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คําสําคัญ : แผนธุรกิจ / รานขายเสื้อชั้นใน

    อุทัยทิพย ตรีรัตนธนากุล : แผนธุรกิจ รานขายเสื้อชั้นในสําหรับผูที่ไดรับการผาตัด
มะเร็งเตานม “BRAVO” อาจารยที่ปรึกษา : อาจารยสุกัญญา เลิศสุโภชวณิชย. 92 หนา.

บทสรุปผูบริหาร
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากในปจจุบันสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยอยางยากที่จะหลีกเลี่ยง สารกอ

มะเร็งที่มีมากขึ้นทั้งในอากาศ แสงแดด รังสีแกมมา และคลื่นความรอน รวมไปถึงวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยที่แตกตางไป
จากในอดีต โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการรับประทานอาหารที่แปรรูปไปจากวัตถุดิบดั้งเดิม ซึ่งลวนเปนสาเหตุทํา
ใหผูหญิงตองเจ็บปวดกับอาการผิดปกติของอวัยวะตางๆในรางกายกันมากขึ้น ไมวาจะเปนมะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งรังไข เปนตน ในประเทศไทยโรคมะเร็งเตานมเปนหนึ่งในโรคที่ผูหญิงไทยเปนมากที่สุด และการรักษาสวนใหญก็จะใช
วิธีการผาตัด ทําใหผูที่ตองสูญเสียเตานมไปไมวาจะ 1 หรือ 2 ขาง เกิดความไมมั่นใจทั้งในเรื่องการแตงตัวและการใช
ชีวิตประจําวัน จึงทําใหกลุมผูหญิงที่สูญเสียเตานมไปมีความตองการชุดชั้นในที่มีรูปแบบพิเศษ ซึ่งหุนสวนจัดการของกิจการ
ตระหนักถึงปญหาตรงจุดนี้เปนอยางดี เนื่องจากมีญาติที่ไดรับการผาตัดเตานมไป ดวยเหตุนี้รานขายเสื้อชั้นใน BRAVO จึง
เกิดขึ้น เพื่อจําหนายเสื้อชั้นในพิเศษสําหรับผูที่ผาตัดเตานมมา ในลักษณะของหางหุนสวน ซึ่งมีผูรวมลงทุนจํานวน 3 คน คือ 
นางสาวอุทัยทิพย ตรีรัตนธนากุล  นางสาวอัญชลี ตรีรัตนธนากุล และแพทยหญิง ศิมันตรา ปลันธ ซึ่งผูเปนหุนสวน 1 ใน 3 เปน
ผูมีความรูและเชี่ยวชาญในเรื่องของชุดชั้นในเปนอยางดี เนื่องจากเคยทํางานในวงการชุดชั้นในมากอน

กลุมลูกคาหลักของกิจการจะเปนผูหญิงที่ไดรับการผาตัดเตานมมาหรืออยูระหวางการรักษา มีอายุ 41-46 ป มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 11,001-15,000 บาท และสวนใหญมีอาชีพรับราชการ อาศัยอยูในกรุงเทพฯ เนื่องจากสินคาของกิจการเปนสินคา
ที่มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นลูกคาที่มีรายไดอยูในกลุมนี้จึงจะมีความสามารถในการซื้อสินคาได และมีปริมาณ
คอนขางมาก

กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ กิจการมีผลิตภัณฑใหเลือกหลายรูปแบบ มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆอยูเสมอ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค อีกทั้งยังเปดโอกาสใหลูกคาสามารถสั่งตัดสินคาในรูปแบบที่ตองการได

กลยุทธทางดานราคา เนื่องจากผลิตภัณฑของกิจการอยูในขั้นแนะนํา กิจการจึงตั้งราคาผลิตภัณฑตามความเหมาะสม 
โดยอาศัยขอมูลพื้นฐานจากการสํารวจแบบสอบถาม

กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย กิจการใชชองทางการจัดจําหนายที่รานในสถาบันมะเร็งแหงชาติเปนหลัก ซึ่ง
เปนศูนยรวมของผูปวยโรคมะเร็งเตานมที่ใหญที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร

กลยุทธทางดานสงเสริมการตลาด กิจการทําการประชาสัมพันธรานแบบแจกใบปลิวในชวงกอนเปดราน จากนั้นจะ
มีการจัดทําคูปองสะสมแตม บัตรสมาชิก และออกงานแสดงสินคาในเดือนรณรงคมะเร็งเตานม

ดังนั้นจึงไดจัดทําแผนธุรกิจฉบับนี้ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ในวงเงิน 1,146,500 บาท ซึ่งเปนเงินที่
ไดรับจากหุนสวนและกูยืมจากธนาคาร เพื่อการเตรียมการ รวมทั้งการซื้ออุปกรณ เครื่องมือในการขายสินคา และรถยนต

ทั้งนี้คาดวาในดานผลตอบแทนของการลงทุนครั้งนี้จะมีระยะเวลาคืนทุน 2 ป 4 เดือน โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิของ
การลงทุนเทากับ 1,186,112.62 บาท และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนเทากับ 39%

คณะวิทยาการจัดการ                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร                           ปการศึกษา   2551
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กิตติกรรมประกาศ

กกกกกกกกแผนธุรกิจเลมนี้สําเร็จไปดวยดี ดวยความอนุเคราะหและชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน 
ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ อาจารยสุกัญญา  เลิศสุโภชวณิชย อาจารยที่ปรึกษาแผนธุรกิจ ที่ให
ความอนุเคราะหในการใหคําแนะนําปรึกษา ใหความรู แนวคิด ขอคิดเห็น ตลอดจนตรวจทานแกไข
เปนอยางดียิ่งจนแผนธุรกิจนี้สําเร็จไปดวยดี
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยกริช  โพธิสุวรรณ สาขาวิชา
ศัลยศาสตรศีรษะ คอ และเตานม ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใหความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานมและวิธีการรักษา ทําใหผูศึกษามีความ
เขาใจเกี่ยวกับโรคนี้ดียิ่งขึ้น 
กกกกกกกกขอขอบพระคุณพยาบาลและเจาหนาที่ของสถาบันมะเร็งแหงชาติทุกทาน ที่ใหความ
รวมมือกับผูศึกษาในการเขาไปแจกแบบสอบถามกับผูปวยโรคมะเร็งเตานม โดยเฉพาะคุณณัฐธิศา 
แสงไกร พยาบาลวิชาชีพ หัวหนาแผนกคลินิกศัลยกรรมและเตานม ที่ใหคําแนะนําดีๆ เกี่ยวกับการ
เก็บขอมูลอยางมีประสิทธิภาพจากผูปวยโรคมะเร็งเตานม
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ คุณยุพิน จิตรไพบูลย หัวหนากลุมแมบานบางพระสามัคคี (ยกทรงแปด
ริ้ว) ที่ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการผลิตเสื้อชั้นในแบบคอกระเชาจากผาลูกไม และใหชมขั้นตอนการ
ผลิตเสื้อชั้นในจากผาลูกไมอยางใกลชิด
กกกกกกกกขอขอบคุณครอบครัวของผูศึกษา ที่คอยใหกําลังใจและใหความชวยเหลืออยูเสมอ
ตลอดระยะเวลาในการทําแผนธุรกิจครั้งนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
กกกกกกกกประโยชนและคุณคาอันพึงมีจากแผนธุรกิจเลมนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ
บิดา มารดา ครู อาจารย ผูประสิทธิประสาทวิชาความรู วางรากฐานการศึกษาแกผูศึกษา และ
ขอขอบพระคุณผูมีสวนรวมทุกทาน
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บทที่ 1
วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ

กกกกกกกกเปนการนําเสนอแผนธุรกิจนี้ตอสถาบันการเงินหรือธนาคาร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
กกกกกกกก1.  ใชเปนแนวทางสําหรับการดําเนินธุรกิจ
กกกกกกกก2.  นําเสนอแนวคิดการลงทุนในธุรกิจเสื้อชั้นในสตรีสําหรับผูที่ไดรับการผาตัดเตานม 
กกกกกกกก3.  เพื่อขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อในการประกอบธุรกิจ
กกกกกกกก4.  เพื่อหาผูรวมลงทุน
โดยกิจการใชสินทรัพยสวนตัวเปนหลักทรัพยในการค้ําประกัน
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บทที่ 2
ความเปนมาของธุรกิจ

แนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ
กกกกกกกกแมโลกจะกาวสูยุคไอที มีเทคโนโลยีที่กาวล้ํามากกวาในอดีต แตสิ่งเหลานี้กลับมีสวน
สําคัญตอการบั่นทอนชีวิตมนุษย เพราะผลพวงทั้งหลายที่ทําใหโลกกาวหนา (ทางวัตถุ) เปนสิ่งที่ทํา
ใหสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก และสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยอยางยากที่จะ
หลีกเลี่ยง สารกอมะเร็งที่มีมากขึ้นทั้งในอากาศ แสงแดด รังสีแกมมา และคลื่นความรอนก็เปนผล
อีกอยางหนึ่งที่มาจากความกาวหนาของน้ํามือมนุษย นอกจากนี้วิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยก็ได
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากจึงทําใหโรครายชนิดนี้เพิ่มขึ้นอีกเชนกัน โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ การดื่ม
สุรา และการรับประทานอาหารที่แปรรูปไปจากวัตถุดิบดั้งเดิม 
กกกกกกกกเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จึงทําใหผูหญิงยุคใหมมีบทบาททางสังคมมากขึ้น มุมหนึ่งที่
อยูนอกบานตองสวมบทบาทเปนสาวทํางานหรือเวิรคกิ้งวูแมน ที่วันๆตองยุงอยูกับตารางงานที่
มากมาย ครั้นเมื่อกลับถึงบานก็ตองเปลี่ยนบทบาทมาเปนทั้งภรรยาและคุณแมที่ตองดูแลทุกคนใน
ครอบครัว ดวยบทบาทและหนาที่ดังกลาว ทําใหผูหญิงยุคใหมมีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองนอยลง 
สงผลใหมีไลฟสไตลที่เปลี่ยนไปดวย โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน หลายคนไมมีเวลาในการ
พิถีพิถันเลือกอาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพ จึงเลือกที่จะรับประทานอาหารนอกบาน อาหาร
สําเร็จรูป หรือไมก็อาหารฟาสตฟูดที่อุดมไปดวยแปงและไขมันสูง
กกกกกกกกนอกจากนี้ ยังรวมถึงการไมมีเวลาพักผอนหยอนใจ ไมคอยไดกําลังกาย และมี
ความเครียดสะสม จนเปนสาเหตุทําใหผูหญิงตองเจ็บปวด กับอาการผิดปกติของอวัยวะตางๆ ใน
รางกายกันมากขึ้น ไมวาจะเปนมะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข เนื้องอกที่กลามเนื้อ
มดลูก และเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ เปนตน
กกกกกกกกสําหรับประเทศไทย โรคมะเร็งเตานมเปนหนึ่งในโรคที่ผูหญิงไทยเปนมากที่สุด และ
การรักษาสวนใหญก็จะใชวิธีการผาตัด ทําใหผูที่ตองสูญเสียเตานมไปไมวาจะ 1 หรือ 2 ขาง เกิด
ความไมมั่นใจทั้งในเรื่องการแตงตัวและการใชชีวิตประจําวัน จึงทําใหกลุมผูหญิงที่สูญเสียเตานม
ไป มีความตองการชุดชั้นในที่มีรูปแบบพิเศษ เพราะหลังจากผูปวยทําศัลยกรรมทางการแพทยดวย
การผาตัดหนาอกออกไปแลว ภาพลักษณของผูปวยควรจะกลับมาสมบูรณแบบเหมือนคนปกติ 
ไมใชตองมานั่งวิตกกังวลกลัวใครจะรูวาไปผาตัดเตานมมา
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กกกกกกกกปจจุบัน เสื้อชั้นในสําหรับผูที่ไดรับการผาตัดเตานม เนื่องจากเปนโรคมะเร็งเตานมนั้น
ยังไมคอยมีผูผลิตรายใดใหความสนใจมากนัก ทําใหผูที่ผาตัดเตานมมาคอนขางมีความลําบากใน
การแตงกายมากพอสมควร เพราะหนาอกของผูหญิงจัดวาเปนจุดเดนของรางกาย ถาหากขาดหายไป
ก็อาจทําใหเสียภาพลักษณ และความมั่นใจไปได ซึ่งหุนสวนจัดการของกิจการตระหนักถึงปญหา
ตรงจุดนี้เปนอยางดี เนื่องจากมีญาติที่ปวยเปนโรคนี้ และไดรับการผาตัดเตานมมาเหมือนกัน จึงทํา
ใหเขาใจในความรูสึกของคนกลุมนี้มากพอสมควร
กกกกกกกกดวยเหตุนี้ รานBRAVOจึงริเริ่มออกแบบเตานมเทียม และรับสั่งตัดชุดชั้นในสําหรับ
ลูกคากลุมนี้โดยเฉพาะ เพื่อสรางความมั่นใจในการสวมใสชุดชั้นนอกใหกับพวกเขาเหลานั้น 
นอกจากนี้ กิจการยังมีเสื้อชั้นในสําเร็จรูปที่เหมาะสําหรับผูที่ตองการความสะดวกรวดเร็ว หรือผูที่
สูญเสียเตานมไปเพียงเล็กนอย โดยรานของกิจการตั้งอยูในสถาบันมะเร็งแหงชาติ เพื่อเปนการ
สะดวกในการเลือกซื้อสินคา และตอบสนองความตองการของผูที่มีลักษณะเฉพาะเหลานี้ ซึ่งสินคา
ของกิจการจะเนนที่คุณภาพของผลิตภัณฑมากที่สุด เพราะเสื้อชั้นในนอกจากจะสวมใสเพื่อความ
สวยงามแลว ยังเปนเหมือนผิวหนังชั้นที่สอง หากสวมใสไมสบาย ความสวยงามที่เห็นอาจหมด
ความหมาย

รายชื่อหุนสวน และสัดสวนการถือครอง
ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อหุนสวน และสัดสวนการถือครอง

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สัดสวน (%)
1. นางสาวอุทัยทิพย   ตรีรัตนธนากุล 50
2. นางสาวอัญชลี   ตรีรัตนธนากุล 30
3. พญ. ศิมันตรา   ปลันธ 20

ประวัติของหุนสวน
กกกกกกกก1. นางสาวอุทัยทิพย   ตรีรัตนธนากุล อายุ 22  ป
กกกกกกกกการศึกษา 
กกกกกกกกกกกกกกกกระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กกกกกกกกประสบการณทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกกป พ.ศ. 2551 ฝกงานที่บริษัท ไทคูน - แบรนดเอจ โฮลดิ้ง จํากัด  แผนกกอง
กกกกกกกกบรรณาธิการนิตยสารแบรนดเอจ
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กกกกกกกกผลงาน / ความสามารถ / รางวัลที่ไดรับ
กกกกกกกกกกกกกกกกป พ.ศ.2550 เขารับการฝกอบรมการออกแบบชุดชั้นในสตรีที่สถาบันเอก
กกกกกกกกชานซ   
กกกกกกกกกกกกกกกกป พ.ศ. 2551 เขารวมการสัมมนาในโครงการ “วาโกโบวชมพู สูมะเร็งกก
กกกกกกกกเตานม” ใหความรูโดยศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยกริช โพธิสุวรรณ กกกก
กกกกกกกกผูเชี่ยวชาญดานมะเร็งเตานม วันที่ 11 ตุลาคม 2551 ณ ศูนยการคา Central World

กกกกกกกก2. นางสาวอัญชลี   ตรีรัตนธนากุล อายุ 50  ป
กกกกกกกกการศึกษา 
กกกกกกกกกกกกกกกกระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร สาขาสิ่งทอก
กกกกกกกกและเครื่องแตงกาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กกกกกกกกประสบการณทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกกพ.ศ.2539 - 2542  บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) ตําแหนงพนักงานกกกก
กกกกกกกกออกแบบชุดชั้นในสตรี
กกกกกกกกกกกกกกกกพ.ศ.2543 - ปจจุบัน บริษัท ไทยวาโก ตําแหนงหัวหนาพนักงานออกแบบ
กกกกกกกกชุดชั้นในสตรี
กกกกกกกกผลงาน / ความสามารถ / รางวัลที่ไดรับ
กกกกกกกกกกกกกกกกไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบจากโครงการ “Thailand Student กกกก
กกกกกกกกFashion Project Award 1995”
กกกกกกกกกกกกกกกกมีประสบการณในสายงานออกแบบชุดชั้นในสตรีมากวา 10 ป โดยมกีกกก
กกกกกกกกความรูเรื่องผา และวัสดุตกแตงชนิดตางๆ ที่นํามาใชในอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีเปน
กกกกกกกกอยางดี

กกกกกกกก3. พญ. ศิมันตรา   ปลันธ อายุ 27  ป
กกกกกกกกการศึกษา 
กกกกกกกกกกกกกกกกระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี กกกกกกกกกก
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยมหิดล
กกกกกกกกประสบการณทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกกป พ.ศ. 2547 ถึงปจจุบัน แพทยแผนกศัลยกรรมและผิวหนัง โรงพยาบาลกก
กกกกกกกกรามาธิบดี
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ขั้นตอนการเริ่มดําเนินงาน
ตารางที่ 2 แสดงขั้นตอนการเริ่มดําเนินงาน

ลําดับ รายการดําเนินงาน ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระยะเวลาที่คาดวา
จะแลวเสร็จ

1. หาทําเลที่ตั้ง 1 เดือน 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2551
2. กอสราง 3 เดือน 1 ม.ิย. - 1 ก.ย. 2551
3. ตกแตงภายใน 2 สัปดาห 2 ก.ย. - 16 ก.ย. 2551
4. จัดซื้ออุปกรณและเครื่องมือตางๆ
5. รับสมัครและคัดเลือกพนักงาน 2 เดือน 17 ก.ย. - 17 พ.ย. 2551
6. ฝกอบรมพนักงาน 1 เดือน 18 พ.ย. - 18 ธ.ค. 2551
7.  ผลิตสินคา 1 เดือน 19 ธ.ค. 2551 - 19 ม.ค. 2552
8. ประชาสัมพันธราน 2 เดือน 19 ธ.ค. 2551 - 19 ก.พ. 2552
9. เปดดําเนินกิจการ 20 ก.พ. 2552

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 เดือน 2 สัปดาห
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บทที่ 3
การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการวิเคราะหตลาด

สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด
กกกกกกกกจากขอมูลลาสุดป 2550 โรคมะเร็งไดคราชีวิตคนทั่วโลก ถึง 7.9 ลานคนตอป หรือรอย
ละ 13 ของผูเสียชีวิตทั้งหมด ถือเปนสาเหตุการตายอันดับ 1 ของโลก และมีแนวโนมเพิ่มตอเนื่อง 
คาดวาจะเพิ่มเปน 9 ลานคน ในป 2558 และเพิ่มเปน 11.4 ลานคน ในป 2573 ซึ่งมะเร็งที่เปนสาเหตุ
หลัก คือ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งเตานม ตามลําดับ ซึ่ง
ผูชายจะเปนมะเร็งปอดมากที่สุด สวนผูหญิงจะเปนมะเร็งเตานมมากที่สุด  (องคการอนามัยโลก 
2550)
กกกกกกกกสําหรับประเทศไทย โรครายชนิดนี้ไดคุกคามชีวิตคนไทยสูงเปนอันดับ 1 เชนกัน มี
ยอดการตาย สูงถึง 50,000 คนตอป เรียกวาเปนไปตามกระแสโลก ซึ่งนาเปนหวงอยางมาก เพราะ
แนวโนมของผูปวยโรคมะเร็งมีมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อดูจากสถิติในป 2542 พบวา มีผูเสียชีวิตจากมะเร็ง 
36,091 คน  เพิ่มเปน 49,862 คน ในป 2546  และ 52,062 ในป 2549 เฉลี่ยแลวคนไทยเสียชีวิตดวย
โรคมะเร็งชั่วโมงละ 6 ราย โดยมะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดีเปนสาเหตุหลัก รองลงมาเปนมะเร็ง
ปอด มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูก ตามลําดับ  (กระทรวงสาธารณสุข 2549)
กกกกกกกกจากสถิติโรคของกรมการแพทย พบวา ในประเทศไทยมีผูปวยโรคมะเร็งเตานม ป 2548 
จํานวน 1,520 ราย ป 2549 จํานวน 2,539 ราย และ ป 2550 จํานวน 5,054 ราย จะเห็นไดวามีจํานวน
ผูปวยโรคนี้เพิ่มมากขึ้นทุกป โดยสาเหตุสวนใหญมาจากการมีสารกอมะเร็งมากขึ้นในสิ่งแวดลอม 
และมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และ
การรับประทานอาหารที่ทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้น (กรมการแพทย 2551)
กกกกกกกกสําหรับในป 2551 ผูปวยมะเร็งเตานมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดการณวา 
ผูปวยมะเร็งเตานมรายใหมจะเพิ่มเปน 12,000 ราย แซงหนามะเร็งปากมดลูก  จึงทําใหตลาดของ
สินคาที่ผลิตขึ้นมาสําหรับผูปวยโรคมะเร็งเตานมมีโอกาสเติบโตเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย (สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ 2550)
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กกกกกกกกในปจจุบัน มีผูผลิตที่ใหความสนใจกับผูบริโภคกลุมนี้ไมมากนัก โดยมีผูผลิตที่สําคัญ
ในอุตสาหกรรมเสื้อชั้นในสําหรับผูผาตัดมะเร็งเตานม คือ Wacoal และ WIENNA โดย Wacoal ได
จัดทํา WACOAL BODY CLINIC เพื่อรับบริการสั่งตัดชุดชั้นในใหกับผูที่สูญเสียเตานมไปจากการ
ผาตัด หรือมีปญหาทางดานสรีระโดยเฉพาะ สวน WIENNA ก็ไดจัดทํา WIENNA CURVE & 
CARE CLINIC ขึ้นมาเพื่อใหคําแนะนํา และรับสั่งตัดพิเศษสําหรับผูที่หาซื้อ Cup Size ปกติไมได 
และผูผาตัดมะเร็งเตานม นอกจากนี้ก็ยังมีรานตัดเสื้อชั้นในที่รับสั่งตัดเสื้อชั้นในตามพื้นที่ตางๆ อยู
บาง แตรานเหลานั้นก็ไมสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะของคนกลุมนี้ไดอยางแทจริง
กกกกกกกกอยางไรก็ตาม ผูปวยที่ไดรับการผาตัดเตานม ก็ยังคงมีความตองการเสื้อชั้นในที่มี
ลักษณะเฉพาะนี้เพิ่มมากขึ้นทุกปตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูปวยโรคนี้ การที่กิจการจะเขา
มาทําธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทนี้จึงมีความเปนไปไดคอนขางสูง

การแบงสวนตลาด และสวนแบงทางการตลาด
กกกกกกกกกิจการทําการแบงสวนตลาดโดยแบงลูกคาออกเปนสวนยอยๆ ที่แตกตางกัน โดยจะใช
เกณฑในการแบงสวนตลาดดังนี้
กกกกกกกก1.Geographic Segmentation เปนการแบงสวนตลาดตามภูมิศาสตร 
กกกกกกกกลูกคาสวนใหญของกิจการจะอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล เนื่องจากสถานที่ตั้งของ
กิจการอยูในกรุงเทพฯ 
กกกกกกกก2.Demographic Segmentation เปนการแบงสวนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตรโดย
ใชหลักเกณฑดานอายุ และรายได
กกกกกกกกลูกคาของกิจการจะเปนผูที่มีชวงอายุอยูระหวาง 41-46 ป มีรายไดประมาณ 11,001-
15,000 บาทขึ้นไป เนื่องจากสินคาของกิจการเปนสินคาที่มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น 
ลูกคาที่มีรายไดอยูในกลุมนี้จึงจะมีความสามารถในการซื้อสินคาได และมีปริมาณคอนขางมาก ซึ่ง
ในปจจุบันยังไมมีคูแขงที่ผลิตสินคาเสื้อชั้นในสําหรับผูที่ไดรับการผาตัดเตานม ออกมาเจาะตลาด
กลุมนี้โดยเฉพาะ จึงทําใหเปนโอกาสอันดีที่กิจการจะนําเสนอสินคาที่มีความแตกตาง เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในสวนนี้
กกกกกกกก3.Behavioral Segmentation เปนการแบงสวนตลาดตามลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภค 
โดยอาศัยหลักเกณฑดังนี้
กกกกกกกก1) ผูบริโภคที่ใหความสําคัญกับความคุมคา โดยพิจารณาจากคุณคาผลิตภัณฑเมื่อเทียบ
กับราคา
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กกกกกกกก2) ผูบริโภคที่ใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ตองการผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี
เปนหลัก 

แนวโนมทางการตลาด
กกกกกกกกปจจุบันประชากรของประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยประชากรหญิงมี
จํานวน 31,942,305 คน ในขณะที่ประชากรชายมีจํานวน 31,095,942 คน จะเห็นไดวาจํานวนผูหญิง
มีมากกวาผูชาย ดังนั้น ตลาดสินคาสําหรับผูหญิงจึงมีขนาดใหญกวาตลาดสินคาสําหรับผูชาย
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2551)
กกกกกกกกสําหรับโรคมะเร็งเตานม เปนโรคที่เปนปญหาดานสาธารณสุขของผูหญิงทั่วโลก ในแต
ละปจะมีผูปวยเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งวงการแพทยยังไมทราบวามะเร็งเตานมเกิดจากสาเหตุใด 
แตมีขอมูลที่นาสนใจวามะเร็งเตานมพบในผูหญิงสูงอายุมากกวาผูหญิงสาว ในบางรายอาจจะเกิด
จากพันธุกรรมก็ได ประกอบกับในปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําให
รูปแบบการดําเนินชีวิตของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไมวาจะเปนเรื่องของอาหารการกิน โดย
มนุษยเราหันมารับประทานอาหารที่แปรรูปไปจากวัตถุดิบดั้งเดิมหรืออาหารที่มีไขมันมาก ซึ่งสวน
หนึ่งอาจเปนเพราะไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาวตะวันตก จึงทําใหคนไทยปวยเปน
โรคมะเร็งเตานมกันมากขึ้น 
กกกกกกกกนอกจากนี้ยังพบวาผูปวยมะเร็งเตานมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดการณวาในป 
2551 ผูปวยมะเร็งเตานมรายใหมจะเพิ่มเปน 12,000 ราย แซงหนามะเร็งปากมดลูก ซึ่งคาดวามี
ประมาณ8,000ราย (สถาบันมะเร็งแหงชาติ 2550) จึงเห็นไดวาตลาดผลิตภัณฑที่ผลิตออกมาเพื่อ
รองรับผูบริโภคกลุมนี้นาจะเติบโตตามจํานวนผูปวยที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง 

ลักษณะทั่วไปของลูกคา
กกกกกกกกลูกคา คือ กลุมที่สําคัญตอการอยูรอดของทุกกิจการ การวิเคราะหลูกคาจึงเปนหัวใจของ
กิจการ ดังนั้นทางรานจึงใหความสําคัญกับลูกคามาก เนื่องจากพื้นที่บริเวณทําเลที่ตั้งนั้นตั้งอยูใน
สถาบันมะเร็งแหงชาติ ซึ่งเปนศูนยรวมของผูที่ปวยเปนโรคมะเร็งเตานม ทั้งผูปวยรายใหมและ
ผูปวยรายเกาซึ่งเปนผูบริโภคสินคาของกิจการ จึงจําเปนตองเขาใจความตองการของผูบริโภค และ
ชนะใจผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคมีความตองการที่แตกตางกันออกไป ความตองการซื้อของ
ผูบริโภคจึงแตกตางกันตามไปดวย
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กกกกกกกกสินคาของกิจการเปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นลักษณะทั่วไปของลูกคา จะเปน
ผูหญิงที่ไดรับการผาตัดเตานมแลวกําลังอยูในชวงของการดูผลหลังการผาตัด และผูหญิงที่เปน
โรคมะเร็งเตานม ซึ่งกําลังไดรับการรักษา แตยังไมไดผาตัดเตานม  ซึ่งมีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป 

สภาพการแขงขัน
การวิเคราะหสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรม ( Five-Force Model)
1. Internal Rivalry (สภาวะการแขงขันภายในอุตสาหกรรม)
กกกกกกกกตลาดเสื้อชั้นในสตรีปกติ เปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางรุนแรง เนื่องจากมีผูขาย
จํานวนมากราย และสินคาแตละชิ้นจะมีความแตกตางกันนอยมาก การแขงขันจึงตองพยายามสราง
ความแตกตางในดานอื่นๆ เชน บรรจุภัณฑ หรือความหลากหลายของรูปแบบสินคา เปนตน แต
สําหรับตลาดเสื้อชั้นในเฉพาะบุคคล ยังมีคูแขงขันในตลาดไมมากเทาไรนัก เนื่องจากผูประกอบการ
สวนใหญเห็นวาตลาดเสื้อชั้นในสําหรับผูที่ไดรับการผาตัดมะเร็งเตานมมีปริมาณนอยกวา เมื่อเทียบ
กับปริมาณของผูหญิงทั้งหมด ทําใหในตลาดของธุรกิจประเภทนี้มีการแขงขันที่ไมรุนแรง

2. Barrier to Entry (การเขามาแขงขันในอุตสาหกรรมของคูแขงขันรายใหม)
กกกกกกกกการที่จํานวนผูปวยโรคมะเร็งเตานมมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกป จึงอาจจะทําให
ผูประกอบการรายอื่นมองเห็นโอกาสทางการตลาดตรงสวนนี้ และเขามาแขงขันกับกิจการได 
เนื่องจากเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมสูงนัก มีเทคโนโลยีการผลิตไมซับซอน แตอยางไรก็ตาม ธุรกิจ
ประเภทนี้ตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะดาน รวมไปถึงการที่จะสามารถพัฒนาไปสูระดับ
อุตสาหกรรมอยางเต็มตัวจะตองใชเวลา ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และตองมีการ
ลงทุนดานการศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะนํามาใชทําชิ้นสินคาใหมีความ
สบายในการสวมใส จึงทําใหถึงแมจะมีคูแขงเขามาในตลาดมาก ก็ไมสงผลกระทบตอกิจการมาก
นัก

3. Bargaining Power of Buyers (อํานาจตอรองของลูกคา)
กกกกกกกกธุรกิจชุดชั้นในสตรีปกติมีผูประกอบการจํานวนมากราย ซึ่งแตละรายตางก็พยายาม
รักษาลูกคาของตนเองเอาไวใหไดมากที่สุด จึงมีการแขงขันกันทั้งในเรื่องราคาและดีไซนของสินคา 
เพื่อทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ประกอบกับผลิตภัณฑมีความหลากหลายในดาน
รูปแบบ และมีลักษณะไมแตกตางกันมากนัก ทําใหผูบริโภคมีอํานาจการตอรองสูงในการเลือกซื้อ
สินคา แตสําหรับในธุรกิจเสื้อชั้นในสําหรับผูที่ไดรับการผาตัดเตานม มีผูประกอบการจํานวนนอย
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ราย โดยลูกคาสวนใหญตองการเสื้อชั้นในที่สวมใสสบาย และสามารถทําใหตนเองมีความมั่นใจ
เวลาสวมชุดชั้นนอกได อีกทั้งเสื้อชั้นในเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูหญิง จึงทําใหลูกคาไมมีอํานาจ
ตอรองในการเลือกซื้อสินคามากนัก

4. Bargaining Power of Suppliers (อํานาจตอรองของผูจัดหาวัตถุดิบ)
กกกกกกกกเนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเตานมเทียม และเสื้อชั้นในไมไดมีความซับซอน โดย
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสามารถหาไดจากในประเทศ ไมวาจะเปนผา ตะขอ ฟองน้ํา ใยสังเคราะห 
หรือแมกระทั่งอุปกรณตกแตงตางๆ ซึ่งมีผูจําหนายวัตถุดิบอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหผูจําหนาย
วัตถุดิบไมมีอํานาจตอรองกับกิจการมากนัก

5. Threat of Substitutes (สินคาทดแทน)
กกกกกกกกสําหรับสินคาทดแทนเตานมเทียมและเสื้อชั้นในสําหรับผูที่ผาตัดมะเร็งเตานม ก็คือ การ
ผาตัดเพื่อทําทรวงอกเทียม โดยใชเนื้อเยื่อของตัวผูปวยเอง เชน เนื้อเยื่อบริเวณหนาทองหรือแผน
หลัง ซึ่งหลังผาตัดผูปวยจะมีหนาอกใหมที่สวยงามเปนธรรมชาติใกลเคียงของเดิม แตจะมีขอจํากัด
คือ ผูปวยจะตองมีแผลเปนบริเวณหนาทองหรือหลังตรงบริเวณที่เอาเนื้อเยื่อนั้นมา นอกจากนี้ก็ยังมี
วิธีทําทรวงอกเทียมอีก 1 วิธี นั่นก็คือ การผาตัดเพื่อใสถุงน้ําเกลือหรือถุง Silicone วิธีนี้สามารถทํา
ไดงายกวาวิธีแรกและผูปวยใชเวลาพักฟนนอยกวา รวมทั้งไมตองมีแผลเปนในบริเวณอื่นนอกเหนือ 
จากเตานมแตมีขอจํากัดคือ ความสวยงามอาจจะไมเหมือนธรรมชาติ แตจะดูปกติเมื่อใสชุดชั้นใน
กกกกกกกกอยางไรก็ตาม ทั้ง 2 วิธีที่กลาวมา ตองใชเงินเปนจํานวนมากกวาการซื้อเสื้อชั้นในพิเศษ
เฉพาะบุคคล อีกทั้งยังมีผูปวยอีกหลายรายที่มีรายไดไมมากนัก หรือมีคาใชจายในดานอื่นๆมาก 
และผูปวยสวนใหญจะมีบาดแผลจากการผาตัดอยูแลว จึงมักไมตองการมีบาดแผลอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก 
รวมไปถึงอีกหลายๆ เหตุผลที่ทําใหไมสามารถใชวิธีเหลานี้ได จึงทําใหสินคาทดแทนไมมีผลมาก
นักตอกิจการ
กกกกกกกกนอกจากวิธีการผาตัดซึ่งเปนสินคาทดแทนเสื้อชั้นในทางออมแลว ก็ยังมีสินคาทดแทน
ทางตรง ซึ่งก็คือ เตานมเทียมสําหรับผูที่ไดรับการผาตัดเตานม ที่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณได
จัดตั้งกลุมเพื่อนชวยเพื่อนขึ้นมา เพื่อชวยกันเย็บเตานมเทียม นําไปแจกใหกับผูที่ไดรับการผาตัดเตา
นมไดใชกัน แตเตานมเทียมที่ทางกลุมเพื่อนชวยเพื่อนชวยกันตัดเย็บนี้ ไมไดมีขนาดที่เหมาะสมกับ
ผูปวยทุกคน และมีคุณสมบัติเพียงแคพอใชงานไดเทานั้น จึงไมไดเนนถึงความสวยงามและความ
เปนธรรมชาติของผูสวมใส อีกทั้งกลุมเพื่อนชวยเพื่อนก็ทําแคการเย็บเตานมเทียมเพียงอยางเดียว 
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ไมไดมีการตัดเย็บเสื้อชั้นในเพื่อใสเตานมเทียมโดยเฉพาะ ทําใหไมสามารถสรางความมั่นใจใหกับ
ผูปวยไดมากนัก 

คูแขงขัน
กกกกกกกกปจจุบันมีผูผลิตเสื้อชั้นในปกติรายยอยมากรายกระจายอยูทั่วประเทศ แตผูผลิตเสื้อ
ชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคลมีอยูแคเพียงไมกี่รายในตลาด โดยมีคูแขงที่สําคัญ คือ Wacoal และ 
WIENNA แตคูแขงทั้ง 2 รายนี้เจาะกลุมลูกคาระดับบนเพียงอยางเดียว ซึ่งภาวะการแขงขันในตลาด
บน เปนการกระตุนตลาดโดยการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง มีการสรางนวัตกรรมใหมอยูเสมอ แต
ตลาดระดับกลางลงมามีคูแขงขันไมมากนัก โดยสวนใหญก็จะเปนในลักษณะรับสั่งตัดชุดชั้นใน
เฉพาะพื้นที่ใกลเคียงมากกวา จึงทําใหมีชองวางใหกิจการไดเขามาทําตลาดในสวนนี้
กกกกกกกกอยางไรก็ตาม ยังมีอีกหนวยงานหนึ่งที่หันมาใหความสนใจกับผูที่เปนโรคมะเร็งเตานม 
ซึ่งก็คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยไดจัดตั้งกลุมเพื่อนชวยเพื่อนขึ้นมา เพื่อชวยกันเย็บเตานมเทียม 
นําไปแจกใหกับคนที่เปนโรคมะเร็งเตานมที่ตองการ และเนื่องจากวาโครงการนี้ไดนําไปออกใน
รายการผูหญิงถึงผูหญิงจึงทําใหไดรับความสนใจเปนอยางมาก ประกอบกับการที่ชอง 3 ไดจัดพื้นที่
บริเวณชั้นลางของตึกมาลีนนทใหประชาชนผูที่สนใจชวยกันเย็บเตานมเทียมโดยเฉพาะ เพื่อนําไป
บริจาคใหกับผูที่ผาตัดมะเร็งเตานมซึ่งเปนผูยากไร แตอยางไรก็ตาม นี่ก็เปนเพียงแคการเย็บเตานม
เทียมอยางเดียวเทานั้น ไมไดมีการเย็บเสื้อชั้นในที่เอาไวใสเตานมเทียมโดยเฉพาะ ทําใหไมสามารถ
ตอบสนองผูปวยในเรื่องของการแตงกายดวยความมั่นใจได และเตานมเทียมที่เย็บขึ้นมานี้ ไมได
เนนที่ความสวยงามและความเหมาะสม แคเพียงสามารถนําไปใชงานไดชั่วคราวเทานั้น ซึ่งขนาดที่
ไดก็อาจจะไมเหมาะกับบางคน ทําใหไมสามารถสรางความมั่นใจใหกับผูสวมใสไดมากนัก ดวย
เหตุนี้ จึงไมใชคูแขงที่สําคัญของกิจการ
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รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน

การเปรียบเทียบ BRAVO WIENNA Wacoal
ดานสินคา ประกอบดวยเตานม

เทียม และเสื้อชั้นใน
สําหรับผูหญิงที่
ผาตัดเตานม โดยมี
ทั้งแบบสั่งตัด และ
แบบสําเร็จรูป 

เปนชุดชั้นในที่มีครบ
ทุกกลุมสินคา และ
รับสั่งตัดพิเศษสําหรับ
ผูที่หาซื้อ Cup Size
ปกติไมได และผูผาตัด
มะเร็งเตานม โดยลูกคา
จะตองสั่งตัดอยางนอย 
3 ชิ้นขึ้นไป

ประกอบดวยสินคาชุด
ชั้นในสําหรับทุกวัย
และมี Wacoal Body 
Clinic เพื่อบริการ
ผลิตภัณฑสําหรับดาน
ศัลยกรรมตกแตง
เกี่ยวกับสรีระ  ซึ่งเปน
บริการรับสั่งตัดชุด
ชั้นในพิเศษเฉพาะ
บุคคลสําหรับผูมี
โครงสรางสรีระพิเศษ 
โดยลูกคาจะตองสั่งตัด
อยางนอย 3 ชิ้นขึ้นไป

ดานราคา ตั้งราคาสินคาใน
ระดับปานกลาง 
เพื่อใหกลุมเปาหมาย
ระดับลางถึงปาน
กลางสามารถซื้อ
สินคาได โดยราคา
สินคาจะอยูที่ 200 -
550 บาท

ตั้งราคาสินคาอยูใน
ระดับสูง และเนน
ลูกคาระดับบน โดย
ราคาสินคาจะอยูที่
600 - 1,000 บาท

ตั้งราคาสินคาอยูใน
ระดับสูงถึงสูงมาก 
และเนนลูกคา
ระดับบนขึ้นไป โดย
ราคาสินคาจะอยูที่
750 - 1,000 บาทขึ้นไป
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ดานชองทาง

การจัดจําหนาย
จัดจําหนายในรานคา
ของกิจการ

จัดจําหนายในชองทาง
ขายตรง(Direct Sale) 
ผานทางเว็บไซต  
รานคาตัวแทนจําหนาย
ของกิจการ และตาม
หางสรรพสินคาตางๆ

จัดจําหนายใน 6 สาขา
ดังนี้ 1) บมจ. ไทยวา
โก พระราม3  
2) เซ็นทรัลปนเกลา  
3) เซ็นทรัลชิดลม 
4) ตั้งฮั่วเส็ง บางลําพู 
5) รานอินทนิล สยาม
เซ็นเตอร 
6) โรบินสัน เชียงใหม

ดานสงเสริม
การตลาด

มีการจัดทําบัตร
สมาชิก เพื่อใชเปน
สวนลด และมีการ
แจกคูปองใหสะสม
แตมเพื่อแลก   
ของที่ระลึกฟรี 

มีสวนลดใหกับลูกคา
และเมื่อซื้อสินคาครบ
ตามราคาที่กําหนด จะ
แถมของสมนาคุณให
ฟรี

มีการจัดรายการลด
ราคาสินคาในบางครั้ง

การวิเคราะหปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกรโดยใช SWOT ANALYSIS
การวิเคราะหปจจัยภายใน
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหปจจัยภายใน

ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)
ดานการบริหารจัดการ 1. ใชระบบการบริหาร การตัดสินใจ 

โดยหุนสวนจัดการเพียงคนเดียว ทํา
ใหปรับตัวเพื่อการแขงขันไดรวดเร็ว
2. มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับขนาด
การผลิต

1. บุคลากรยังขาดประสบการณ
ในการประกอบธุรกิจ

ดานการตลาด 1. ราคาสินคาไมแพงมากนัก
2. ทางรานมีโปรโมชั่นพิเศษ ตลอด
ป

1. เปนกิจการที่เปดใหม ยังไม
เปนที่รูจักของตลาดเปาหมาย
2. ลักษณะของสินคามีความ
หลากหลายนอยในชวงแรก
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ดานการบริการ 1. สินคามีคุณภาพ 

2. ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เนนความ
แตกตางจากผูผลิตรายอื่นในเรื่อง
ของการออกแบบ

1. ยังไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยาง
ทั่วถึง

ดานการเงิน 1. มีการบริหารการเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. สามารถตรวจสอบควบคุมการ 
เงินไดงายดวยตนเอง
3. มีหนวยงานSME และรัฐบาลที่
เอื้อประโยชนและสงเสริมการ
ลงทุนในธุรกิจขนาดยอม

1. เงินทุนมีนอย ยากแกการ
ขยายกิจการ
2. รายไดไมแนนอน

การวิเคราะหปจจัยภายนอก
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะหปจจัยภายนอก

ปจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
ตลาดและกลุมลูกคา
เปาหมาย

1. จํานวนประชากรหญิงมีมากกวา
จํานวนประชากรชาย ทําใหตลาด
ชุดชั้นในสตรี มีขนาดคอนขางใหญ
2. ปจจุบันมีผูปวยโรคมะเร็งเตานม
เพิ่มมากขึ้นทุกป
3. ผูหญิงทุกคนมีสิทธิ์เปน
โรคมะเร็งเตานมได

1. การเขาสูตลาดใหมมีความ
เสี่ยง จึงตองใชเวลาพอสมควร 
ในการทําใหสินคาเปนที่รูจัก
ของผูบริโภค
2. การจัดทําแผนการตลาดตอ
ตลาด หรือกลุมลูกคาเปาหมาย
อยางจริงจังเปนไปไดยาก เนื่อง 
จากมีเงินทุนที่จํากัด
3. ผูบริโภคมีความภักดีตอตรา
ยี่หอที่มีชื่อเสียงสูง

สถานการณการแขงขัน 1. เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีผูบริโภค
อยูในวงแคบ จึงทําใหมีคูแขงนอย
ราย

1. คูแขงมีตลาด และกลุมลูกคา
ที่กวางกวา เนื่องจากคูแขงได
เปดดําเนินกิจการมาเปน
เวลานานแลว
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ตารางที่ 5 (ตอ)
สังคม 1. รูปแบบการดําเนินชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหคนมี
โอกาสเปนมะเร็งเตานมกันมาก
ขึ้น

1. สภาพเศรษฐกิจที่ฝดเคืองใน
ปจจุบัน อาจสงผลใหกลุมลูกคา
คํานึงถึงการใชจายมากขึ้น ทําให
การใชจายทางดานเสื้อผาหรือชุด
ชั้นในอาจนอยลง

เทคโนโลยี 1. สามารถนําเทคโนโลยีมาชวย
ในการสงเสริมการขายพรอมทั้งมี
การจําหนายสินคาผานทาง
เว็บไซต

1. การใชแรงงานคนผลิต ทําให
สินคาที่ไดแตละชิ้นตองใชเวลา
ในการทํานาน หากลูกคามีความ
ตองการสินคาเปนจํานวนมาก ก็
ไมสามารถผลิตไดทันเวลา
2. หากมีเทคโนโลยีในการรักษา
โรคมะเร็งเตานมที่ทันสมัยขึ้น 
ผูปวยอาจไมจําเปนตองตัดเตานม 
ทําใหกิจการสูญเสียลูกคา

สภาพเศรษฐกิจ 1. รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนใน
ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดยอม 
มากขึ้น
2. ปจจุบันธนาคารพาณิชย ไดให
สินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ํา จึงมีความ
นาลงทุน

1. สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมี
ความผันผวน อาจมีผลกระทบตอ
ยอดขายได
2. สถานการณทางการเมืองใน
ปจจุบัน มีผลกระทบตอภาพรวม
ของสินคาทุกประเภท
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บทที่ 4
แผนบริหารจัดการ

ขอมูลธุรกิจ
กกกกกกกกชื่อกิจการ :  Bravo (บรา׳โว)
กกกกกกกกที่อยู / ที่ตั้งกิจการ :  ในสถาบันมะเร็งแหงชาติ
กกกกกกกกรูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ  :  หางหุนสวนจํากัด

รายชื่อหุนสวน และตําแหนง
ตารางที่ 6 แสดงรายชื่อหุนสวน และตําแหนง

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง
1. นางสาวอุทัยทิพย   ตรีรัตนธนากุล หุนสวนจัดการ
2. นางสาวอัญชลี   ตรีรัตนธนากุล หุนสวน
3. พญ. ศิมันตรา   ปลันธ หุนสวน

อํานาจการลงนามผูกพันหางหุนสวน
กกกกกกกกนางสาวอุทัยทิพย ตรีรัตนธนากุล ในฐานะหุนสวนจัดการเปนผูมีอํานาจลงนามใน
เอกสารของกิจการ 

หนาที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก
ชื่อ   นางสาวอุทัยทิพย   ตรีรัตนธนากุล
ตําแหนง     หุนสวนและผูจัดการทั่วไป
หนาที่ความรับผิดชอบ     รับผิดชอบทางดานการดําเนินงานในทุกๆ ดาน เชน จัดซื้อวัตถุดิบ 

การตลาด การเงิน และควบคุมพนักงาน รวมไปถึงการออกแบบสินคา
การศึกษา / คุณสมบัติ     ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 

สารสนเทศเพชรบุรี
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
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ชื่อ นางสาวอัญชลี   ตรีรัตนธนากุล
ตําแหนง     หุนสวนและพนักงานออกแบบ
หนาที่ความรับผิดชอบ     ออกแบบและตรวจสอบคุณภาพสินคา โดยจะเปนผูออกแบบเสื้อ

ชั้นในแลวสงแบบมาใหหุนสวนผูจัดการเปนคนดูแล ไมไดอยูประจําที่
รานของกิจการ

การศึกษา / คุณสมบัติ     ระดับปริญญาตรี คหกรรมศาสตร สาขาออกแบบผา และเครื่องแตงกาย
อัตราเงินเดือน 11,000 บาท

ชื่อ พญ. ศิมันตรา   ปลันธ
ตําแหนง     หุนสวนและที่ปรึกษาทางการแพทย
หนาที่ความรับผิดชอบ     ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผิวหนังบริเวณที่ไดรับการผาตัด

เตานม และควบคุมกระบวนการผลิตสินคา โดยจะอยูประจํารานเพื่อให
คําปรึกษาแกลูกคา เฉพาะวันศุกร - เสาร เวลา 9.00 - 15.00 น.

การศึกษา / คุณสมบัติ     ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราเงินเดือน 11,000 บาท

ชื่อ   นางสาวสายปาน   โชตินันท อายุ 19 ป
ตําแหนง     พนักงานขาย
หนาที่ความรับผิดชอบ     ขายสินคา และใหคําแนะนําลูกคาในการเลือกซื้อสินคา
การศึกษา / คุณสมบัติ     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เคยเปนพนักงานตัดเย็บชุดชั้นในสตรียี่หอจินตนา 
เปนคนพูดเกง อัธยาศัยดี และมีความสามารถในการตัดเย็บเสื้อชั้นในสตรี

อัตราเงินเดือน 6,000 บาท
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แผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ
ตารางที่ 7 แสดงแผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ

ลําดับ ฝายงาน ตําแหนงงาน จํานวน อัตราเงินเดือน รวมเงินเดือน
1. ฝายบริหาร ผูจัดการทั่วไป 1 15,000 15,000
2. ฝายผลิต ที่ปรึกษาทางการแพทย 1 11,000 11,000
3. ฝายผลิต พนักงานออกแบบ 1 11,000 11,000
4. ฝายขาย พนักงานขาย 1 6,000 6,000
รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน 4 43,000

วิสัยทัศน
กกกกกกกกชวยสรางความมั่นใจใหกับผูหญิงที่ไดรับการผาตัดเตานม ใหสามารถกลับมาใชชีวิต 
ประจําวันไดอยางเปนปกติ โดยการสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีความแตกตาง และทันสมัย 
เพื่อเปนผูนําในธุรกิจเสื้อชั้นในสตรีสําหรับผูที่ไดรับการผาตัดเตานม

พันธกิจ
กกกกกกกก1. มุงสรางสรรคสินคาที่มีคุณภาพ
กกกกกกกก2. รักษามาตรฐานสินคา และมุงพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ อยางไมหยุดยั้ง
กกกกกกกก3. สรางความพึงพอใจ และตอบสนองความตองการของลูกคาใหมีในตัวสินคาใหได
                        สูงสุด
กกกกกกกก4. กระชับความสัมพันธกับลูกคาอยางแนนแฟน

เปาหมายทางธุรกิจ
เปาหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ป)
กกกกกกกก1.  สราง Brand Awareness ใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากผูบริโภค ทําใหราน
กกกกกกกก      เปนที่รูจักในกลุมเปาหมาย 
กกกกกกกก2.  กระจายสินคาใหเขาถึงกลุมเปาหมายในบริเวณสถาบันมะเร็งแหงชาติและ 
                        โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยวางจําหนายสินคาในรานคาของกิจการซึ่งอยูในสถาบัน 
                         มะเร็งแหงชาติ
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เปาหมายระยะกลาง (ปที่ 2 - 3)
กกกกกกกก1.  กระจายสินคาเพิ่มใหครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
กกกกกกกก2.  ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้น
กกกกกกกก3.  วางจําหนายสินคาบนเว็บไซตรวมถึงในหางสรรพสินคาที่อยูในกรุงเทพฯ
เปาหมายระยะยาว (ปที่ 4 - 5)
กกกกกกกก1.  เพิ่มสวนแบงตลาดอยางตอเนื่อง
กกกกกกกก2.  รักษาลูกคาเกาและตอบสนองความตองการของลูกคาใหม เพื่อใหเกิดการพูดปากตอ 
                        ปาก
กกกกกกกก3.  พัฒนาประสิทธิภาพทางการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไร อันจะนําไปสู 
                        การเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นตน และกําไรสุทธิ
กกกกกกกก4.  พัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคใหมากขึ้น

ปจจัยแหงความสําเร็จ
กกกกกกกก1. มีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑไดตรงกับความตองการของลูกคา
กกกกกกกก2. เอาใจใสตอความตองการของลูกคา โดยใหบริการลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกันดวย
                       ความเต็มใจ
กกกกกกกก3. ผลิตภัณฑมีความแตกตาง ไมซ้ําใคร เนื่องจากกิจการมีการออกแบบผลิตภัณฑ 
                       รูปแบบใหมๆ อยูตลอดเวลา ทําใหสินคามีความทันสมัย เหมาะกับลูกคาทุกวัย
กกกกกกกก4. มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ
กกกกกกกก5. เลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี

แผนดําเนินการอื่นของธุรกิจ
กกกกกกกกในอนาคตกิจการจะเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมๆ เชน ในหางสรรพสินคา หรือ
โรงพยาบาลอื่นๆทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด รวมไปถึงการขยายฐานผูบริโภคไปสูระดับ 
ประเทศ นอกจากนี้ กิจการก็จะมีการโฆษณาเสื้อชั้นในที่มีการออกแบบใหมๆ อยูตลอดเวลา เพื่อ
กระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายสนใจเรื่องแฟชั่นของเสื้อชั้นในมากขึ้น ซึ่งจะดึงดูดใหเกิดการซื้อเพิ่ม
มากขึ้น ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม  และเปนผูสนับสนุนการทํากิจกรรมพิเศษตาง ๆ ของ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ เชน การจัดสัมมนาเพื่อใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเตานม 
และการจัดทําแผนพับวิธีการดูแลสุขภาพใหหางไกลจากมะเร็งเตานม  เปนตน
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บทที่ 5
แผนการตลาด

รายละเอียดสินคา
กกกกกกกกสินคาหลักของกิจการ คือ เสื้อชั้นในสําหรับผูที่ไดรับการผาตัดเตานม โดยมีทั้งแบบ
สําเร็จรูป และแบบสั่งตัด สําหรับแบบสั่งตัดจะเปนการออกแบบและตัดเย็บใหเฉพาะบุคคล เพื่อ
สรางความมั่นใจใหกับผูสวมใสโดยตรง โดยกอนอื่นเราจะตองรูวาบาดแผลของแตละคนมีความ
ตื้นลึกมากนอยขนาดไหน เพราะบางคนถูกควานเนื้อลึกจนกระทั่งไมมีบริเวณดานขางก็มี เวลาใส
เสื้อจะสังเกตเห็นวาเนื้อตรงบริเวณนั้นหายไป ดังนั้นหนาที่ของเราคือการออกแบบเตานมเทียมและ
ชุดชั้นในที่มีความเหมาะสมกับแตละคน ผูสวมใสจะไดมีความมั่นใจ กลาที่จะแตงตัวตามกระแส
แฟชั่นไดเหมือนเชนคนปกติทั่วไป 
กกกกกกกกเสื้อชั้นในของกิจการ มีเอกลักษณตรงที่เปนเสื้อชั้นในที่นําเอาผาลูกไมมาเปนองคประ 
กอบหลัก และมีลักษณะสายคลองแขนเปนแบบแขนกระเชา ทําใหผูสวมใสสามารถมั่นใจไดวาเสื้อ
ชั้นในจะไมเลื่อนหลุดขณะที่กําลังทํากิจกรรมตางๆ โดยเปนการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวาง
ความทันสมัยในปจจุบันกับความคลาสสิกในอดีตนั่นเอง
กกกกกกกกสําหรับราคาของเตานมเทียมจะมีราคาชิ้นละ 200 บาท สวนเสื้อชั้นในกิจการรับตัดอยูที่
ราคาตัวละ 450 - 550 บาท โดยดานหนึ่งของเสื้อชั้นในจะมีชองและพื้นที่ไวสําหรับใสเตานมเทียม
เขาไป เพื่อความสะดวกในการซักทําความสะอาดของลูกคา อีกทั้งกิจการก็ยังมีเสื้อชั้นในสําเร็จรูปที่
มีการตัดเย็บไวเรียบรอยแลวใหลูกคาอีกทางเลือกหนึ่ง โดยมีราคาตัวละ 350 - 450 บาท ซึ่งเหมาะ
สําหรับผูที่ตองการความสะดวกรวดเร็ว และผูที่สูญเสียเนื้อเตานมไปเพียงเล็กนอย โดยราคาของเตา
นมเทียมและเสื้อชั้นในสําเร็จรูปจะถูกกวาแบบสั่งตัดเฉพาะบุคคล

ราคาสินคาของ BRAVO มีรายละเอียด ดังนี้
กกกกกกกกเสื้อชั้นในสําเร็จรูปมีตั้งแต cup A-E size 70-95 
กกกกกกกกกกกกกกกกแบบตัวสั้น ราคาตัวละ 350 บาท
กกกกกกกกกกกกกกกกแบบยาวเอว ราคาตัวละ 450 บาท
กกกกกกกกเตานมเทียม ราคาชิ้นละ 200 บาท
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กกกกกกกกเสื้อชั้นในสั่งตัดพิเศษ 
กกกกกกกกกกกกกกกกแบบตัวสั้น ราคาตัวละ 450 บาท
กกกกกกกกกกกกกกกกแบบยาวเอว ราคาตัวละ 550 บาท
กกกกกกกกเตานมเทียมสั่งตัดพิเศษ ราคาชิ้นละ 250 บาท

ตัวอยางภาพถายสินคา

ภาพที่ 1 ตัวอยางภาพถายสินคา

เปาหมายทางการตลาด
กกกกกกกกผลิตภัณฑของกิจการจะเนนถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก โดยการใหความใสใจ
ในดานคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ และผลิตสินคาใหเปนที่ยอมรับของลูกคา พรอมทั้งสรางยอดขาย
ใหเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และตรงกับความตองการของลูกคาในกลุมตลาดเปาหมาย
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การกําหนดลูกคาเปาหมาย
กกกกกกกกจากการสํารวจจากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด ซึ่งเปนการแจกแบบสอบถามให
เฉพาะผูที่มาพบแพทยในสถาบันมะเร็งแหงชาติ ทั้งผูปวยที่กําลังอยูในขั้นตอนของการรักษา และผู
ที่ไดรับการผาตัดเตานมไปเรียบรอยแลว พบวาสามารถแบงกลุมลูกคาของกิจการออกเปน 2 กลุม 
ไดดังนี้
กกกกกกกก1. กลุมลูกคาเปาหมายหลัก เปนผูหญิงที่มีอายุ 41-46 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน11,001-
15,000 บาท และสวนใหญมีอาชีพรับราชการ อาศัยอยูในกรุงเทพฯ เนื่องจากสินคาของกิจการเปน
สินคาที่มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ลูกคาที่มีรายไดอยูในกลุมนี้จึงจะมีความสามารถใน
การซื้อสินคาได และมีปริมาณคอนขางมาก
กกกกกกกก2. กลุมลูกคาเปาหมายรอง เปนผูหญิงทุกชวงอายุ โดยเฉพาะอายุ 35 ปขึ้นไป มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 7,001-15,000 บาท หรือมากกวา

กลยุทธทางการตลาด
กกกกกกกกกลยุทธดานผลิตภัณฑ
กกกกกกกกกลยุทธดานผลิตภัณฑที่กิจการใช คือ การมีรูปแบบสินคาใหเลือกหลากหลายทั้งเสื้อ
ชั้นในแบบตัวสั้นหรือแบบยาวเอว และมีผาลูกไมหลายลายใหเลือก รวมไปถึงมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยูเสมอ โดยกิจการจะมีการออกแบบสินคา
ใหมๆ ทุกเดือน อีกทั้งยังเปดโอกาสใหลูกคาสามารถสั่งตัดสินคาในรูปแบบที่ตองการได นอกจากนี้ 
กิจการก็ไดมีการจัดทําโลโกของราน เพื่อใหเปนที่จดจําของลูกคา ดังรูปขางลางนี้

ภาพที่ 2 ตัวอยางโลโก

กกกกกกกกกิจการตระหนักถึงคุณภาพผลิตภัณฑเปนสิ่งสําคัญ โดยตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน
เพื่อใหได
กกกกกกกก1) ตรงตามลักษณะที่กําหนดไว ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน ไมมีสวนประกอบที่ผิดเพี้ยน



23

กกกกกกกก2) เมื่อผูบริโภคนําไปใช มีความปลอดภัยในการใชงาน ไมมีผลขางเคียงในดานผิวหนัง
การรับรู
กกกกกกกก3) มีความคงทนและแข็งแรง ไมชํารุดหรือเสียหายไดงาย
กกกกกกกก4) ลักษณะการออกแบบเหมาะสมกับการใชงาน ไมวาจะอยูในสภาวะใด ๆ เมื่อสวมใส 
แลวจะสรางความมั่นใจ

กกกกกกกกกลยุทธดานราคา
กกกกกกกกBRAVO เปนผลิตภัณฑที่อยูในขั้นแนะนํา หรือเปนผลิตภัณฑที่เพิ่งเขาสูตลาด ดังนั้นจึง
วางวัตถุประสงคในการตั้งราคาไว 2 อยาง คือ
กกกกกกกก1) เพื่อใหสามารถแขงขันได
กกกกกกกก2) เพื่อเจาะตลาดใหไดสัดสวนครองตลาด เปนไปตามเปาหมายที่วางไว
กกกกกกกกโดยจากการสํารวจแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด จะพบวา ลูกคาสวนใหญเห็นวาราคา
ที่เหมาะสมของเสื้อชั้นในสําหรับผูที่ไดรับการผาตัดเตานมควรจะอยูในชวงราคา 350-400 บาท 
ดังนั้นกิจการจึงกําหนดราคาของสินคา ดังตอไปนี้
กกกกกกกกชุดชั้นในสําเร็จรูป มีตั้งแต cup A-E size 70-95 
กกกกกกกกกกกกกกกกแบบตัวสั้น ราคาตัวละ 350 บาท
กกกกกกกกกกกกกกกกแบบยาวเอว ราคาตัวละ 450 บาท
กกกกกกกกเตานมเทียม ราคาชิ้นละ 200 บาท
กกกกกกกกชุดชั้นในสั่งตัดพิเศษ
กกกกกกกกกกกกกกกกแบบตัวสั้น ราคาตัวละ 450 บาท
กกกกกกกกกกกกกกกกแบบยาวเอว ราคาตัวละ 550 บาท
กกกกกกกกเตานมเทียมสั่งตัดพิเศษ ราคาชิ้นละ 250 บาท

กกกกกกกกกลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย
กกกกกกกกBRAVO ใชชองทางการจัดจําหนายที่รานของกิจการเปนหลัก อยูในสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ ซึ่งเปนศูนยรวมของผูปวยโรคมะเร็งเตานมที่ใหญที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ผูปวยหลายระดับตั้งแตผูที่มีรายไดระดับสูงถึงระดับต่ําปะปนกันไป ทําใหสามารถเขาถึงกลุมเปา 
หมายไดอยางทั่วถึง โดยทางรานจะเนนการจัดแสดงสินคาที่สวยงาม สะดุดตา และนาสนใจ เพื่อ
ดึงดูดลูกคาใหเขามาเลือกซื้อสินคาภายในราน 
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กกกกกกกกกลยุทธดานสงเสริมการตลาด
กกกกกกกกการสงเสริมการตลาดที่ดีนั้น จะเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในการเพิ่มยอดขาย และมี
บทบาทในสวนแบงการตลาด โดยองคประกอบของการสงเสริมการตลาด ไมวาจะเปนโฆษณา 
ประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขาย ควรสงเสริมซึ่งกันและกันไดอยางเหมาะสมและลงตัว
กกกกกกกกกิจการมีนโยบายใหความสําคัญในดานการสงเสริมการขาย โดยการจัดสรรงบประมาณ 
สําหรับจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดไวดังนี้
1. การแจกใบปลิว ประชาสัมพันธราน และแนะนําผลิตภัณฑ
กกกกกกกกObjective : เพื่อใหกลุมเปาหมายรับรูถึงสินคา และตรายี่หอของกิจการ
กกกกกกกกMechanics : แจกใบปลิวประชาสัมพันธราน และแนะนําผลิตภัณฑ
กกกกกกกกArea : ในสถาบันมะเร็งแหงชาติ และโรงพยาบาลรามาธิบดี 
กกกกกกกกBudget : ทําแจกในชวงกอนเปดกิจการ 3,000 แผน แผนละ 1 บาท เปนเงิน 3,000 บาท
2. การจัดทําคูปองสะสมแตม
กกกกกกกกObjective : เพื่อดึงดูดลูกคาใหกลับมาซื้อสินคาอีก
กกกกกกกกMechanics : จัดทําคูปองสะสมแตมใหกับลูกคาที่ซื้อสินคาของกิจการครบ 500 บาท จะ 
                                        ไดรับ 1 แตม
กกกกกกกกArea : รานของกิจการในสถาบันมะเร็งแหงชาติ
กกกกกกกกBudget : แผนละ 5 บาท จัดทํา 500 แผน เปนเงิน 2,500 บาท
3. การจัดทําบัตรสมาชิก
กกกกกกกกObjective : เพื่อใหลูกคาใชเปนสวนลดในการซื้อสินคาครั้งตอไป ทําใหเกิดความ 
                                      ผูกพันกับกิจการ และเกิดการซื้อซ้ํา
กกกกกกกกMechanics : จัดทําบัตรสมาชิกใหกับลูกคาที่ซื้อสินคาของกิจการตั้งแต 1,000 บาทขึ้น
                                        ไปฟรี หรือเสียคาสมัครสมาชิก 100 บาท สําหรับลูกคาที่ซื้อสินคาไมถึง 
                                        1,000 บาท
กกกกกกกกArea : รานของกิจการในสถาบันมะเร็งแหงชาติ
กกกกกกกกBudget : แผนละ 5 บาท จัดทํา 500 แผน เปนเงิน 2,500 บาท และการลดราคาใหของ
                                  แถมแกผูเปนสมาชิก มีคาใชจาย 10,000 บาท ตอป
4. ออกงานแสดงสินคาในเดือนรณรงคมะเร็งเตานม (ชวงเดือนตุลาคมของทุกป)
กกกกกกกกObjective : เพื่อใหลูกคากลุมเปาหมายไดรูจักรานมากขึ้น
กกกกกกกกMechanics : ออกงานแสดงสินคาในเดือนรณรงคมะเร็งเตานม
กกกกกกกกArea : แลวแตสถาบันมะเร็งแหงชาติจะจัดขึ้น
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กกกกกกกกBudget : คาจัดตั้งบูธ และคาสนับสนุนการจัดงานของสถาบันมะเร็งแหงชาติ เปนเงิน 
                                  5,000 บาท ตอครั้ง
กกกกกกกกสรุปคาโฆษณาและสงเสริมการขายในปแรก มีงบประมาณ 23,000 บาท ประกอบดวย 
คาใบปลิว 3,000 บาท คาคูปองสะสมแตม 2,500 บาท คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก 12,500 บาท และ
คาใชจายในการออกงานแสดงสินคา 5,000 บาท 

กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด
กกกกกกกกปจจุบัน การสื่อสารบนโลกใบนี้ไดกลายเปนการสื่อสารแบบไรพรมแดน ไมวาจะอยู
แหงหนใดบนโลก ก็สามารถทําการติดตอสื่อสารกันไดโดยงายดาย ดวยเครือขายคอมพิวเตอรขนาด
ใหญที่เรารูจักกันดีในนามของ “Internet” จึงอาจกลาวไดวา อินเตอรเน็ตเปนแหลงแลกเปลี่ยน
ขอมูลที่ใหญที่สุดในโลก เพราะเปนแหลงรวมตัวของผูขายสินคา และผูบริโภคเปนจํานวนมาก 
กกกกกกกกดวยเหตุนี้ การเปดรานเพื่อขายสินคาบนอินเตอรเน็ต จึงเปนที่นิยมกันมากในปจจุบัน 
เนื่องจากการตั้งรานคาบนอินเตอรเน็ตสามารถทําไดงาย และใชเงินลงทุนนอย ดังนั้น ไมวาจะเปน
กิจการขนาดเล็กหรือขนาดใหญก็สามารถทําได
กกกกกกกกสําหรับกิจการรานขายเสื้อชั้นใน BRAVO เปนรานที่มีขนาดเล็กตั้งอยูในสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ จึงทําใหไมเปนที่รูจักของลูกคาในวงกวาง และเนื่องจากสินคาของกิจการเปนเสื้อชั้นใน
สตรีเฉพาะบุคคล ซึ่งไมไดมีวางจําหนายในทองตลาดทั่วไปเหมือนกับเสื้อชั้นในสตรีปกติ ทําให
บางครั้งผูบริโภคไมทราบวามีรานคาประเภทนี้อยูดวย ดังนั้นในปที่ 2 กิจการจะจัดทําเว็บไซตเปน
ของตัวเอง โดยมีคาใชจายประมาณ 2,000 บาทตอป เพื่อเปนการแนะนําใหลูกคากลุมเปาหมายรูจัก
รานมากขึ้น โดยลูกคาสามารถเลือกชมสินคา และสั่งซื้อสินคาผานทางเว็บไซตไดทันที ทุกที่ ทุก
เวลา ตลอด 24 ชั่วโมง และกิจการจะมีบริการจัดสงสินคาใหฟรี เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
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บทที่ 6
แผนการขายสินคา

สถานประกอบการในการขายสินคา
ที่ตั้ง ในสถาบันมะเร็งแหงชาติ
รายละเอียด เปนรานขนาดเล็กตั้งอยูบริเวณลานจอดรถ หนาตึกสันทนาการ ซึ่งอยูติดกับตึก

วิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง โดยรานของกิจการจะอยูตรงขามกับตึกผูปวยนอก ทํา
ใหผูปวยที่เขามาในสถาบันมะเร็งแหงชาติ มองเห็นรานของกิจการไดอยางชัดเจน
โดยมีคาเชาพื้นที่เดือนละ 3,500 บาท

ภาพที่ 3 แผนที่สถาบันมะเร็งแหงชาติ
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สถานที่ตั้ง

ภาพที่ 4 สถานที่ตั้งราน BRAVO

ภาพที่ 5 ภาพ Perspective ภายในราน BRAVO
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กําลังการผลิต 
ตารางที่ 8 แสดงกําลังการผลิตสินคา

จํานวนวันที่ใชในการผลิตตอเดือน
กกกกกกกกประมาณ 30 วัน / เดือน
จํานวนเวลาผลิตตอวัน
กกกกกกกกขึ้นอยูกับผูรับจางเย็บแตละคน หรือปริมาณของสินคาที่ลูกคาสั่ง
จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต
กกกกกกกกพนักงานแผนก Pattern และตัด 1 คน 
กกกกกกกกพนักงานแผนกเย็บเสื้อชั้นในและเตานมเทียม 2 คน
อัตราคาแรงงานในการผลิต
กกกกกกกกแผนก Pattern และตัด : อัตราคาแรงงาน ชิ้นละ 5 บาททุกแบบ
กกกกกกกกแผนกเย็บเสื้อชั้นในและเตานมเทียม : อัตราคาแรงงาน ชิ้นละ 30 บาท 

ชนิดของสินคา เปาหมายหนวย
การผลิต

(ชิ้น / วัน)

จํานวนหนวยการผลิต
สูงสุด

(ชิ้น / วัน)

ราคาตอหนวย
(บาท)

แบบสําเร็จรูป
เสื้อชั้นใน : แบบสั้น
                 : แบบยาวเอว

10 10 350
2 2 450

เตานมเทียม 10 10 200
แบบสั่งตัด
เสื้อชั้นใน : แบบสั้น
                 : แบบยาวเอว

1 1 450
1 1 550

เตานมเทียม 1 1 250
รวม 25 25 2,250
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วัตถุดิบที่ใชในการผลิต
ตารางที่ 9 แสดงวัตถุดิบที่ใชในการผลิต

ลําดับ รายการ ปริมาณตอป ราคาตอหนวย 
(บาท)

จํานวนเงิน 
(บาท)

1. ผาลูกไม  (พับ) 220 2,800 616,000
2. ผายืด Cotton  (กิโลกรัม) 20 80 1,600
3. ผาโทเร  (มวน) 54 2,400 129,600
4. ผากุน (มวน) 119 200 23,800
5. ดาย  (โหล) 29 60 1,740
6. ตะขอ  (ชุด) 27 2,500 67,500
7. แผนใยสังเคราะห  (เมตร) 245 50 12,250
8. ฟองน้ําเสริมทรง  (โหล) 243 400 97,200
9. เม็ดพลาสติก  (กิโลกรัม) 111 100 11,100

10. ใยสังเคราะหปนสําหรับยัด  
(กิโลกรัม)

175 140 24,500

11. ปายบอกขนาดและตรายี่หอ  (ชุด) 28 100 2,800
รวม 8,830 988,090

หมายเหตุ :
กกกกกกกก-  ผาลูกไม 1 พับ มี 14 เมตร
กกกกกกกก-  ผาโทเร 1 มวน มี 54 เมตร
กกกกกกกก-  ผากุน 1 มวน มี 50 เมตร 
กกกกกกกก-  ตะขอ 1 ชุด มี 2 กลอง (ตัวผูและตัวเมียอยางละ 1 กลอง)       
กกกกกกกก-  ดาย 1 โหล มี 12 หลอด และดาย 1 หลอด ยาว 500 เมตร
กกกกกกกก-  ฟองน้ําเสริมทรง 1 โหล มี 12 คู (1 คู มี 2 ชิ้น)
กกกกกกกก- ปายบอกขนาดและตรายี่หอ 1 ชุด ประกอบดวยปายผา 1 มวน ซึ่งมี 500 ชิ้น และปาย
กกกกกกกก    กระดาษ 5 แผน แผนละ 100 ชิ้น
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อุปกรณ และเครื่องมือในการขายสินคา
ตารางที่ 10 แสดงอุปกรณ เครื่องมือ และของตกแตงในการขายสินคา

ลําดับ รายการ จํานวน การใชงาน ราคา/หนวย
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

อายุ
(ป)

1. ชั้นวางสินคา 3 ชิ้น วางสินคาภายในราน 2,500 7,500 5
2. เคานเตอรชําระเงิน 1 ตัว วางสินคาเวลาที่ลูกคา

จะชําระเงิน
10,000 10,000 5

3. เครื่องคิดเลข 1 เครื่อง คิดเงินเวลาที่ลูกคาซื้อ
สินคา

1,000 1,000 5

4. เกาอี้ 4 ตัว รับรองลูกคา กรณีที่
ลูกคามาสั่งตัดเสื้อ
ชั้นใน

300 1,200 5

5. อุปกรณตกแตงราน 1 ชุด ตกแตงราน 5,000 5,000 5
6. ราวแขวน 2 ชิ้น แขวนเสื้อชั้นใน 1,500 3,000 5
7. หองลองเสื้อ 1 หอง ใหลูกคาลองสวมเสื้อ

ชั้นใน
5,000 5,000 5

8. ตูเก็บสินคา 1 ตู เก็บสินคาและอุปกรณ 3,000 3,000 5
9. เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง สรางความเย็นใหกับ

ราน
20,000 20,000 5

10. หุน 1 ตัว ใสเสื้อชั้นในโชว 800 800 5
11. คาตกแตงสถานที่ 1 ชุด ปรับปรุงพื้นทีภ่ายใน

ราน
70,000 70,000 5

12. เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ใชงานอินเตอรเน็ต 20,000 20,000 5
รวม 146,500
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ขอมูลการขายสินคา
ประมาณการขายในการขายสินคา
กกกกกกกกจํานวนสินคาที่ขายไดตอเดือน
กกกกกกกกกกกกกกกกเสื้อชั้นใน (สําเร็จรูป)
กกกกกกกกกกกกกกกกแบบตัวสั้น 260 ชิ้น
กกกกกกกกกกกกกกกกแบบยาวเอว 52   ชิ้น
กกกกกกกกกกกกกกกกเตานมเทียม (สําเร็จรูป) 260 ชิ้น
กกกกกกกกกกกกกกกกเสื้อชั้นใน (สั่งตัด)
กกกกกกกกกกกกกกกกแบบตัวสั้น 10   ชิ้น
กกกกกกกกกกกกกกกกแบบยาวเอว 10   ชิ้น
กกกกกกกกกกกกกกกกเตานมเทียม (สั่งตัด) 10   ชิ้น
กกกกกกกกจํานวนลูกคาตอเดือนโดยเฉลี่ย 260 คน
กกกกกกกกยอดสั่งซื้อสินคาในแตละครั้งเฉลี่ยตอราย   1   ชิ้น

ขั้นตอนการขายสินคา
กกกกกกกก1.  เมื่อลูกคาเขามาในราน พนักงานขายทักทายลูกคาดวยการกลาวคําวา “สวัสดีคะ”
กกกกกกกก2.  สอบถามความตองการของลูกคา และใหคําแนะนําแกลูกคาในการเลือกซื้อสินคา
กกกกกกกก     แนะนําสินคาตัวใหม 
กกกกกกกก3.  จัดหาสินคาที่ตองการ หรือวัดตัวลูกคา ในกรณีที่มาสั่งตัด
กกกกกกกก4.  สอบถามลูกคาวาเปนสมาชิกหรือไม 
กกกกกกกก5. มอบสวนลดใหในกรณีที่เปนสมาชิก หรือแนะนําใหสมัครสมาชิกเพื่อใชเปนกกกก
กกกก               สวนลดในกรณีที่ลูกคาไมไดเปนสมาชิก
กกกกกกกก6.  คิดเงินอยางรอบคอบและรวดเร็ว พรอมกลาวขอบคุณ
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แผนผังกระบวนการขายสินคา

แผนภาพที่ 1 แสดงแผนผังกระบวนการขายสินคา

ทักทายลูกคาดวยคําวา “สวัสดีคะ”

สอบถามความตองการของลูกคา

แนะนําสินคาตัวใหม

จัดหาสินคาที่ตองการ

คิดเงินอยางรอบคอบและรวดเร็ว พรอมกลาวขอบคุณ

เปนสมาชิก ไมไดเปนสมาชิก

แนะนําใหสมัครสมาชิกมอบสวนลดใหกับสมาชิก
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ขั้นตอนการผลิตเสื้อชั้นใน
กกกกกกกก1.  ออกแบบสินคาตามรูปแบบที่วางไว หรือตามความตองการของลูกคา พรอมระบุกก
กกกกกก          รายละเอียดตางๆของผลิตภัณฑ ทั้งรูปแบบ ขนาด สี อุปกรณตกแตง 
กกกกกกกก2.  วาดชิ้นสวนของแตละผลิตภัณฑลงบนผาโทเร เพื่อเปนแมแบบในการตัดและเย็บกก
กกกกกก          เปนตัวอยาง
กกกกกกกก3.  ทําสินคาตัวอยาง เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และหาปริมาณ คุณสมบัติ และชนิดกก
กกกกกก          วัตถุดิบที่ตองใชทั้งหมด
กกกกกกกก4.  เตรียมวัตถุดิบอื่นๆ พรอมกับขึ้นแบบตัดเพื่อใหไดชิ้นตัดตามรูปแบบ
กกกกกกกก5.  ตัดวัตถุดิบตามแบบที่วาดขึ้น
กกกกกกกก6.  ประกอบทรงเขาใตอก
กกกกกกกก7.  ประกอบเปนตัวเสื้อชั้นใน
กกกกกกกก8.  เย็บเก็บรายละเอียดตางๆ
กกกกกกกก9.  ตรวจสอบคุณภาพสินคา และคัดแยกสินคา เพื่อติดปายบอกขนาดและตรายี่หอ
กกกกกกกก     สงออกจําหนาย
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Flowchart แสดงขั้นตอนการผลิตเสื้อชั้นใน

แผนภาพที่ 2 แสดง Flowchart ขั้นตอนการผลิตเสื้อชั้นใน

ออกแบบ

Pattern

ทําตัวอยาง

เตรียมวัตถุดิบ

ตัด

เย็บ

ไมถูกตอง

ถูกตอง

ตรวจสอบ
ไมผาน

ผาน

จัดจําหนาย

ประกอบทรง เขาใตอก

ประกอบเปนตัวเสื้อ
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บทที่ 7
แผนการเงิน

ตนทุนโครงการและแหลงที่มาของเงินทุน
ตารางที่ 11 แสดงตนทุนโครงการและแหลงที่มาของเงินทุน

แหลงที่มาของเงินทุนรายการ
หนี้สิน สวนของเจาของ

รวมจํานวน
ทั้งสิ้น (บาท)

เจาหนี้การคา เงินกู

1.เงินทุนหมุนเวียน

1.1เงินสดสํารองการดําเนินงาน 500,000.00 - 400,000.00 100,000.00

รวมเงินทุนหมุนเวียน 500,000.00 - 400,000.00 100,000.00

2.ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ
2.1 อุปกรณ และเครื่องมือใน
การขายสินคา 146,500.00 - - 146,500.00

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 146,500.00 - 0.00 146,500.00

3.รายจายกอนการดําเนินงาน

3.1รายจายในการเตรียมการ 100,000.00 - - 100,000.00

รวมรายจายกอนการดําเนินงาน 100,000.00 - - 100,000.00

รวมตนทุนโครงการทั้งสิ้น 746,500.00 - 400,000.00 346,500.00
อัตราสวนของหนี้สิน : สวน
ของเจาของ 1.00 0.54 0.46
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การชําระคืนเงินกูรายป
อัตราดอกเบี้ยตอป 8%
ตารางที่ 12 การชําระคืนเงินกูรายป

ปที่ ยอดเงินกู ผอนชําระคืนเงินตนปละ ดอกเบี้ยจาย
รวมเงินตน
และดอกเบี้ย

1 400,000.00 80,000.00 32,000.00 112,000.00
2 320,000.00 80,000.00 25,600.00 105,600.00
3 240,000.00 80,000.00 19,200.00 99,200.00
4 160,000.00 80,000.00 12,800.00 92,800.00
5 80,000.00 80,000.00 6,400.00 86,400.00

รวม 400,000.00 96,000.00 496,000.00

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ยของลูกคาทั่วไปจากธนาคาร 3 แหง คือ
กกกกกกกกกรุงศรีอยุธยา 8%
กกกกกกกกทหารไทย 8%
กกกกกกกกนครหลวงไทย 8%
กกกกกกกกเฉลี่ย 8%
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ประมาณการทรัพยสินในการประกอบธุรกิจและคาเสื่อมราคา
ตารางที่ 13 แสดงประมาณการทรัพยสินในการประกอบธุรกิจและคาเสื่อมราคา

รายการ จํานวน
ราคาตอ
หนวย

มูลคา
รวมทั้งสิ้น

อัตราคาเสื่อม
ราคา

คาเสื่อมราคา
ตอป

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ

มูลคา
สินทรัพย

สุทธิ

(หนวย) (บาท) (บาท) ตอป (% ) (บาท) (สิ้นปที่ 1) (สิ้นปที่ 2) (สิ้นปที่ 3) (สิ้นปที่ 4) (สิ้นปที่ 5)

อุปกรณ และเครื่องมือในการขายสินคา

ชั้นวางสินคา 3 2,500.00 7,500.00 20% 1,500.00 6,000.00 4,500.00 3,000.00 1,500.00 3.00

เคานเตอรชําระเงิน 1 10,000.00 10,000.00 20% 2,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 1.00

เครื่องคิดเลข 1 1,000.00 1,000.00 20% 200.00 800.00 600.00 400.00 200.00 1.00

เกาอี้ 4 300.00 1,200.00 20% 240.00 960.00 720.00 480.00 240.00 4.00

อุปกรณตกแตงราน 1 5,000.00 5,000.00 20% 1,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 1.00

ราวแขวน 2 1,500.00 3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 2.00

หองลองเสื้อ 1 5,000.00 5,000.00 20% 1,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 1.00

ตูเก็บสินคา 1 3,000.00 3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 1.00

เครื่องปรับอากาศ 1 20,000.00 20,000.00 20% 4,000.00 16,000.00 12,000.00 8,000.00 4,000.00 1.00

หุน 1 800.00 800.00 20% 160.00 640.00 480.00 320.00 160.00 1.00

คาตกแตงสถานที่ 1 70,000.00 70,000.00 20% 14,000.00 56,000.00 42,000.00 28,000.00 14,000.00 1.00

เครื่องคอมพิวเตอร 1 20,000.00 20,000.00 20% 4,000.00 16,000.00 12,000.00 8,000.00 4,000.00 1.00

รวม 18 139,100.00 146,500.00 29,300.00 117,200.00 87,900.00 58,600.00 29,300.00 18.00
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ประมาณการขายรายเดือน
ตารางที่ 14 แสดงประมาณการขายรายเดือน

รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 รวม

จํานวนสินคาขาย (ชิ้น)

เสื้อชั้นใน (สําเร็จรูป)

          แบบตัวสั้น
                

260.00 
                

260.00 
                

260.00 
                

260.00 
                

270.00 
                

270.00 
                

270.00 
                

270.00 
                

280.00 
                 

280.00 
                

280.00 
                

280.00 3,240.00

          แบบยาวเอว
                  

52.00 
                  

52.00 
      

52.00 
                  

52.00 
                  

52.00 
                  

52.00 
                  

60.00 
                  

60.00 
                  

60.00 
                   

60.00 
                  

60.00 
                  

60.00 672.00

เตานมเทียม (สําเร็จรูป)
                

260.00 
                

260.00 
                

260.00 
                

260.00 
                

260.00 
                

260.00 
                

265.00 
                

265.00 
                

265.00 
                 

265.00 
                

265.00 
                

265.00 3,150.00

เสื้อชั้นใน (สั่งตัด)

          แบบตัวสั้น
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

15.00 
                  

15.00 
                  

15.00 
                   

15.00 
                  

15.00 
                  

15.00 150.00

          แบบยาวเอว
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

15.00 
                  

15.00 
                  

15.00 
                   

15.00 
                  

15.00 
                  

15.00 150.00

เตานมเทียม (สั่งตัด)
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

10.00 
                  

15.00 
                  

15.00 
                  

15.00 
         

15.00 
                  

15.00 
                  

15.00 150.00

รวมจํานวนสินคาที่ขาย
                

602.00 
                

602.00 
                

602.00 
                

602.00 
                

612.00 
                

612.00 
                

640.00 
                

640.00 
                

650.00 
                 

650.00 
                

650.00 
                

650.00 
                 

7,512.00 
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ตารางที่ 14 (ตอ)
รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 รวม

ราคาสินคา (บาท/ชิ้น)

เสื้อชั้นใน (สําเร็จรูป)

          แบบตัวสั้น
                

350.00 
                

350.00 
                

350.00 
                

350.00 
                

350.00 
                

350.00 
                

350.00 
                

350.00 
                

350.00 
                 

350.00 
                

350.00 
                

350.00 
                    

350.00 

          แบบยาวเอว
                

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                 

450.00 
     

450.00 
                

450.00 
                    

450.00 

เตานมเทียม (สําเร็จรูป)
                

200.00 
                

200.00 
                

200.00 
                

200.00 
                

200.00 
                

200.00 
                

200.00 
                

200.00 
                

200.00 
                 

200.00 
                

200.00 
                

200.00 
                    

200.00 

เสื้อชั้นใน (สั่งตัด)    

          แบบตัวสั้น
                

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                 

450.00 
                

450.00 
                

450.00 
                    

450.00 

          แบบยาวเอว
                

550.00 
                

550.00 
                

550.00 
                

550.00 
                

550.00 
                

550.00 
                

550.00 
                

550.00 
        

550.00 
                 

550.00 
                

550.00 
                

550.00 
                    

550.00 

เตานมเทียม (สั่งตัด)
                

250.00 
                

250.00 
                

250.00 
                

250.00 
                

250.00 
                

250.00 
                

250.00 
                

250.00 
                

250.00 
                 

250.00 
                

250.00 
                

250.00 
                    

250.00 

ราคาสินคาเฉลี่ย
                

375.00 
             

375.00 
                

375.00 
                

375.00 
                

375.00 
                

375.00 
                

375.00 
                

375.00 
                

375.00 
                 

375.00 
                

375.00 
                

375.00 
    

375.00 
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ตารางที่ 14 (ตอ)
รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 รวม

รายไดจากการขาย 
(บาท)

เสื้อชั้นใน (สําเร็จรูป)

          แบบตัวสั้น 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 1,134,000.00

          แบบยาวเอว 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 302,400.00

เตานมเทียม (สําเร็จรูป) 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 630,000.00

เสื้อชั้นใน (สั่งตัด)

          แบบตัวสั้น 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 67,500.00

          แบบยาวเอว 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 82,500.00

เตานมเทียม (สั่งตัด) 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 37,500.00
รวมรายไดสะสม
(บาท) 178,900.00 178,900.00 178,900.00 178,900.00 182,400.00 182,400.00 193,250.00 193,250.00 196,750.00 196,750.00 196,750.00 196,750.00 2,253,900.00 
เงินสดรับการขาย
(บาท) 178,900.00 178,900.00 178,900.00 178,900.00 182,400.00 182,400.00 193,250.00 193,250.00 196,750.00 196,750.00 196,750.00 196,750.00 2,253,900.00 
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ประมาณการรายไดจากการขายสินคาและบริการ
ตารางที่ 15 แสดงประมาณการรายไดจากการขายสินคาและบริการ

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

จํานวนสินคาขาย (ชิ้น) เพิ่ม 2 % เพิ่ม 3 % เพิ่ม 4 % เพิ่ม 5 %

เสื้อชั้นใน (สําเร็จรูป)

          แบบตัวสั้น
           

3,240.00 
           

3,305.00 
           

3,404.00 
           

3,540.00 
           

3,753.00 

          แบบยาวเอว
              

672.00 
              

685.00 
              

706.00 
              

734.00 
              

778.00 

เตานมเทียม (สําเร็จรูป)
           

3,150.00 
           

3,213.00 
           

3,309.00 
           

3,441.00 
           

3,648.00 

เสื้อชั้นใน (สั่งตัด)

          แบบตัวสั้น
              

150.00 
              

373.00 
              

384.00 
              

399.00 
              

419.00 

          แบบยาวเอว
              

150.00 
              

373.00 
              

384.00 
              

399.00 
              

419.00 

เตานมเทียม (สั่งตัด)
              

150.00 
              

373.00 
              

384.00 
        

399.00 
              

419.00 

รวมจํานวนสินคาที่ขาย
           

7,512.00 
           

8,322.00 
           

8,571.00 
           

8,912.00 
           

9,436.00 

ราคาสินคา (บาท / ชิ้น)

เสื้อชั้นใน (สําเร็จรูป)

          แบบตัวสั้น 350.00 350.00 350.00 360.00 360.00

          แบบยาวเอว 450.00 450.00 450.00 460.00 460.00

เตานมเทียม (สําเร็จรูป) 200.00 200.00 200.00 210.00 210.00

เสื้อชั้นใน (สั่งตัด)

          แบบตัวสั้น 450.00 450.00 450.00 460.00 460.00

          แบบยาวเอว 550.00 550.00 550.00 560.00 560.00

เตานมเทียม (สั่งตัด) 250.00 250.00 250.00 260.00 260.00

รวมสินคาเฉลี่ย (บาท) 375.00 375.00 375.00 385.00 385.00
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ตารางที่ 15 (ตอ)

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

รายไดจากการขาย (บาท)

เสื้อชั้นใน (สําเร็จรูป)

          แบบตัวสั้น
    

1,134,000.00     1,156,750.00 
    

1,191,400.00 
    

1,274,400.00     1,351,080.00 

          แบบยาวเอว
       

302,400.00        308,250.00 
       

317,700.00 
       

337,640.00        357,880.00 

เตานมเทียม (สําเร็จรูป)
       

630,000.00        642,600.00 
       

661,800.00 
       

722,610.00        766,080.00 

เสื้อชั้นใน (สั่งตัด)

          แบบตัวสั้น
         

67,500.00        167,850.00 
       

172,800.00 
    

183,540.00        192,740.00 

          แบบยาวเอว
         

82,500.00        205,150.00 
       

211,200.00 
       

223,440.00        234,640.00 

เตานมเทียม (สั่งตัด)
         

37,500.00          93,250.00 
         

96,000.00 
       

103,740.00        108,940.00 

รวมรายไดสะสม (บาท)
    

2,253,900.00     2,573,850.00 
    

2,650,900.00 
    

2,845,370.00     3,011,360.00 

เงินสดรับการขาย (บาท)
    

2,253,900.00     2,573,850.00 
    

2,650,900.00 
    

2,845,370.00     3,011,360.00 
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ประมาณการตนทุนวัตถุดิบทางตรง
ตารางที่ 16 แสดงประมาณการตนทุนวัตถุดิบทางตรง

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
จํานวนซื้อวัตถุดิบทางตรง
ในการผลิต (หนวย) เพิ่ม 2 % เพิ่ม 3 % เพิ่ม 4 % เพิ่ม 5 %

ผาลูกไม  (พับ) 220.00
                    

224.00 
   

231.00 
                    

240.00 
                    

252.00 

ผา Cotton  (กิโลกรัม) 20.00
                      

20.00 
                      

21.00 
                      

22.00 
                      

23.00 

ผาโทเร  (มวน) 54.00
      

55.00 
                      

57.00 
                      

59.00 
                      

62.00 

ผากุน (มวน) 119.00
                    

121.00 
                    

125.00 
                    

130.00 
                    

137.00 

ดาย  (โหล) 29.00
                      

30.00 
                      

31.00 
                      

32.00 
                      

34.00 

ตะขอ  (ชุด) 27.00
                      

28.00 
                      

29.00 
                      

30.00 
                      

32.00 

แผนใยสังเคราะห  (เมตร) 245.00
                    

250.00 
                    

258.00 
                    

268.00 
                    

281.00 

ฟองน้ําเสริมทรง  (โหล) 243.00
                    

248.00 
                    

255.00 
                    

265.00 
                    

278.00 

เม็ดพลาสติก  (กิโลกรัม) 111.00
                    

113.00 
                    

116.00 
                    

121.00 
                    

127.00 
ใยสังเคราะหปนสําหรับยัด  
(กิโลกรัม) 175.00

                    
179.00 

    
184.00 

                    
191.00 

                    
201.00 

ปายบอกขนาดและตรายี่หอ  
(ชุด) 28.00

                      
29.00 

                      
30.00 

                      
31.00 

                      
33.00 
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ตารางที่ 16 (ตอ)

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ราคาตอหนวยของวัตถุดิบ
ทางตรง (บาท / หนวย)

ผาลูกไม  (พับ)
            

2,800.00 
                 

2,800.00 
                 

2,805.00 
                 

2,805.00 
                 

2,810.00 

ผา Cotton  (กิโลกรัม)
                 

80.00 
                      

80.00 
                      

85.00 
                      

85.00 
                      

90.00 

ผาโทเร  (มวน)
            

2,400.00 
                 

2,400.00 
                 

2,405.00 
                 

2,405.00 
                 

2,410.00 

ผากุน (มวน)
               

200.00 
                    

200.00 
                    

205.00 
                    

205.00 
                    

210.00 

ดาย  (โหล)
                 

60.00 
                

60.00 
                      

65.00 
                      

65.00 
                      

70.00 

ตะขอ  (ชุด)
            

2,500.00 
                 

2,500.00 
                 

2,505.00 
                 

2,505.00 
                 

2,510.00 

แผนใยสังเคราะห  (เมตร)
                 

50.00 
                      

50.00 
                      

55.00 
                      

55.00 
                      

60.00 

ฟองน้ําเสริมทรง  (โหล)
               

400.00 
                    

400.00 
                    

405.00 
                   

405.00 
                    

410.00 

เม็ดพลาสติก  (กิโลกรัม)
               

100.00 
                    

100.00 
                    

105.00 
                    

105.00 
                    

110.00 
ใยสังเคราะหปนสําหรับยัด  
(กิโลกรัม)

               
140.00 

                    
140.00 

                    
145.00 

                    
145.00 

                    
150.00 

ปายบอกขนาดและตรายี่หอ (ชุด)
               

100.00 
                    

100.00 
                    

105.00 
             

105.00 
                    

110.00 
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ตารางที่ 16 (ตอ)

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ยอดซื้อวัตถุดิบทางตรง
ในการผลิต (บาท)

ผาลูกไม  (พับ)
        

616,000.00 
             

627,200.00 
             

647,955.00 
   

673,200.00 
             

708,120.00 

ผา Cotton  (กิโลกรัม)
            

1,600.00 
                 

1,600.00 
                 

1,785.00 
                 

1,870.00 
                 

2,070.00 

ผาโทเร  (มวน)
        

129,600.00 
             

132,000.00 
             

137,085.00 
             

141,895.00 
             

149,420.00 

ผากุน (มวน)
          

23,800.00 
               

24,200.00 
               

25,625.00 
               

26,650.00 
               

28,770.00 

ดาย  (โหล)
            

1,740.00
                 

1,800.00 
                 

2,015.00 
                 

2,080.00 
                 

2,380.00 

ตะขอ  (ชุด)
          

67,500.00 
               

70,000.00 
               

72,645.00 
               

75,150.00 
               

80,320.00 

แผนใยสังเคราะห  (เมตร)
          

12,250.00 
               

12,500.00 
               

14,190.00 
               

14,740.00 
               

16,860.00 

ฟองน้ําเสริมทรง  (โหล)
          

97,200.00 
               

99,200.00 
             

103,275.00 
             

107,325.00 
             

113,980.00 

เม็ดพลาสติก  (กิโลกรัม)
          

11,100.00 
               

11,300.00 
               

12,180.00 
               

12,705.00 
               

13,970.00 
ใยสังเคราะหปนสําหรับ
ยัด  (กิโลกรัม)

          
24,500.00 

              
25,060.00 

               
26,680.00 

               
27,695.00 

               
30,150.00 

ปายบอกขนาดและตรา
ยี่หอ  (ชุด)

            
2,800.00 

                 
2,900.00 

                 
3,150.00 

                 
3,255.00 

                 
3,630.00 

รวมยอดซื้อวัตถุดิบ
ทางตรงในการผลิต (บาท)

        
988,090.00 

          
1,007,760.00 

          
1,046,585.00 

          
1,086,565.00 

          
1,149,670.00 

บวก คาขนสงเขา
          

10,000.00 
               

10,000.00 
               

10,000.00 
            

10,000.00 
               

10,000.00 
ยอดซื้อวัตถุดิบทางตรง
สุทธิ

        
998,090.00 

          
1,017,760.00 

          
1,056,585.00 

          
1,096,565.00 

          
1,159,670.00 
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ตารางที่ 16 (ตอ)

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
บวก วัตถุดิบทางตรง
ตนงวด

                      
-   

               
99,809.00 

             
101,776.00 

             
105,658.50 

             
109,656.50 

หัก วัตถุดิบทางตรง
ปลายงวด

          
99,809.00 

             
101,776.00 

             
105,658.50 

       
109,656.50 

             
115,967.00 

วัตถุดิบทางตรงใชไปใน
การผลิต

        
898,281.00 

          
1,015,793.00 

          
1,052,702.50 

          
1,092,567.00 

          
1,153,359.50 

เงินสดจายคาวัตถุดิบ
ทางตรงในการผลิต (บาท)

        
998,090.00 

   
1,017,760.00 

          
1,056,585.00 

          
1,096,565.00 

          
1,159,670.00 

คาวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต
     

107,640.00 
          

111,060.00 
          

116,670.00 
          

120,885.00 
          

130,450.00 

วัตถุดิบทางตรงในการผลิต
    

790,641.00 
          

904,733.00 
          

936,032.50 
          

971,682.00 
       

1,022,909.50 
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ประมาณการตนทุนการผลิตและตนทุนขายสินคา
ตารางที่ 17 แสดงประมาณการตนทุนการผลิตและตนทุนขายสินคา

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ตนทุนการผลิตสินคา(บาท)

คาวัตถุดิบทางตรงในการผลิต      790,641.00      904,733.00      936,032.50      971,682.00   1,022,909.50 

คาแรงงานทางตรงในการผลิต      553,212.00      617,859.60      657,752.10      703,740.80      761,441.20 

คาวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต      107,640.00      111,060.00      116,670.00      120,885.00      130,450.00 

รวมตนทุนการผลิตสินคา   1,451,493.00   1,633,652.60   1,710,454.60   1,796,307.80   1,914,800.70 

สินคาคงเหลือ (บาท)

บวก  สินคาคงเหลือตนงวด                     -        145,149.30      163,365.26      171,045.46      179,630.78 

หัก    สินคาคงเหลือปลายงวด      145,149.30      163,365.26      171,045.46      179,630.78      191,480.07 

รวมตนทุนขายสินคา (บาท)   1,306,343.70   1,615,436.64   1,702,774.40   1,787,722.48   1,902,951.41 

เงินสดจายคาใชจายในการผลิต      553,212.00      617,859.60      657,752.10      703,740.80      761,441.20 
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ประมาณการคาใชจายในการขายและบริหาร
ตารางที่ 18 แสดงประมาณการคาใชจายในการขายและบริหาร

รายการ ปที1่ ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที5่
คาใชจายในการบริหารและการขาย
(บาท)

เงินเดือนบุคลากร
     

252,000.00 
     

257,040.00 
     

264,751.00 
     

272,694.00 
     

286,329.00 

คาเชาพื้นที่
       

42,000.00 
       

42,000.00 
       

42,000.00 
       

48,000.00 
       

48,000.00 

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ
       

23,000.00 
       

30,000.00 
       

30,000.00 
       

30,000.00 
       

30,000.00 

คาไฟฟา
       

10,000.00 
       

12,000.00 
       

12,000.00 
       

12,000.00 
       

12,000.00 

คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
       

10,000.00 
       

15,000.00 
       

15,000.00 
       

15,000.00 
       

15,000.00 

คาเชารถ
       

46,000.00
       

47,000.00
       

48,000.00
       

49,000.00
       

50,000.00

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
       

11,000.00 
       

13,000.00 
       

15,000.00 
       

17,000.00 
       

19,000.00 

คาใชจายในการดําเนินการเริ่มแรก 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร
     

494,000.00 416,040.00      426,751.00      443,694.00      460,329.00      

คาเสื่อมราคาสวนการขายและบรหิาร
คาเสื่อมราคาอุปกรณ และเครื่องมือ
ในการขายสินคา

       
29,300.00 

       
29,300.00 

       
29,300.00 

       
29,300.00 

       
29,282.00 

รวมคาเสื่อมราคา
     

29,300.00
     

29,300.00
     

29,300.00
     

29,300.00
     

29,282.00

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร 523,300.00      445,340.00      456,051.00      472,994.00      489,611.00      
เงินสดจายคาใชจายในการขายและ
บริหาร 494,000.00      416,040.00      426,751.00      443,694.00      460,329.00      
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ประมาณการงบกําไรขาดทุน
ตารางที่ 19 แสดงประมาณการงบกําไรขาดทุน

รายการ ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5

รายได

     รายไดจากการขายสินคา     2,253,900.00     2,573,850.00     2,650,900.00     2,845,370.00     3,011,360.00 

รวมรายได     2,253,900.00     2,573,850.00     2,650,900.00     2,845,370.00     3,011,360.00 

     หัก - ตนทุนขายสินคา     1,306,343.70     1,615,436.64     1,702,774.40     1,787,722.48     1,902,951.41 

กําไรขั้นตน        947,556.30        958,413.36        948,125.60     1,057,647.52     1,108,408.59 
     หัก-คาใชจายในการขาย
และบริหาร        523,300.00        445,340.00        456,051.00        472,994.00        489,611.00 
กําไรจากการดําเนินงานกอน
หักดอกเบี้ยจาย        424,256.30        513,073.36        492,074.60        584,653.52        618,797.59 

หัก - ดอกเบี้ยจาย          32,000.00          25,600.00          19,200.00          12,800.00            6,400.00 
กําไรจากการดําเนินงานกอน
หักภาษีเงินได        392,256.30        487,473.36        472,874.60        571,853.52        612,397.59 

หัก -ภาษีเงินไดนิติบุคคล 58,838.45 73,121.00 70,931.19 85,778.03 91,859.64

กําไรสุทธิ        333,417.86        414,352.36        401,943.41        486,075.49        520,537.95 

กําไรสะสม 333,417.86 747,770.21 1,149,713.62 1,635,789.11 2,156,327.06

ตารางที่ 20 แสดงการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล (หางหุนสวนจํากัด)

การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5

กําไรกอนหักภาษีเงินได 392,256.30 487,473.36 472,874.60 571,853.52 612,397.59

ชวงภาษี 0-1,000,000 อัตราภาษี 15% 58,838.45 73,121.00 70,931.19 85,778.03 91,859.64

ชวงภาษี 1,000,001-3,000,000 อัตราภาษี 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ชวงภาษี 3,000,001 ขึ้นไป อัตราภาษี 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 58,838.45 73,121.00 70,931.19 85,778.03 91,859.64
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ประมาณการงบกระแสเงินสด
ตารางที่ 21 แสดงประมาณการงบกระแสเงินสด

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที ่3 ปที่ 4 ปที่ 5

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดรับจากการขายสินคา    2,253,900.00    2,573,850.00    2,650,900.00    2,845,370.00    3,011,360.00 

เงินสดจายคาวัตถุดิบทางตรงในการผลิต (998,090.00) (1,017,760.00) (1,056,585.00) (1,096,565.00) (1,159,670.00)

เงินสดจายคาใชจายในการผลิต (553,212.00) (617,859.60) (657,752.10) (703,740.80) (761,441.20)
เงินสดจายคาใชจายในการขายและ
บริหาร (494,000.00) (416,040.00) (426,751.00) (443,694.00) (460,329.00)

เงินสดจายชําระคืนดอกเบี้ย (32,000.00) (25,600.00) (19,200.00) (12,800.00) (6,400.00)

เงินสดจายคาภาษีเงินได 0.00 (58,838.45) (73,121.00) (70,931.19) (85,778.03)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 176,598.00 437,751.96 417,490.90 517,639.01 537,741.77

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายลงทุนในอุปกรณ และ
เครื่องมือในการขายสินคา (146,500.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (146,500.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการกูยืม 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสดรับจากเจาของ 346,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสดจายชําระคืนเงินกู (80,000.00) (80,000.00) (80,000.00) (80,000.00) (80,000.00)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 666,500.00 (80,000.00) (80,000.00) (80,000.00) (80,000.00)

กระแสเงินสดสุทธิ 696,598.00 357,751.96 337,490.90 437,639.01 457,741.77

บวก กระแสเงินสดตนงวด 0.00 696,598.00 1,054,349.96 1,391,840.85 1,829,479.86

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 696,598.00 1,054,349.96 1,391,840.85 1,829,479.86 2,287,221.63
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ประมาณการงบดุล
ตารางที่ 22 แสดงประมาณการงบดุล

รายการ ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบัน
การเงิน

         
696,598.00 

      
1,054,349.96 

      
1,391,840.85 

      
1,829,479.86 

      
2,287,221.63 

สินคาคงเหลือ
         

244,958.30 
         

265,141.26 
         

276,703.96 
         

289,287.28 
         

307,447.07 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
         

941,556.30 
      

1,319,491.22 
      

1,668,544.81 
      

2,118,767.14 
      

2,594,668.70 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

อุปกรณ-สุทธิ
         

117,200.00 
           

87,900.00 
           

58,600.00 
           

29,300.00 
                  

18.00 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
         

117,200.00 
           

87,900.00 
           

58,600.00 
           

29,300.00 
                  

18.00 

รวมสินทรัพย
      

1,058,756.30 
      

1,407,391.22 
      

1,727,144.81 
      

2,148,067.14 
      

2,594,686.70 

หนี้สินหมุนเวียน

ภาษีเงินไดคางจาย 58,838.45 73,121.00 70,931.19 85,778.03 91,859.64
   เงินกูระยะยาวที่กําหนดชําระ
ใน 1 ป 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00

   รวมหนี้สินหมุนเวียน 138,838.45 153,121.00 150,931.19 165,778.03 91,859.64

หนี้สินไมหมุนเวียน

   เงินกูระยะยาว 240,000.00 160,000.00 80,000.00 0.00 0.00

   รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 240,000.00 160,000.00 80,000.00 0.00 0.00

รวมหนี้สิน 378,838.45 313,121.00 230,931.19 165,778.03 91,859.64
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ตารางที่ 22 (ตอ)

รายการ ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5

สวนของเจาของ

ทุน - นางสาวอุทัยทิพย 173,250.00 173,250.00 173,250.00 173,250.00 173,250.00

ทุน - นางสาวอัญชลี 103,950.00 103,950.00 103,950.00 103,950.00 103,950.00

ทุน - พญ.ศิมันตรา 69,300.00 69,300.00 69,300.00 69,300.00 69,300.00

กําไรสะสม 333,417.86 747,770.21 1,149,713.62 1,635,789.11 2,156,327.06

รวมสวนของเจาของ 679,917.86 1,094,270.21 1,496,213.62 1,982,289.11 2,502,827.06
รวมหนี้สินและสวนของ
เจาของ 1,058,756.30 1,407,391.22 1,727,144.81 2,148,067.14 2,594,686.70
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การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
ตารางที่ 23 แสดงการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน

รายการการวิเคราะห ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5

อัตราสวนวัดสภาพคลองทางการเงิน

     อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 6.78 8.62 11.06 12.78 28.25

     อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick Ratio) 5.02 6.89 9.22 11.04 24.90

อัตราสวนการวัดประสิทธิภาพการใชสินทรัพย

     อัตราหมุนเวียนของสินคา (Inventory Turnover) 9.00 9.89 9.96 9.95 9.94

    ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover Period) 40.56 36.91 36.66 36.68 36.73

     อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร 15.38 17.57 18.09 19.42 20.56

     อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม 2.13 1.83 1.53 1.32 1.16

อัตราสวนวัดความสามารถในการกอหนี้

     อัตราสวนแหงหนี้ (Debt Ratio) 0.36 0.22 0.13 0.08 0.04

     อัตราสวนแหงเงินทุน (Debt to Equity Ratio) 0.56 0.29 0.15 0.08 0.04
     อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย
(Interest Coverage Ratio) 13.26 20.04 25.63 45.68 96.69

อัตราสวนวัดความสามารถในการบริหาร

     อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 0.31 0.29 0.23 0.23 0.20

     อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 0.49 0.38 0.27 0.25 0.21

     อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซนต) 42.04% 37.24% 35.77% 37.17% 36.81%

     อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (เปอรเซนต) 18.82% 19.93% 18.56% 20.55% 20.55%

ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน

     มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 1,186,112.62

     อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 39%

     ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 2 ป 4 เดือน
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บทที่ 8
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง

ตารางที่ 24 แสดงแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง
ลําดับ ลักษณะปญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แนวทางในการแกไข

1. มีคูแขงเขามาเลียนแบบสินคาของ
กิจการ

ยอดขายลดลง ลูกคา
นอยลง

มีการออกผลิตภัณฑรูปแบบ
ใหมๆ อยูตลอดเวลา และมี
การพัฒนาสินคาใหยากตอ
การลอกเลียนแบบ

2. มีคูแขงใหมเขามาในตลาดเพิ่มขึ้น เกิดการแขงขันในดาน
ราคา กิจการตองลดราคา
สินคา ทําใหรายไดลดลง

ลดตนทุนที่ใชในการผลิต
สินคาใหต่ําลง และสราง
ความแตกตางในตัวสินคา

3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหความตองการ
สินคาลดลง

จัดทําโปรโมชั่นโดยลดราคา
สินคา

4. ยอดขายไมเปนไปตามเปาหมาย กิจการอาจมียอดขาย
และรายไดต่ํากวา
เปาหมาย

ตัดผลิตภัณฑที่ไมไดยอดขาย
ตามเปาหมายออก และ
พัฒนาผลิตภัณฑตัวใหมๆ 
ออกมาตามความตองการ
ของลูกคา พรอมทั้งจัด
โปรโมชั่นเพื่อกระตุน
ยอดขาย

5. วัตถุดิบที่ใช เชน ผาลูกไม 
ฟองน้ําเสริมทรงลึก 
ใยพอลีเอสเตอร มีราคาสูงขึ้น

ทําใหกําไรของกิจการ
นอยลง

ติดตอกับแหลงวัตถุดิบที่ให
ราคาต่ํากวา 

6. มีเทคโนโลยีในการรักษา
โรคมะเร็งเตานมแบบใหม ทําให
ผูปวยไมตองตัดเตานมออก

กิจการขายสินคาได
นอยลง หรือขายสินคา
ไมไดเลย ทําใหรายได
ไมพอกับคาใชจาย

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ผลิตภัณฑ โดยใชวัตถุดิบที่มี
อยู เชน ขายเสื้อชั้นใน
สําหรับคนทอง หรือคนที่มี
ปญหาทางดานสรีระแทน
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บทที่ 9
แผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ตารางที่ 25 แสดงแผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
เรื่อง ผลกระทบ แผนการปรับปรุง

ดานสินคาและบริการ อาจจะตอบสนองความ
ตองการไดไมทั่วถึง

มีการจัดทําแบบสอบถาม
ความตองการที่เพิ่มมากขึ้น

ดานชองทางการจัดจําหนาย ลูกคาที่อยูในตางจังหวัดไม
สามารถซื้อสินคาได

จัดทําเว็บไซตเพื่อขายสินคา
บนอินเตอรเน็ต
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
รายละเอียดการคํานวณคาแรงงาน
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ตารางที่ 26 แสดงรายละเอียดทางดานคาแรงงานทางตรงในการผลิตสินคาในปที่ 1
คาแรงงาน ตอเดือน ตอป จํานวนเงิน

ที่ปรึกษาทางการแพทย 11,000 11,000 x 12 132,000
พนักงานออกแบบ 11,000 11,000 x 12 132,000
รวมคาแรงงานประจํา 22,000 22,000 x 12 264,000
คาแรงงานพนักงานตัดเย็บภายนอก 7,512 x 1.1 x 35 289,212
รวม 553,212

ตารางที ่27 แสดงรายละเอียดการคํานวณคาแรงงานพนักงานตัดเย็บภายนอก
จํานวน

สินคาที่ขาย
สํารองไว 

10%
คาแรงงาน

ตอชิ้น
รวม

เสื้อชั้นใน (สําเร็จรูป)
        แบบตัวสั้น 3,240 3,564 35 124,740
        แบบยาวเอว 672 739.2 35 25,872
เตานมเทียม (สําเร็จรูป) 3,150 3,465 35 121,275
เสื้อชั้นใน (สั่งตัด)
        แบบตัวสั้น 150 165 35 5,775
        แบบยาวเอว 150 165 35 5,775
เตานมเทียม (สั่งตัด) 150 165 35 5,775
รวมทั้งหมด 7,512 8,623.2 289,212



ภาคผนวก ข
ความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม
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ความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม

มะเร็งเตานมคืออะไร
มะเร็ง (Cancer) คือ เซลลในรางกายที่แบงตัวอยางผิดปกติ โดยที่รางกายไมสามารถ

ควบคุมได จนกระทั่งเกิดเปนเนื้องอก (Tumor) หากไมไดรับการรักษาหรือตัดออก เนื้องอกจะ
พัฒนากลายเปนมะเร็ง และอาจลุกลามไปทําลายเนื้อเยื่อและอวัยวะที่อยูใกลเคียง หรือแพรกระจาย
ไปตามหลอดเลือดและทางเดินน้ําเหลืองไปยังอวัยวะอื่นๆ มะเร็งเกิดขึ้นไดกับอวัยวะทุกสวนของ
รางกาย และสามารถเกิดกับคนทุกเพศทุกวัย มะเร็งเตานมพบบอยในเพศหญิง โดยเฉพาะในผูหญิง
ที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป ผูชายก็มีสิทธิ์เปนมะเร็งเตานมไดเชนกันแตพบเปนสวนนอย

มะเร็งเตานมที่พบเปนสวนใหญ ไดแก มะเร็งที่เริ่มจากเนื้อเยื่อสวนหนึ่งสวนใดของเตานม 
หรือมะเร็งเตานมแบบที่เกิดในทอน้ํานม และไมกระจายออกนอกทอน้ํานมมาสูเนื้อเยื่อไขมัน
หนาอก พบวา เกือบ 100% ของผูหญิงที่ไดรับการวินิจฉัยในขั้นตอนนี้จะสามารถรักษาใหหายขาด
ได

มะเร็งเตานมที่พบไดบอยอีกชนิดหนึ่งคือ มะเร็งที่เกิดในทอทางเดินน้ํานม แตลุกลามผาน
ผนังทอน้ํานมออกมาขางนอกสูเนื้อเยื่อไขมัน และมีโอกาสที่จะแพรกระจายไปยังสวนอื่นๆ ของ
รางกายได โดยผานทางน้ําเหลืองหรือกระแสเลือด นอกจากนี้ ยังมีมะเร็งชนิดที่เริ่มเปนในตอม
น้ํานม ซึ่งมีโอกาสกระจายไปไดทั่วรางกาย

สวนมะเร็งชนิดที่พบไดนอยมากก็คือ มะเร็งชนิดรายแรงและเติบโตอยางรวดเร็ว โดย
มะเร็งชนิดนี้จะทําใหผิวหนังเปนผื่นแดง ปวดแสบปวดรอนเหมือนกับการติดเชื้อ ผิวหนังจะหนา
ขึ้นเหมือนผิวสีสม เนื่องจากเซลลมะเร็งไปกีดขวางทอทางเดินน้ําเหลือง ทําใหเกิดอาการดังกลาว
ขึ้น

ปจจัยเสี่ยงของมะเร็งเตานม
ปจจัยเสี่ยง คือ สิ่งที่เพิ่มโอกาสในการเปนโรคใดโรคหนึ่ง รวมถึงมะเร็งเตานมดวย มีทั้ง

ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการใชชีวิต ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน การสูบบุหรี่ อาหาร และปจจัยเสี่ยง
ที่ไมอาจเปลี่ยนแปลงได เชน อายุ และประวัติทางครอบครัว
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ปจจัยเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได
ยาเม็ดคุมกําเนิด จากผลการวิจัยของสถาบันทางการแพทยในสหรัฐอเมริกา พบวา การกิน

ยาเม็ดคุมกําเนิด หรือการใชฮอรโมนทดแทนในเพศหญิงติดตอกันเปนเวลานาน 10 ปขึ้นไป รวมทั้ง
การใชยาตั้งแตอายุยังนอย มีความเสี่ยงสูงในการเปนมะเร็งเตานม

การไมมีลูก ผูหญิงที่ไมมีลูก หรือมีลูกคนแรกหลังอายุ 30 ป มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเปน
มะเร็งเตานม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล สาวนักดื่มที่นิยมจิบเครื่องดื่มแอลกอฮอลสัปดาหละหลายๆ
แกว จะมีความเสี่ยงในการเปนมะเร็งเตานมมากกวาคนที่ไมดื่มเหลาถึง 1.5 เทาเลยทีเดียว

การสูบบุหรี ่ สาวๆ ที่เปนสิงหอมควันทั้งหลาย มีความเสี่ยงในการเปนมะเร็งเตานมมาก
เชนกัน

ความอวน ผูที่มีปญหาโรคอวน หรือมีน้ําหนักมากเกินไป มักจะมีความเสี่ยงสูงในการเปน
โรคมะเร็งเตานม

อาหารการกิน สาวๆ ที่นิยมกินอาหารประเภทปง ยาง รมควัน รวมทั้งสัตวเนื้อแดง หรือ
อาหารไขมันสูง มีความเสี่ยงในการเปนมะเร็งเตานมคอนขางสูง

การออกกําลังกาย สาวๆ ที่ไมคอยมีกิจกรรม เอาแตกินและนอน หรือไมคอยไดออกกําลัง
กาย มีความเสี่ยงในการเปนมะเร็งเตานมมากกวาสาวไฮเปอร และรักการเสียเหงื่อเปนชีวิตจิตใจ 
การออกกําลังกายเพียงสัปดาหละ 3 - 4 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที จะชวยลดอัตราการเกิดมะเร็งไดถึง 20 -
30%

สภาพแวดลอม เชน รังสียูวีจากแสงแดด สารใหความหวานแทนน้ําตาล หรือการไดรับรังสี
บางอยางจากเครื่องใชไฟฟา เชน ไมโครเวฟ หรือเครื่องถายเอกสาร ก็เปนปจจัยเสี่ยงในการเปน
มะเร็งเตานมเชนกัน

การเลี้ยงลูกดวยนมแม น้ํานมจากอกอุนๆ ของแม ลวนอุดมไปดวยสารอาหารที่มีคุณคาที่
จะชวยใหเจาตัวเล็กเติบโตอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการทางสมองที่ดี และมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
สมบูรณ นอกจากนี้ ระหวางที่แมใหนมลูกอยูนั้นยังถือเปนชวงเวลาคุณภาพที่คอยเชื่อมความ 
สัมพันธของแมลูกใหแนบแนนอีกดวย ที่สําคัญจากการศึกษาพบวา แมที่เลี้ยงลูกดวยนมตนเองเปน
ระยะเวลาหนึ่งปครึ่งถึงสองป จะมีความเสี่ยงในการเปนมะเร็งเตานมลดลง สําหรับคุณแมที่ไมคอย
มีเวลา กระทรวงสาธารณสุขระบุวา อยางนอยควรเลี้ยงลูกดวยนมแมสัก 4 เดือนก็ยังดี

ปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
เพศ ผูหญิงมีความเสี่ยงในการเปนมะเร็งเตานมมากกวาผูชายเกือบ 100%
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อายุ ยิ่งมีอายุมากขึ้น ยิ่งมีความเสี่ยงในการเปนมะเร็งเตานมมากขึ้นตามไปดวย พบวา กวา 
77% ของผูหญิงที่เปนมะเร็งเตานมมีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป

เชื้อชาติ ผูหญิงชาวอเมริกันมีความเสี่ยงในการเปนมะเร็งเตานมมากกวาผูหญิงชาติอื่นๆ
พันธุกรรม จากการศึกษาพบวา ราว 10% ของผูหญิงที่เปนมะเร็งเตานมไดรับการถายทอด

ยีนส BRCA 1 และBRCA 2 ที่ผิดปกติมากจากพันธุกรรม
ประวัติครอบครัว ผูที่มีคนในครอบครัวไมวาจะเปนแม พี่สาว นองสาว หรือญาติ มีประวัติ

เปนมะเร็งเตานม จะมีความเสี่ยงในการเปนมะเร็งเตานมมากขึ้นเปนสองเทา
ประวัติสวนตัว ผูหญิงที่เคยเปนมะเร็งขางใดขางหนึ่งมากอน มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 3 - 4 เทา 

ในการเปนมะเร็งอีกขางหนึ่ง
ขนาดของเตานม (ความหนาแนนของเนื้อเยื่อทรวงอก) สาวทรงโต หรือผูหญิงที่มีเตานม

ใหญมีความเสี่ยงในการเปนมะเร็งเตานมสูงกวาผูหญิงที่มีเตานมเล็ก เนื่องจากเนื้อเยื่อเตานมมี
ปริมาณไขมันมากกวา

การฉายแสงที่หนาอก ผูหญิงที่เคยไดรับการบําบัดดวยการฉายแสงที่หนาอกเพื่อรักษา
มะเร็งชนิดอื่น มีโอกาสในการเปนมะเร็งเตานมเพิ่มขึ้น

ชวงเวลาการมีประจําเดือน ผูหญิงที่เริ่มมีประจําเดือนในชวงอายุยังนอย (กอนอายุ 12 ป) 
หรือคนที่หมดประจําเดือนชา (อายุ 50 ปขึ้นไป) มีความเสี่ยงในการเปนโรคมะเร็งเตานมมากกวา
ชวงอายุอื่นๆ

อาการแสดงของโรค
มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับเตานมหลายอยางที่เปนสัญญาณเตือนวาอาจเปนมะเร็งเตานม และ

หากมีอาการดังตอไปนี้ ควรรีบไปปรึกษาแพทยทันที
 มีกอนเนื้อที่เตานม โดยไมมีอาการเจ็บปวด (แค 15 - 20% ของกอนที่คลําเทานั้นที่เปน

มะเร็งเตานม)
 ขนาดและรูปรางของเตานมเปลี่ยนไป
 ผิวหนังบริเวณหนาอกเปลี่ยนแปลง เชน มีรอยบุม ยน หดตัว หนาผิดปกติ หรือ

บางสวนเปนสะเก็ด
 หัวนมมีการหดตัว คัน หรือแดงผิดปกติ
 มีเลือดหรือน้ําไหลออกจากหัวนม (20% ของการมีเลือดออกเปนมะเร็ง)
 เจ็บเตานม (มะเร็งเตานมสวนใหญไมเจ็บ นอกจากกอนโตมากแลว)
 รักแรบวม เพราะตอมน้ําเหลืองโต
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พัฒนาการของมะเร็งเตานม
มะเร็งเตานมสามารถแบงออกเปน 4 ระยะ (Staging) ดังนี้
ระยะ 0  มะเร็งยังไมลุกลาม พบเซลลมะเร็งอยูเฉพาะในหอน้ํานม
ระยะ 1  กอนมะเร็งมีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 2 ซม. ลุกลามไปยังเนื้อเยื่อเตานม
ระยะ 2  กอนมะเร็งมีเสนผาศูนยกลางเกิน 2 ซม. หรือลุกลามไปถึงตอมน้ําเหลืองบริเวณ

รักแรแลว
ระยะ 3  กอนมะเร็งมีเสนผาศูนยกลางเกิน 5 ซม. หรือลุกลามไปถึงผิวหนังหนาอก หรือ

ตอมน้ําเหลืองบริเวณใกลเคียง
ระยะ 4  (ระยะสุดทาย) เซลลมะเร็งลุกลามไปถึงกระดูก ปอด หรือบริเวณที่หางจากเตานม

แลว
อยางไรก็ตาม ในบางคนยังมีโอกาสกลับมาเปนมะเร็งซ้ําอีก แมวาจะไดรับการรักษาแลว

การตรวจเตานมดวยตนเอง ( Breast Self Examination )  
การตรวจเตานมดวยตนเองเปนสิ่งแรกที่ผูหญิงทุกคน สามารถชวยปองกันตนเองจากมะเร็ง

เตานมการตรวจเตานมดวยตนเองไมใช การคลําหากอน แตเพื่อใหรูสึกตนเองถึงธรรมชาติของเตา
นมตนและเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจะสังเกตไดดวยตนเองแลวไปพบแพทย ควรตรวจเตานมดวย
ตนเอง เปนประจําเดือนละครั้งหลังประจําเดือนหมด  3   วัน หากผูหญิงที่อยูในวัยหมดประจําเดือน
แลวใหเลือกวันใดวันหนึ่งของเดือนที่จํางาย เปนวันตรวจ

วิธีการตรวจ 3 ทา 
1. ยืนหนากระจก 
  ปลอยแขนขางลําตัวตามสบายเปรียบเทียบ เตานมทั้งสองขางวามีการบิดเบี้ยวของหัวนม      

หรือมีสิ่งผิดปกติหรือไม ประสานมือทั้งสองขางเหนือศีรษะ แลวกลับมาอยูในทาเทาสะเอวพรอม
สํารวจ หาสิ่งผิดปกติ  ใหโคงตัวมาขางหนาโดยใชมือทั้งสองขางวางบนเขาหรือเกาอี้ ในทานี้เตานม 
จะหอยลงไปตรง ๆ  หากมีสิ่งผิดปกติก็จะเห็น ไดชัดมาขึ้น

  2. นอนราบ 
   นอนในทาสบายแลวสอดหมอนหรือมวนผาใตไหลขวา(ถาตองการตรวจเตานมดานขาง)   

ยกแขนขวาเหนือศีรษะเพื่อใหเตานมดานนั้นแผราบ ซึ่งจะทําใหคลํากอนเนื้อไดงายขึ้น โดยเฉพาะ
สวนบนดานนอกซึ่งมีเนื้อนมหนามากที่สุดและมีการเกิดมะเร็งบอยที่สุด ใชนิ้วชี้ นิ้วกลาง และ
นิ้วนาง(ของมือซาย)คลําทั่วทั้งเตานมและรักแร ที่สําคัญคือหามบีบเนื้อเตานม  เพราะจะทําใหรูสึก
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เหมือนเจอกอนเนื้อซึ่งความจริงแลวไมใช ถาตองการตรวจเตานมดายซาย ใหสอดหมอนหรือมวน
ผา ใตไหลซาย ยกแขนซายเหนือศีรษะใชมือขวาตรวจ   

3. ขณะอาบน้ํา 
สําหรับผูหญิงที่มีเตานมขนาดเล็ก ใหวางมือขางเดียวกับเตานมที่ตองการตรวจบนศีรษะ

แลว    ใชมืออีกขางคลําในทิศทางเดียวกับที่คุณใชในทานอน   สําหรับผูที่มีเตานมขนาดใหญ ใหใช
มือขางนั้นประคอง และตรวจคลําเตานมจากดานลาง สวนมืออีกขางใหตรวจคลําจากดานบน  

วิธีการคลํา 3 แบบ 
1. การคลําในแนวกนหอย     
เริ่มคลําจากสวนบนของเตานมไปตามแนวกนหอย จนกระทั่งถึงฐานเตานมบริเวณรอบ

รักแร  
2. การคลําในแนวรูปลิ่ม      
เริ่มคลําจากสวนบนของเตานมจนถึงฐาน แลวกลับขึ้นสูยอดอยางนี้ไปเรื่อยๆ ใหทั่วทั้งเตา

นม  
3. การคลําในแนวขึ้นลงจากใตเตานมถึง กระดูก ไหปลารา     
เริ่มคลําจากใตเตานมถึงกระดูกไหปลารา แลวขยับนิ้วทั้งสามคลําในแนวขึ้นลงและ

สลับกันไปเรื่อย ๆ จนทั่วทั้งเตานม  
4. นิ้วที่ใชสัมผัส     
ใชบริเวณกึ่งกลางนิ้วสวนบนทั้งสามนิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง)  บริเวณกึ่งกลางนิ้ว

สวนบนดังกลาวจะสัมผัสไดดีและกวางกวาสวนปลายนิ้ว โคงฝามือเพื่อปรับใหนิ้วทั้งสามอยูใน
สภาพแบนราบสัมผัสกับเตานม  เคลื่อนนิ้วกดวนไปทั้งเตานม

วิธีการกด 3 ระดับ 
1. กดเบา ๆ เพื่อใหรูสึกถึงบริเวณใตผิวหนัง  
2. กดปานกลาง เพื่อใหรูสึกถึงกึ่งกลางของเตานม  
3. กดหนักขึ้น เพื่อใหรูสึกถึงสวนลึกใกลผนังปอด  

อาการของมะเร็งเตานม
1. มะเร็งเตานมในระยะเริ่มแรกไมมีอาการใด แตสามารถตรวจพบไดจากการทํา 

Mammogram
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2. คลําพบกอนเตานม โดยทั่วไปกอนเตานมที่คลําไดจะเกิดจากสาเหตุหลายอยาง เชน กอน
ถุงน้ําในเตานม กอนเนื้องอกชนิดไมรายแรง หรือแมแตมะเร็งเตานมกอนแข็งไมยืดหยุน มักไม
เคลื่อนที่ไปมาและไมเจ็บ 

3. ผิวหนังบริเวณเตานมหรือหัวนมมีความผิดปกติ เชน
 มีผิวหนังบริเวณเตานมบุมลงไป (เมื่อยกแขนขึ้นอาจจะเห็นรอยบุมไดชัดขึ้น) ซึ่งอันนี้เกิด

จากกอนมะเร็ง ไปทําใหเกิดมีการดึงรั้งของเนื้อเยื่อโครงสรางเตานม
 มีแผลเรื้อรังที่บริเวณหัวนมหรือเตานมซึ่งเปนอาการแสดงของมะเร็งเตานมชนิดหนึ่ง ซึ่ง

บางครั้งผูปวยอาจมี แตอาการเปนสะเก็ดหรือคันบริเวณหัวนมเปนๆ หายๆ 
 ผิวหนังบริเวณเตานมมีลักษณะบวม แดง อาจเปนรวมกับอาการปวดหรือไมก็ได ซึ่ง

บางครั้งผูปวยอาจ สับสนกับอาการของเตานมอักเสบ
 ผิวหนังบริเวณเตานมเปนลักษณะผิวสม คือเห็นผิวหนังบวมและเห็นรูขุมขนไดลึกชัดเจน

แบบผิวสม
4. มีสารคัดหลั่งออกทางหัวนม อาจเปนสารคัดหลั่งที่ใส เปนเลือด หรือสีคลายน้ําลางเนื้อ
5. เจ็บเตานม โดยทั่วไปมะเร็งเตานมสวนใหญมักไมมีอาการเจ็บแตก็พบไดวาผูปวย

ประมาณ 10% ที่เปนมะเร็งเตานมและมีอาการเจ็บ
6. มีกอนบริเวณรักแร
7. เตานมสองขางมีขนาดไมเทากันและแตกตางกันเห็นไดชัดเจน

เมื่อไรควรจะตองตรวจหามะเร็งเตานม
มะเร็งเตานมพบไดบอยในสตรีอายุ 40 ปขึ้นไปมากกวาสตรีที่มีอายุนอย แตอยางไรก็ตาม 

ในปจจุบันไดมีการตรวจพบมะเร็งเตานมในสุภาพสตรีอายุนอยกวา 35 ป เพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต
มาก ดังนั้นในปจจุบันการตระหนักถึงภัยของมะเร็งเตานมและรูจักมะเร็งเตานมจึงเปนเรื่องของคน
ในทุกวัยไมเฉพาะแตในสุภาพสตรี อายุมากวา 40 ป ที่จะตองระวังภัย การตรวจพบมะเร็งเตานมได
ตั้งแตระยะเริ่มแรกของโรคจะสามารถรักษาใหหายขาดได

ดังนั้นทั่วโลกจึงมีแนวทางและขอแนะนําในการตรวจหามะเร็งเตานมสําหรับสตรีดังนี้
1. ควรเริ่มมีการระวังและทําความรูจักเตานมของตนเอง ( Breast Self Awereness) เชน การ

คลําเตานม ไวเปนประจําทุกเดือนในสตรีที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป
2. ควรรับการตรวจรางกายโดยแพทยอยางนอย 2 – 3 ปตอครั้งในสตรีที่มีอายุนอยกวา 40 ป 

และตรวจปละ 1 ครั้งในสตรีอายุ 40 ปขึ้นไป
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3. ในสตรีอายุ 35 ป ควรทํา Mammogram 1 ครั้ง และหลังจากอายุ 40 ป ควรตรวจ 
Mammogram 1 - 2 ป / ครั้ง

4. ในสตรีที่มีประวัติครอบครัวเปนมะเร็งเตานมหรือรังไขอยางชัดเจนควรตองเขารับการ
ตรวจมะเร็งเตานมโดยการตรวจรางกายโดยแพทยและทํา Mammogram เร็วกวาคนทั่วไป

แมมโมแกรม ( Mammogram )
แมมโมแกรม เปนการตรวจหามะเร็งเตานมในระยะเริ่มแรกที่มีประสิทธิภาพชนิดหนึ่ง 

โดยใชรังสีในการ X-ray เตานมเพื่อหาความผิดปกติ โดยที่ความผิดปกติที่เห็นอาจจะเปนลักษณะ
กอน ความหนาแนนของเตานม การกระจัดกระจายเนื้อเตานมที่ผิดปกติไปหรืออาจพบเห็นปูนใน
เตานม โดยหินปูนในเตานมเกิดจากหลายสาเหตุ และหินปูนที่เกิดจากแตละสาเหตุจะมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกตางกันไป ตั้งแตหินปูนบนสนเลือด หินปูนจากเนื้องอก และที่สําคัญที่ควรระวังคือ
หินปูนจากมะเร็งเตานม ซึ่งหินปูนหรือ Calcium ที่เกิดนี้ไมไดเกิดจาก Calcium ที่ผูปวยรับประทาน
เขาไปแตอยางใด สําหรับการแปลผลสาเหตุของหินปูนนี้ รังสีแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะจะเปนผูแปล
ผลของหินปูนที่เกิดขึ้น

สําหรับเวลาที่เหมาะสมในการตรวจ Mammogram คือ ชวงหลังจากหมดประจําเดือน 
เพราะเปนชวงที่เตานมไมบวมน้ํามาก ทําใหไมเจ็บและไมอึดอัดเมื่อตอง X-ray เตานมและเปนชวง
ที่สามารถพบความผิดปกติไดงาย

โดยทั่วไปการทํา Mammogram มีการตรวจ 2 ทา และมีการใชเครื่องมือในการกดเนื้อเตา
นมใหแนบกับแผนFilm ดังนั้น ถาผูปวยไมมีการอักเสบของเตานม และมาตรวจในชวงเวลาที่
เหมาะสมคือหลังหมดประจําเดือน ผูปวยจะรูสึกอึดอัดเพียงเล็กนอยเทานั้น
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การรักษามะเร็งเตานม
การรักษามะเร็งเตานมในปจจุบันมีการพัฒนาไปจากเดิมอยางมาก การรักษามะเร็งเตานมที่

พบตั้งแตระยะเริ่มแรก สามารถรักษาใหหายขาดได วิธีการรักษามะเร็งเตานมในปจจุบันมีวิธีหลักๆ 
อยู 3 วิธี ซึ่งโดยทั่วไปผูปวยจะไดรับการรักษาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือรวมกันทั้ง 2 หรือ 3 วิธีนั้นขึ้นกับ
ลักษณะเนื้องอกของผูปวยและความพรอมของตัวผูปวยเอง

วิธีดังกลาว คือ
1.การผาตัด ในปจจุบันการผาตัดนั้นพัฒนาขึ้นกวาในอดีตที่เดิมผูปวยตองตัดเตานมออกทั้ง

เตาทุกราย แตในปจจุบันสามารถผาตัดโดยการเก็บเตานมไวไดแตตองรักษารวมกับการฉายรังสี
รักษา หรือแมแตในผูปวยที่ตัดเตานมไปแลว ก็สามารถผาตัดเพื่อสรางเสริมเตานมเทียมขึ้นมาใหม
ได

2.การรับยาเคมีบําบัด เปนการรักษาผูปวยโดยการฉีดยาเขาทางเสนเลือดดํา หรือการ
รับประทานเพื่อจํากัดการแพรกระจายของโรคไปตามอวัยวะตางๆ ซึ่งปจจุบันนี้ยาเคมีบําบัดสําหรับ
มะเร็งเตานมนั้นมีหลากหลายชนิดมากและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งผลขางเคียงที่เกิดจาก
ยาก็สามารถควบคุมไดดีมาก ดังนั้นการไดรับยาเคมีบําบัดไมใชเรื่องที่นากลัวอีกตอไป โดยทั่วไป
การรับยาเคมีบําบัดจะใหควบคูไปกับการรักษาโดยการผาตัดและการฉายรังสีรักษา



69

3. การรับการฉายรังสีรักษา  การฉายรังสีรักษาในปจจุบันนี้เปนการเสริมรวมกับการผาตัด
และการรับยาเคมีบําบัด การฉายรังสีรักษาสามารถใชรักษาไดกับมะเร็งทุกระยะตั้งแตระยะเริ่มแรก
จนถึงระยะสุดทาย และผูปวยก็ไมไดมีความเจ็บปวดจากการรักษาเลยแตอยางใด

การรักษามะเร็งเตานมโดยการผาตัด
การผาตัดรักษามะเร็งเตานมโดยการผาตัดปจจุบัน มีทางเลือกสําหรับผูปวยมากขึ้นกวาเดิม 

โดยการพิจารณาวาจะใชวิธีการผาตัดรักษาอยางไรนั้น แพทยและผูปวยจะพิจารณารวมกันและ
ตัดสินใจเลือกใชวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสําหรับผูปวยแตละบุคคล

1. การผาตัดเตานมออกทั้งเตา ในการเลือกใชวิธีนี้ผูปวยจะเหลือเตานมเพียงขางเดียวหลัง
การผาตัด ดังนั้น ผูปวยอาจจําเปนตองหาเตานมหรือฟองน้ําเสริมภายนอกหลังการผาตัด

2. การผาตัดกอนเนื้องอกออกรวมทั้งเตานมบางสวนออก : ในการเลือกใชวิธีนี้ผูปวยจะ
ยังคงมีเตานมเหลืออยูตามปกติทั้ง 2 ขาง แตขอจํากัดของวิธีนี้ก็มีอยูหลายอยาง เชน หลังผาตัดผูปวย
ทุกคนตองไปรับการฉายรังสีรักษาบริเวณเตานมที่เหลืออยู เพื่อปองกันการเปนซ้ําหรือในผูปวยบาง
คนที่มีกอนใหญมากหรือมีกอนมะเร็งหลายตําแหนงในเตานมขางเดียวกัน ก็ไมอาจจะเลือกใชวิธีนี้
ได

3. การผาตัดเตานมออกทั้งเตารวมกับการเสริมทําทรวงอกเทียม : ในวิธีนี้หลังแพทยตัดเตา
นมผูปวยออกไปแลวทั้งขาง จะมีการเสริมเตานมเทียมสําหรับผูปวย ทําใหหลังการผาตัดผูปวยยัง
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สามารถมีเตานมทั้ง 2 ขางอยูได แตในขางที่เปนทรวงอกเทียมนั้นอาจจะยังไมมีหัวนม ซึ่งอาจจะ
ตองไดรับการผาตัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทําหัวนมขึ้นมาใหม

สําหรับทรวงอกใหมที่สรางขึ้นนั้นอาจจะทํามาจาก
1. เนื้อเยื่อของตัวผูปวยเอง เชน เนื้อเยื่อบริเวณหนาทองหรือแผนหลัง ซึ่งหลังผาตัดผูปวย

จะมีหนาอกใหมที่สวยงามเปนธรรมชาติใกลเคียงเดิม แตจะมีขอจํากัดคือ ผูปวยจะตองมีแผลเปน
บริเวณหนาทองหรือหลังตรงบริเวณที่เอาเนื้อเยื่อนั้นมา

2. ถุงน้ําเกลือหรือถุง Silicone วิธีนี้สามารถทําไดงายกวาวิธีที่ 1 และผูปวยใชเวลาพักฟน
นอยกวารวมทั้งไมตองมีแผลเปนในบริเวณอื่นนอกเหนือจากเตานมแตมีขอจํากัดคือ ความสวยงาม
อาจจะไมเหมือนธรรมชาติ แตจะดูปกติเมื่อใสชุดชั้นใน

หมายเหตุ: ในการผาตัดทั้ง 3 วิธีขางตนนี้ จะทํารวมกับการผาตัดตอมน้ําเหลืองบริเวณรักแรรวมดวย
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การผาตัดตอมนํ้าเหลืองรักแรในผูปวยมะเร็งเตานม

ในอดีตการรักษามะเร็งเตานมนั้น จําเปนตองเอาตอมน้ําเหลืองบริเวณรักแรขางนั้นออก
ทั้งหมดเพื่อใชเปนการวินิจฉัยระยะของโรค แตในปจจุบันไดมีการพัฒนาใชเทคนิคที่เรียกวา 
Sentinel Lymph Node Biopsy เพื่อตรวจหามะเร็งเตานมที่แพรกระจายมายังตอมน้ําเหลือง ดังนั้น
ผูปวยจะตองเลาะตอมน้ําเหลืองรักแรออกทั้งหมดก็จะนอยลง คือ ถาไมพบวามีมะเร็งเตานมมาที่
ตอมน้ําเหลืองจากการผาตัดแบบ Sentinel Lymph Node Biopsy แลวก็ไมจําเปนที่จะตองเลาะตอม
น้ําเหลืองรักแรออกทั้งหมด ทําใหโอกาสเกิดแขนบวมหลังการผาตัดลดนอยลง แตถาพบวามีมะเร็ง
เตานมกระจายมาที่ตอมน้ําเหลืองแลวก็คอยเลาะเอาตอมน้ําเหลืองขางนั้นออกทั้งหมด วิธีการทํา 
Sentinel Lymph Node Biopsy สามารถทําไดโดยการฉีดสีหรือสารกัมมันตภาพรังสีเขาไปในบริเวณ
เตานมและดูการไหลของสีหรือสารกัมมันตภาพรังสีที่ไปยังตอมน้ําเหลืองรักแรตอมแรก และทํา
การผาตัดเลาะตอมน้ําเหลืองกอนนั้นเพื่อออกมาตรวจวามีมะเร็งเตานมแพรกระจายมาหรือไม ซึ่งถา
ไมพบมะเร็งแพรกระจายมาก็ไมจําเปนที่จะตองเลาะตอมน้ําเหลืองรักแรที่เหลือออก อยางไรก็ตาม
การทําผาตัด Sentinel Lymph Node Biopsy ก็มีขอจํากัดที่ไมสามารถทําไดในผูปวยทุกราย ดังนั้น
ผูปวยสามารถปรึกษาแพทยผูทําการผาตัดอีกครั้งหนึ่งถึงทางเลือกนี้ไดวาเหมาะสมกับตนเอง
หรือไม

แมในปจจุบันยังไมมีวิธีปองกันมะเร็งเตานมไดรอยเปอรเซ็นต แตเราสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชีวิตประจําวันของตัวเอง เพื่อลดปจจัยเสี่ยงในการเปนมะเร็งเตานม ดังนี้

 ออกกําลังกายเปนประจํา สัปดาหละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที จะชวยลดความเสี่ยงใน
การเปนมะเร็งเตานมลงถึง 60% 
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 รับแสงแดดออนๆ อยางสม่ําเสมอ แมวาการไดรับแสงแดดมากเกินไปอาจทําใหมีความ
เสี่ยงตอการเปนมะเร็งชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะมะเร็งผิวหนัง แตการรับแสงแดดออนๆ ใน
ตอนเชาวันละ 2 - 3 นาที ก็มีประโยชนเชนกัน จากการศึกษาในผูหญิง 5,000 คน พบวา 
ผูหญิงที่ไดรับแสงแดดออนๆ อยางสม่ําเสมอ มีแนวโนมในการเปนมะเร็งเตานม
นอยลงกวาผูที่ไมคอยไดรับแสงแดดถึง 40%

 งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกชนิด จะชวยลดความเสี่ยงในการเปนมะเร็ง
เตานมได

 นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ จะชวยใหภูมิคุมกันแข็งแรง ทั้งยังชวยลดความเสี่ยงใน
การเปนมะเร็งเตานมได

 มองโลกในแงบวก ความเครียดเปนบอนทําลายภูมิคุมกันอยางหนึ่งของรางกาย และ
เปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งเตานม เพราะฉะนั้นควรปรับเปลี่ยนวิธีคิด แลวหัน
มามองโลกในแงบวก หรือ Positive Thinking 



ภาคผนวก ค
สถิติผูปวยโรคมะเร็งเตานม



74

Estimated New Cases* United States, 2008

ที่มา : สถานวิทยามะเร็งศิริราช 2551
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ตารางที่ 28 แสดงจํานวนมะเร็งที่พบมากที่สุด 10 ลําดับ พ.ศ. 2550
ตําแหนง รวม หญิง ชาย

จํานวน เปอรเซ็นต จํานวน เปอรเซ็นต จํานวน เปอรเซ็นต
ทั้งหมด 7,195 100.00 3,825 53.16 3,370 46.84
เตานม 1,110 14.04 1,004 26.25 6 0.18
ตับ 655 9.10 178 4.65 477 14.15
ลําไสใหญ-ทวารหนัก 594 8.26 290 7.58 304 9.02
ปอด 584 8.12 189 4.94 395 11.72
ปากมดลูก 546 7.59 546 14.27 0 0
ตอมลูกหมาก 525 7.30 0 0 525 15.58
ตอมน้ําเหลือง 302 4.20 124 3.24 178 5.28
ตอมไทรอยด 256 3.56 196 5.12 60 1.78
เม็ดเลือดขาว 255 3.54 104 2.72 151 4.48
ชองปาก 243 3.38 100 2.61 143 4.24

ที่มา : สถานวิทยามะเร็งศิริราช 2550

โรคมะเร็งที่พบบอย 10 อันดับแรกในเพศหญิง (The Most Common Cancer : Females)

ที่มา : สถาบันมะเร็งแหงชาติ 2550
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การเปรียบเทียบระหวางโรคมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก ป พ.ศ. 2531 – 2550

ที่มา : สถานวิทยามะเร็งศิริราช 2550
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ตารางที่ 29 แสดงอายุของผูปวยมะเร็งเตานม 3,907 รายที่ไดมารับการรักษาที่ ภาควิชาศัลยศาสตร 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ระหวางป 2526 - 2545

ที่มา : สถานวิทยามะเร็งศิริราช 2546

จํานวนผูปวยโรคมะเร็งเตานมที่ไดมารับการรักษาที่สถาบันมะเร็งแหงชาติในระหวางวันที่ 1 ม.ค. – 
31 ธ.ค. 2550 แยกตามชวงอายุ 

ที่มา : สถาบันมะเร็งแหงชาติ 2550

อายุ จํานวน เปอรเซ็นต
< 20 2 0.05

20-24 10 0.26
25-29 73 1.87
30-34 207 5.30
35-39 444 11.36
40-44 666 17.04
45-49 729 18.65
50-54 619 15.84
55-59 420 10.74
60-64 288 7.37
65-69 197 5.04
70-74 141 3.61
75-79 67 1.71
80-84 34 0.87
85-89 12 0.31



ภาคผนวก ง
อุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรี
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ความถี่ในการเลือกซื้อชุดชั้นในของสตรี

ชุดชั้นในของสตรี เปนสินคาที่ไมตองซื้อบอยนัก ไมเหมือนกับสินคาที่ใชแลวหมดไป 
ดังนั้น ระยะเวลาในการซื้อครั้งตอไปจะคอนขางทิ้งชวงหางกันพอสมควร จากการศึกษาของบริษัท 
นาโน เซิรช จํากัด ซึ่งไดทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้อชุดชั้นใน โดย
สํารวจกับกลุมตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง เฉพาะเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากับ
กลุมตัวอยางที่มีอายุ 18 - 50 ป พบวา ภาพรวมของผูหญิงที่เลือกซื้อชุดชั้นในนั้น จะซื้อ 2 เดือนตอ
ครั้ง 26% และ มากกวา 3 เดือนตอครั้ง 26% เชนกัน

จํานวนคูแขงในตลาดชุดชั้นในสตรีโดยประมาณ

แบงตลาดชุดชั้นในสตรี  ตามกลุมผูบริโภคออกเปน  4  กลุม  ดังนี้
Group A High - End Market  มูลคาประมาณรอยละ 5 ของมูลคาตลาดรวม ราคาสินคาโดย

เฉลี่ย > 400 บาทตอชิ้น
Group B มีมูลคาประมาณรอยละ 20 ของมูลคาตลาดรวม ราคาสินคาโดยเฉลี่ย > 220 - 400 

บาทตอชิ้น
Group C มีมูลคาประมาณรอยละ 25 ของมูลคาตลาดรวม กลุมเปาหมายระดับกลาง มีสินคา

หลาย Brand อยูในตลาดนี้
Group D Low - End มีมูลคาประมาณรอยละ 50 ของมูลคาตลาดรวม สินคากลุมนี้มีที่มาจาก

ประเทศจีนและผลิตขึ้น โดยผูประกอบการภายในประเทศ มีราคาถูกกวา Group B - C ประมาณ 3 
เทา ไดแก จินตนา, กุลสตรี, APPLE และ DIANA
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ตลาดชุดชั้นในสตรีปกติ  แบงตามกลุมผูบริโภคออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 30 แสดงรายละเอียดตลาดชุดชั้นในสตรีปกติ

Grade & Status Brand Price % Market 
Size

A – Premium Wacoal, Guy Laroche, Triumph, 
Valisere, La Perla, Raphaela Megica, 
Boudoir, Mark&Spencer, Bonds, Lily of 
France, Calvin Klein, La Senza

>1,000 บาท 5%

B1 - Higher price Wacoal, bsc, WIENNA, Guy Laroche, 
Vanity fair, Morgan, Triumph, Sloggi, 
Viora, Maidenform, Jockey, Spacegal, 
Playboy

700 - 1,000 บาท 20%

B2 - High price Wacoal, bsc, Elle, Triumph, Sabina, 
Kyra, Avise׳, Elfe׳, VR, S@SS, 
Metinee by Jintana, Trance, Undergear

400 - 700 บาท 25%

C1 - Middle price POP line, AMO, Sabina, Jintana, 
Kullastri, S@SS, Anne Bra, Onono, 
Disney

200 - 400 บาท 10%

C2, D, E - Low price Import product from China, Local 
Brand, No’s Brand

< 200 บาท 40%

ที่มา : บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 2549
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สถิติผูมาใชบริการสั่งตัดเสื้อชั้นในพิเศษ BALANCING BRA (สําหรับผูสูญเสียเตานม) ของวาโก
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ที่มา : บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 2550



ภาคผนวก จ
แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลและสรุป
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แบบสอบถามพฤติกรรมการใชเสื้อชั้นในของผูที่ไดรับการผาตัดเตานม

เรียนทานผูตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ไดถูกจัดทําขึ้น เพื่อตองการสํารวจพฤติกรรมการใชเสื้อชั้นในของผูหญิงที่

ผาตัดเตานมเนื่องจากเปนโรคมะเร็งเตานม ซึ่งโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาสัมมนาปญหาทาง
ธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนั้น ผูจัดทําจึงใครขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
อยางเที่ยงตรง และขอขอบพระคุณทุกทานในการรวมมือมาไว ณ โอกาสนี้

โปรดเติมขอความหรือใสเครื่องหมาย หนาตัวเลือกตามความเปนจริง
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
1. อายุ

 ต่ํากวา 35  ป  35 - 40  ป
 41 - 46  ป  47 - 52  ป  
 53 - 58  ป  59  ปขึ้นไป

2. ระดับการศึกษา
 ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนตน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช. / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก  อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................

3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 ต่ํากวา 3,000  บาท  3,001 - 7,000  บาท
 7,001 - 11,000  บาท  11,001 - 15,000  บาท
 15,001 - 19,000  บาท  มากกวา 19,000  บาท
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4. อาชีพ
 แมบาน  คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
 รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน  อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................

5. ทานเปนคนจังหวัดใด
 กรุงเทพฯ
 ปริมณฑล (เชน นนทบุรี, สมุทรปราการ, นครปฐม)
 ตางจังหวัด (โปรดระบุ) .........................

6. ปกติทานมาพบแพทยบอยแคไหน
 นอยกวา 1 เดือนตอครั้ง  1 - 3 เดือนตอครั้ง
 4 - 6 เดือนตอครั้ง  7 - 9 เดือนตอครั้ง
 มากกวา 9 เดือนตอครั้ง  อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................

สวนที่ 2  พฤติกรรมการซื้อเสื้อชั้นในของผูที่ไดรับการผาตัดเตานม
7. ทานซื้อเสื้อชั้นในบอยแคไหน

 นอยกวา 1 เดือนตอครั้ง  1 - 3 เดือนตอครั้ง
 4 - 6 เดือนตอครั้ง  7 - 9 เดือนตอครั้ง
 มากกวา 9 เดือนตอครั้ง  อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................

8. ทานมีปญหาเกี่ยวกับการซื้อเสื้อชั้นใน หลังไดรับการผาตัดเตานมหรือไม
 มี  ไมมี (ขามไปตอบขอ 10)

9. ปญหาที่ทานพบคืออะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เสื้อชั้นในปกติทําใหใสเสื้อผาไดอยางไมมั่นใจ
 ไมสามารถหาซื้อเสื้อชั้นในที่เหมาะกับตัวเองได
 ไมทราบวามีเสื้อชั้นในสําหรับผูที่ผาตัดเตานมขายที่ไหนบาง
 เสื้อชั้นในสําหรับผูผาตัดเตานมที่วางขายอยูมีราคาแพง
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................
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10. ปจจัยตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อชั้นในของทานมากนอยเพียงใด
ปจจัย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1. สินคามีคุณภาพดี
2. มีแบบหลากหลายใหเลือก
3. เปนสินคาแฟชั่น
4. มีความคงทน / ใชไดนาน
5. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
6. ตรายี่หอ / ราน
7. สะดวกในการหาซื้อ
8. มีการสงเสริมการขาย
9. อื่นๆ (โปรดระบุ)

11. การสงเสริมการขายตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อชั้นในของทานมากนอยเพียงใด
รายการสงเสริมการขาย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. มีสวนลด
2. มีคูปองสะสมแตม
3. มีของแถม
4. อื่นๆ (โปรดระบุ)

12. ทานคิดวาราคาที่เหมาะสมสําหรับเสื้อชั้นในสําหรับผูที่ผาตัดเตานม 1 ชิ้น ควรมีราคาเทาใด
 250  บาท  350  บาท
 400  บาท  450  บาท
 500  บาทขึ้นไป

13. ถามีรานขายเสื้อชั้นในสําหรับผูที่ผาตัดเตานมโดยเฉพาะ ทานคิดวาจะทดลองซื้อหรือไม
 ซื้อ  ไมซื้อ

14. ถามีรานขายเสื้อชั้นในสําหรับผูที่ผาตัดเตานมโดยเฉพาะเปดใหม อยูในสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
ทานคิดวาจะทดลองซื้อหรือไม

 ซื้อ  ไมซื้อ (ขามไปตอบขอ 17)
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15. ถาทานทดลองซื้อแลว ทานคิดวาจะกลับมาซื้ออีกหรือไม
 ซื้อ  ไมซื้อ (ขามไปตอบขอ 17)

16. เหตุผลที่จะทําใหทานกลับมาซื้ออีกครั้งคืออะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 สินคามีคุณภาพดี
 ราคาไมแพง
 มีแบบหลากหลายใหเลือก
 เจาของรานมีความเปนกันเองกับลูกคา
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................................

สวนที่ 3  พฤติกรรมการใสเสื้อชั้นในของผูที่ไดรับการผาตัดเตานม
17. ทานชอบใสเสื้อชั้นในสีอะไร

 สีขาว  สีดํา
 สีชมพู  สีฟา
 สีเหลือง, สีสม  สีเนื้อ
 สีแดง  สีมวง
 สีลายตางๆ  อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................

18. ทานคิดวาเสื้อชั้นในสําหรับผูที่ไดรับการผาตัดเตานมควรมีลักษณะอยางไร 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 แคใชไดก็พอ  มีหลายรูปแบบใหเลือก
 มีความสวยงาม  เปลี่ยนไปตามแฟชั่น
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................

19. หลังไดรับการผาตัดเตานม ทานจะเลือกซื้อเสื้อชั้นในแบบใด
 แบบสําเร็จรูป  แบบสั่งตัด (ขามไปตอบขอ 21)

20. ปจจัยที่ทําใหทานเลือกซื้อแบบสําเร็จรูป เพราะเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 สะดวก  ไดสินคาทันที ไมตองรอ
 เลือกดูสินคาจากที่วางขายได  อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................
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21. ปจจัยที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อแบบสั่งตัด เพราะเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 อยากไดแบบที่ไมซ้ําใคร
 รูสึกวาแบบสั่งตัดมีคุณภาพดีกวา
 แบบสําเร็จรูปมีขนาดไมพอดีกับรูปราง
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................

*****************************
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สรุปผลจากแบบสอบถาม

ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน พบวาชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

อยูระหวาง 41-46 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ75 รองลงมาอยูในชวงอายุ 47-52 ป และ
อายุ 53-58 ป คิดเปนรอยละ 12 และ รอยละ 8 ตามลําดับ และชวงอายุอื่นๆ  รอยละ 5 

 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปน ระดับ ปวช. / ปวส. ถึงรอยละ 54 
รองลงมาคือระดับระดับปริญญาตรีรอยละ 21 มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 13 และระดับ
การศึกษาอื่นๆ รอยละ 12

 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 11,001-
15,000 บาท รอยละ68 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 7,001-11,000 บาท รอยละ 17 มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 3,001-7,000 บาท รอยละ 9 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอื่นๆ รอยละ 6

 อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญมีอาชีพรับราชการมากที่สุดถึงรอยละ 58 
รองลงมาคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ 18  คาขาย / ธุรกิจสวนตัวรอยละ 14  และ อาชีพ
อื่นๆ รอยละ 10

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนคนจังหวัดกรุงเทพฯ รอยละ 87 รองลงมาคือปริมณฑล 
รอยละ 7 และตางจังหวัด รอยละ 6 

 ปกติผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาพบแพทย1-3 เดือนตอครั้งมากที่สุดคิดเปนรอยละ 79 
รองลงมาคือ นอยกวา 1 เดือนตอครั้งรอยละ 14 และอื่นๆ รอยละ 7

พฤติกรรมการซื้อเสื้อชั้นในของผูที่ไดรับการผาตัดเตานม
 ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญจะซื้อเสื้อชั้นใน 1-3 เดือนตอครั้ง รอยละ 36 รองลงมาคือ 

4-6 เดือนตอครั้ง รอยละ 34 และ 7-9 เดือนตอครั้ง รอยละ 12 และอื่นๆ รอยละ 8
 ผูตอบแบบสอบถามที่ไดรับการผาตัดเตานมสวนใหญ มีปญหาเกี่ยวกับการซื้อเสื้อในหลัง

ไดการรับการผาตัดเตานม คิดเปนรอยละ 96 และผูที่ไมมีปญหามีแคเพียงรอยละ 4
 ปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบ คือ เสื้อชั้นในปกติทําใหใสเสื้อผาไดอยางไม

มั่นใจ และไมทราบวามีเสื้อชั้นในสําหรับผูที่ผาตัดเตานมขายที่ไหนบาง เปนจํานวนเทากัน 
คิดเปนรอยละ 83 รองลงมาคือ เสื้อชั้นในสําหรับผูผาตัดเตานมที่วางขายอยูมีราคาแพง รอย
ละ 11 และปญหาอื่นๆ รอยละ 6
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 สิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อชั้นในของผูตอบแบบสอบถาม จะคํานึงถึงคุณภาพ
ของสินคามากที่สุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีความคงทนใชไดนาน และมี
แบบหลากหลายใหเลือกจะอยูในระดับมาก สวนตรายี่หอ / ราน ความสะดวกในการหาซื้อ 
เปนสินคาแฟชั่น และการสงเสริมการขาย เปนสิ่งที่มีอิทธิพลในระดับปานกลาง 

 สําหรับรายการสงเสริมการขายที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับมากก็คือ การมีสวนลด 
สวนรายการสงเสริมการขายที่มีของแถม มีการสะสมแตม จะอยูในระดับปานกลาง

 ราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาราคา 350 บาท เปน
ราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 50 รองลงมา คือราคา 400 บาท รอยละ 37 และระดับราคา
อื่นๆ อีกรอยละ 13

 ในกรณีที่มีรานขายเสื้อชั้นในสําหรับผูที่ไดรับการผาตัดมะเร็งเตานมเปดใหมในบริเวณ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะทดลองซื้อผลิตภัณฑ และจะ
กลับมาซื้ออีก คิดเปนรอยละ 93  สวนบุคคลที่ไมทดลองซื้อผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 7

 เหตุผลที่จะทําใหผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกลับมาซื้ออีกครั้ง คือ สินคามีคุณภาพดี 
และราคาไมแพง คิดเปนรอยละ 43 และรอยละ 41 ตามลําดับ และเหตุผลอื่นๆ รอยละ 16

พฤติกรรมการใสเสื้อชั้นในของผูที่ไดรับการผาตัดเตานม
 ผูตอบแบบสอบถามที่ชอบใสเสื้อชั้นในสีขาวและสีดํา คิดเปนรอยละ 45 รองลงมาคือ สี

เนื้อ สีชมพู สีลายตางๆ รอยละ 33 และสีอื่นๆ รอยละ 22
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาเสื้อชั้นในสําหรับผูที่ไดรับการผาตัดเตานมควรมีหลาย

รูปแบบใหเลือก และมีความสวยงาม คิดเปนรอยละ 51 และรอยละ 45 ตามลําดับ และ
ลักษณะอื่นๆ รอยละ 4

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาหลังจากที่ไดรับการผาตัดเตานมแลว จะเลือกซื้อเสื้อ
ชั้นในแบบสําเร็จรูป คิดเปนรอยละ 81 และแบบสั่งตัด คิดเปนรอยละ 19

 ปจจัยที่ทําใหผูตอบแบบสอบถามเลือกซื้อเสื้อชั้นในแบบสําเร็จรูป เพราะสะดวก และเลือก
ดูสินคาจากที่วางขายได คิดเปนรอยละ 37 และรอยละ 34 ตามลําดับ และไดสินคาทันที ไม
ตองรอ คิดเปนรอยละ 29

 ปจจัยที่ทําใหผูตอบแบบสอบถามเลือกซื้อเสื้อชั้นในแบบสั่งตัด เพราะรูสึกวาแบบสั่งตัดมี
คุณภาพดีกวา และแบบสําเร็จรูปมีขนาดไมพอดีกับรูปราง คิดเปนรอยละ 39 และรอยละ 36 
ตามลําดับ และอยากไดแบบที่ไมซ้ําใคร คิดเปนรอยละ 25



ภาคผนวก ฉ
อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
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ตารางที่ 31 แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ประจําวันที่  1 ธันวาคม 2551

ธนาคาร MOR MLR MRR  สูงสุด ผิดนัด บัตรเครดิต  

ธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ

กรุงเทพ 7.5000 7.2500 7.7500 11.5000 15.0000 20.0000

กรุงไทย 7.5000 7.2500 7.7500 14.7500 18.0000 -

กสิกรไทย 7.5000 7.2500 7.7500 18.7500 22.7500 20.0000

ไทยพาณิชย 7.5000 7.2500 7.7500 11.7500 15.0000 20.0000

กรุงศรีอยุธยา 8.0000 7.5000 8.0000 21.0000 28.0000 -

ทหารไทย 8.0000 7.5000 8.0000 28.0000 28.0000 20.0000

นครหลวงไทย 7.7500 7.5000 8.0000 20.0000 28.0000 20.0000

ยูโอบี 8.2000 7.7500 8.4500 28.0000 28.0000 20.0000

ไทยธนาคาร 7.7500 7.5000 8.1250 28.0000 28.0000 -

สแตนดารดชารเตอรด(ไทย) 8.5000 8.2500 9.5000 28.0000 40.0000 20.0000

ธนชาต 7.7500 7.5000 8.2500 15.7500 18.0000 -

ทิสโก 7.7500 7.5000 8.0000 28.0000 28.0000 -

เมกะ สากลพาณิชย 8.7500 8.0000 8.5000 12.0000 15.0000 -

เกียรตินาคิน 8.0000 7.7500 8.2500 28.0000 28.0000 -

แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย 7.7500 7.2500 8.0000 18.0000 21.0000 -

สินเอเซีย 8.0000 7.7500 8.2500 21.0000 21.0000 -

ไทยเครดิตเพื่อรายยอย 8.3500 7.8500 8.3500 24.0000 24.0000 -

เอไอจี เพื่อรายยอย 7.7500 7.5000 8.0000 28.0000 28.0000 -

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ 7.9056 7.5611 8.1486 21.3611 24.0972 20.0000

สาขาธนาคารตางประเทศ

แหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ 10.7500 7.7500 11.0000 25.0000 25.0000 -

ซิตี้แบงก - 8.2500 14.3200 20.3200 45.6300 20.0000

ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอรเรชั่น 10.7500 7.7500 9.2500 14.7500 15.0000 -

เอช เอส บี ซี 8.2500 8.2500 8.2500 21.0000 32.2500
16.0000 -

20.0000

ดอยซแบงก 8.2500 8.2500 - 20.0000 22.0000 -

เจพีมอรแกน เชส 10.0000 8.0000 - 15.0000 15.0000 -

คาลิยง 8.0000 8.0000 8.7500 13.0000 13.2500 -

แหงอเมริกาเนชัน่แนลแอสโซซิเอชั่น 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 22.0000 -

อินเดียนโอเวอรซีส 8.2500 8.0000 8.5000 16.0000 18.0000 -

เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.ว.ี 8.5000 8.2500 - 25.0000 25.0000 -

อาร เอช บี 9.2500 9.0000 9.2500 20.0000 20.0000 -

โอเวอรซี-ไชนิสแบงกิ้งคอรปอเรชัน่ 7.6250 7.6250 - 15.0000 19.0000 -

แหงประเทศจนี 8.2500 7.2500 7.7500 11.7500 14.7500 -

มิซูโฮ คอรปอเรต 10.7500 7.7500 8.7500 50.0000 50.0000 -

บีเอ็นพี พารีบาส 8.0000 8.0000 - - 19.0000 -

โซซิเยเต เจเนราล 10.7500 8.2500 - 18.0000 20.0000 -

เฉลี่ยของสาขาธนาคารตางประเทศ 9.0250 8.0234 9.3820 19.5213 23.4925 20.0000

MOR = Minimum Overdraft Rate (ลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี)
MLR = Minimum Loan Rate (ลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา) 
MRR = Minimum Retail Rate (ลูกคารายยอยชั้นดี)
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ประวัติผูศึกษา

ชื่อ – นามสกุล นางสาวอุทัยทิพย  ตรีรัตนธนากุล
ที่อยู เลขที่ 67 ซอยเพชรเกษม 60/3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดวน 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2540 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดนิมมานรดี
จังหวัดกรุงเทพฯ

พ.ศ. 2543 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนจันทร
ประดิษฐารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพฯ

พ.ศ. 2546 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนจันทร
ประดิษฐารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพฯ

พ.ศ. 2551 กําลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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