสวนการเงิน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



วิเคราะหอัตราผลตอบแทนของการลงทุน 
 ตนทุนของเงินทุน 
 1. กําหนดใหตนทุนของเงินสด ในสวนของเจาของ คือ ตนทุนคาเสียโอกาสของอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง  

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง  =   อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง  +  สวนชดเชยความเส่ียง 
                                              =   ดอกเบ้ียพันธบัตรอายุ 10 ป ( 3.44% )+0.91% 

(ประเสริฐ ขนมธรรมชัย 2552) 

   ดังนั้น อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (ตนทุนคาเสียโอกาส)   =    4.35%   
      ขอเพ่ิมสวนชดเชยความเส่ียงโดยปรับเปนอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง(ตนทุนคาเสีย
โอกาส)                                                                                 =     5%   
 2. ตนทุนของเงินในสวนคาเคร่ืองมือและอุปกรณ ไมนํามาคิดเปนตนทุนของเงิน
เนื่องจากใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
 3. สวนตนทุนของสินเช่ือเครดิตการคา อยูในสวนเดียวกันกับการใชเงินสดในสวน
ของเจาของ และใหความสําคัญในเร่ืองการหมุนเวียนแลกเปล่ียนสินคาเปนสําคัญ มากกวาสวนลด
เงินสดท่ีไดรับ จึงไมนํามาคิดเปนตนทุนของเงินเชนกัน 
              จุดคุมทุน ( Brake-even Point ) 
 ท่ีคาใชจายดําเนินงานท้ังหมดปแรกตอวันคือ  (950,700/365)   เทากับ วันละ 2,605 บาท 

  อัตรากําไรตอหนวยขั้นตน เทากับรอยละ 56 
 ดังนั้น จุดคุมทุน  ณ ปแรก                              =   2605*(100/56) 
        สรุป ควรมียอดขายข้ันตํ่าในปแรก      =   4,651 บาทตอวัน         

ตัวอยาง 
 การขายแวนตา  2 ตัว ราคาตัวละ 1,500  บาท (3,000)   
 พนักงานขายไดวันละ 1 ตัว ตอคน  = 3000 บาท 

   เลนส จํานวน  4 คู ๆ ละ 350 บาท   = 1,400 บาท 
    และคอนแทคเลนสประมาณ 2 คูๆ ละ 200 บาท  =    400  บาท 
          รวมเปนเงิน    = 4,800  บาท                    
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 เปาหมายยอดขาย   
 ประมาณการยอดขายสินคารวมข้ันตํ่า โดยมีสมมติฐานที่เร่ิมตนปแรก ยอดขายตอป
เทากับ 2,000,000 บาท แบงเปนรายไดตอเดือนเทากับ 166,666บาท (2,000,000 บาท หารดวย 365 
วัน) เปนรายไดตอวัน ประมาณ 5,479บาท โดยมีสมมติฐานยอดขายข้ันตํ่าเร่ิมตนปแรก เทากับ 
2,000,000 บาท และมียอดเฉล่ียเพิ่มข้ึนปละ 10% 
               โดยเปนรายไดตอวัน ประกอบดวย 
    การขายแวนตา  2 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท (3,000)  พนักงานขายไดวันละ 1 ตัวตอคน 
         เลนส จํานวน  4 คูๆ ละ 350 บาท (1,400) 

  และคอนแทคเลนส ประมาณ 6  คูๆ ละ  200  บาท  (1,200)  
           รวมเปนเงิน 5,600 บาท 
                ประมาณการการแสเงินสดอิสระ      
 โดยในปเร่ิมตน   มีการลงทุนในงบตกแตงเปนเงิน 500,000 บาท  ตั้งคาเส่ือมตกแตงไว  
5 ป และเงินลงทุนหมุนเวียนเร่ิมตนท่ี 1,500,000 บาท   รวมเปนเงินลงทุนเร่ิมตน 2,000,000 บาท
โดยกําหนดอายุโครงการ 10 ป 
 
ตารางท่ี 8 ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ ณ ส้ินปท่ี 1-10  
 

ป พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กระแส 
เงินสดอิสระ 

257,370 378,330 490,353 582,449 697,496 1,052,705 1,180,207 1,335,810 1,507,515 3,157,779 

 
                         คํานวณมูลคาปจจุบัน Net Present Value (NPV) 

NPV  =   ผลรวมของ FCF*PVIF( i = 5, n = 1 ถึง 10) 
 =   (-2000000)+(257370*.9524)+(378330*.9070)+(490353*.8638)+ 

(582449*.8227)+(697496*.7835)+(1052705*.7462)+(1180207*.7107)+ 
(1335810*.6768)+(1507515*.6446)+(3157779*.6139)        

 =  5,476,184 
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 ดังนั้น ระดับตนทุนคาเสียโอกาสของเงินลงทุนท่ี 5% มีกําไรสุทธิ ในส้ินปท่ี 10 คิดเปน
มูลคาเงินปจจุบัน  5,476,184 บาท 
                ระยะเวลาคืนทุน   Discount  Payback  Period  (DPB) 
 กระแสเงินสดสุทธิ =  -2,000,000 +245,119+343,145+423,567+479,184+546, 

488+786, 529+838,773+904,077+971,744+1,938,561 
 
ตารางท่ี 9  ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิแบบคิดลด ณ ส้ินปท่ี 1-10 
 

ป พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กระแสเงินสด 
สุทธิแบบ 
คิดลด 

245,119 343,145 423,567 479,184 546,488 786,529 838,773 904,077 971,744 1,938,561 

 
ตารางท่ี 10   ประมาณการกระแสเงินสดสะสมสุทธิแบบคิดลด ณ ส้ินปท่ี 1-10 
 

ป พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กระแส 
เงินสด 

สะสมสุทธิ
แบบคิดลด 

-1,754,881 -1,411,736 -988,169 -508,988 37,500 823,029 1,661,802 2,565,879 3,537,623 5,476,184 

 
 ท่ีระดับตนทุนคาเสียโอกาสท่ี 5% ระยะเวลาคืนทุน  =  4+(508,988/546,488) 
                                                                                             =  4.93 ป  
 กรณีท่ี 1 :  หากยอดขายเปนไปตามเปาหมาย และเพิ่มข้ึนเฉล่ียตอปท่ี 20% 
              มูลคาปจจุบันสุทธิของการลงทุน (Net Present Value : NPV ) ดวยตนทุนของเงินและ
ระยะเวลาที่เทากัน 
                                               NPV   = 12,051,351.71 บาท 
                                             DPB ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด   =  3.89 ป                     
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กรณีท่ี 2 : หากยอดขายตํ่ากวาเปาหมาย 50 %คือหากสมมติใหปแรก มียอดขายตอวัน
เพียงคร่ึงเดียว คือ 5,479/2 เทากับ 2,740 บาท ตอวันและมียอดเฉล่ียเพิ่มข้ึนปละ 20% 
                มูลคาปจจุบันสุทธิของการลงทุน (Net Present Value : NPV ) ดวยตนทุนของเงินและ
ระยะเวลาที่เทากัน 
                                             NPV     =  3,059,707 บาท 
                                             DPB ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด    =  7.98 ป                       
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บทท่ี 11 

 
การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 
     •  ปจจัยท่ีจะทําใหโครงการประสบความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จ 
 •   ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผลกระทบตอโครงการ และแผนรองรับ (แนวทางการแกไข)  
 
ปจจัยเส่ียง       
 1.  ยอดขายไมเปนไปตามเปาหมาย  ผลกระทบ คือผลการดําเนินงานขาดทุน   
  แนวทางแกไข    จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการขาย เพื่อเพิ่มรายได ,หามาตรการลด
คาใชจาย 
                    1.1 เพิ่มรายได  เสนอแนะแนวทาง 2 วิธีไดแก  
           1.1.1 เพิ่มชองทางจัดจําหนาย   
    1.1.1.1  โดยประมูลงานตามโรงเรียน โรงพยาบาล เชน โครงการตัดแวน
ราคาประหยัด  
    1.1.1.2   ออกรานตามสถานท่ีท่ีมีการจัดตลาดนัดชุมชนมากข้ึน  เชน 
ตามโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ , หนวยงานราชการตางๆ   เสนอขายคอนแทคเลนสราคาพิเศษ 
แกลูกคาในตลาดชุมชน เชนอาจารย นักเรียน นักศึกษา  หนวยงานรัฐและเอกชน 
   1.1.2 จัดรายการสงเสริมการขายเชน ในชวงกอนเปดเทอม ซ่ึงมักจะเปนชวงท่ี
ลูกคาชอบซ้ือสินคาใหมๆ  โดยการแจกบัตรลดราคา50% สําหรับซ้ือกรอบแวนตา เพราะถึงลดราคา
ไปแลว 50 % กรอบแวนตาก็ยังเหลือกําไร 10-20 %  และยังคงมีกําไรเหลือจากเลนสท่ีมีกําไรตอ
หนวยอยู 60-70% และยังชวยระบายสินคาท่ีขายไมดีออกไปดวย 
  1.2 ลดรายจาย 

   1.2.1 ชะลอการส่ังสินคาใหม 
   1.2.2 ลดจํานวนพนักงานขายลง 1 คน ถาจําเปน 
 2.  มีคูแขงเขามามากข้ึน  ผลกระทบ ยอดขายลดลง 
  แนวทางแกไข  ตอรอง ลดตนทุนสินคาจากแบรนดเดิมและแบรนดใหม เนนการ
บริการ 

66 
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  2.1 ดานสินคา  สวนหนึ่งหากมีแบรนดท่ีซํ้ากัน ตองตอรองบริษัทผูผลิต หามขาย
ใหรานคูแขง และตอรองแบรนดท่ีเราเปนเจาตลาด ในการขอสวนลดหรือยอดเปาขายรายปเพิ่ม เพื่อ
ทําใหเราสามารถขายในราคาท่ีต่ําลง เพื่อกดดันคูแขง  และติดตอหาแบรนดใหมท่ีมีศักยภาพในการ
แขงขันและสงเสริมการขาย  และตองการใหทางกลุมรานส่ังมาขาย โดยนอกจากตอรองขอสวนลด
พิเศษแลว อาจมีขอสินคาทดลองใชฟรี เชน เลนสรุนใหมๆ เพื่อลดตนทุนเพิ่มใหกับทางราน เปนตน 
  2.2 ดานบริการ เนื่องจากมีการจัดเก็บฐานขอมูลลูกคาอยูแลว  สามารถจัดรายการ
สิทธิประโยชนในตัวสินคา ท่ีลูกคาแตละกลุมช่ืนชอบ เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ   โดยแจง
ขอมูลผานจดหมายอิเล็กโทรนิกส และการสงขอความส้ัน 
 3. ยอดขายตกตํ่า จนกระแสเงินสดติดลบ   ผลกระทบ อาจถึงข้ันตองเลิกกิจการ 
  แนวทางแกไข    เลิกกิจการ โดยใหขาดทุนนอยท่ีสุด  ถาหากอยูในชวงท่ียังผอน
ชําระคาเคร่ืองมือและอุปกรณยังไมครบ 
  3.1 ดานสินคา  นําสินคาคงเหลือมูลคาประมาณ 1.175 ลานบาท ฝากขายตอใหกับ
สาขาอ่ืน โดยนํารายไดท่ีขายไดไปชําระหนี้ กับคางวดท่ียังคางชําระอยู ท่ีเหลือหลังหักคาใชจาย
ท้ังหมด เฉล่ียคืนผูถือหุนไปตามสัดสวน 
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ตารางที่ 11 ประมาณการงบกําไรขาดทุนตั้งแต ป พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2562  กรณีรานเพื่อนแวนกรณเีปนไปตามเปาหมายและมียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10% ตอป  
 

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562   หมายเหต ุ 

 เงินลงทนุเบื้องตน              

 เครื่องมืออุปกรณ,เครื่องใชสํานักงาน 1,365,000 บาท             

 เงินลงทนุหมนุเวียนเริ่มตน 1,475,000 บาท              

 คาใชจายตกแตงสถานที่ทั้งหมด 500,000 บาท              

 รวมทั้งโครงการ 3,340,000บาท              

              

 รายได :-              

 ยอดขาย              

 แวนตา (สัดสวน 50% จากยอดขาย)  1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 1,464,100 1,610,510 1,771,561 1,948,717 2,143,589 2,357,948  คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ10%  

 เลนสสายตา( สัดสวน 40% จากยอดขาย)  800,000 880,000 968,000 1,064,800 1,171,280 1,288,408 1,417,249 1,558,974 1,714,871 1,886,358  คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ10%  

 คอนแทคเลนสและน้ํายา(สัดสวน10% จากยอดขาย)  200,000 220,000 242,000 266,200 292,820 322,102 354,312 389,743 428,718 471,590  คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ10%  

รายไดรวม 
 

2,000,000 
 

2,200,000 
 

2,420,000 
 

2,662,000 
 

2,928,200 
 

3,221,020 
 

3,543,122 
 

3,897,434 
 

4,287,178 
 

4,715,895 
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
 

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562   หมายเหต ุ 

คาใชจายตนทุนสินคา :-             

แวนตา 400,000 440,000 484,000 532,400 585,640 644,204 708,624 779,487 857,436 943,179  ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 40 ของยอดขาย  

 เลนสสายตา  320,000 352,000 387,200 425,920 468,512 515,363 566,900 623,589 685,948 754,543  ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 40 ของยอดขาย  

 คอนแทคเลนสและน้ํายาทําความสะอาด  160,000 176,000 193,600 212,960 234,256 257,682 283,450 311,795 342,974 377,272  ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 80 ของยอดขาย  

 รวมคาใชจายตนทนุสินคา  880,000 968,000 1,064,800 1,171,280 1,288,408 1,417,249 1,558,974 1,714,871 1,886,358 2,074,994  ตนทุนสินคาเฉลี่ยเทากบัรอยละ 44 ของยอดขาย  

รวมกําไรขั้นตน 1,120,000 1,232,000 1,355,200 1,490,720 1,639,792 1,803,771 1,984,148 2,182,563 2,400,819 2,640,901  

 คาใชจายบริหารและดําเนินงาน :-              

 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน              

  - - - - - - - - -  

 เงนิเดอืน (ชาง 9,000 บาท,พนักงานขาย 2 คนๆ ละ 6,000 บาท) 252,000 264,600 277,830 291,722 306,308 321,623 337,704 354,589 372,319 390,935  คาดมีการปรับเงนิเดอืนเพิ่มขึ้นทุกป  ๆละรอยละ 5  

    โบนัส             

    คาตอบแทน incentive ของพนักงานขาย  50,000 55,000 60,500 66,550 73,205 80,526 88,578 97,436 107,179 117,897  รอยละ5 จากยอดขายแวนตา 

    คาสัมมนาและฝกอบรม  30,000           คาอบรมชางและพนักงานขาย  

 รวมคาใชจายบริหารและดําเนินงาน   332,000 319,600 338,330 358,272 379,513 402,148 426,282 452,025 479,498 508,832 
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ตารางที่ 11  (ตอ) 
 

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562   หมายเหต ุ 

 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ :-                        

    คาเชา  120,000 120,000 120,000 132,000 132,000 132,000 145,200 145,000 145,000 159,500  คาดคาเชามีการปรับขึ้นรอยละ10 ทุกๆ 3  ป  

    คาเสื่อมราคา - สวนปรับปรุงและตกแตง  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000      
 คาใชจายตกแตง 500,000บ.คาเสื่อมคิด 
ระยะเวลา 5 ป  

    คาเสื่อมราคา - เครื่องมืออุปกรณ  268,000 268,000 268,000 268,000 268,000      
 ซื้อแบบผอน 5 ปโดยมีอายุการใชงานเฉลี่ย
ระยะเวลา 10 ป  

    ภาษีโรงเรือน  12,500 12,500 12,500 13,750 13,750 13,750 15,125 15,104 15,104 16,615  เงินคาเชาตอเดอืนคูณ 1.25  

    คาโทรศัพทรวมอนิเตอรเน็ต  6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  เดือนละ 500 บาท  

    คาไฟฟา+คาเบ็ดเตล็ด  60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000  ปรับเพิ่มรอยละ 3 ทุกๆ 5 ป  

    คาน้ําประปา  1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200   

 รวมคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณฯ  567,700 567,700 567,700 580,950 580,950 215,950 230,525 230,304 230,304 246,315  

 คาภาษีอากร :-              

    ภาษีปาย  6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000   

 รวมคาภาษีอากร  6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000   

คาใชจายดําเนินงานอื่น :-               

    คาเสื่อมกลองดิจิตอลคอมพิวเตอร  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       
 คากลองดิจิตอลและคาคอมพิวเตอร 1 ชุด  
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
 

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562   หมายเหต ุ 

    คาโฆษณา  20,000 10,000            

    คาสงเสริมการขาย  10,000 10,000          
 คาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามกลยุทธ/แผนการ
ตลาด (Action Plan) เพือ่สงเสริมการตลาด  

    คาเครื่องดื่ม  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
         
10,000    

 รวมคาใชจายดําเนินงานอื่น  45,000 35,000 15,000 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
      
10,000    

 รวมคาใชจายดําเนินงาน  950,700 928,300 927,030 960,222 981,463 634,098 672,807 698,329 725,802 
     
771,147    

 กําไร (ขาดทุน) หลังหักคาใชจายดําเนินงาน  169,300 303,700 428,170 530,499 658,329 1,169,673 1,311,341 1,484,234 1,675,017 
  
1,869,755    

 ภาษี  16,930 30,370 42,817 53,050 65,833 116,967 131,134 148,423 167,502 
     
186,975  

 จดทะเบยีนแบบหจก. เหมาจายประมาณ 10 
%  ตอป  

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี  152,370 273,330 385,353 477,449 592,496 1,052,705 1,180,207 1,335,810 1,507,515 
  
1,682,779    

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ+คาเสื่อม  257,370 378,330 490,353 582,449 697,496 1,052,705 1,180,207 1,335,810 1,507,515 
  
1,682,779  

 บวกกลับคาเสื่อมตกแตงและกลองและ
คอม. 5 ปแรก  

          
  
3,157,779  

 บวกกลับเงนิทุนหมุนเวียนเริ่มตน 
1,475,000 บาท  

            

 ROE    12.57% 17.07% 19.65% 20.30% 20.78% 23.88% 21.12% 19.29% 17.88% 31.22% 
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
 

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562   หมายเหต ุ 

 ROA  8.25% 12.53% 16.17% 18.57% 20.78% 23.88% 21.12% 19.29% 17.88% 16.64%  

อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin Ratio) 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00%  

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin Ratio) 8.47% 13.80% 17.69% 19.93% 22.48% 36.31% 37.01% 38.08% 39.07% 39.65%  

กําไรสุทธิตอยอดขาย (Net Profit Margin)  12.87% 17.20% 20.26% 21.88% 23.82% 32.68% 33.31% 34.27% 35.16% 66.96%  

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total A ssets Turnover Ratio) 64.12% 72.85% 79.81% 84.87% 87.25% 73.06% 63.48% 56.28% 50.84% 46.62%  

อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover)  74.89% 82.38% 90.62% 99.68% 109.65% 120.62% 132.68% 145.95% 160.54% 176.60%  

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (Debt Ratio) 8.59% 8.88% 8.84% 8.54% 7.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity Ratio) 13.09% 12.10% 10.74% 9.34% 7.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  

 NPV  245,119 343,145 423,567 479,181 546,488 785,529 838,773 904,077 971,744 1,938,561  

 DPB  - 1,754,881 - 1,411,736 - 988,169 -  508,988 37,500 823,029 1,661,802 2,565,879 3,537,623 5,476,184  

 กรณีขายสินคารวมกันไดปแรกวันละ 5,479 บาท  5,479 6,027 6,630 7,293 8,022 8,825 9,707 10,678 11,746 12,920  

 คาใชจายในการบริหาร/ยอดขาย  17% 15% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 11% 11%  

 คาดการณยอดขายตอวัน  5,479 6,027 6,630 7,293 8,022 8,825 9,707 10,678 11,746 12,920  

 จุดคุมทุนตอวัน  4,651 4,542 4,535 4,698 4,802 3,102 3,292 3,416 3,551 3,773 
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ตารางที่ 12 ประมาณการงบดุล ณ สิ้นป พ.ศ.2553  -พ.ศ.2562  
 

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562  

 สินทรัพยหมุนเวียน                      

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  452,370 725,700 1,111,053 1,588,502 2,180,998 3,233,704 4,413,911 5,749,721 7,257,236 8,940,016 

 ลูกหนีก้ารคา            

 สินคาคงเหลือ  1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000 

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,627,370 1,900,700 2,286,053 2,763,502 3,355,998 4,408,704 5,588,911 6,924,721 8,432,236 10,115,016 

 สินทรัพยไมหมุนเวียน            

 ที่ดิน            

 อาคาร  500,000 400,000 300,000 200,000 100,000      

 เครื่องมือ/อุปกรณ  1,340,000 1,072,000 804,000 536,000 268,000      

 ยานพาหนะ            

 เครื่องใชสํานกังาน  25,000 20,000 15,000 10,000 5,000      

 หักคาเสื่อมราคาสะสม  105,000 105,000 105,000 105,000 105,000      

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  1,760,000 1,387,000 1,014,000 641,000 268,000      
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ตารางที่ 12 (ตอ) 
 

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562  

 สินทรัพยอื่น                      

 รายจายรอตัดจาย  268,000 268,000 268,000 268,000 268,000      

 สิทธิการใชทรัพย            

 รวมสินทรัพยอื่น  268,000 268,000 268,000 268,000 268,000      

 รวมสินทรัพยทั้งสิ้น  3,119,370 3,019,700 3,032,053 3,136,502 3,355,998 4,408,704 5,588,911 6,924,721 8,432,236 10,115,016 

 หนี้สินและสวนของเจาของ            

 หนี้สินหมุนเวียน            

 เงินเบิกเกนิบัญชีและตั๋วเงินจาย           

 เจาหนี้การคา            

 คาใชจายคางจาย  1,072,000 804,000 536,000 268,000 -      

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,072,000 804,000 536,000 268,000 -      

 หนี้สินไมหมุนเวียน            

 เงินกู            

 หนี้สินอื่น            

 รวมหนี้สินระยะยาว            
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ตารางที่ 12 (ตอ) 

 

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562  

 รวมหนี้สิน  1,072,000 804,000 536,000 268,000 -      

สวนของเจาของ                     

 ทุน  1,895,000 1,790,000 1,685,000 1,580,000 1,475,000 1,475,000 1,475,000 1,475,000 1,475,000 1,475,000 

 บวกกําไร(ขาดทุน)  152,370 273,330 385,353 477,449 592,496 1,052,705 1,180,207 1,335,810 1,507,515 1,682,779 

 รวมสวนของเจาของ  2,047,370 2,215,700 2,496,053 2,868,502 3,355,998 4,408,704 5,588,911 6,924,721 8,432,236 10,115,016 

 รวมหนี้สินและสวนของเจาของ  3,119,370 3,019,700 3,032,053 3,136,502 3,355,998 4,408,704 5,588,911 6,924,721 8,432,236 10,115,016 
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ตารางที่ 13 ประมาณการงบกระแสเงินสด ณ สิ้นป พ.ศ.2553 - พ.ศ.2562  
 

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน            

กําไรสุทธิ 152,370 273,330 385,353 477,449 592,496 1,052,705 1,180,207 1,335,810 1,507,515 1,682,779 

บวก  คาเสื่อมราคา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000      

สินคาคงเหลือ          1,475,000 

รวมกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการ
ดําเนินงาน 157,370 278,330 390,353 482,449 597,496 1,052,705 1,180,207 1,335,810 1,507,515 3,157,779 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน           

ทรัพยสินถาวร           

รายจายกอนการดําเนินการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000      

รวมกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - -  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดการเงิน           

จายปนผล           

รวมกระแสเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดการเงนิ 257,370 378,330 490,353 582,449 697,496 1,052,705 1,180,207 1,335,810 1,507,515 3,157,779 
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ตารางที่ 14 ประมาณการงบกําไรขาดทุนตั้งแต ป พ.ศ.2553 - พ.ศ.2562  กรณีรานเพื่อนแวนกรณียอดขายเปนไปเปาหมายและมียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 20% 
ตอป  

 

           วันที่จัดทํา   

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562   หมายเหต ุ 

 เงินลงทนุเบื้องตน              

 เครื่องมืออุปกรณ,เครื่องใชสํานักงาน 1,365,000 บาท              

 เงินลงทนุหมนุเวียนเริ่มตน 1,475,000 บาท              

 คาใชจายตกแตงสถานที่ทั้งหมด 500,000 บาท              

 รวมทั้งโครงการ 3,340,000บาท              

              

 รายได :-              

 ยอดขาย              

 แวนตา (สัดสวน 50% จากยอดขาย)  1,000,000 1,200,000 1,440,000 1,728,000 2,073,600 2,488,320 2,985,984 3,583,181 4,299,817 5,159,780  คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ20%  

 เลนสสายตา ( สัดสวน 40% จากยอดขาย)  800,000 960,000 1,152,000 1,382,400 1,658,880 1,990,656 2,388,787 2,866,545 3,439,854 4,127,824  คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ20%  

 คอนแทคเลนสและน้ํายา (สัดสวน10% จากยอดขาย)  200,000 240,000 288,000 345,600 414,720 497,664 597,197 716,636 859,963 1,031,956  คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ20%  

รายไดรวม 2,000,000 2,400,000 2,880,000 3,456,000 4,147,200 4,976,640 5,971,968 7,166,362 8,599,634 10,319,561 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
 

           วันที่จัดทํา   

 รายการ  ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562  หมายเหต ุ 

คาใชจายตนทุนสินคา :-             

แวนตา 400,000 480,000 576,000 691,200 829,440 995,328 1,194,394 1,433,272 1,719,927 2,063,912  ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 40 ของยอดขาย  

 เลนสสายตา  320,000 384,000 460,800 552,960 663,552 796,262 955,515 1,146,618 1,375,941 1,651,130  ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 40 ของยอดขาย  

 คอนแทคเลนสและน้ํายาทําความสะอาด  160,000 192,000 230,400 276,480 331,776 398,131 477,757 573,309 687,971 825,565  ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 80 ของยอดขาย  

 รวมคาใชจายตนทนุสินคา  880,000 1,056,000 1,267,200 1,520,640 1,824,768 2,189,722 2,627,666 3,153,199 3,783,839 4,540,607  ตนทนุสินคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 44 ของยอดขาย  

 รวมกําไรขั้นตน  1,120,000 1,344,000 1,612,800 1,935,360 2,322,432 2,786,918 3,344,302 4,013,162 4,815,795 5,778,954   

 คาใชจายบริหารและดําเนินงาน :-              

 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน              

  – – – – – – – –   
    เงินเดอืน (ชาง 9,000 บาท,พนักงานขาย 2 คนๆ ละ 
6,000 บาท)  252,000 264,600 277,830 291,722 306,308 321,623 337,704 354,589 372,319 390,935  คาดมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกป  ๆละรอยละ 5  

    โบนัส              

    คาตอบแทน incentive ของพนักงานขาย  50,000 60,000 72,000 86,400 103,680 124,416 149,299 179,159 214,991 257,989  รอยละ5 จากยอดขายแวนตา 

    คาสัมมนาและฝกอบรม  30,000           คาอบรมชางและพนักงานขาย  

 รวมคาใชจายบริหารและดําเนินงาน   332,000 324,600 349,830 378,122 409,988 446,039 487,003 533,748 587,310 648,924 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 79
79 

 

ตารางที่ 14 (ตอ) 
 

           วันที่จัดทํา   

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562   หมายเหต ุ 

 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ :-              

    คาเชา  120,000 120,000 120,000 132,000 132,000 132,000 145,200 145,000 145,000 159,500  คาดคาเชามีการปรับขึ้นรอยละ10 ทุกๆ 3  ป  

    คาเสื่อมราคา - สวนปรับปรุงและตกแตง  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000      
 คาใชจายตกแตง 500,000บ.คาเสื่อมคิด
ระยะเวลา 5 ป  

    คาเสื่อมราคา - เครื่องมืออุปกรณ  268,000 268,000 268,000 268,000 268,000      
 ซื้อแบบผอน 5 ปโดยมีอายุการใชงานเฉลี่ย
ระยะเวลา 10 ป  

    ภาษีโรงเรือน  12,500 12,500 12,500 13,750 13,750 13,750 15,125 15,104 15,104 16,615  เงินคาเชาตอเดอืนคูณ 1.25  

    คาโทรศัพทรวมอนิเตอรเน็ต  6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  เดือนละ 500 บาท  

    คาไฟฟา+คาเบ็ดเตล็ด  60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000  ปรับเพิ่มรอยละ 3 ทุกๆ 5 ป  

    คาน้ําประปา  1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200   

 รวมคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณฯ  567,700 567,700 567,700 580,950 580,950 215,950 230,525 230,304 230,304 246,315   

 คาภาษีอากร :-              

    ภาษีปาย  6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000   

 รวมคาภาษีอากร  6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
 

           วันที่จัดทํา   

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562   หมายเหต ุ 

 คาใชจายดําเนินงานอื่น :-              

    คาเสื่อมกลองดิจิตอลคอมพิวเตอร  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       คากลองดิจิตอลและคาคอมพิวเตอร 1 ชุด  

    คาโฆษณา  20,000 10,000           

    คาสงเสริมการขาย  10,000 10,000         
 คาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามกลยุทธ/แผนการ
ตลาด (Action Plan) เพือ่สงเสริมการตลาด  

    คาเครื่องดื่ม  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   

 รวมคาใชจายดําเนินงานอื่น  45,000 35,000 15,000 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   

 รวมคาใชจายดําเนินงาน  950,700 933,300 938,530 980,072 1,011,938 677,989 733,528 780,053 833,614 911,238   

 กําไร (ขาดทุน) หลังหักคาใชจายดําเนินงาน  169,300 410,700 674,270 955,289 1,310,494 2,108,929 2,610,774 3,233,110 3,982,181 4,867,716   

 ภาษี  16,930 41,070 67,427 95,529 131,049 210,893 261,077 323,311 398,218 486,772 
 จดทะเบยีนแบบหจก. เหมาจายประมาณ 10 
%  ตอป  

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี  152,370 369,630 606,843 859,760 1,179,445 1,898,037 2,349,696 2,909,799 3,583,963 4,380,944   

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ+คาเสื่อม  257,370 474,630 711,843 964,760 1,284,445 1,898,037 2,349,696 2,909,799 3,583,963 4,380,944 
 บวกกลับคาเสื่อมตกแตงและกลองและคอม. 
5 ปแรก  

          5,855,944 
 บวกกลับเงนิทุนหมุนเวียนเริ่มตน 1,475,000 บาท 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
 

           วันที่จัดทํา   

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562   หมายเหต ุ 

 NPV  245,119 430,489 614,890 793,708 1,006,363 1,416,315 1,669,929 1,969,352 2,310,223 3,594,964 12,051,351.71 

 DPB  
-    

1,754,881 
-  

1,324,391 
-      

709,501 84,206 1,090,569 2,506,884 4,176,813 6,146,165 8,456,388 12,051,352  

 กรณีขายสินคารวมกันไดปแรกวันละ 5,479 บาท  5,479 6,575 7,890 9,468 11,362 13,635 16,362 19,634 23,561 28,273  

 คาใชจายในการบริหาร/ยอดขาย  17% 14% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 7% 6%  

 คาดการณยอดขายตอวัน  5,479 6,575 7,890 9,468 11,362 13,635 16,362 19,634 23,561 28,273  

 จุดคุมทุนตอวัน  4,651 4,566 4,592 4,795 4,951 3,317 3,589 3,816 4,078 4,458  
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ตารางที่ 15 ประมาณการงบกําไรขาดทุนตั้งแต ป พ.ศ.2553 - พ.ศ.2562 กรณีรานเพื่อนแวนกรณียอดขายต่ํากวาเปาหมาย 50% และมียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

20% ตอป  
 

           วันที่จัดทํา   

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562   หมายเหต ุ 

 เงินลงทนุเบื้องตน              

 เครื่องมืออุปกรณ,เครื่องใชสํานักงาน 1,365,000 บาท              

 เงินลงทนุหมนุเวียนเริ่มตน 1,475,000 บาท              

 คาใชจายตกแตงสถานที่ทั้งหมด 500,000 บาท              

 รวมทั้งโครงการ 3,340,000บาท              

              

 รายได :-              

 ยอดขาย              

 แวนตา (สัดสวน 50% จากยอดขาย)  500,000 600,000 720,000 864,000 1,036,800 1,244,160 1,492,992 1,791,590 2,149,908 2,579,890  คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ20%  

 เลนสสายตา ( สัดสวน 40% จากยอดขาย)  400,000 480,000 576,000 691,200 829,440 995,328 1,194,394 1,433,272 1,719,927 2,063,912  คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ20%  

 คอนแทคเลนสและน้ํายา (สัดสวน10% จากยอดขาย)  100,000 120,000 144,000 172,800 207,360 248,832 298,598 358,318 429,982 515,978  คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ20%  

รายไดรวม 1,000,000 1,200,000 1,440,000 1,728,000 2,073,600 2,488,320 2,985,984 3,583,181 4,299,817 5,159,780 
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ตารางที่ 15 (ตอ) 

           วันที่จัดทํา   

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562   หมายเหต ุ 

คาใชจายตนทุนสินคา :-            

แวนตา 200,000 240,000 288,000 345,600 414,720 497,664 597,197 716,636 859,963 1,031,956  ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 40 ของยอดขาย  

 เลนสสายตา  160,000 192,000 230,400 276,480 331,776 398,131 477,757 573,309 687,971 825,565  ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 40 ของยอดขาย  

 คอนแทคเลนสและน้ํายาทําความสะอาด  80,000 96,000 115,200 138,240 165,888 199,066 238,879 286,654 343,985 412,782  ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 80 ของยอดขาย  

 รวมคาใชจายตนทนุสินคา  440,000 528,000 633,600 760,320 912,384 1,094,861 1,313,833 1,576,600 1,891,919 2,270,303 
 ตนทุนสินคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 44 ของ
ยอดขาย  

 รวมกําไรขั้นตน  560,000 672,000 806,400 967,680 1,161,216 1,393,459 1,672,151 2,006,581 2,407,897 2,889,477   

 คาใชจายบริหารและดําเนินงาน :-              

 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน              

  - - - - - - - - -  
    เงินเดอืน (ชาง 9,000 บาท,พนักงานขาย 2 คนๆ ละ 
6,000 บาท)  252,000 264,600 277,830 291,722 306,308 321,623 337,704 354,589 372,319 390,935 คาดมีการปรับเงินเดอืนเพิ่มขึ้นทุกปๆ ละรอยละ 5 

    โบนัส              

    คาตอบแทน incentive ของพนักงานขาย  25,000 30,000 36,000 43,200 51,840 62,208 74,650 89,580 107,495 128,995   รอยละ5 จากยอดขายแวนตา 

    คาสัมมนาและฝกอบรม  30,000           คาอบรมชางและพนักงานขาย  

 รวมคาใชจายบริหารและดําเนินงาน   307,000 294,600 313,830 334,922 358,148 383,831 412,354 444,169 479,814 519,929 
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ตารางที่ 15 (ตอ) 

           วันที่จัดทํา   

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562   หมายเหต ุ 

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ :-               

    คาเชา  120,000 120,000 120,000 132,000 132,000 132,000 145,200 145,000 145,000 
        
159,500   คาดคาเชามีการปรับขึ้นรอยละ10 ทุกๆ 3  ป  

    คาเสื่อมราคา - สวนปรับปรุงและตกแตง  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000       
 คาใชจายตกแตง 500,000บ.คาเสื่อมคิด
ระยะเวลา 5 ป  

    คาเสื่อมราคา - เครื่องมืออุปกรณ  268,000 268,000 268,000 268,000 268,000       
 ซื้อแบบผอน 5 ปโดยมีอายุการใชงานเฉลี่ย
ระยะเวลา 10 ป  

    ภาษีโรงเรือน  12,500 12,500 12,500 13,750 13,750 13,750 15,125 15,104 15,104 
           
16,615   เงินคาเชาตอเดอืนคูณ 1.25  

    คาโทรศัพทรวมอนิเตอรเน็ต  6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
             
6,000   เดือนละ 500 บาท  

    คาไฟฟา+คาเบ็ดเตล็ด  60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 63,000 63,000 63,000 63,000 
           
63,000   ปรับเพิ่มรอยละ 3 ทุกๆ 5 ป  

    คาน้ําประปา  1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
             
1,200    

 รวมคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณฯ  567,700 567,700 567,700 580,950 580,950 215,950 230,525 230,304 230,304 
      
246,315    

 คาภาษีอากร :-             

    ภาษีปาย  6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000   

 รวมคาภาษีอากร  6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000  
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
 

           วันที่จัดทํา   

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562   หมายเหต ุ 

 คาใชจายดําเนินงานอื่น :-              

    คาเสื่อมกลองดิจิตอลคอมพิวเตอร  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000       คากลองดิจิตอลและคาคอมพิวเตอร 1 ชุด  

    คาโฆษณา  20,000 10,000           

    คาสงเสริมการขาย  10,000 10,000         
 คาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามกลยุทธ/แผนการตลาด 
(Action Plan) เพื่อสงเสริมการตลาด  

    คาเครื่องดื่ม  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   

 รวมคาใชจายดําเนินงานอื่น  45,000 35,000 15,000 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   

 รวมคาใชจายดําเนินงาน  925,700 903,300 902,530 936,872 960,098 615,781 658,879 690,473 726,118 782,244   

 กําไร (ขาดทุน) หลังหักคาใชจายดําเนินงาน  
-     

365,700 
-   

231,300 
-      

96,130 30,809 201,118 777,678 1,013,272 1,316,108 1,681,779 2,107,233   

 ภาษี     3,081 20,112 77,768 101,327 131,611 168,178 210,723 
 จดทะเบยีนแบบหจก. เหมาจายประมาณ 10 %  
ตอป  

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี  
-     

365,700 
-   

231,300 
-      

96,130 27,728 181,007 699,910 911,945 1,184,497 1,513,601 1,896,510   

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ+คาเสื่อม  
-     

260,700 
-   

126,300 8,870 132,728 286,007 699,910 911,945 1,184,497 1,513,601 1,896,510  บวกกลับคาเสื่อมตกแตงและกลองและคอม. 5 ปแรก  

          3,371,510 
 บวกกลับเงนิทุนหมุนเวียนเริ่มตน 1,475,000 บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 86
86 

 

ตารางที่ 15 (ตอ) 
 

           วันที่จัดทํา   

 รายการ   ป 2553   ป 2554   ป 2555   ป 2556   ป 2557   ป 2558   ป 2559   ป 2560   ป 2561    ป 2562   หมายเหต ุ 

 NPV  -  248,291 -  114,554 7,662 109,195 224,086 522,273 648,119 801,668 975,667 2,069,770  

 DPB  -2,248,291 -  2,362,845 -  2,355,183 -  2,245,988 -  2,021,902 -  1,499,629 -   851,509 -  49,841 925,826 2,995,596  

 กรณีขายสินคารวมกันไดปแรกวันละ2740 บาท  2,740 3,288 3,945 4,734 5,681 6,817 8,181 9,817 11,780 14,136  

 คาใชจายในการบริหาร/ยอดขาย  31% 25% 22% 19% 17% 15% 14% 12% 11% 10%  

 คาดการณยอดขายตอวัน  2,740 3,288 3,945 4,734 5,681 6,817 8,181 9,817 11,780 14,136  

 จุดคุมทุนตอวัน  4,529 4,419 4,416 4,584 4,697 3,013 3,223 3,378 3,552 3,827  
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แวนตา 
(จากวิกิพเีดยี สารานุกรมเสรี) 

 
แวนตาสมัยใหม 

 แวนตา เปนเลนสท่ีสวมอยูในกรอบ สําหรับใสขางหนาตา ปกติเพื่อปรับแกการ
มองเห็น ปองกันตา หรือเพือ่ปองรังสีเหนือมวง แวนสมัยใหมโดยท่ัวไปทําจากโลหะหรือพลาสติก 

ท่ีมา : 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8

%95%E0%B8%B2 
 
 
 
 

ทวงทํานองดําเนินชีวิต :วัฒนธรรมแหงสันติภาพหรือวัฒนธรรมแหงความรุนแรง 
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) 

รายงานฉบับท่ี 6 ประจําไตรมาสท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2543) 
 

(อนุช  อาภาภริม) 
 

 ทวงทํานองดําเนินชีวิตหรือไลฟสไตล (Lifestyle) หมายถึง วิถีชีวิตหรือทวงทํานอง
ดําเนินชีวิตท่ีสะทอนทัศนคติและคานิยมของบุคคลหรือกลุมและสังคมหนึ่ง คําวาไลฟสไตลนี้ เร่ิม
ใชกันเม่ือกอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และถูกวิจารณวาเปนคําท่ีสรางข้ึนเพื่อสนับสนุนหรือสรางนิสัย
การบริโภค การแตงตัว และการพักผอน ซึ่งใชเปนเกณฑเบ้ืองตนในการจัดช้ันทางสังคม อยางไรก็
ตาม คําน้ีก็อยูรอดและเปนท่ีนิยมใชจนถึงปจจุบันรวมท้ังในประเทศไทย ซ่ึงสามารถพบไดท่ัวไปใน
ส่ือส่ิงพิมพ 

 
ท่ีมา :  

www.trf.or.th/ttmp/index.htm 
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แ ว น ต า ท่ี ดี  มี ลั ก ษ ณ ะ อ ย า ง ไ ร  
(น.พ. ศุภพงศ ถิรคุณวิชชะ) 

จักษแุพทย 
หลักการของแวนตา 
 แวนตาประกอบดวยสองสวน คือ สวนท่ีเปนโลหะหรือพลาสติกและสวนท่ีเปนเลนส
ถูกผลิตข้ึนมาเพื่อแกไขภาวะท่ีมีสายตาผิดปกติ ซ่ึงมีอยูดวยกัน 4 กรณี ดังนี้ 
 สายตาส้ัน หมายถึง ภาวะท่ีตาไมสามารถมองไกลไดชัดเจน แตสามารถมองส่ิงของ
ใกลๆ ไดชัดเจน เราจึงเรียกวา ส้ัน หรือ ใกล ไมใช ไกล หรือ ยาว 
 สายตายาว หมายถึง ภาวะท่ีตามองไกล ๆ ไดชัดเจนหรืออาจจะมองไกลไมคอยชัดก็ได 
และมักจะมีปญหาเวลามองใกล ๆ ไมคอยชัดดวย เราจึงเรียกวา ยาว ถาพบในเด็กเล็กอาจเกิดภาวะ
ตาเหล ตาเข รวมดวย 
 สายตาเอียง หมายถึง ภาวะท่ีตามองไมชัดเจน เนื่องมาจากความโคงของกระจกตา ไม
เปนรูปทรงกลมเหมือนลูกฟุตบอล แตจะรี ๆ เหมือนลูกรักบ้ี และคําวาตาเอียงไมใชภาวะตาเหล
หรือตาเข กลาวโดยรวมก็คือ สายตาส้ัน สายตายาว หรือสายตาเอียงลวนทําใหตามองเห็นไมชัดเจน 
ยังมีสายตาอีกประเภทหนึ่งเรียกวา  
 สายตาคนแก หรือสายตาสูงอายุ หมายถึง สายตาซ่ึงเกิดกับผูท่ีเร่ิมมีอายุมากข้ึน 
โดยท่ัวไปมักจะเร่ิมมีอาการเม่ืออายุ 40 ปข้ึนไป อาการที่วาคือจะเร่ิมมองหรืออานหนังสือระยะใกลๆ 
หรือระยะปกติท่ีเคยอานได ไมคอยชัดเจนแลว บางคนจะรูสึกตาพรา บางคนอาจมีอาการปวดตา แต
เวลามองไกลจะรูสึกเห็นไดปกติ (ยกเวนวามีสายตายาว ส้ัน หรือ เอียง รวมดวย) แตคนท่ัวไปมัก
เรียกภาวะนี้วา สายตายาว คือมองใกล ๆ ไมชัดแลวตองถือหนังสือหาง ๆ มากข้ึน และแวนท่ีใชก็ใช
เลนสชนิดเดียวกับคนสายตายาว เชนกัน 
 ท้ัง 4 กรณีท่ีกลาวมาแลว มีความจําเปนตองใชแวนตาเพ่ือแกไขภาวะสายตาท่ีมีอยู ทํา
ใหกลับมองเห็นไดเหมือนคนปกติท่ัวไป ยังมีอีก 2 กรณีท่ีอาจใชหรือไมใชแวนตาก็ไดนั่น คือ ภาวะ
ท่ีมีสายตาเพียงเล็กนอย กรณีนี้การใสแวนหรือไมใสจะมองเห็นไดไมแตกตางกันมากนัก และการ
ใสแวนเพื่อความสวยงามแฟช่ัน หรือ เพ่ิมบุคลิกภาพใหดูดีข้ึน 2 กรณีหลังนี้อาจไมจําเปนตองใช
แวนตาก็ได 
 การท่ีแวนตาสามารถแกไขภาวะสายตาผิดปกติได เพราะอาศัยคุณลักษณะของเลนสใน
การหักเหแสงนั่นเอง คือ ใชเลนสนูนเพื่อแกสายตายาว และสายตาสูงอายุ ใชเลนสเวาเพื่อแกสายตา
ส้ัน และใชเลนสเอียงเพื่อแกภาวะสายตาเอียง 
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 สวนประกอบของแวนตา แวนตาประกอบดวย 2 สวน คือ กรอบแวน และเลนสแวนตา 
 1. กรอบแวนตา อาจทําจากวัสดุท่ีเปนโลหะหรือพลาสติก หรือท้ัง 2 อยาง รวมกัน ทํา
ข้ึนเปนหนาแวนตามีชอง 2 ชอง สําหรับใสเลนส และขาแวนตาสําหรับสวมเกี่ยวกับใบหู พลาสติก
ท่ีนํามาใชทํากรอบแวนตา มี 2 ชนิด คือ พลาสติกชนิดนิ่มซ่ึงยืดหยุนไดมาก และพสาสติกแข็งซ่ึง
ยืดหยุนไดคอยได ดังนั้น พลาสติกชนิดนิ่มจึงมีโอกาสแตกหักนอยกวาชนิดแข็ง สวนโลหะท่ีนํามา
ประกอบเปนกรอบนั้น มีหลายชนิดท้ังสเตนเลส เหล็ก นิกเกิ้ล ไททาเนียม ในกรณีท่ีไมใชไททา
เนียม น้ําหนักกรอบจะหนักกวาและโอกาสเกิดสนิมหรือเกิดการแพจะมีไดมากกวาโดยเฉพาะนิก
เกิ้ล กรอบแวนบางชนิดทําจากโลหะท่ีปราศจากโลหะท่ีปราศจากนิกเกิ้ล (nickle free) ก็อาจชวยลด
การแพลงได การเคลือบทองหรือการชุบทองของกรอบแวนก็มีความสําคัญ ถาชุบทองไดดีก็จะเกิด
การลอกนอยกวา  
 2. เลนสสายตา ทําจากวัสดุท่ีเปนพลาสติกหรือกระจก เปนเลนสเวา เลนสนูน หรือ
เลนสเอียง เลนสพลาสติกมีขอดีกวากระจกตรงท่ีเบากวาไมแตกงาย แตมีขอเสียตรงที่อาจมีลอยขีด
ขวนท่ีพื้นผิวหนาไดงายกวา โดยท่ัวไปเลนสกระจกจักษุแพทยมักจะไมคอยแนะนํา เนื่องจาก
อันตรายจากกระจกเลนสท่ีแตกเนื่องจากอุบัติเหตุ อาจทําใหสูญเสียตาอยางถาวรได นอกจากเลนส
ธรรมดาแลว ยังมีเลนสพิเศษตาง ๆ เพื่อเพิ่มคุณลักษณะใหกับเลนสอีก เชน การเคลือบแข็งเพื่อลด
รอยขีดขวน  การเคลือบ multicoat เพื่อลดการสะทอนกลับของแสงท่ีจะเขาสูตาทําใหการมองเห็น
ภาพชัดเจนยิ่งกวา  
  2.1  เลนสยอสวน คือ เลนสท่ีมีคาดัชนีหักเหแสงมากกวาปกติ ดังนั้น เลนสชนิดนี้จะ
บางกวาเลนสท่ัวๆ ไป และมักจะแนะนําใหใชในกรณีท่ีสายตามาก ๆ เพ่ือลดนํ้าหนักของเลนสให
นอยลง 
  2.2  เลนสสองชั้น คือเลนสท่ีทําใหสามารถมองท้ังไกลและใกลไดชัดเจน แตจะเห็น
รอยตอระหวางเลนส แตบางคนอาจไมชอบรอยตอระหวางเลนส ก็อาจเลือกเลนสท่ีลบรอยตอ
ระหวางเลนสได 
  2.3  เลนสหลายชั้นหรือหลายโฟกัส (progressive lens) เปนเลนสท่ีทําใหมองไดท้ัง
ไกลและใกลชัดทุกระยะและไมมีรอยตอระหวางเลนส 
  2.4  เลนสเปล่ียนสี คือ เลนสท่ีมีคุณสมบัติพิเศษเม่ือถูกแสงแดด หรืออยูกลางแจง
เลนสจะเปล่ียนสีใหเขมข้ึนเองเพื่อกันแสงแดด แตเวลาเขาท่ีรมสีเลนสก็จะจางลงจนใสเหมือนเดิม 
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การเลือกแวนตา 

 1. ขนาดของแวนตา กรอบแวนตาจะมีขนาดตาง ๆ กันหลายขนาด ซ่ึงข้ึนอยูกับขนาด
ของหนาแวนตาแตละชอง มีตั้งแตความกวาง 40 มม. ไปจนถึง 60 กวามม. สวนใหญเด็กเล็กมักจะ
ใชขนาด 40 กวามม. แตถาเปนเด็กโตหรือหนุมสาวก็ประมาณ 50 กวามม. แตบางรายที่มีรูปหนา
คอนขางใหญ อาจตองใชขนาด 60 หรือ 60 กวามม. เพื่อลดการกดบีบศีรษะบริเวณขมับจากขาแวน 
เพราะทําใหปวดศีรษะได และเห็นเปนรอยขาแวนบริเวณใบหนา หรืออาจเลือกกรอบแวนตาท่ีมีขา
แวนตาเปนสปริงเนื่องจากขาแวนจะกางไดมากกวาธรรมดาลดการกดบีบบริเวณขมับศีรษะ การ
เลือกขนาดท่ีไมเหมาะสมกับใบหนา เชนเล็กเกินไปหรือใหญเกินไป แทนท่ีจะชวยเพิ่มบุคลิกภาพท่ี
ดี กลับทําใหดูไมสวยงามไดเชนกัน 
 2. รูปทรงของแวนตา มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต กลม รี สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม แปด
เหล่ียม และก็จะมีลูกเลนในแตละแบบตาง ๆ กันออกไปอีก แตในปจจุบันหนาแวนสวนใหญจะเปน
ทรงรีรูปไข จะแตกตางกันท่ีลูกเลน ลวดลาย บริเวณขาแวนตา การเลือกรูปทรงแวนควรให
เหมาะสมเขากันไดกับใบหนาทําใหเพิ่มบุคลิกภาพท่ีดีข้ึน  
 3. เลนสสายตา ดังไดกลาวมาแลววาเลนสมีหลากหลายชนิด ดังนั้น จึงจําเปนตองเลือก
ใหเหมาะสมกับการใชงาน เชน ถามีภาวะสายตามากๆ อาจเลือกเปนเลนสยอสวนเพื่อจะไดลด
น้ําหนักของแวนตา ถาเปนสายตาสูงอายุอาจเลือกเปนเลนสช้ันเดียวสําหรับอานหนังสืออยางเดียว 
(มองไกลไมได) หรือเลือกเปนเลนสสองชั้นหรือเลนส progressive สําหรับใสติดตาตลอดเวลาไม
ตองถอดแวนตาเขา ๆ ออก ๆ เวลากมหรือเงยก็จะเห็นชัดตลอด ในกรณีท่ีตองการใชแวนกันแดด
และมีสายตาอยูดวย ก็อาจยอมหรือเคลือบกันแดดบนเลนส หรือเลือกเปนเลนสเปล่ียนสีก็ไดเชนกัน 
 4.  ราคาแวนตา เปนเร่ืองท่ียากลําบากสําหรับผูบริโภคท่ีจะตองตัดสินใจวาราคาแพง
เกินไปหรือไม เพราะแวนท่ีลดราคา 50%-60% นั้นอาจราคาแพงกวาแวนท่ีลดราคา 10%-20% ก็ได 
และคุณภาพของแวนก็อาจดอยกวา ยิ่งถามีแลกแจกแถมดวยก็ตองพิจารณามากหนอยวาคุมคากับ
การลงทุนหรือไม หมอแนะนําใหเลือกแวนท่ีพอมีช่ือคุนหูคุนตาอยูบาง เพราะแมวาราคาจะแพงกวา
บางแตคุณภาพแวนตาจะดีกวาแนนอน พูดงาย ๆ คือ ผูบริโภคจะไดรับประโยชนสูงสุดและไมถูก
เอาเปรียบมากเกินไป  
 
การวัดสายตา แบงเปน 2 วิธีใหญ ๆ คือ  

 1. OBJECTIVE METHOD 
 2. SUBJECTIVE METHOD 
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 OBJECTIVE METHOD คือ การวัดสายตาโดยจักษุแพทยเทานั้น (เนื่องจากตองทํา
การหยอดตาใหกลามเนื้อตาทํางานลดลงเพ่ือทดสอบสายตาท่ีเปนจริง) จะใชในกรณีท่ีผูปวยเปนเด็ก
ไมสามารถโตตอบหรือทดสอบสายตาได หรือผูปวยท่ีไมรูตัว หรือตอบสนองไมคอยได สวน  
 SUBJECTIVE METHOD เปนการวัดสายตาโดยใหผูปวยตอบสนองหรือโตตอบดวย
ตนเองวาเห็นชัดดีหรือไม หมอแนะนําวาควรวัดกับจักษุแพทยหรือผูท่ีมีความชํานาญจริง ๆ 
ไมเชนนั้นอาจไดคาสายตาท่ีผิดพลาดไมถูกตอง ทําใหเสียเงินเสียเวลา และอาจปวดตาหรือมองไม
ชัดดวย ผูปวยสูงอายุบางรายมีตอกระจกรวมดวย การแกไขดวยแวนตาอาจไมเกิดประโยชนสูงสุด 
แตก็อาจไดแวนตามาใส เนื่องจากบางทีผูขายตองการจะขายแตสินคาโดยมิไดคํานึงถึงผูบริโภควา
จะเปนเชนไร ซ่ึงเปนปญหาท่ีจักษุแพทยพบบอยมากและตองแกไขให อีกส่ิงหนึ่งท่ีมักพบบอยคร้ัง 
คือวัดสายตาจากที่หนึ่งและไปประกอบแวนจากอีกสถานท่ีหนึ่ง มักจะมีการแกคาสายตากันใหม 
เนื่องจากผูประกอบไมตองการประกอบตามคาสายตาท่ีไดรับมากลัวจะผิดพลาดและตองแกไขให
ลูกคาอีกคร้ัง ทําใหผูบริโภคสับสนวาแทจริงสายตาเปนเทาไร ดังนั้น แนะนําวาวัดสายตาท่ีใดก็
ประกอบแวนตาท่ีนั่น เพื่อจะไดรับการดูแลอยางตอเนื่องเหมาะสม  
จะเห็นไดวาการจะมีแวนตาสักอัน ควรคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวมากมาย เพื่อใหไดแวนตาท่ี
ถูกใจและคุมคา หากทานมีปญหาเร่ืองสายตาและยังไมไดรับการตรวจเช็คและแกไข เชิญปรึกษา
จักษุแพทย โรงพยาบาลไทยนครินทร ไดทุกเวลา และทางโรงพยาบาลไดจัดใหมีรานแวนตาไว
บริการทานแลว ปใหมนี้เลือกสรรของขวัญใหกับตัวคุณเอง ดวยแวนตาที่มีคุณภาพ ราคาพรอม
เลนสตั้งแต ราคา 1,590 บาทข้ึนไป ดวยความปรารถนาดี สวัสดีปใหมครับ  
 

ท่ีมา : 
http://www.thainakarin.co.th/tipsdetailth.php?id=99 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 95

อันวาดวย แวนตากันแดด ? 
 

            ลมรอน ซัมเมอร ...ซัมเมอร อยางนี้ แดดก็จา ลมก็แรง แสงก็แผดเผา ทําใหสาวๆ ตอง
ดูแลตัวเองเปนพิเศษ ใครๆ เคาอาจจะขอบํารุงผิวใหขาวราวกับเตาหูขาว? ! มาเปนอันดับหนึ่ง แต
อีกส่ิงท่ีสาวๆ อาจจะนึกไมถึง ก็คือ แวนตากันแดด ! 
         แวนตากันแดด เปนแอ็คเซสซอร่ีท่ีสุดแสนจะเปยมประโยชนอยางสารพันจะกลาว ท้ัง
กันแดด ท้ังกันลม ท้ังกันฝุน แถมถาเลือกใสใหเขากับใบหนาและชุดเส้ือผาท่ีเราสวมใสอยูละก็ เริ่ด
..........ด ไปจนถึงดาวอังคารเลยทีเดียว ! 
         สาวๆ นอยคนนัก ท่ีจะกลาสวมแวนตากันแดด เพราะจะดูเปนสาวเปร้ียว แตงตัวจัด ท้ัง
เกะกะรกสายตา ใสแลวก็ขัดเขิน  เกงกางไปหมด อีกท้ังยังเลือกใสใหเขากับรูปหนาไมเปน  ชุดสวย
ท่ีอุตสาหเลือกใสมาท้ังวี่ท้ังวัน ก็เปนอันวา "อวสาน" กันซะงายๆ แบบท่ีเรียกวาฝงจนลืมเกิดกันไป
เลย  เพราะกลัวพลาด ก็เลยไมใสดีกวา เราก็เลยมีขอมูลดีๆ มาบอกตอกัน ... 
   
เลือกแวนตายังไงดี 
          แวนตาในปจจุบันนอกจากจะเปนส่ิงท่ีชวยในการมองเห็นสําหรับผูที่มีปญหาสายตา
แลว ยังนับเปนเคร่ืองประดับช้ินสําคัญ ท่ีอยูบนใบหนาของเราอีกดวย ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงในการเลือก
แวนตา อยางเชน  

      ความสบายในขณะสวมใสแวนตาตลอดท้ังวัน  
      น้ําหนักของกรอบแวนก็มีสวนสําคัญในการเลือกใช  

                             ความทนทานและแข็งแรงของกรอบแวนตา โดยเฉพาะผูท่ีมีสายตาที่มีความหนา
ของเลนสมากๆ  
 
การเลือกแวนกรอบแวนใหเขากับรูปหนา  
         รูปหนาคนเรามีหลายแบบแตละรูปหนา ก็ใสกรอบแวนท่ีสามารถเสริมจุดเดนไดดวย
การเลือกกรอบใหเหมาะสมกับรูปหนา โดยการเลือกใหเขากับลักษณะรูปหนาดังตอไปน้ี  
        1.  หนารูปไข ( OVAL ) กรอบแวนท่ีเหมาะ สมควรเปนกรอบท่ีกวางเทากัน ผูท่ีมี
ใบหนารูปไข สามารถใสแวนไดทุกรูปแบบท้ังแบบโคง แบบเหล่ียม กรอบขนาดใหญ กรอบขนาด
เล็ก แตควรหลีกเล่ียงกรอบแวนท่ีมีตําแหนงขาแวนต่ํา และอยาใหแวนยื่นออกจากใบหนามาก
เกินไป 
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2. หนารูปทรงกลม ( ROUND ) รูปหนามีความกวางและยาวเทาๆกัน เหมือนโดเรมอน 
ควรหลีกเล่ียงกรอบท่ีลักษณะกลมท้ังหลาย กรอบท่ีเหมาะสมไดแก กรอบท่ีตําแหนงขาแวนสูงหรือ
อยูตรงกลาง อาจจะเปนทรงปกผีเส้ือ ทรงรี ทรงเหล่ียม 

3. หนารูปทรงส่ีเหล่ียมยาว ( OBLONG ) รูปหนาท่ีความกวางนอยกวาความยาวตองใช
เปนกรอบทรงกลม หรือกรอบท่ีมีแนวนอนเลือกกรอบที่ตบแตงขาแวนโดยควรมีตําแหนงขาแวน
ต่ําเชน ทรงกลม ทรงรี แวนรูปโคงสีกรอบควรสีออนๆ เลือกกรอบท่ีเปนโลหะ หลีกเล่ียงแวนท่ีเปน
เหล่ียมๆ มุมๆ อยางเด็ดขาด  

4. หนารูปสามเหล่ียมตั้ง ( BASE – DOWNTRIANGLE ) รูปหนาแบบนี้หนาผากแคบ 
ชวงโหนกแกมและคางจะกวางควรเลือกกรอบดานบนกวางและหนา สวนดานลางควรทํามุมเขา 
เชน กรอบส่ีเหล่ียมหรือกรอบโลหะท่ีดานลางเปนแบบ ไมมีกรอบก็ได  

5. หนารูปส่ีเหล่ียมขาวหลามตัด (DIAMOND) รูปหนาแบบนี้หนาผากและคางจะแคบ 
โหนกแกมจะกวางท่ีสุด กรอบแวนท่ีเหมาะสมเปนกรอบทรงกลม ทรงรี หรือกรอบประเภทท่ีไมมี
ขอบดานลาง ( RIMLESS )  
 
การดูแลรักษากรอบแวน  
   1.  กรอบแวนตานั้นสกปรกไดงาย ซ่ึงอาจเปนเพราะผลิตภัณฑบํารุงรักษาผิว , เรือนผม 
ดังนั้นควรทําความสะอาดกรอบแวนตาดวยนํ้ายาท่ีใชทําความสะอาดแวนตาเทานั้น อยางนอยวันละ 
1 คร้ัง  
 2.  ใหใชแปรงสีฟนที่ไมใชแลว ทําความสะอาดดานหลังแปนจมูกท้ังสองขาง ควรระวัง
อยาใหแปรงสีฟนโดนเลนสเพราะจะทําใหเลนสเปนรอย  
 3.  ควรใชผาเช็ดเลนสหอแวนตาและเก็บไวในกลองแวนหรือซองแวนทุกคร้ังเม่ือไมใช
งาน  
 4.  ไมควรเก็บแวนไวในกระเปาเส้ือเพราะอาจทําใหกรอบเปนรอยไดงาย เพราะใน
กระเปาเส้ืออาจมีปากกา,เหรียญ ฯลฯ  
 5.  แวนตาหลวม,คับ,เสียรูปทรงหรือชํารุด ไมควรปรับแตงทรงเอง ควรนําไปใหผูท่ีมี
ความชํานาญเฉพาะทางแกไขให  
 

      ท่ีมา : 
http://women.mthai.com/views_Trend-Fashion_11_50_6572_1.women 
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วิธีทําความสะอาดแวนตา แบบงายๆ (เกร็ด นารู) 
 

1. ใหใชแปงฝุนโรยไปท่ีเลนสของแวนตา จากนั้นใชผานุมเช็ด สวนการทําความสะอาด
กรอบแวนนั้นใหใชน้ําอุน 1 ขัน ผสมกับเมทิลแอลกอฮอล 1 ชอนโตะใหเจือจาง นําสําลีมาพันปลาย
ไมจิ้มฟน จากนั้นชุบน้ําอุน ท่ีผสมไวแลวนําไปเช็ดทุกซอกทุกมุม ของแวนตาใหท่ัว  

2. หากแวนตาขุนมัว ขณะกําลังทําอาหาร โดยมีสาเหตุมาจากควันอาหาร ควันไฟหรือ
ควันไอน้ํา ใหลางแวนตาดวยน้ําผสมสบูหรือน้ํายาลางจาน แลวจึงลางดวยน้าํสะอาดอีกคร้ัง จากนัน้
ใชผาซามัวรหรือผาสักหลาดเช็ดใหแหง  

3. สวนแวนตาท่ีมีไอน้ําจับ ขณะท่ีอากาศหนาว หรือเย็นจดันั้นใหใชน้ําสบูลางสัปดาห
ละคร้ัง  

ท่ีมา : 
http://sakid.com/2008/09/22/8471/ 

 
แวนตา บอกนสัิย 

 
 แวนตากรอบดํา 

 คุณหวังแสดงลักษณะท่ีหนักแนนตอผูคน คุณมักแสดงใหผูคนเห็นวาคุณรักประเพณีซ่ึง
สืบทอดมาแตโบราณ คุณเปนคนหลงตัวเอง คุณมีความสุภาพเรียบรอยตอเพื่อนฝูงพวกเขาก็ยอมรับ
คุณพอสมควร..แตวามิตรภาพของพวกคุณไมลึกซ้ึง 
 

 แวนตากรอบทอง 
 ขณะท่ีผูคนมองคุณ คุณหวังอยากใหพวกเขามีความรูสึกวาคุณคือผูคงแกเรียนท่ีมีความ
สุภาพเรียบรอย คุณสนใจบุคลิกภายนอกของตนเองเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะขณะท่ีคุณนัดเพ่ือนๆ คุณ
จะตองแตงกายดีเยี่ยม ขณะเดียวกันระหวางพูดคุยกับเพื่อน คุณจะแอบแนะนําตนเองวาคือผูอยูใน
ครอบครัวท่ีมีฐานะ คุณชอบแสดงความคิดเห็นพิเศษบางอยางเพื่อแสดงวาตนเองไมเหมือนใคร 
 

 แวนตาซอนรูป 
 คุณไมขอความรักหรือรับรักใครงายๆ คุณตองดูใหแนชัดวาตองเขากันไดท้ังจิตใจและ
บุคลิกภายนอก จึงจะคิดตริตรองถึงเร่ืองความรัก ทางดานการเลือกคบเพ่ือน คุณคิดวาหากความคิด
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ไมตรงกันก็ยากที่จะคบหากัน ดวยเหตุนี้ นอกจากฝายตรงขามมีคานิยมเชนเดียวกับคุณ มิเชนนั้น
คุณจะไมคิดท่ีจะคบเขาเปนเพื่อน 
 

 แวนตาไมมีกรอบ 
 เม่ือเผชิญปญหาคุณสามารถคิดตริตรองและแกไขปญหาได คุณคิดวาตนเองคือผูใชกล
อุบายเกง ดวยเหตุนี้ขณะไปมาหาสูกับผูคน แมวาฝายตรงขามจะไมมีเลหเหล่ียม คุณก็จะเช่ือมตอกับ
เขาดวยความระมัดระวัง ไมพูดความในใจของคุณออกมาตรงๆ 
 

 แวนตากันแดด 
 คุณคือคนไมซ่ือสัตยสุจริต คุณไมยอมมองผูคนดวยใบหนาท่ีแทจริง ดวยเหตุนี ้ผูคนซ่ึง
เขาใจคุณจริงๆจึงมีนอยมาก และท่ีมองเหน็นั้นเปนเพยีงผิวเผินของคุณ 
 

 แวนตาแบบนกับิน 
 คุณชอบใหผูอ่ืนมีความรูสึกลึกซ้ึง ลึกจนมิอาจคาดคะเน แตความจริงแลว ผูคนซ่ึงอยู
รวมกับคุณนานหนอยตางทราบวา ท่ีจริงคุณคือคนตรงไปตรงมา ความรูสึกล้ีลับท่ีคณมีอยูเปนการ
สรางข้ึนมาท้ังนั้น มนุษยสัมพันธของคุณต็มไปดวยความขัดแยง การปฏิบัติตอเพื่อนสนิท บางคร้ัง
คุณก็ทํารายฝายตรงขามอยางไมมีสาเหตุ แตหลังจากเกิดเร่ืองแลว คุณก็ใชคาเสียหายใหจนเกินไป 
ทําจนผูคนงงไปหมด 
 

 แวนตากรอบสี 
 คุณกลัวความเหงา แตละวันตารางเวลาของคุณจะมีรายการเต็มไปหมด ส่ิงของหรือของ
เลนท่ีวางตลาดใหมๆ คุณจะตองเปนลูกคารายแรก คุณชอบใหผูอ่ืนคิดวาคุณคือผูเขาใจชีวิตเขาใจหา
ความสุข และเปนคนทันสมัย 
 

ท่ีมา : 
http://women.kapook.com/horo00058/ 
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อยากซ้ือแวนกันแดด แตเลือกไมเปน ทําไงดี... 
 
           วิธีการเลือกซ้ือแวนตาแตละชนิดนั้น หลักงายๆ เลยคือตองสวมใส แลวสบายตาคะ 
รองลงมาน่ันคือเลือกแบบใหเหมาะกับใบหนา และถาจะใหดี ไหนๆซ้ือแลวก็เลือกใหเขากับเทรนด
หนอยก็เวิรคคะ 
 
สวนเคล็ดลับในการเลือกซ้ือแวนมีดังนี้คะ 
 1.  แวนท่ีมีคุณภาพดี ตองเปนเลนสชนิดท่ีสามารถกันแสง UVA และ UVB ไดอยาง
นอย ไมต่ํากวา 75 % ข้ึนไปคะ 
 2.  ถาคุณอยากเลือกแวนท่ีเลนสเปนสี อยางพวกแวนตากนัแดด ควรเลือกใช สีโทน
น้ําตาล เทา หรือเขียวคะ เพราะสีพวกนี้เปนสีท่ีสามารถมองเห็นแสงธรรมชาติไดไมผิดเพี้ยนนัก แต
ถาเปนสีแดง น้ําเงิน เหลือง อาจทําใหคุณตาลายได ถาใสนานๆ และยงัอาจเกิดอันตรายตอดวงตาได
นะคะ 
 3.  ลองสวมแวนกันแดด แลวสองกระจกดู ถายังมองเห็นดวงตาของตัวเองอยู แสดงวา 
เลนสอาจจะกรองแสงไดไมดีพอคะ 
 4.  สุดทาย ไหนๆ ก็จะซ้ือแลว อยาเลือกซ้ือแวนตาราคาถูกคะ เพราะคุณภาพของมันไม
ดี และท่ีสําคัญยังใชไดไมนานดวย เลือกแบบท่ีดี มีคุณภาพดีกวาคะ เพราะดวงตา เปนสวนท่ีคุณ
ควรใหความสําคัญมากท่ีสุด ควรดูแลถนอมใหมากคะ 
 

ท่ีมา : 
 http://women.mthai.com/views_Beauty-Tip-Trick_11_44_16667_1.women 
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การเลือกชนิดของเลนส 

(ดร.ปฐมา เชิดชูเกียรติสกุล) 
 
 เม่ือเราทราบลักษณะของสายตาเบ้ืองตนไปแลว ทีนี้เราจะมาดูวาเราจะแกไขสายตา
นั้นๆ ดวยเลนสแวนตา เรามีเลนสแวนตาชนิดใดใหเลือกใชงานบาง และมีคุณสมบัติขอดีขอเสีย
อยางไรบาง 
 ข้ันแรกเราจะแบงเลนสออกเปนเลนสช้ันเดียว(single vision) และเลนสสองช้ัน(bifocal 
lenses)หรือเลนสหลายช้ัน(progressive lenses) ตามสาเหตุของการเกิดสายตา นั่นคือ สายตาส้ัน, 
สายตายาว, สายตาเอียง ท่ีเกิดจากวัตถุระยะไกลเม่ือผานกระจกตา(cornea) และเลนสตา(crystalline 
lens)แลว ภาพไมโฟกัสหรือตกบนจอประสาทตาพอดี ไมวาภาพจะตกกอนหรือตกหลังจอประสาท
ตาเปนเหตุใหเรามองเห็นไมชัดเจนโดย ไมไดมีปญหากับระบบปรับโฟกัสอัตโนมัติหรือท่ีเรา
เรียกวา accommodation เราก็จะใชเลนสช้ันเดียว(single vision) ใน กรณีท่ีมีปญหาสายตาส้ัน, 
สายตายาว, สายตาเอียง หรือแมแตมองไกลมีสายตาปกติแตมีปญหาระบบปรับโฟกัสอัติโนมัติ
ทํางานไมปกติ ซ่ึงจะมีผลทําใหเราอานหนังสือระยะใกลไมชัด ซ่ึงโดยปกติปญหาระบบปรับ
โฟกัสอัติโนมัติหรือ accommodation นี้มักจะเร่ิมมีปญหาในคนท่ีอายุประมาณ 40 ปข้ึนไป ก็
สามารถใชเลนสสองช้ัน(bifocal lenses)หรือเลนสหลายช้ัน(progressive lenses) เพื่อแกไขสายตาท่ี
แตกตางกันในระยะไกลและระยะใกลได 
 เม่ือเราทราบวาเราตองการใชเลนสช้ันเดียว(single vision) เลนสสองช้ัน(bifocal lenses)
หรือเลนสหลายช้ัน(progressive lenses)แลวตอมาเราก็มาเลือกชนิดของวัสดุท่ีนํามาทําเลนส โดย
หลักๆ ก็จะแบงเปนเลนสพลาสติกและเลนสกระจก การท่ีเราจะเลือกวัสดุของเลนสนั้นส่ิงท่ีเราจะ
คํานึงถึงคือ คาสายตามากนอยแคไหน, น้ําหนักของเลนส, ความทนทานตอการกระแทกของเลนส 
ปจจัยท่ีใชในการเปรียบเทียบวัสดุของเลนสไดแก คาดัชนีหักเหของเลนส(refractive index), ความ
หนาของเลนส, คา Abbe value, คาความทนทานตอการกระแทก 
 ความหนาของเลนสข้ึนอยูกับวัสดุท่ีนํามาทําเลนส ถาวัสดุนั้นมีคาดัชนีหักเหของเลนส
(refractive index)สูงก็จะสามารถทําเลนสไดบางกวาในเลนสท่ีใชวัสดุท่ีมีคาดัชนีหักเหของเลนส
(refractive index)ต่ํากวาในคาสายตาท่ีเทากัน ในกรณีท่ีคาดัชนีหักเหของเลนส(refractive index)
เทากัน โครงสรางของเลนสก็มีผลตอความหนาของเลนส เลนสท่ัวไปผิวของเลนสจะเปนแบบ 
spherical เม่ือเปรียบเทียบกับเลนสท่ีมีโครงสรางแบบ aspheric เลนสท่ีเปน aspheric สามารถทํา
เลนสไดบางกวา 
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ชนิดของวัสดุท่ีนํามาทําเลนส 
 วัสดุท่ีนํามาทําเลนส ปจจุบันมีมากมายหลากหลาย มี ใหเลือกเพิ่มข้ึนกวาเม่ือสมัยกอน
มากนัก และยิ่งจะมากข้ึนไปอีกในอนาคต ฉะนั้นการท่ีเราจะเลือกใชเลนสชนิดใดควรจะรู
คุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ ดวย เพื่อเลือกใหเหมาะสมกับความตองการของผูใชแวนตา เลนสแวนตา
ท่ัวไปเรามักจะแบงเปนเลนสกระจกและเลนสพลาสติก 
 เลนสกระจก(crown glass) 
 วัสดุท่ีใชทําแวนตามาตั้งแตในอดีตเปนรอยปไดแก เลนสกระจก กระจกเปนวัสดุท่ีทํา
เลนสแวนตาไดดีเนื่องจากทนรอยขีดขวนไดดี และไมเปล่ียนหรือเสียรูปทรงตามสภาวะแวดลอม 
ขอเสียของเลนสกระจกคือ มีน้ําหนักมากและไมทนตอแรงกระแทกทําใหตกแตกได เลนสกระจก
ใสท่ัวไปทําจากกระจกท่ีเรียกวา crown glass และมีดัชนีหักเหของเลนส(refractive index) เทากับ 
1.523 และเลนสกระจกนี้มีคา chromatic aberration ต่ํา 
 กระจกไฮอินเด็กซ(high-index glass) เปนเลนสกระจกท่ีมีดัชนีหักเหของเลนส
(refractive index)สูงกวากระจกธรรมดา ทําใหคาสายตาสูงๆ ท่ีมีความหนาของเลนสมากสามารถ
ลดความหนาของเลนสแวนตาลงได กระจกที่มีดัชนีหักเห 1.6 มีใหเลือกใชท้ังท่ีมีโครงสรางเลนส
เปน spherical และ aspheric และมีท้ังเลนสช้ันเดียว(single vision) และเลนสหลายช้ัน(progressive 
lenses) นอกจากนี้ยังมีกระจกท่ีมีดัชนีหักเห 1.70 และ 1.90 สําหรับเลนสช้ันเดียว(single vision)ดวย 
แตวากระจกท่ีมีดัชนีหักเหสูงก็จะมีน้ําหนักมากกวากระจก crown glass ท่ีปริมาตรเทากัน ทําใหตอง
ขัดเลนสใหบางเพื่อใหน้ําหนักเบาแตตองหนาพอท่ีจะไมแตกงายเกินไป ทําใหกระจกไฮอินเด็กซ
(high-index glass)นี้เหมาะกับคาสายตาท่ีสูงเพ่ือใหไดเลนสท่ีเบาและบางกวากระจก crown glass 
และทนทานเพียงพอตอการใชงาน กระจกไฮอินเด็กซ(high-index glass)ท่ัวไปมีคา Abbe values 
ใกลเคียงกับเลนส polycarbonate ซ่ึงตํ่ากวา crownglass คา chromatic aberration เราวัดในรูปแบบ
ของ Abbe value ถาคา Abbe value ต่ํากวา คา chromatic aberration จะสูงกวา chromatic aberration 
สูงจะทําใหเกิดการแตกสีของแสง ณ ท่ีขอบเลนส เชนถาเรามองผานขอบของเลนสไปยังส่ิงของท่ี
เปนขอบขาวดําตัดกัน เราอาจจะเห็นขอบขาวดํานั้นไมชัดเจน เห็นเปนสีรุงท่ีขอบขาวดํานั้น แตวา
ปญหานี้เราสามารถแกไขใหลดลงจนไมเปนปญหาได ถาเราประกอบแวนไดใหอยูในตําแหนงท่ี
พอดี Dewalt DPG59-115C Reinforcer Rx-Bifocal 1.5 Clear Lens High Performance Protective 
Safety Glasses with Rubber Temples and Protective Eyeglass Sleeve 
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 เลนสพลาสติก (CR-39) 
 โดยท่ัวไปวัสดุท่ีใชทําเลนสพลาสติกคือ CR-39 CR-39 ไดถูกพัฒนาข้ึนโดย PPG 
Industries “CR” ยอมาจาก Columbia Resin และเลข 39 หมายถึงชนิดของ Columbia Resin ท่ีใช แต
กอนเลนส CR-39 ใชทําเลนสโดยไมมีการเคลือบผิวปองกันรอยเลยแตปจจุบันเลนส CR-39 
สามารถเคลือบผิวปองกันรอยขีดขวนดวย ทําใหเลนส CR-39 ทนตอการเปนรอยมากข้ึน เลนส
พลาสติกมีน้ําหนักประมารคร่ึงหนึ่งของเลนสกระจก crown glass และเลนส CR-39 ทนตอการ
กระแทกของวัสดุท่ีมีคมและกระแทกดวยความเร็วไดดีกวาเลนสกระจก ความทนทานตอการ
กระแทกของเลนสพลาสติกนั้นข้ึนอยูกับวัสดุท่ีนํามาใชทําเลนสพลาสติกชนิดนั้นๆ ดวย 
 เลนสพลาสติกไฮอินเด็กซ(high-index plastics) เลนสพลาสติก CR-39 มีคาดัชนีหักเห
ของเลนส(refractive index)ประมาณ 1.489 เปนคาดัชนีหักเหท่ีต่ําท่ีสุดท่ีใชในการทําเลนสแวนตา 
สําหรับเลนสสายตาส้ัน(เลนสท่ีมีคาเปนลบ)ของคาสายตาท่ีเทากันและมีความหนาตรงกลางเลนส
เทากัน เลนสท่ีมีดัชนีหักเหของเลนส(refractive index)สูงกวาจะทําใหขอบของเลนสบางกวา เลนส
พลาสติกไฮอินเด็กซจึงทําใหไดเลนสแวนตาท่ีบางกวาและเบากวาเลนสพลาสติก CR-39 เลนส 
พลาสติกไฮอินเด็กซมีหลากหลายวัสดุใหเลือกใชงาน ฉะนั้นเม่ือเลือกเลนสพลาสติกไฮอินเด็กซจึง
ไมควรดูแตคาดัชนีหักเหของ เลนสเทานั้น ควรดูคุณสมบัติอ่ืนประกอบดวยเชน ความเบา, ความ
ทนทานตอการกระแทก, ความหนาของขอบเลนสเม่ือเสร็จแลว, คา Abbe value เลนสพลาสติกไฮ
อินเด็กซมีใหเลือกใชท้ังดัชนีหักเหของเลนส(refractive index) 1.6, 1.67, 1.70, 1.74 และ 1.76 
รังสีอุลตราไวโอเล็ต(รังสี UV) 
 เม่ือ เราเลือกชนิดของเลนส, วัสดุของเลนสท่ีเราจะใชงานไดแลว ส่ิงท่ียังตองคํานึงถึง
อีกก็คือ เลนสนั้นปกปองดวงตาและชวยในการมองเห็นของเรามากนอยแคไหน แสงท่ีเราเห็นอยู
ท่ัวไปนั้นมีสวนท่ีชวยใหเรามองเห็นและมีสวนท่ีเปน อันตรายตอดวงตาของเรา ชวงของคล่ืนแสงท่ี
คนเรามองเห็นจะอยูในชวงคล่ืนความถี่ 380 nm ถึง 760 nm สวนคล่ืนรังสีอุลตราไวโอเล็ตจะอยู
ในชวงคล่ืนความถ่ีต่ํากวา 400 nm ซ่ึงประกอบดวย UVA, UVB, UVC รังสีอุลตราไวโอเล็ตนี้จะถูก
ดูดซับโดยกระจกตา(cornea), เยื่อบุตาขาว(conjunctiva), เลนสตา(crystalline lens) กอนท่ีจะถึงจอ
ประสาทตา ฉะนั้นถาเราตองอยูในท่ีมีรังสีUVมากเปนเวลานานก็จะทําใหเกิดอาการตาอักเสบจาก
รังสีUVได หรือในกรณีท่ีไดรับรังสีUV สะสมตอเนื่องเปนเวลานาน ก็จะทําใหเกิดตอกระจกได 
ดังนั้นการท่ีเราจะเลือกเลนสแวนตามาใชงานเราควรคํานึงถึงความสามารถในการปองกันรังสีUV
ของเลนสดวย ซ่ึงเลนสบางชนิดจะตองส่ังเพิ่มเติมเพื่อใหกันรังสีUVได แตเลนสบางชนิดก็มี
คุณสมบัติปองกันรังสีUVในตัวของมันเอง 
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การเคลือบผิวเลนส 
 เลนส แวนตานั้นมีการเคลือบผิวหลายชนิดเพื่อเพิ่มคุณสมบัติใหกับเลนสแวนตาให 
ผูใชสามารถใชงานไดทนทานและสบายตามากย่ิงข้ึน ซ่ึงการเคลือบผิวเลนสแตละอยางนั้นข้ึนอยู
กับชนิดของเลนสดวย 
 Scratch-Resistant Coatings 
 เนื่อง จากเลนสพลาสติกมีโอกาสเกิดรอยขีดขวนไดงายกวาเลนสกระจก ผูผลิตจึง
พัฒนาข้ันตอนการเคลือบผิวพลาสติกข้ึนเพื่อใหผิวของเลนสพลาสติก แข็งข้ึนและทนตอการขีด
ขวนไดมากข้ึน การเคลือบผิวเลนสปองกันการขีดขวน Scratch-Resistant Coating หรืออาจเรียกอีก
อยางวา การเคลือบผิวแข็ง Hard Coating 
 Antireflection Coatings 
 การเคลือบผิว AR เปนการเคลือบช้ันบางใสบนผิวเลนส จุด ประสงคในการเคลือบเพ่ือ
ลดการสะทอนท่ีไมตองการบนผิวเลนส และเพิ่มปริมาณของแสงท่ีผานเลนสเขาสูตามากข้ึน(การท่ี
แสงสะทอนกลับมาก เทากับเปอรเซ็นตของแสงท่ีผานเลนสก็จะลดลง) เปอรเซ็นตการสะทอนกลับ
ของแสงบนผิวเลนสข้ึนอยูกับดัชนีหักเหของเลนส ถาเลนสมีคาดัชนีหักเหของแสงมาก เปอรเซ็นต
การสะทอนกลับของแสงบนผิวเลนสก็มากตามไปดวย ดวยเหตุนี้เลนสไฮอินเด็กซท้ังหลายจึงควร
เคลือบ antireflection coating เพื่อลดแสงสะทอนท่ีนารําคาญเหลานี้ 
 Mirror Coating 
 เปนการเคลือบผิวหนาของเลนสใหมีคุณสมบัติเหมือนกระจกเงา ทําใหบุคคลภายนอก
ไมสามารถเห็นตาของผูสวมใสแวนได จะเห็นเลนสเปนเหมือนกระจกเงาสะทอนภาพของผูท่ีมอง
เขามา แตผูสวมใสแวนสามารถมองผานเลนสไดเหมือนปกติ การทํา mirror coating นิยมทํารวมกับ
การทําสีเลนสเพื่อใชเปนแวนกันแดดปกปองดวงตาจากแสงแดด เพราะการทํา mirror coating เพียง
อยางเดียวไมสามารถสะทอนแสงเพื่อปองกันแดดไดเพียงพอ 
 The Photochromics lenses 
 เลนสแวนตาท่ีเราใชงานน้ันนอกจากเลนสใส หรือเลนสท่ีทําสีแลวยังมีเลนสอีกชนิด
หนึ่งท่ีเราเรียกวา Photochromics lenses คือเลนสท่ีเปล่ียนความเขมของสีเลนสเม่ือโดนแสงแดด ซ่ึง
มีท้ังเลนสกระจกและเลนสพลาสติกใหเลือกใช และการเปล่ียนสีความเขมของเลนสข้ึนอยูกับแสง
UV ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนสีของเลนสมากท่ีสุดข้ึนอยูกับความเขมของแสง ยิ่งแสงแดดแรง
มากเลนสยิ่งเขมมาก และ ปจจัยท่ีมีผลตอความเขมรองลงมาไดแกอุณหภูมิ เม่ือเปรียบเทียบในท่ีท่ีมี
อุณหภูมิสูงกวาเลนสจะเปล่ียนสีไดไมเขมเทา ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา Photochromics lenses ไม 
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เหมาะกับการใชงานท่ีมีจุดประสงคตองการใชเปนแวนกันแดดในการขับรถยนต เนื่องจากเวลาที่นั่ง
อยูในรถยนตตัวเลนสไมโดนแสงแดดทําใหเเลนสไมเปล่ียนสีเขมข้ึน 
 

ท่ีมา :  
http://www.kubargame.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8
%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E
0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9

9%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7 
 
 

คอนแทคเลนส 
(ศูนยขอมูลสุขภาพกรุงเทพฯ) 

 
 เลนสสัมผัสหรือท่ีเราเรียกกันทับศัพทงายๆ วา คอนแทคเลนสนั้น เปนวิวัฒนาการทาง
จักษุวิทยาท่ีนํามาใชแทนแวนตา ชวยแกปญหาและขจัดความรําคาญของการใชแวนตา เสริมสราง
บุคลิกใหผูท่ีมีสายตาผิดปกติใหมีความสวยงามเหมือนธรรมชาติ ไมมีรองรอยของแวนตา และทํา
ใหการมองเห็นภาพไดชัดเจน เสมือนตาปกติโดยไมตองใชแวนตา บางคร้ังทําใหสะดวกและ
ปลอดภัยในขณะท่ีเลนกีฬาแทนการใสแวนตา  
 
เลนสสัมผัส  
 แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  
 1. คอนแทคเลนสชนิดแข็ง หรือ Hard Contact Lens เปนเลนสท่ีทําดวยพลาสติกแข็ง
น้ําซึมผานไมไดเลย  
 2. เลนสชนิดนิ่ม เปนเลนสท่ีทําดวยพลาสติกท่ีสามารถอมน้ําได ตั้งแต 35 ถึง 65 
เปอรเซ็นต จึงทําใหนิ่มมีรูเล็กๆ และนํ้าซึมผานได ชวยใหออกซิเจนสามารถละลายผานเขาไปถึง
กระจกตาไดสะดวกข้ึน แตก็มีผลเลียท่ีเลนสชนิดนี้ จะจับเอาโปรตีน เยื่อเมือก เกลือแร และอนุภาค
ตางๆ ท่ีมีอยูในน้ําตาเขาไวในตัวเลนส ทําใหเลนสสกปรกงาย เปนฝา ชํารุดเกิดอาการแพและระคาย
เคืองตาได จึงตองคอยระวังรักษาอยางดี หม่ันทําความสะอาดโดยการใชระบบความรอนทําความ
สะอาด หรือใชน้ํายาแชทําความสะอาดแทนความรอน  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 105

การเลือกซ้ือคอนแทคเลนส  

 คนเราแตละคน แตกตางกัน บางคน ตาโต บางคนตาเล็ก ตาโปน ตาลึก ไมเหมือนกัน 
คอนแทคเลนสท่ีดีควร พอดีกับตาคนคนน้ัน ท้ัง สายตา และกระชับตาดี  
 เลนสท่ีกําลังสายตาพอดี จะทําใหทานเห็นไดชัดเจน สบายตา ไมตองเพง แตถาใสเลนส
แลวรูสึกวา เดี๋ยวชัดเดี๋ยวไมชัด แสดงวา เลนสช้ินนั้นไมกระชับพอดีตา ลองทดลองดวยตัวเองแบบ
งายๆ ถาทานใสเลนสอยูใหหลับตาลง เม่ือลืมตาข้ึน ถาภาพมัวแลวคอยๆ ชัดข้ึน ก็แสดงวาเลนสท่ี
ใสอยูนั้น หลวมเกินไป แตในทางกลับกัน ถาลืมตาข้ึน ภาพคมชัด แลวคอยๆ มัวลง ตองกระพริบตา
บอยๆ ถึงชัดข้ึน มักเกิดจากเลนสคับเกินไป อาจตองใชเลนสท่ีหลวมกวานั้น โดยสวนมากผูบริโภค
สวนใหญเขาใจวา Contact Lens เปน Free Size  
 
การเร่ิมตนใชเลนสอยางถูกวธีิ  

• ควรบอกจักษแุพทย เปนผูเลือกเลนสท่ีนาจะเหมาะสมกับคุณ  
• บอกความตองการของคุณใหชัดเจนวา ตองการใชเลนสอะไร  
• เอาเลนสนิ่มหรือแข็ง อยากใหชัดมากๆ หรือเอาสบายๆ เขาไว  
• อยากใสเลนสทุกวันหรือเฉพาะวนัตีกอลฟ  
• เอาแบบเปล่ียนรายวนั หรือเอาแบบประหยัด  
• ถาคุณเปนคนแพงาย ก็บอกไปดวย  
• งานอาชีพของคุณ ถาเปนคอมพิวเตอร เปนพนักงานบนเคร่ืองบิน เปนศัลยแพทย มี

ขอพิจารณา ขอระวังในการ เลือกเลนสเหมือนกัน  
 คุณหมอจะใหคุณลองคอนแทคเลนสท่ีเลือกไว ประเมินผลเบ้ืองตนถาพอด ีก็ให
กลับไปใชชีวติประจําวนัสัก 2-3 วัน แลวนัดกลับมาตรวจอีกคร้ังใหแนใจวาเลนสพอดี แตพอไปใส
ทํางาน เม่ือตาแหงเลนสหลวมลง เม่ือทุกอยางเรียบรอยคุณควรขอใบ Prescription จากคุณหมอ เพื่อ
ส่ังซ้ือเลนสในคราวตอๆ ไป ซ่ึงอาจซ้ือตามรานคา หรือเด๋ียวนี้ส้ังทําทาง Internet ก็ได  
 เม่ือไดเลนสมา ควรตรวจสอบที่ขางกลองวา ตรงกับใน Prescrition หรือไม ซ่ึง
ประกอบดวย  

• Lens Power ส้ันยาว เอียง เทาไร  
• Base Curve ซ่ึงยอวา B.C. หมายถึง ความคับหลวมของเลนส  
• Diameter หรืเสนผานศูนยกลาง  
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 เลนสตางยี่หอท่ีกําลังเทากัน มี Base curve เทากัน อาจจะใสไมพอดีเหมือนเดิม ถาใส
เลนสอะไรพอดีแลว ควรใชแบบเดิมตลอด ไมควรเปล่ียนบอยๆ  
 หลายคนใชคอนแทคเลนสไปเร่ือยๆ โดยไมเคยมาพบแพทยเลย ลองคิดดูนะครับ การ
ใชคอนแทคเลนสตองเสียเงินอยางต่ํา ปละ 4- 5 พันบาทอยูแลว แถมการใชท่ีไมถูกตองยังเส่ียงกับ
สุขภาพตาได การใหคุณหมอชวยเลือกเลนสให คุณจะม่ันใจวา คุณจะใชเงินของคุณอยางคุมคา ได
ดวงตาท่ีมีสุขภาพ  
 
ขอสําคัญควรรู  

• ลางมือใหสะอาดทุกคร้ังกอนใสหรือถอดเลนส  
• อยาใชยาหยอดตาทุกชนดิขณะใสเลนส  
• ควรถอดเลนสกอนนอนทุกคืน  
• อยาใสเลนสขณะตาอักเสบ หรือถามีอาการผิดปกติใดๆ เกิดข้ึนควรรีบปรึกษาจักษุ

แพทยและปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด  
 

ท่ีมา :  
"http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B
9%81%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E

0%B9%8C" 
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                                                   งานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีไดเคยศึกษาไว 
(อโนชา   เขียวลงยา) 

 
 จากผลการศึกษาปจจัยสวนผสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือแวนตาของ

รานคาแวนตาเชนสโตร ของผูบริโภคในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร  
  ผูซ้ือใหความสําคัญในระดับมากใน5ปจจัยไดแก ดานบุคคล,ดานชองทางจัดจําหนาย

,ดานกระบวนการ,ดานราคา,ดานผลิตภัณฑตามลําดับ โดยใหความสําคัญระดับปานกลางใน2ปจจัย
ไดแกดานกายภาพและดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ 
 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ     
 ผู ซ้ือ ใหความสําคัญมากในคุณภาพของสินคาเปนหลักโดยเฉพาะสินคาแวนตา 
สอดคลองกับการศึกษาของนงลักษณ  ขุนธรรมรักษ(2546) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีผลตอการเลือกซ้ือ
แวนตาในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ซ่ึงผลการศึกษาพบวาผูซ้ือใหความสําคัญอันดับแรกคือ
คุณภาพสินคาท่ีไดมาตรฐาน 
 
ปจจัยดานราคา   
 ผูซ้ือใหความสําคัญมากกับราคา ในเร่ืองปายแสดงราคาท่ีชัดเจนแตกตางจากการศึกษา
ของโชติกา ตันติวัฒนกุลชัย (2546) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอนแทคเลนส
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยการศึกษาพบวาผูซ้ือใหความสําคัญกับราคาที่สอดคลอง
กับคุณภาพ และยังแตกตางกับการศึกษาของนงลักษณ  ขุนธรรมรักษ(2546) ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ี
ผลตอการเลือกซ้ือแวนตาในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมาและการศึกษาของน้ําฝน ชุมวงศ( 2546)
ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนสของประชากรในเขตเทศบาล
อุดรธานี โดยผลการศึกษาใหความสําคัญกับความเหมาะสมของราคา 
 
ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย      
 ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองความสะดวกในการเดินทาง สอดคลองกับการศึกษาของนง
ลักษณ ขุนธรรมลักษณ(2546)ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีผลตอการเลือกซ้ือแวนตาในเขตเทศบาลนคร 
นครราชสีมา ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองความสะดวกในการเดินทาง  สอดคลองกับการศึกษาของ
น้ําฝน ชุมวงศ( 2546)ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอนแทคเลนสของประชากร
ในเขตเทศบาลอุดรธานี  ผูซ้ือใหความสําคัญในความสะดวกในการหาสถานท่ีซ้ือ 
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด     
 ลูกคาใหความสําคัญสวนลดพิเศษ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของน้ําฝน ชุมวงศ( 2546)
ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนสของประชากรในเขตเทศบาล
อุดรธานี   ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองสวนลดพิเศษ 
 
ปจจัยดานบุคคล     
 ลูกคาใหความสําคัญมากกับความสามารถในการตรวจวัดสายตาของพนักงาน 
 
ปจจัยดานกระบวนการ   
 ลูกคาใหความสําคัญความถูกตองในการคิดเงิน 
 
ปจจัยดานกายภาพ  
 หองตรวจวัดสายตาไดมาตรฐาน  
 และยังพบวาลูกคาท่ีซ้ือแวนตาจากรานเชนสโตรในเขตกรุงเทพมหานครกวารอยละ86 
ซ้ือแวนตาตอคร้ังราคาไมเกิน 6,000 บาท และยังพบวา การจัดเก็บฐานขอมูลของลูกคาในแตละกลุม
นั้นมีสวนสําคัญมาก เพราะความแตกตางของอาชีพ รายไดและจํานวนเงินในการซ้ือแวนตาแตละ
คร้ังจะให ยังใหผลการศึกษาท่ีแตกตางกันเชน  ความนิยมในสินคาท่ีมียี่หอ  การใหความสําคัญใน
ดานราคา,ชวงเวลาการเปดใหบริการของรานคา,การจัดรายการลดราคาสินคา ,การออกงานแสดง
สินคา, การแถมสินคา ,ความสามารถในการตรวจวัดสายตาของพนักงาน และหองตรวจวัดสายตาท่ี
เปนสัดสวนไดมาตรฐานเปนตน 
 โดยจากงานวิจัยท่ีกลาวขางตนสามารถสรุปผล ท่ีผูซ้ือใหความสําคัญ  โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญจากมากไปนอย  
 สําหรับปจจัยสวนผสมการตลาดไดดังนี้ 
 ดานบุคคล           ความสามารถในการตรวจวัดสายตา  
 ดานชองทางจัดจําหนาย       ความสะดวกในการเดินทาง 
 ดานกระบวนการ   ความถูกตองในการคิดเงิน 
 ดานราคา     ปายแสดงราคาชัดเจน เหมาะสมกับคุณภาพ 
 ดานผลิตภัณฑ   สินคามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
 ดานกายภาพ    หองตรวจวัดสายตาไดมาตรฐาน 
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 ดานการสงเสริมการตลาด  มีสวนลดพิเศษ 
 
ตนทุนของเงินทุน                
 เอกชนแหออกหุนกู ชูดอกเบี้ยลอใจ 5-7% สมาคมตราสารหนี้คาดท้ังปทะลุ 2.2 แสนลาน     
 “ขณะน้ีดอกเบ้ียพันธบัตรอายุ 5 ป ลดเหลือเพียง 2.47% อายุ 10 ป 3.44%สวนความ
กังวลในการลงทุนหุนกูเอกชนก็เร่ิมคล่ีคลายดีข้ึน เห็นไดจากเครดิตสเปรด (สวนชดเชยความเส่ียง) 
ท่ีเร่ิมปรับตัวลดลง เชน เครดิตสเปรดหุนกูเอกชน ความนาเช่ือถือ AAA อายุ 5 ป เม่ือ 15 ม.ค.ท่ีผาน
มา ลดลงเหลือ 1.20% จาก 1.32% เมื่อส้ินปท่ีแลว 
 เร่ิมขยับจากพันธบัตร สู หุนกู “ประเสริฐ ขนมธรรมชัย”  
 “ดอกเบ้ียระยะยาว อัตราผลตอบแทนเร่ิมขยับเพิ่มข้ึนในชวงหลายเดือนท่ีผานมาจากการ
คาดการณตอปริมาณพันธบัตรรัฐบาลจํานวนมากท่ีรัฐจะออกมาในชวง 2-3 ปขางหนา เรามองวา
เศรษฐกิจประเทศไทยในปนี้จะเติบโต (-3) - (-5)% และจะฟนตัวมาเปนบวกไดในป 2010 แตก็คง
ไมแรงดังนั้นตัวเศรษฐกิจของประเทศไมใชปจจัยหลักท่ีทําใหอัตราดอกเบ้ียข้ึน และปริมาณซัพ
พลายของพันธบัตรรัฐบาลจํานวนมากท่ีจะมีออกมานั้นจะทําใหราคาพันธบัตรระยะยาวปรับตัวลง
เนื่องมาจากอัตราผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนดังนั้นนักลงทุนจะหาผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลไดคอนขางยาก” การลงทุนในหุนกูเอกชนยังคงเปนการลงทุนท่ีใหผลตอบแทนท่ีดี
ในขณะท่ีความเส่ียงไมมากนักจึงนาจะเปนกาวแรกของนักลงทุนท่ีจะขยับออกมาลงทุนใน
สินทรัพยเส่ียง จากขอมูลพบวาปจจุบัน (30 มิ.ย.2552) หุนกูท่ีมีเครดิตเรทต้ิง AAA อายุนอยกวา 3 ป 
มีสวนชดเชยความเส่ียงของหุนกูท่ีสูงกวาพันธบัตรรัฐบาล (Spread) ประมาณ 0.41% จากชวง
ปลายป 2008 ท่ีเคยข้ึนไปสูงถึง 1.19% และเร่ิมลดลงมาอยูท่ีระดับ 0.91% เมื่อวันท่ี 16 ก.ค.2552 
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การวิเคราะหอุตสาหกรรมการแขงขนั 
 "หอแวนกรุป" ม่ันใจธุรกิจแวนตาโตตอเนื่อง ประกาศจัดกิจกรรมเชิงรุก ยอมรับสภาพ

โคงแรกตัวเลขไมสวย ผลพวงจากกําลังซ้ือสะดุด พรอมจับตาสถานการณอยางใกลชิด เดินหนา
ขยายสาขาอีกไมต่ํากวา10 แหงเผยสาขาในสิงคโปร- มาเลเซียเวิรกเล็งลงทุนผุดสาขาเพ่ิม 
 นายภาคีกลาวตอไปวา อยางไรก็ตาม สวนการขยายสาขาหลักๆ ในปนี้วา หลักๆ จะเปน 
แบรนดหอแวน โดยต้ังเปาจะเปดเพ่ิมอีกประมาณ 10 สาขา สวนแบรนดเบ็ตเตอรวิช่ันท่ีเนนกลุม
ลูกคาระดับบนและสินคาสวนใหญเปนแวนตาแฟชั่นนั้น ยังไมมีแผนจะขยายเพ่ิม จากปจจุบันท่ีมี
อยูเพียง 7 สาขาเทานั้น ซ่ึงจะทําใหบริษัทมีสาขารวมท้ังส้ิน 101 สาขา 

 แวนกรุงไทย-KT Optic ทุมงบ 50 ลานบาทสวนกระแสเศรษฐกิจซบเซา เดินหนาเปด 
Flag Ship Store รานแวนตาครบวงจรแหงแรก ยึดทําเลทองฟวเจอร พารค รังสิต สาขาตนแบบ กอน
ขยายสู ซีคอนสแควรตั้งเปาโกยยอดขายปนี้880ลานบาท 
 นายชัชวาลย วณิชไพสิฐ ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท ดีพลัส คอรปอเรช่ัน จํากัด 
ผูบริหารราน แวนกรุงไทย -KT Optic เปดเผยวา บริษัทฯมีแผนบุกตลาดรานแวนตาอยางจริงจัง 
โดยเตรียมขยายสาขาใหม 18 แหงปนี้ เปนสาขาปกติ 16 แหง และสาขาขนาดใหญในรูปแบบ Flag 
Ship Store (แฟลกชิปสโตร)2แหงรวมถึงปรับปรุงสาขาเกาใหมีรูปลักษณทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายระดับกลางถึงบนดวยงบลงทุนรวม50 ลานบาท         
    สําหรับรูปแบบรานแวนตากรุงไทย ไดปรับปรุงใหแตกตางจากรานแวนตาท่ัวไป โดย
แยกโซนจัดวางสินคา พรอมบริการครบวงจร นายชัชวาล กลาวตอวา รานแวนตาท่ัวไปมีขอจํากัด
เร่ืองพื้นท่ี ไมไดแยกโซนการจัดวางสินคาอยางชัดเจน มีมุมกาแฟ และมุมอินเทอรเน็ต ซ่ึงจะชวยให
ลูกคาเลือกสินคาไดสะดวกข้ึนท่ีมาก 
 พิษเศรษฐกิจไมกระทบตลาดแวน 5,500 ลาน สมารท วิช่ัน เปดกลยุทธรุกตลาด 
เศรษฐกิจซบไมกระทบตลาดแวนตา สงผลผูประกอบการแขงอัดกลยุทธหวังเพ่ิมแชร โหม
โปรโมชั่น หั่นราคา ลด แลก แจก แถม เรงขยายสาขาชิงความไดเปรียบ ดาน สมารท วิช่ัน สบชอง
พลิกกลยุทธสราง บลูโอเช่ียน (Blue Ocean) สงศูนยสุขภาพสายตาเคล่ือนท่ีระดับมาตรฐานบริการ
ลูกคาถึงท่ี พรอมจับกลุมลูกคารายใหญ ท้ังหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และโรงงานอุสาหกรรม 
ให สมารท วิช่ัน วางตําแหนงและกลุมเปาหมายทางการตลาดที่มุงเนนไปยังกลุมเปาหมายท่ีปญหา
ดานสายตาเปนหลัก โดยมีการดําเนินกลยุทธการตลาดในรูปแบบของ บลูโอเชี่ยน ดวยการจัดต้ัง
ศูนยสุขภาพสายตาเคล่ือนท่ีระดับมาตรฐาน ในลักษณะของรถโมบาย คาร (Mobile Car) ข้ึน เพื่อ
ใหบริการแกลูกคาถึงท่ีและรวดเร็ว พรอมท้ังใหคําแนะนําและผลิตแวนสายตาท่ีเหมาะสมกับสภาพ
สายตาของลูกคาไดอยางถูกตองแมนยํา ปจจุบันบริษัทฯ มีรถโมบายศูนยสุขภาพสายตาเคล่ือนที่
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ระดับมาตรฐานอยูถึง 10 คัน สามารถใหบริการครอบคลุมพื้นท่ีไดไกลหลายจังหวัด อาทิ 
นครราชสีมา อยุธยา ปราจีนบุรี ระยอง เพชรบุรี กรุงเทพและปริมณฑล ฯลฯ โดยใหบริการลูกคา
ไดมากถึงวันละ1,500คนหรือประมาณ450,000คนตอป  
              นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดรวมกับโรงพยาบาลช้ันนํากวา 30 โรงพยาบาลในการออก
ตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงานขององคกรตางๆ โดย สมารท วิช่ัน จะรับหนาท่ีในการตรวจ
สุขภาพสายตาโดยเฉพาะ เนื่องจากบุคลากรของบริษัทฯ ผานการอบรมจนมีความเชี่ยวชาญและ
ภายใตการควบคุมการปฏิบัติงานจากนักทัศนมาตรฐาน ซ่ึงเปนมาตราฐานใหมในการตวจวัดสายตา
ปจจุบัน จากกลยุทธการตลาดดังกลาวทําใหบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากกลุมลูกคาองคกร 
ขาราชการ รัฐวิสาหกิจและกลุมโรงงานอุสาหกรรมใหเปนผูตรวจวัดและใหบริการดานสายตากวา
2,300 บริษัท หรือคิดเปน  95%  ของบริษัทฯสวนอีก5%นั้นจะเปนกลุมลูกคาท่ัวไป  

 สําหรับในสวนของการจัดจําหนายผลิตภัณฑแวนสายตานั้น นางสาวชุลีพร กลาว
เพิ่มเติมวา สมารท วิช่ัน เปนหนึ่งในตัวแทนจําหนายแวนตาชั้นนําครบทุกแบรนด พรอมท้ังมี
บริการพิเศษสําหรับลูกคา ดวยการสลักช่ือหรือสัญลักษณ ดวยนวตกรรมแสงเลเซอรใหมลาสุด 
สรางความเปนเอกลักษณและเปนเจาของใหกับเจาของแวนตา ถือวาเปนบริการพิเศษเจาแรกและ
เจาเดียวของเมืองไทย สวนการใหบริการหลังการขายน้ันไดมีการจัดต้ัง Call Center ข้ึน เพื่อ
ใหบริการดานขอมูล คําปรึกษา และอํานวยความสะดวกแกลูกคาในเร่ืองตางๆอีกดวย 
 
ตัวอยางโปรแกรมการสงเสริมการขายของคูแขง 

  แวนบิวตี้ฟูล โปรโมชั่น  
   ซ้ือ 1 ได ถึง  3 เร่ิม  1 ธันวาคม  2551  ถึง   31 มีนาคม   2552  

 เงื่อนไขการแจกแถม :  
• ซ้ือแวนตาซ่ึงไมรวมราคาเลนส ท่ีรวมรายการในหางแวนบิวต้ีฟูล ราคา 2,000 บาท

ข้ึนไป รับฟรีกรอบแวนตา  2  อันท่ีมีมูลคารวมกันเทากับราคาแวนตาท่ีซ้ือ (2,000 บาท) เชน ซ้ือ
แวนตา ราคาปาย 2,000 บาท 1 อัน เลือกรับแวนตา 2 อันคืออันละ 1,000 บาทมูลคาปายเทากับกรอบ
แวนตาท่ีซ้ือ เปนตน  

• กรณี มูลคารวมของกรอบแวนแถม มีราคามากกวาแวนตาซ้ือ ลูกคาจะตองจายเงิน
เพิ่มในสวนท่ีเกินจากราคากรอบแวนตาท่ีซ้ือ  

• กรณี เลือกรับกรอบแวนตาแถมมูลคารวมนอยกวา ราคากรอบแวนตาที่ซ้ือ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมทอนเงิน  

• สินคาซ้ือแลวไมรับเปล่ียนหรือคืน  
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• บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 

ท่ีมา : 
www.mepromotion.com     

เขาวันท่ี 9/12/09 
 

 
โปรโมชั่นรานบิวตี้ฟูล 

 
(PROMOTION!!! จากแวนบิวตี้ฟูล)  

 
ซ้ือแวน แถมฟรี เส้ืออยางแจม 1 ตัว เร่ิมวันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2552  
 เงื่อนไขการแถมเสื้อโปโล :  

• ประกอบแวนตาราคาชุด ตั้งแต 2,500 บาทข้ึนไป แถมเส้ือ 1 ตัว มูลคา 320 บาท  
• แวนตา 1 ชุด ตอ เส้ือ 1 ตัว ไมสามารถนํามูลคาสินคาหลาย ๆ รายการมารวมกันเพื่อ

รับของแถมได  
• สินคาซ้ือแลวไมรับเปล่ียนหรือคืน  
              บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
• วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2552  

 
ท่ีมา : 

www.beautifuloptic.co.th/promo.html   
เขาวันท่ี 9/12/52 
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BIG SALE ฉลองตรุษจีน แวนบิวตี้ฟูล รวมฉลองตรุษจีน แจกอังเปา แวนตา ลด 50 %  
เร่ิมวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2553 ถึง 15 มีนาคม 2553 
         เงื่อนไขการซ้ือ BIG SALE  

• ซ้ือกรอบแวนลด 50 % (ราคานี้ไมรวมเลนส)  
• สินคาซ้ือแลวไมรับเปล่ียนหรือคืน  
• บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
• เร่ิม 1 กุมภาพันธ 2553 - 15 มีนาคม 2553 

 
ท่ีมา : 

 http://www.beautifuloptic.co.th/promo.html 
เขาวันท่ี 20/02/53 

 
 

โปรโมชั่นรานท็อปเจริญ 

(แวนตาท็อปเจริญ) 
 
ซ้ือแวนตาแถมฟรีนาฬิกาขอมือเรือนหรู 
 เร่ิม 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ   2552   ซ้ือแวนตาแถมฟรีนาฬิกาขอมือเรือนหรู 
 
ซ้ือแวนตา ลด 30 - 50 % แถมฟรี เส้ือกันหนาว 
 แวนท็อปเจริญ เร่ิม วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม - 31 ธันวาคมนี้ ซ้ือแวน ตา ลด 30 - 50 % แถม
ฟรี เส้ือกันหนาว 

 
ท่ีมา : 

 แวนท็อปเจริญ,http://www.topcharoen.co.th/web/promotion.php       
 เขาวันท่ี 9/12/52 
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โปรโมชั่นรานหอแวน 
(หอแวน) 

 
สิทธิพิเศษสําหรับบัตร  VIP  บัตรเงิน 
 •  รับสวนลด 20% สําหรับกรอบแวนตาราคาปกติ ( ยกเวน Oakley ลด 10% , Cartier 
ลด 15%, Chanel  ขายตามราคาปาย )  
 •  บัตรมีอายุ  5  ป 
 •  อายุยอดสะสมหมดตามอายบัุตร 
 •  ไดรับเอกสารการสงเสริมการขายของบริษัทตลอดท้ังป 
 •  สะสมยอดซ้ือเพื่อเปนสวนลดในการซ้ือกรอบและเลนสสายตาในคร้ังตอไป 
 •  ใชไดท่ีราน หอแวน และ Better Vision ทุกสาขา 
 
หลักการสมัครบัตรเงิน 

 •   คาสมัคร50บาท  
•   ตออายุเสียคาตอ50บาท  
•   ซ้ือสินคาทุกชนิดครบ2,000 บาทสมัครฟรี  

 

สิทธิพิเศษสําหรับบัตร  VIP  บัตรทอง 
•  รับสวนลด 20% สําหรับกรอบแวนตาราคาปกติ (ยกเวน Oakley ลด 10% , Cartier 

ลด 15%, Chanelขายตามราคาปาย) 
•  รับสวนลด20% สําหรับเลนสแวนตาทุกชนิด 
•  บัตรมีอายุ 5 ป 
•  อายุยอดสะสมหมดตามอายบัุตร 
•  ไดรับเอกสารการสงเสริมการขายของบริษัทตลอดท้ังป 
•  สะสมยอดซ้ือเพื่อเปนสวนลดในการซ้ือกรอบและเลนสแวนตาในคร้ังตอไป 
•  ใชไดท่ีราน หอแวน และ Better Vision ทุกสาขา  

ท่ีมา : 
www.btv.co.th/promotion.htmllate.php?conno=558      

เขาวันท่ี 25/01/2010 
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พฤติกรรมผูบริโภคและคูแขง ในตลาดแวนตา 

(ขาว: posttoday.com) 
 

 แวนกรุงไทย ช้ีแนวโนมตลาดแวนปรับแนวรับสูการแขงขันดานแฟช่ัน คาดชวยกระตุน
ตลาดโต 5–10% 
 นายชัชวาลย วณิชไพสิฐ ผูอํานวยการฝายการตลาด ผูบริหารรานแวนกรุงไทย หรือเคที 
ออปติก เผยต้ังแตปหนาเปนตนไป การแขงขันของตลาดแวนตาในประเทศไทยจะเปล่ียนไป โดยจะ
แขงขันในเร่ืองของแฟช่ันเพื่อเสริมบุคลิกภาพมากกวาราคาและโปร โมช่ัน เนื่องจากผูบริโภคสวน
หนึ่งตองการใสแวนเพื่อความสวยงาม แมจะไมมีปญหาทางสายตา และผูบริโภคท่ีสวมใสแวนตา
เพื่อแกปญหาทางสายมีความรูมากข้ึน  สงผลใหตัดสินใจซื้อแวนท่ีคุณภาพมากกวาราคา  
นายชัชวาลย วณิชไพสิฐ กลาววา “ท่ีผานมาบริษัทเร่ิมเห็นเทรนดหรือพฤติกรรมผูบริโภคท่ีใสแวน
เพื่อเสริมบุคลิกภาพ แทนการใสเพื่อแกปญหาสายตาเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะเด็กวัยรุนและ
ผูบริโภคในวัยเร่ิมตนทํางาน ซ่ึงเปนแฟช่ันเกาหลีท่ีคนไทยกําลังนิยมเลียนแบบ”  
 เม่ือการแขงขันในตลาดแวนเปล่ียนแปลงไป จึงสงผลใหตลาดท่ีเคยซบเซากลับมาคึกคัก
และเติบโตอีกคร้ัง เนื่องจากตลาดมี ผูบริโภคกลุมใหมท่ีไมมีปญหาทางดานสายตา แวนกรุงไทยจึง
คาดหมายวาในปหนาตลาดแวนตาท่ีมีมูลคา 5,500 ลานบาท จะเติบโตได 5–10% จากปท่ีผานมาท่ี
ไมเติบโตหรือทรงตัว 

 
ท่ีมา : 

http://www.voicetv.co.th/content/6672/ 
เขาเม่ือ 29 ธันวาคม 2552  
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ผูจัดการออนไลน 
 

 รศ.พญ.สุดารัตน ใหญสวาง หัวหนาภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปดเผยวา จากผลสํารวจสุขภาพสายตาของคนไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ในรอบ 
6 ปท่ีผานมา โดยวิธีตรวจวัดสายตาในกลุมวัยแรงงาน ซ่ึงมีประมาณ 45 ลานคน พบวารอยละ 30 มี
สายตาขางใดขางหนึ่ง หรือท้ัง 2 ขาง ผิดปกติ คาดวาขณะนี้จะมีคนไทยไมต่ํากวา 14 ลานคน มี
สายตาผิดปกติ ซ่ึงพบมากจากการทํางานหนาจอคอมพิวเตอรติดตอกันเปนเวลานาน ๆ ทําใหมี
อาการเม่ือยตา ตาแหง เคืองตา แสบตา แพแสง ตาพรา ปวดตา ปวดศีรษะ เชนเดียวกับการทํางาน
กับเอกสารที่เปนกระดาษ หรือการอานหนังสือท่ีมีแสงสวางไมพอก็มีผลตอสายตาดวย นอกจากนี้ 
การอยูในท่ีมีแสงแดดนาน ๆ หรือทํางานในท่ีกลางแจง แสงอุลตราไวโอเล็ต ท่ีอยูในแสงแดดจะ
เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคตาไดหลายโรค อีกท้ังการสูบบุหร่ี ยังเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคตา และเกิด
ปญหาดานการมองเห็นมากกวาคนท่ัวไปถึง 2 เทา   เพื่อถนอมสายตา ควรสวมแวนตาทุกคร้ังท่ีเจอ
แสงแดด หรือขับข่ีรถยนต 
 

ท่ีมา : 
www.btv.co.th/vision_lens29.html   

เขาวันท่ี 15/10/52 
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ตัวอยางหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพโดยสไตลิช 
 

สวัสดีคะ สาวๆ ชาว Jeban กอนอ่ืนขอแนะนําตัวนะคะ ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี เองคะ 
ลูกหมีเปด สถานบันเล็กๆ ท่ีช่ือ We are Model เปนสถาบันสอนเดินแบบ และพัฒนาบุคลิกภาพคะ 
เพราะลูกหมีอยากจะเอาความรูและประสบการณของตัวเองมาสอนใหสาวๆ ท่ีรักการเปนนางแบบ 
หรือตองการมีบุคลิกภาพท่ีดี สวยม่ันใจยิ่งข้ึน โดยหลักสูตรจะครบถวนท้ังการสอนเดินแบบ โพส
ทาถายรูป สอนแตงหนา แตงตัว โดย สไตลิชช่ือดังของวงการที่เวียนกันมาใหความรูเด็กๆ คะ  
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 ขอเชิญสาวๆ ท่ีสนใจมาสมัครเรียนไดคะ 
 สําหรับคอรสแรกของปนี้ จะเปดสอนในเดือนกุมภาพันธ 2553 เรียนวันเสาร – อาทิตย  
 
สมัครตั้งแตวันนี้ และเร่ิมเรียน 6 กุมภาพันธนี้ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี 089-634 8866 หรือ www.wearemodel.com 
 

ท่ีมา : 
 http://www.jeban.com/viewtopic.php?t=68619 

เขาวันท่ี 18/02/10 
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เคร่ืองมือวัดสายตา ประกอบแวนตาพรอมอุปกรณ ตางๆ 
 
เคร่ืองวัดสายตา 

Auto Refractometer RM-8900 

 

 
 Color liquid crystal display screen 

Measurement results and setting information are displayed on an easy-to-view color 
screen.  

 Incorporated rotary prism measuring system 
The rotary prism measurement system unique to TOPCON assures high measurement 
accuracy.  

 Measurable minimum pupil diameter is 2.0mm 
Pupils of aged people and people with long eyelashes can be measured easily.  

 Compact and Stylish Design 
The compact footprint can save space and add functionality to the contemporary eye care 
practice with a smaller optical head and an ergonomically positioned screen.  
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 Easy-to-load printer 
The easy-to-load printer enables simple maintenance. Just drop the paper roll into the 
holder.  

<Specifications> 

Objective Refractometer Mode 

Sphere range 
-25D to +22D 
(0.12D/0.25D) 

Cylinder range 
0D to ±10D 
(0.12D/0.25D) 

Axis range 
0°to 180° (in 1°or 
5°steps) 

Minimum measurable pupil diameter φ2.0mm 

Others 
PD measurement range 

20-85mm in 1mm 
step 

Output RS-232C/ USB 1.1 

<Other Specifications> 

Dimensions 288(W) × 509(D) × 432-462(H)mm 

Weight 19.6kg 

Power Supply 100-240V AC, 50/60Hz, 60VA 
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 กระโหลก 

 Compu Vision CV-5000/1 Dial Controller KB-50 

 

 
 
 Topcon's new CV-5000 automatic phoropter head sets new quality standards. Fast lens 
rotation provides comfort for user and patient. Compact and contemporary design enhances 
professional image. Also, for enhanced patient care, CV-5000+KB-50 provides unique features to 
assist patient consultation. 
 
Compu Vision CV-5000 

 ■ Compact, open and contemporary design 
   A 50% volume reduction compared to previous models allows the operator to 
monitor the patient's expression during the refraction. The contemporary design is appealing to 
both users and patients and emphasizes the professionalism of the user. 
  ■ High speed lens disc rotation 
Efficient lens disc rotation reduces ocular stress as well as confusion for the patients and the 
refraction time is reduced. The lens disc rotation speed has been increased 50% compared to 
previous models... 
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 ■ Illumination comes as standard 
   Four LEDs provide bright illumination of the near test chart. The use of external 
illumination is no longer required. 
  
 ■ Tilting function for near vision tests 
   To provide a natural reading position during the near tests, the CV-5000 head can 
be tilted. The tilting angles can be fixed in a wide range of angles. 
1 Dial Controller KB-50 
 
 ■ Large 10.4 inch color LCD touch screen 
   The worlds largest touch screen provides clear display of examination data. User 
friendliness has improved dramatically compared to previous models. The highest operation 
comfort level is achieved by using this large and clear screen.\ 
 

 
 
 ■ Easy-to-understand layout 
T   he newly designed display offers the best in user friendliness. All relevant data can 
be viewed at a glance. The display layout can be modified to the users preference. 
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 ■ Multiple “HELP” function 
   By just the touch of a button the HELP display is activated. HELP provides useful 
information on the selected test. A simplified (short text) or an advanced (longer text) 
HELP display can be selected. 

 
 
 ■ Dial navigation function 
   On request the dial navigation function is available. Dial navigation indicates the 
rotation direction of the 1-dial according to the responses of the patient. Comfort at its best! 
 

 
 
 ■ Your own chart pages. 
   Chart selection is operated through five tab pages in the touch panel. Next to the 
conventional charts for Topcon chart projectors, the defined charts can be implemented. The 
layout of the five tab pages can be defined by the user. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 124

■ Other beneficial features 
  -  Reduced number of operation buttons on the KB-50 improves the ease-of-use. 
  -  Performs complete optometric extension program-American 21step routine. 

 ■ Sales support function 
   KB-50 provides a sales support function, through which the operator can advise 
the customer which type of lens is most beneficial to fulfill their needs. Clear images display the 
view for different lens types, like: single vision, mid-range progressive and full range progressive 
lenses. Lens type selection is made easier and more time saving. 
 
 ■ Customer Information 
   Customers like to know what happens in their eyes and why they need corrections. 
The animated customer information provides clear imagination to a customer. 
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เคร่ืองวัดกําลังเลนส 

  Computerized Lensmeter CL-200 

 

 

  Green Light Reading Beam 
   The CL-200 incorporates a newly developed green light reading beam. With this 
ISO 7944 complying feature, ABBE compensation is no longer required. The TOPCON CL-200 
is the first computerized lensmeter to offer this ISO compliant feature that enhances measurement 
precision.  
 
  Smart Design, Consistent Results 
   Ingenuity in the CL-200 design presents for a slim, modern look while providing 
consistent and reliable results.  
 
  Comfortable Operation 
   The viewing of the LCD screen covers a 75 degree angle of observation allowing 
clear, comfortable readings from virtually any position regardless of the operator's height. A 
conveniently located knob permits the brightness of the screen to be adjusted to best suit the 
working environment.  
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  New Color LCD Screen 
   The wider, newly designed color LCD simplifies the interpretation of the readings, 
even with progressive lenses. The dynamic color measuring graphics show the ADD values as 
they are being measured providing better control and ease of use.  
 
  New Lens Table 
    The magnetically operated lens table slides smoothly for easy and comfortable 
lens reading. Even when measuring small progressive lenses with a near point close to the edge, 
its smart and minimal design makes measurement of all types of lenses fast and easy.  
 
  Contact Lens Measurement 
   Soft and hard contact lenses can easily and comfortably be measured using the CL-
200 lens plate and ring accessories that come standard with the instrument.  
 
  Models 
   The CL-200 comes in a variety of models to accommodate the needs of all 
practitioners: CL-200 without printer (CL-200), CL-200 with printer (CL-200P), and CL-200 
with printer and PD measurement (CL-200PD).  
 
  Fast, Easy to Load Printer 
   Just drop the roll of paper in the printer receptacle and the quick and quiet printer 
is ready to work! Uncomfortable threading or sliding of the printing paper is avoided.  
 
  Small and Convenient Accessory Box 
   A conveniently located compartment in the back of the instrument provides space 
to store accessories, ink cartridges and paper.  
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<Specifications> 

Measurement range 

Sphere 0 to ± 25D (0.01/0.12/0.25D steps) 

Cylinder 0 to ± 10D (0.01/0.12/0.25D step) 

Axis 1° to 180°(1°step) 

Addition 0 to + 10D (0.01/0.12/0.25D steps) 

Prism 0 to 10△ (0.01/0.12 /0.25D steps) 

Cylinder Mode MIX/-/+ 

Prism Mode 
X-Y (OrthogonalCoordinates), P-B (Polar Coordinates), 
No Display 

Lens Detection SINGLE/PROGRESSIVE/AUTO 

Light Source Green 

Wavelength Criterion e-line/d-line with ABBE compensation 

Lens Diameter φ5 to 100mm 

Screen 5.7inch / 320×240 dots Color 

Data Display 
S, C, A, P, Add, R/L 
Bar-meter, distance Rx, Add power 

PD measurement Range 50-90mm (on PD model only) 

External Interface RS232C×2, USB(2.0)×1 

Power Supply 100-240V / 50VA (Auto Shut-off in 10 minutes) 

Dimensions 200(W) × 220(D) × 410(H) mm 

Weight Approx. 4kg 

Drop-in fast Printer Thermal Printer 
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Lensmeter LM-8/8C 

 

 
 
  High and wide field eyepoint eyepiece 
   The newly designed eyepiece minimises shading effect. Thanks to easy 
conformation of internal scale and target observation as well as irritation free measurement.  
 
  Clear visualisation of internal axis scale 
   The new optics of the LM-8 enhances the internal axis scale allowing for use even 
in a dark room. 
 
  Clearly visible marking spots 
   A newly designed long life cartridge type spotting device makes marking easier 
and clearer. This ball-point pen style cartridge provides sharp and clear marks on the lens to make 
final blocking procedure simple. Replacing the cartridge is very easy and clean. 
* Conventional ink pad system is still available as an option.  
 
  Dry battery operated LED light 
   Almost eternal life LED light source eliminates the need of bulb replacement.  
The modern and stylish wireless design means flexibility in fitting the LM-8 into any 
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environment you desire without having to install additional power outlets.  
AC adaptor is also available as an optional accessories.  
 
  Contact lens measurement 
   Both soft and hard contact lens can be measured by putting the telescope body to 
upright position.  
 

Prism compensator (Optional Accessories) 
   An optional prism compensator is also available to measure the prismatic lens 
from 5 prism diopter to 14 prism diopter in 1 diopter step.  
 

<Specifications> 

  LM-8 LM-8C 

Target 
Topcon's Original Cross Line Target 
AO Type Target 

Corona 
Target 

Scale Reading Internal 

Vertex Power Scale 0 to ± 25 diopters 

Vertex Power Scale Graduation 0.125D up to ± 5D / 0.25D above ± 5D 

Prism Diopter Scale 0 to 6 prism diopters 1△ graduations 

Eyepiece Adjustment +3 to -5 diopters 

Lens Diameter 24mm to 90mm in diameter 

Tilt Angle 0 to 90 degree, freely adjustable 

Light Source LED 570nm 

Dimentions 160(W) × 420(D) × 310(H)mm 

Weight Approx. 4.0kg 

Power Source 
Battery operated (1.5V sizeD×2)  
Auto shut off 5 min. 
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สไลต 
 

 Auto chart projector ACP-8 

 

 
 The TOPCON ACP-8 EM/R/MC Auto Chart Projector provides improved sharp and 
clear image projection and fast chart rotation. A cordless remote controller allows instant 
projection of the 30 test charts at a rate of 0.03 seconds per frame. 
In addition, the ACP-8 can offer 3×5 character charts with a wide projection size (330×70) for 
fast and efficient testing.  
 
  Program Settings 
   The ACP-8 EM/R/MC can be programmed to project a specific sequence of charts 
for maximum flexibility and refraction ease.  
 
  Single Character Masking 
   The versatile masking capabilities of the ACP-8 EM/R/MC allow projection of a 
single character at a time.  
 
  Coupled with CV-3000 
   The ACP-8 EM/R/MC can be remote controlled directly with the TOPCON 
Compu Vision CV-3000 remote controller.This combination allows the operator to quickly and 
easily access all functions for general visual examination.  
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<Specifications> 

Refracting distance 2.9 to 6.1m 

Variable focus projection distance 2.9 to 7.1m (ACP-8 R only) 

Projection magnification 30× (in 5m refraction) 

Projection size 330 × 270mm, 300mm dia. 

Number of charts 30 

Chart change-over 1 frame / 0.03 sec. 

Number of masks 
Open 1, Horizontal line 5, Vertical line 8, Single isolation 
21, R&G 1 

Mask change-over 1 frame / 0.02 sec. 

Program step 2 type, Max. 30 steps available 

Projection lamp 12V 50W (Halogen lamp) 

Automatic shut-off After 10 minutes 

Electricity AC 120, 220, 230, or 240V, 50/60Hz 

Power consumption 80VA 

Dimensions 226(W) × 300(D) × 245(H)mm 

Weight 6.0kg 

 
ท่ีมา : 

www. topcon.co.th   เขาวันท่ี 18/02/10 
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ตารางท่ี 16  ใบสรุปขอมูลสถิติรายการขายสินคา เดือน………………….ป………….... 
 

รายการ ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา 
แวนตา                         
สายตา             
กันแดด                         

ระดับราคา                         
ไมเกิน  2000                         

2000-5000                         
5000 ข้ึนไป                         

เพศ                         
ชาย                         
หญิง                         

อายุระบุ                         
สไตล                         
ทํางาน                         
วัยเรียน                         
นักกฬีา                         

ดาราเกาหลี                         
ญ่ีปุน                         

ฮอลลีวูด                         
ชุดยีนส                         
ชุดลําลอง                         

ระบุ                         
ระบุ                         

เลนส                         
ระบุ                         
ระบุ                         
ระบุ                         
ระบุ                         
ระบุ                         
ระบุ                         
คอนแทคเลนส                         
ระบุ                         
ระบุ                         
ระบุ                         
ระบุ                         
ระบุ                         
ระบุ                         
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ราคาขาย
(บาท) 

 

ตารางท่ี 17  บัญชีหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ  สาขาท่ีโอน …….……./สาขาท่ีรับโอน…………….   
วันท่ี…….......………………… 

 

 
รายการสินคา 

 
รหัสสินคา 

 
จํานวน 

 
งวดท่ีครบชําระเงิน 

 
ราคาตนทุน 

 
สวนลด 

 

 

       
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
   รวมสุทธิ       
       

ลงช่ือผูโอน   
ลงช่ือผูรับโอน       
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ใบเก็บขอมูลลูกคา 
 
วันท่ี………………………………………… 
 
ช่ือ…………………………………………………. เพศ…………………….. อาย…ุ…………...ป 
 
อาชีพ……………………………………..…. 
 
สินคาท่ีซ้ือไปประเภท………………………………. ยี่หอ ………..………..จํานวน……………… 
 
ระดับราคา  

ไมเกิน 2,000 บาท 
2,000-5.000 
5.000 ข้ึนไป 

 
ลักษณะเดนของสินคา………………………………………………………………………………. 
 
mobile phone……………………………………………………………………………………….. 
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ประวัติผูวิจัย 
 

 
ชื่อ-สกุล         นายพลวีร    เกิดโภคา 

ท่ีอยู         90 หมู 8  ถนนบานใหมซอย 6  ตําบลบางแขม  อําเภอเมือง  
    จังหวดันครปฐม 73000  โทร.034 - 960607 

ท่ีทํางาน         บมจ.หลักทรัพยคันทร่ีกรุป สาขานครปฐม  
    เลขท่ี 216/2  หมู 8 ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง

จังหวดันครปฐม   
    73000   
                                          โทรศัพท  (034) 272800-6 

ประวัติการศึกษา  
          พ.ศ. 2534  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
         จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
          พ.ศ. 2551       ศึกษาตอระดบัปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
          พ.ศ. 2534-2537 เจาหนาท่ีบริหารจัดซ้ือ บริษัทโตโยตา มอเตอรประเทศไทย จํากดั 
          พ.ศ. 2538-2542 เจาหนาท่ีการตลาด บลจ.รวมเสริมกิจ (มหาชน) 
          พ.ศ. 2543-ปจจุบัน ผูอํานวยการ บมจ. หลักทรัพยคันทร่ีกรุป สาขานครปฐม  
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