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ตารางแสดงสินคา อัตรากําไรตอหนวย สัดสวนยอดขาย
ตารางเปรียบเทียบระหวางรานเพื่อนแวนเทียบกับคูแขง
การลงทุนในกิจการ
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แตมียอดขายเพิ่มขึ้น 20% ตอป
16 ใบสรุปขอมูลสถิติรายการขายสินคา
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สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่
1
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3
4
5
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15
16
17

ภาพตัวอยางแวนตาแบรนดเนมในปจจุบัน
รูปตัวอยางธุรกิจ
บริเวณที่ตั้งของรานเพื่อนแวน
คูแขงในพืน้ ที่เปาหมาย
รูปตัวอยาง แวนตาแบรนดเนมตามไลฟสไตลของผูบริโภคในปจจุบัน
รูปตัวอยาง พนักงานขาย ทีม่ ีความเชี่ยวชาญดานแฟชัน่
รูปภาพ ตลาดชุมชนตรงขามมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
รูป ปายบอกทางสถานที่หนวยงานราชการ
ภาพแวนตาสไตลวัยรุนและวัยทํางาน
ภาพแวนตาสไตลลําลองในรูปแบบแฟชัน่ ตางๆ
ภาพแวนตาสไตลดารายอดนิยมในตางประเทศ
แผนผังองคกร
แผนภาพ การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑเทียบกับคูแขง
รูปแบบตัวอยาง การจัดแผนผังภายในราน
คอนแทคเลนสสี
รูปตัวอยาง แนวโนมแฟชั่นแวนตาในเว็บไซด
รูปตัวอยาง การเลือกแวนตามรูปทรงใบหนาในแบบตางๆ
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บทที่ 1
บทสรุปผูบริหาร
ความเปนมาของกิจการในปจจุบัน
จากภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยที่เริ่มฟนตัวในปพ.ศ.2553 ทําใหผูบริโภคเริ่มมีความ
เชื่อมั่นในการจับจายใชสอยมากยิ่งขึ้น ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่ตองการกระจายความเจริญ
ออกสูชานเมืองและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น ดังเชน บริเวณเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมซึ่ง
ปจจุบันประกอบดวยหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแหง ทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัย
นานาชาติ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก เปนตน จึงทําใหเกิดชุมชนใหมที่
มีความหนาแนนของจํานวนประชากรตามลําดับ จึงนําไปสูโอกาสทางการตลาดในการประกอบธุรกิจ
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ดังกลาว
ภาพรวมธุรกิจ
ผูบริหารเห็นวา ธุรกิจรานแวนตายังมีความนาสนใจ โดยมีองคประกอบที่สําคัญ ที่ทําให
เลือกและตัดสินใจ ที่จะลงทุนในธุรกิจรานแวนตา ดังตอไปนี้
1. ขอมูลการตลาดบงชี้วา อุตสาหกรรมธุรกิจแวนตา ยังมีการเติบโตของยอดขายที่ดี
มีอัตราการทํากําไรตอหนวยสูง ที่สําคัญ ยังมีชองวางหรือศักยภาพเพียงพอ ที่จะเขาไปทํากําไร ถา
สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันได (ไทยพีอารดอทเน็ต 2551)
2. ผูมีปญหาดานสายตาผิดปกติ มีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากขึ้น ทําใหตลาดสําหรับผูซื้อ
แวนสายตา แวนกันแดดและคอนแทคเลนส ยังคงสามารถเติบโตตอไปไดในอนาคต (สุดารัตน
ใหญสวาง 2552)
3. ปจจุบันการสวมใสแวนตา มิใชเพื่อการแกปญหาของผูมีสายตาที่ผิดปกติเทานั้น แต
ยังชวยปรับปรุงบุคลิกภาพของผูสวมใส ใหดูดี มีความทันสมัย รวมถึงสามารถบงบอกรสนิยมของผู
สวมใส ไดจากแฟชั่นและสไตลการออกแบบของแวนตา ที่มีความหลากหลาย ในแตละประเภท
(โพสตทูเดยดอทคอม 2552)
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4. ขอมูลการตลาด บงชี้วา แวนตาแบรนดเนม เริ่มเปนที่นิยมอยางมากในปจจุบัน
เนื่องจากมีคุณภาพ ,รูปแบบที่ดี มีการออกแบบทันสมัย และมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
สอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการ ของผูบริโภคในปจจุบัน (ไทยพีอารดอทเน็ต 2549)
5. การเขาสูธุรกิจรานแวนตา สําหรับผูที่สนใจทั่วไปนั้น ไมใชเรื่องงาย เพราะ ตองใช
เงินลงทุนสูง และปจจุบันมีการแขงขันสูง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มีงานวิจัยที่เคยศึกษา ดังเชนผลการศึกษาปจจัยสวนผสมการตลาดบริการที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อแวนตาของรานคาแวนตาเชนสโตร ของผูบริโภคในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร ของ
พบว า ผู บ ริ โ ภคให ค วามสํ า คั ญ ในส ว นของบุ ค คลเป น หลั ก คื อ
อโนชา เขี ย วลงยา (2551)
ความสามารถในการใหบริการตรวจวัดสายตาที่มีมาตรฐานและผูบริโภคยังใหความสําคัญในเรื่อง
ชองทางจัดจําหนาย เปนลําดับรองลงมาคือสามารถเดินทางไปที่รานไดอยางสะดวก มากกวา เพียง
การสงเสริมการตลาด ประเภทลดแลกแจกแถม
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยงานอื่นๆที่ไดศึกษามาแลวในสวนของผูบริโภคใหความสําคัญ
ในชองทางจัดจําหนาย (รานคาที่สามารถเดินทางไปมาดวยความสะดวก) ไดแก ของนงลักษณ
ขุนธรรมลักษณ (2546) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่ผลตอการเลือกซื้อแวนตาในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา, น้ําฝน ชุมวงศ (2546) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส
ของประชากรในเขตเทศบาลอุดรธานี (นงลักษณ ขุนธรรมลักษณ 2546 ; น้ําฝน ชุมวงศ 2546 อาง
ถึงใน อโนชา เขียวลงยา 2551)
โอกาสแหงความสําเร็จ
ทางผูบริหารเห็นวา ดวยองคประกอบสําคัญ ที่กลาวขางตนธุรกิจรานแวนตา จึงเปน
ธุรกิจที่ยังนาสนใจ รานเพื่อนแวนจึงตองการมุงมั่นนําเสนอขายสินคาและรูปแบบการใหบริการ
ดังตอไปนี้
1. งานบริการตรวจวัดสายตาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีความรับผิดชอบตอสินคา
2. ตั้งอยูในทําเลที่ลูกคาเปาหมายมีศักยภาพ สามารถเดินทางมาไดอยางสะดวก และ
ตลาดผูซื้อแวนตามีขนาดใหญเพียงพอ
3. สินคาแบรนดเนมที่มีคุณภาพดี มีความทันสมัย
4. สามารถแขงขันราคาได
5. พนักงานขายมีความเชี่ยวชาญดานแฟชั่น
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6. มีความพรอมในอุปกรณและมีเทคโนโลยีในการใหขอมูลที่ดีในการชวยลูกคาเลือก
แวนตา
7. มีรายการสงเสริมการขาย ในระดับที่เหมาะสม
กลยุทธในการเขาสูธุรกิจ
ผูบริหารจึงเห็นวา การเขาสูธุรกิจรานแวนตา โดยการรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มี
ศักยภาพทางการตลาด ในรูปแบบกลุม และมีทําเลอยูใกลเคียงกัน สามารถสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันและสามารถเอื้อประโยชนทางธุรกิจตอกันมากกวาการเขาสูธุรกิจเพียงผูเดียว ดังนี้
1. ไดรับการถายทอดความรู และประสบการณ ในการทําธุรกิจรานแวนตากวา 20 ป
จากพันธมิตรทางธุรกิจ
2. สามารถซื้อสินคาดวยตนทุนต่ําลงและใชเงินลงทุนเริ่มตนสําหรับเริ่มตนประกอบ
กิจการ ต่ํากวาปกติเกือบ 50% เนื่องจาก การไดประโยชนดานเครดิตการสั่งซื้อเครื่องมืออุปกรณ
และเครดิตการสั่งซื้อสินคา จากบริษัทผูจําหนายเครื่องมืออุปกรณ และบริษัทผูจําหนายสินคา
3. มีคาใชจายในการสั่งสินคาเพื่อเก็บสํารองไวขายต่ําลง เพราะ หากสินคาไมพอขาย
สามารถนําสินคาจากสาขาอื่น มาหมุนเวียนขายกอนได
4. มีอํานาจตอรองทางธุรกิจ ที่สูงกวาการดําเนินธุรกิจแตเพียงผูเดียว
5. ลดความเสี่ยงของการขาดทุน เนื่องจากการรวมทําธุรกิจในรูปแบบกลุมนั้น หาก
พื้นที่ตลาดเปาหมาย ไมประสบความสําเร็จทางธุรกิจ สามารถนําสินคาไปขายตอคืนใหสาขาอื่น ใน
พื้นที่ที่มียอดขายดีได

ภาพที่ 1 รูปภาพตัวอยาง แวนตาแบรนดเนมในปจจุบนั
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ลักษณะของธุรกิจและการดําเนินงาน

ภาพที่ 2 รูปตัวอยางธุรกิจ
กิจการใหบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแวน สินคาที่จําหนายประกอบดวย 1)
กรอบแวนตา 2) เลนสแวนตา 3) คอนแท็คเลนส และ 4) น้ํายาและอุปกรณทําความสะอาดคอน
แท็คเลนส โดยปจจุบันราน อาณาจักรแวน ซึ่งเปนพันธมิตรทางธุรกิจ มีอัตราการทํากําไรตอหนวย
และสัดสวนยอดขายของสินคาที่จําหนาย เปนดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงสินคา อัตรากําไรตอหนวย สัดสวนยอดขาย
สินคา
กรอบแวนตา
เลนสแวนตา
คอนแท็คเลนสและน้ํายาทําความสะอาด
คอนแท็คเลนสรายเดือน
คอนแท็คเลนสถาวร
น้ํายาทําความสะอาด

อัตราการทํากําไรตอหนวย
60%
60-70%
20%

จํานวนพนักงานรวม 4 คน ประกอบดวย
1. ผูจัดการราน
2. ชางตรวจวัดสายตาและประกอบแวนตา
3. พนักงานขาย

1
1
2

สัดสวนยอดขาย
50%
40%
10%

คน
คน
คน

การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย (Target market)
เปน ตลาดชุ ม ชนที่ กํ าลั ง เติบ โตอยูฝ ง ตรงขา มมหาวิท ยาลั ย มหิ ด ล วิท ยาเขตศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และเปนเสนทางผานสําคัญของประชาชนที่พักอาศัย และอําเภอใกลเคียง
ซึ่งเอื้ออํานวยตอการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายมี ดังนี้
1. นักเรียน นักศึกษา
2. ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางเอกชน
3. ประชาชนทั่วไปที่อยูในตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑลและตําบลงิ้วราย อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ซึ่งประกอบไปดวยลูกคาฐานะการเงินทั้งระดับลาง กลาง และระดับบน
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ภาพที่ 3 รูปบริเวณที่ตั้งของรานเพื่อนแวน
สวนแบงการตลาดรวมทั้งอุตสาหกรรม
ตลาดแวนตาโดยรวมมีมูลคา 5,500 ลานบาท แวนกรุงไทย-KT Optic มีสวนแบง 16%
เปนอันดับ 3 รองจากท็อปเจริญที่เปนผูนําตลาดมีสวนแบงการตลาด 30% ตามดวยบิวตี้ฟูล มี 18%
และหอแวนมีสวนแบงการตลาด10%ที่เหลือเปนรานคาปลีกทั่วไปประมาณ 26%
(ASTV ผูจัดการออนไลน 2552)
คูแขงในพื้นที่
จํานวนรานคาเปดใหบริการดานแวนตาและคอนแทคเลนส มีเพียงสองราน คือ ทอปเจริญ
และบิวตี้ฟูล ซึ่งเปนรานสาขารูปแบบทั่วไป ที่มีสาขามากอยูทั่วประเทศ ซึ่งกลยุทธที่มักนิยมใชคือ
การลดแลกแจกแถมเปนหลัก (ฐานเศรษฐกิจ 2553)

ภาพที่ 4 คูแขงในพื้นที่เปาหมาย
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ขนาดของกิจการและเปาหมาย
1. เงินลงทุนเริ่มตนของเจาของ 2,000,000 บาท มี 2 หุนสวน ลงทุนในสัดสวนที่เทาๆ กัน
2. ประมาณการยอดขายสินคารวม
โดยมี ส มมติ ฐ านยอดขายขั้ น ต่ํา เริ่ ม ต น ป แ รก เท า กั บ 2,000,000 บาท แบ ง เป น
รายได ตอเดือนเทากับ 166,666 บาท (2,000,000 บาท หารดวย 365 วัน) เปนรายไดตอวัน ประมาณ
5,479 บาท โดยเปนรายไดตอวันประกอบดวย
2.1 การขายแวนตา 2 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท (3,000)
2.2 เลนส จํานวน 4 คู ๆ ละ 350 บาท (1,400)
2.3 คอนแทคเลนส ประมาณ 6 คูๆ ละ 200 บาท (1,200)
รวมเปนเงิน 5,600 บาท
ป 2553 ยอดขายรวมประมาณ 2,000,000 ลานบาท (คาดเพิ่มขึ้นในปตอๆไปปละ
10%)
ป 2554 ยอดขายรวมประมาณ 2,200,000 ลานบาท
ป 2555 ยอดขายรวมประมาณ 2,420,000 ลานบาท
การลงทุนในโครงการและแหลงที่มาของเงินทุน
การลงทุนในสินทรัพย และคาใชจายคงที่ เลือกใชแหลงของเงินที่มีตนทุนต่ําที่สุดคือ
เงินสดเจาของลงทุนเองสวนเงินในการสั่งซื้อสินคา เลือกใชสินเชื่อเครดิตการคา เพราะนอกจาก
ไดเปรียบเรื่องการใหเครดิตของพันธมิตรในเรื่องระยะเวลาชําระเงินที่ยาวแลว และยังสามารถได
ประโยชนจากการที่สามารถคืนสินคาตัวเกาที่ขายไมออกแลวเปลี่ยนเปนสินคาตัวใหมแทนได
เนื่องจากการมียอดขายสูงของพันธมิตรอยูเปนทุนเดิม สามารถมีอํานาจตอรอง จึงทําใหคูคายินยอม
ใหเปลี่ยนสินคาได หากสินคาที่สั่งไป ยังไมถึงงวดเวลาครบกําหนดชําระเงิน
วัตถุประสงคของการทําแผนธุรกิจ
การจัดทําแผนธุรกิจครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ
1. เพื่อใชศึกษาความเปนไปไดของโครงการและเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
2. เพื่ อ ใช ป ระกอบการขอสนั บ สนุ น เงิ น ลงทุ น จากสถาบั น การเงิ น หากมี ค วาม
จําเปนตองใช
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ภาพที่ 5 รูปตัวอยาง แวนตาแบรนดเนมตามไลฟสไตลของผูบริโภคในปจจุบัน

ภาพที่ 6 รูปตัวอยาง พนักงานขาย ที่มีความเชี่ยวชาญดานแฟชั่น

9
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (ตนทุนคาเสียโอกาส)
= 4.35%
เพิ่มสวนชดเชยความเสี่ยงโดยปรับเปนอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
(ตนทุนคาเสียโอกาส)
= 5%
ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (Discount Pay-back Period )
ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด

= 4.93 ป

มูลคาปจจุบัน Net Present Value (NPV)
ดังนั้น ที่ระดับตนทุนคาเสียโอกาสของเงินลงทุนที่ 5% มีกําไรสุทธิ ในสิ้นปที่ 10 คิด
เปนมูลคาเงินปจจุบัน 5,476,184 บาท
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บทที่ 2
ความเปนมาของโครงการ
ประวัติและความเปนมาของกิจการ
จากความสําเร็จเดิมของรานแวนตาอาณาจักรแวน (พันธมิตรทางธุรกิจ) ที่ประสบ
ความสําเร็จในการทําธุรกิจ จากจุดเริ่มตนรานแวนตา ที่มีเพียงสาขาเดียวเมื่อ 20ปกอน ในจังหวัด
นครปฐม สามารถเติบโตขยายกิจการเพิ่มจํานวนสาขา โดยมีสาขาในปจจุบันรวมทั้งสิ้น 5 สาขา
และเปนผูนําที่มีสวนแบงการตลาดสูง ในตลาดแวนตาแบรนดเนมและเลนสสายตาหลายยี่หอ ใน
เขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยที่ผานมามีกลยุทธสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จคือ
1. การจําหนายสินคาแบรนดเนม และทั่วไปในราคาที่ต่ํากวาคูแขง
2. ซอมแซมสินคาใหฟรีตลอดอายุการใชงาน รวมสงคืนเปลี่ยนสินคาที่มีปญหาใหฟรี
สรุปแนวความคิดในการกอตั้งกิจการ
เปนการรวมทุนระหวางผูบริหารกับพันธมิตรทางธุรกิจคือรานแวนตาอีก 5 สาขา (ราน
อาณาจักรแวน) จังหวัดนครปฐม ในการเปดธุรกิจรานแวนตาแหงใหม
ภายใตชื่อ รานเพื่อนแวน โดยเกิดจากความตองการเปดกิจการธุรกิจรานแวนตา โดยการ
ขยายกิจการรวมกัน ไปสูพื้นที่ตลาดแหงใหม(ตลาดชุมชนใหม หนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา ที่มีแนวโนมเจริญเติบโตของชุมชน จนถึงระดับที่คาดวาสามารถพัฒนา เพื่อเปนชุมชน
เมือง แหงใหมในอนาคต ในขณะที่จํานวนรานแวนตาผูใหบริการในพื้นที่ ยังมีอยูเพียงแค 2 ราน
1. โดยอาศัยการเปนกลุมผูนําทางการตลาดในสินคาแวนตาแบรนดเนม ที่มากดวย
ประสบการณของพันธมิตรธุรกิจ ในการดําเนินธุรกิจรานแวนตาที่มีมากวา 20 ป ประกอบกับราน
เพื่อนแวน ใหความสําคัญกับพนักงานขายที่ตองมีความสามารถทั้งงานขายและความรูดานแฟชั่น
การแตงกายประกอบกับมีการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริการใหมีความโดดเดน
2. มีความไดเปรียบ จากการมีตนทุนต่ํา ในการประหยัดตอขนาดในการสั่งซื้อสินคา
เครดิตการเงินการคา ,การมีสินคาคงเหลือนอย,มีการหมุนเวียนสินคาคงเหลือไดเร็วดวยความที่มี
หลายสาขาในตางพื้นที่ ที่ไมไกลกันมาก
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3. การมีอํานาจตอรองอื่นๆทางการตลาด ในฐานะเปนกลุมรานคา เชนการตอรองหาม
ผู ข ายป จ จั ย การผลิ ต ขายสิ น ค า แบรนด เ นมหลายยี่ ห อ ให กั บ ร า นแว น ตาทั่ ว ไปซ้ํ า กั บ ที่ ท างร า น
สามารถทํายอดขายไดดี เชน LEVI’S, RAYBAN, ESPRIT, CHRISTIAN DIOR, ELLE, POLO,
GUCCI, ARMANY, MIYASAWA, ST.DENVER เปนตน
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บทที่ 3
การวิเคราะหสภาพแวดลอมและอุตสาหกรรม
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis)
ดานเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัว ในปพ.ศ.2553 อยางชัดเจนขึ้น สงผลใหกําลังซื้อและ
ความเชื่อมั่นของผูบริโภคเริ่มมีแนวโนมที่สูงขึ้น จึงเปนชวงที่เหมาะสม ตอการลงทุนและเริ่มตน
การเปดกิจการ
ราคาน้ํามันในปจจุบันที่มีแนวโนมสูงขึ้น ทําใหคาใชจายในการเดินทาง มีความสําคัญ
มากขึ้นในสายตาผูบริโภค การเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค เทียบกับตนทุนในการเดินทาง ใน
สายตาผูบริโภคจึงมีมุมมองของความคุมคามากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเลือกทําเลที่ตั้งรานคาจึงตองเปนที่
นาสนใจ ของผูบริโภค มีความหลากหลายของสินคา เดินทางสะดวกและมีคาใชจายในการเดินทางต่ํา
ดานการเมือง
นโยบายรัฐ ภาครัฐมีนโยบายกระจายความเจริญจากเขตเมือง ออกสูเขตปริมณฑลมาก
ขึ้น หลายปที่ผานมาในพื้นที่เขต อ.พุทธมณฑล มีสถานที่ราชการขนาดใหญเกิดขึ้น เชน โรงผลิต
เหรียญกษาปณ ธนาคารแหงประเทศไทย ,ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก เปนตน สงผลใหพื้นที่ใน
เขต อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีความเปนชุมชนเมือง มีจํานวนประชากรหนาแนนขึ้น
ดานการศึกษา
นโยบายการศึกษา มีสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแหงเชน มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัย
นานาชาติ และมีแนวโนมในการขยายสาขาภาควิชาและรับจํานวนนักศึกษามากขึ้น มีโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงอยางมากในปจจุบัน เชน โรงเรียนมหิดลอนุสรณ จึงเปนพื้นที่การตลาดใหมและเปนตลาด
กลุมเปาหมายที่สําคัญ
ดานสังคม
ความเจริ ญ ของชุ ม ชน มี โ ครงการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ท ยอยเป ด ตั ว โครงการ
หางสรรพสินคามาเปดดําเนินการ ไดแก Tesco Lotus ตามการขยายตัวจากชุมชนเมือง ออกสูเขต
ปริมณฑล ซึ่งสะทอนถึงแนวโนมการกระจุกตัวและอํานาจซื้อของชุมชน ที่เพิ่มขึ้น และ เกิดขึ้น
12

13
อย างต อเนื่อง รวมถึ ง การเกิ ด ธุร กิจ ใหม ๆ เชน สนามกอลฟ บา นจั ดสรร อพารท เมนท แหล ง
ทองเที่ยวใหมๆ เชน รีสอรท และกีฬาทางน้ํา เปนตน
การเติบโตของยานธุรกิจ มีผูประกอบการมากมายเชน กิจการรานคาตางๆ ธนาคาร
เปนตน ตางเขามาทยอยเปดกิจการ ทําใหบริเวณตลาดชุมชนหนามหาวิทยาลัย มีความหนาแนน
ของรานคา สินคามีความหลากหลาย เปนทําเลที่นาสนใจในการทําธุรกิจ ในการเลือกเปดราน
แวนตามากยิ่งขึ้น
ดานเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตในปจจุบัน ทําใหผูบริโภคเขาถึงขอมูลในดานตางๆไดงาย และมากยิ่งขึ้น
ทํ า ให ค วามต อ งการของผู บ ริ โ ภค มี แ นวโน ม การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ได อ ย า งรวดเร็ ว และ
ตลอดเวลา ทําใหการประกอบธุรกิจในปจจุบัน ตองมีความยืดหยุนในดานการจัดการ มีความเขาใจ
ในความตองการของตลาดและมีความพรอม ที่จะสามารถปรับตัว รับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได
อยางรวดเร็ว และตลอดเวลาเชนกัน
การวิเคราะหอุตสาหกรรมการแขงขัน ( Industrial Competitive Analysis)
การวิ เ คราะห อุ ต สาหกรรม ไมเคิ ล อี . พอร เ ตอร ศาสตราจารย คณะบริ ห ารธุ กิ จ
มหาวิทยาลัยฮารวารด ไดสรางตัวแบบพลังผลักดัน 5 ประการ หรือ Five Force Model ซึ่งจะเปน
ตัวกําหนดสภาวะการแขงขัน อันจะมีผลตอศักยภาพการทํากําไร และความดึงดูดใจในอุตสาหกรรมนั้น
คําวา “อุตสาหกรรม” หมายถึง กลุมของบริษัทซึ่งผลิตสินคาและบริหารที่คลายๆ กัน
เพื่อจําหนายแกลูกคา
คําวา “การดึงดูดใจในอุตสาหกรรม” มีความหมายเกี่ยวกับศักยภาพในการทํากําไร
อันเกิดจากการแขงขันในอุตสาหกรรมนั้น (พิบูล ทีปะปาล 2551 : 34-35)
ภาพรวมการแขงขันธุรกิจรานแวนตา
1. ภัยคุกคามจากคูแขงขันรายใหม (Threat of New Entrants)
เข า สู ต ลาดได ย ากโดยเฉพาะร า นแว น ตาค า ปลี ก ทั่ ว ไป เนื่ อ งจากมี ต น ทุ น ด า น
เครื่องมือและอุปกรณเพื่อใชในธุรกิจแวนตาที่คอนขางสูง เพราะธุรกิจนี้หากเริ่มตนเปดกิจการตอง
ลงทุนดวยเงินสดเทานั้น คูคาจะไมปลอยเครดิตแกรานคาใหมๆ เพราะยังมีความเสี่ยงสูง ตอความ
นาเชื่อถือตอความอยูรอดของกิจการ
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ปจจุบันมีผูประกอบกิจการรานแวนตาในลักษณะเชนสโตรมากขึ้น ที่สําคัญ เชน
รานแวนตาท็อปเจริญ รานกรุงไทยการแวน รานแวนตาอ็อฟติกสแควร สวนใหญเปนการแขงขัน
ในดานราคาประเภทลดแลกแจกแถมเปนหลักเนื่องจากมีความไดเปรียบ จากการประหยัดตอขนาด
ในการผลิตสินคาที่เปนแบรนดของตนเอง จึงทําใหรานคาปลีกทั่วไป ยากที่จะแขงขันและเขาสู
ตลาดได
2. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products)
การทําเลสิก หรือ ศัลยกรรมสายตา ยังไมแพรหลายนักเนื่องจากมีราคาแพงใน
สายตาผูบริโภค และยังไมสามารถแกไขปญหาดานสายตาไดตลอดชีวิต
การซื้อแวนสายตาสําเร็จรูปทั่วไปยังไมเปนที่นิยม เพราะมักมีคุณภาพต่ําและไม
สามารถแกไขปญหาดานสายตาไดอยางสมบูรณ และมีอายุการใชงานสั้น แตก็มีบางสวนที่นํามา
เปลี่ยนเลนสสายตา
การซื้อแวนตาสําเร็จรูป ผานทางระบบ อินเตอรเน็ต ยังมีปญหาเรื่องของปลอมและ
ไมสามารถแกไขปญหาดานสายตา สวนใหญจึงยังนิยมในรูปแบบแวนตากันแดด และมีราคาสูง
3. อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers)
ความตองการของผูบริโภคในปจจุบันมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การเลือกซื้อแวนตา เนนแบรนด เนนดีไซน เนนใหเขากับแฟชั่นการแตงกาย เสมือนหนึ่งเปน
เครื่องประดับ มากกวาเพียงแกปญหาดานสายตา มีความตองการในดานการใหบริการที่ดี สามารถ
ใหคําปรึกษาสามารถเลือกแวนตาไดเหมาะสม มีบริการหลังการขายที่รับผิดชอบในตัวสินคา และ
สามารถแกปญหาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว (ไทยพีอารดอทเน็ต 2551 ; เดอะ เรด คอมมูนิเคชั่น
2552 ; โพสตทูเดยดอทคอม 2552)
4. อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Bargaining Power Of Suppliers)
อํานาจตอรองมีนอย เนื่องจากปจจุบันมีบริษัทผูจําหนายกรอบแวนตา มากมาย
หลายรอยบริษัท ทําใหมีการแขงขันสูงในการเสนอขายสินคา ทําใหรานคาที่มียอดจําหนายสูงๆ
สามารถมีอํานาจตอรอง กับผูขายปจจัยการผลิต เชน การใหสวนลดจากยอดขาย การเพิ่มของแถม
การใหรางวัลจากเปายอดขายรายป และการใหสิทธิ์พิเศษสงคืนเปลี่ยนสินคาที่มีปญหา นอกจากนั้น
ราน ที่มีสาขาจํานวนมากๆ หันมาผลิตกรอบแวนตาเปนของตนเองเพื่อลดตนทุน ยิ่งทําใหตลาดผู
จําหนายกรอบแวนตามีการแขงขันทั้งในดานราคา และคุณภาพ การออกแบบ รวมถึงกิจกรรมการ
สงเสริมการขายมากยิ่งขึ้น
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5. ความรุนแรงในการแขงขัน (Intensity of Rivalry Among Existing Firms)
เนนการสงเสริมการขาย
กลยุ ท ธ ก ารตลาดของร า นที่ มี ส าขาจํ า นวนมาก เน น ไปที่ ก ารลดราคาและการจั ด
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อสงเสริมการขายในสินคาที่ตนเองเปนผูจางผลิตในแบรนดของ
ตนเอง ซึ่งมักจะเปนแบรนดที่ไมเปนที่รูจักของผูบริโภคแตมีอัตราการทํากําไรตอหนวยสูง จึงทําให
การแขงขัน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉพาะในเชิงปริมาณเทานั้น
สรุปการแขงขันในธุรกิจรานแวนตา
1. คูแขงรายใหมเขาสูไดตลาดยาก เพราะมีมูลคาเงินลงทุนสูงและธุรกิจมีการแขงขันสูง
2. สินคาทดแทนยังไมสามารถทดแทนไดอยางสมบูรณ
3. ผูขายปจจัยการผลิตมีจํานวนมาก และมีการแขงขันสูง เอื้อประโยชนตอรานคา
แวนตา ในฐานะผูซื้อปจจัยการผลิต
4. ยุทธวิธีการแขงขันสวนใหญยังเนนการสงเสริมการขายในเชิงปริมาณโดยเฉพาะ
ดานสวนลดราคา ของแถมหรือยอดสะสมเปนหลัก โดยเฉพาะรานที่มีสาขาจํานวนมาก
5. ผูบริโภคมีความตองการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มองความสวยงามมากกวาเพียง
แกปญหาสายตา
และโดยภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจแวนตาและรานแวนตายังมีแนวโนมการเติบโตที่ดี
ผูใหบริการพยายามเขาถึงลูกคาใหมากขึ้นและทั่วถึงขึ้น ในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการตลาด ตาม
ศูนยการคา มีแผนการตลาดที่พยายามจะเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหมากยิ่งขึ้น โดยมีการแขงขัน
ในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางเอกลักษณใหกับธุรกิจตัวเองและเนนการใหบริการแกลูกคามากขึ้น
รานเพื่อนแวน จึงเห็นวาการเขาสูตลาดรานแวนตา ที่ยังมีแนวโนมการเติบโตที่ดี ดวย
กลยุ ท ธ ก ารร ว มมื อ กั บ พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง เปน กลุ ม ร า นแว น ตาที่ มี ศั ก ยภาพ และมี ทํ า เลอยู
ใกลเคียงกัน สามารถเอื้อประโยชนตอกัน มีพื้นที่การตลาดใหมที่สนใจ กําลังมีการเจริญเติบโตเปน
ชุมชนขนาดใหญ ซึ่งยังมีคูแขงขันนอย เพียง 2 ราย ในขณะที่คูแขงรายใหมๆ ก็อาจเขาสูตลาดได
ยาก และสินคาที่สามารถทดแทนกันอยางสมบูรณยังไมมี จํานวนผูขายปจจัยการผลิตอันไดแก
บริษัทที่ขายกรอบแวนตา ก็มีเปนจํานวนมาก
กลยุทธการตลาดของคูแขงสวนใหญ ยังเนนการลดแลกแจกแถมเปนหลัก ในขณะที่
ขอมูลการตลาดและงานวิจัยบงชี้วาแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค ในปจจุบัน กลับเริ่มใหความสนใจ
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ในการใหบริการมาเปนอันดับตนๆ จึงเปนโอกาสทางการตลาดที่นาสนใจ ในการนํามากําหนด
สวนผสมการตลาดที่สําคัญ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันและสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภคตอไป
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บทที่ 4
การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
ดานการตลาด
1. เปนการรวมมือกันกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีกิจการอยูแลว 5 สาขา เปนผูนํา
การตลาดโดยเฉพาะสินคาแวนตาแบรนดเนมที่ครองตลาดอยูหลายยี่หอ มีความชํานาญ และมี
ประสบการณในการดําเนินธุรกิจกวา 20ป มีปริมาณยอดขายสูง ตนทุนต่ํา สามารถกําหนดราคาขาย
ต่ํากวาคูแขง
2. พันธมิตรธุรกิจเติบโต,มีชื่อเสียงมาจากการขายแวนตาแบรนดเนม ที่มีรูปแบบสไตล
หลากหลาย มีการใหบริการที่ดีและบริการหลังการขายที่ซอมแซมสินคาฟรีตลอดอายุการใชงาน
3. การสั่งซื้อสินคาแบรนดเนมในแบบกลุมธุรกิจ ชวยใหเกิดการประหยัดตอขนาด
และมีอํานาจตอรองทางธุรกิจ เชนการสั่งซื้อสินคารวมกันเปนกลุม ในปริมาณมาก โดยเฉพาะใน
สินคาแบรนดเนมที่ครองสวนแบงการตลาดสูง ทําใหมีความไดเปรียบเรื่องการจัดซื้อที่ตนทุนต่ํา
รวมถึงการมีอํานาจตอรองการเปลี่ยนหรือคืนสินคา
ตั ว อย า ง การประหยั ด ต อ ขนาด เช น การสั่ ง เลนส ยี่ หอ โฮยา หากหลายสาขาสั่ ง
รวมกันมากถึง 300 คูสามารถไดสวนลดจากคูละ 400 บาท เหลือเพียงคูละ 190 บาทเทานั้น ในขณะ
ที่ราคาขายทั่วไปแกลูกคาอยูที่คูละ 1,200 บาท
4. การบริหารแบบกลุม ชวยใหมีอํานาจกดดันและกีดกันคูแขงขัน จากการเปนผูครอง
สวนแบงการตลาดในสินคาแบรนดเนม ทําใหธุรกิจ สามารถมีอํานาจตอรองกับคูคาเพิ่มขึ้น โดย
สามารถหามคูคา ขายสินคาใหกับคูแขง (รานแวนตา) เพื่อกีดกันการเขามาคูแขงขันรายใหม
ดานการเงิน
1. ขอไดเปรียบของการมีหลายสาขา และอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน ชวยในดานการลด
คาใชจายสินคาคงคลัง ทําใหไมจําเปนตองสั่งสินคามากเกินไป สามารถโอนหมุนเวียนกันภายใน
สาขาในตางพื้นที่ได ทําใหแฟชั่นสินคาไมลาสมัย ลดปริมาณสินคาคงคลัง และทําใหสินคามีความ
ทันสมัยอยูเสมอ
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2. การดําเนินธุรกิจแบบกลุม โดยเฉพาะมียอดขายสูง ทําใหไดรับสิทธิประโยชนทาง
การเงินมากกวารานทั่วไปหลายดาน เชน การซื้อเครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดสายตาที่มีราคาสูง
ในระบบเงินผอน การซื้อสินคาเขารานโดยไดรับเครดิตระยะยาว ทําใหลดคาใชจายในการลงทุน
เบื้องตนลงเปนอันมาก
ดานการปฏิบัติการ
1. ใชเทคโนโลยีการถายภาพบนจอมอนิเ ตอรและการเขาอินเตอรเ น็ต มาช ว ยใน
ขั้นตอนการเลือกและลองสวมใสแวนตาซึ่งยังไมมีคูแขงรายใดใชมากอน
2. หากมีปญหาดานการประกอบแวนตาที่ไมสามารถแกไขที่รานได สามารถนําไป
แกไขในสาขาอื่นที่อยูใกลเคียง
3. สามารถใหบริการหลังการขายใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและไมมีคาใชจาย
4. หากสินคามีปญหาลูกคาสามารถสงคืนเปลี่ยนเปนสินคาใหมได
5. สามารถดูแลบริการหลังการขายลูกคาไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากไมมีนโยบายในการ
หมุนเวียนเปลี่ยนพนักงานเพื่อยายไปสาขาตางๆ
ดานบุคลากร
1. เนนความมีทักษะของบุคลากรเปนพิเศษ นอกจากเปนพนักงานขายที่ดีแลว ยังตอง
ไดรับการอบรมการเปน ผูมีความรูดานแฟชั่นการแตงกายและการปรับปรุงบุคลิกภาพที่มีความ
เชี่ยวชาญดวย ซึ่งยังไมมีคูแขงรายใดทํามากอน
2. พนักงานขายสามารถรับผลตอบแทนโดยไมตองมีสวนรับผิดชอบในคาใชจายหาก
มีปญหาการการสงคืนหรือเปลี่ยนสินคา
3. เจาของมีสวนรวมบริหาร ทําใหไมมีปญหาขายสินคาราคาสูงเกินความเปนจริง
ลดโอกาส การเกิดทุจริต คอรัปชั่น และลดความเสี่ยงตอการสูญเสียลูกคาได
จุดออน (Weakness)
1. เปนเพียง Local brand ในขณะที่คูแขงเปนรานคาที่มีกิจการขนาดใหญ มีสาขา
จํ า นวนมากเป น ที่ รู จั ก ทั่ ว ไปแก ผู บ ริ โ ภค และยั ง มี ค วามได เ ปรี ย บในเรื่ อ งมี ง บการโฆษณา
ประชาสัมพันธที่สูง
2. พันธมิตรธุรกิจ ไมคุนเคยกับระบบการบริหารจัดการแบบสมัยใหม เนื่องจากที่ผานมา
มีการบริหารอยูในรูปแบบครอบครัว
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โอกาส (Opportunity)
1. คาดไดวาในปพ.ศ.2553 ตลาดแวนตาที่มีมูลคา 5,500 ลานบาท จะเติบโตได 5–10%
จากปที่ผานมา (โพสตทูเดยดอทคอม 2552)
2. จากภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ยั ง ไม ส ง สั ญ ญาณฟ น ตั ว อย า งชั ด เจน พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค
บางสวนยังใชจายอยางประหยัดโดยจะไมซื้อกรอบแวนตาใหม หรือซื้อของคุณภาพต่ํา ราคาถูก
แลวนํามาเปลี่ยนเปนเลนสวัดสายตาที่รานแวนตาแทน
โอกาสที่ดี คือ สามารถขายเลนส ซึ่งมีอัตรากําไรตอหนวยสูงถึง 60-70% และยัง
ชวยใหรานคาเปนที่รูจัก และอาจเอื้อโอกาสตอการเสนอขายสินคาในครั้งตอๆ ไป
3. กลุมผูมีปญหาทางดานสายตา โดยจากสถิติพบวาใน 1,000 คน จะพบผูมีปญหาดาน
สายตาอยู 15-20% หรือประมาณ 150-200 คน ซึ่งลูกคากลุมนี้ตองการความเชื่อมั่น ในการไดรับ
คําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญในการตรวจวัดและเลือกขนาดของแวนสายตาที่เหมาะสม มากกวาเรื่อง
การสงเสริมการขาย ทั้งยังมีความตองการบริการหลังการขายที่สามารถดูแลและแกไขปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว (เดอะ เรด คอมมูนิเคชั่น 2552)
โอกาสที่ดีคือผูบริโภคหันมาสนใจงานบริการมากกวาการสงเสริมการขายแบบลด
แลกแจกแถม ทั้งคุณภาพการตรวจวัดสายตาประกอบแวนตา การเลือกแวนตาและการบริการหลัง
การขายที่ยอมตองรวมถึงความรับผิดชอบในตัวสินคา
4. กลยุทธการแขงขันของคูแขงสวนใหญเนนในเชิงปริมาณ เชน การสงเสริมการขาย
แบบลดแลกแจกแถม ในขณะที่มีงานวิจัยที่ศึกษาไวพบวาแนวโนมความตองการลูกคาเริ่มใหความ
สนใจในคุ ณภาพและมาตรฐานในการให บริก าร,ชองทางจัด จําหนา ยที่ สะดวกในการเดินทาง
(อโนชา เขียวลงยา 2551)
โอกาสที่ดีคือทําใหสามารถกําหนดสวนผสมการตลาดเพื่อสรางความแตกตางและ
สอดคลองกับความตองการ อยางมีคุณคาในสายตาผูบริโภคได
5. ตลาดชุมชนหนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เริ่มมีความหนาแนนของ
รานคา มีความหลากหลายของสินคา และบริการ ทําใหตลาดมีความนาสนใจ และสามารถรองรับ
ความตองการและพฤติกรรมการจับจายที่หลากหลายของผูบริโภค ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย
การเดินทางไปจับจาย ตามหางสรรพสินคาที่ไกลออกไป
โอกาสที่ ดี ในการเป ด และออกแบบร า นที่ ดี โ ดดเด น อยู ใ นทํ า เลที่ เ หมาะสม
สามารถนําเสนอสวนผสมทางการตลาดตอลูกคาเปาหมาย
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ภาพที่ 7 รูปภาพตลาดชุมชนตรงขามมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
6. ทํ า เลที่ ตั้ ง ของร า น อยู ใ นย า น ตลาดชุ ม ชน หน า มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศาลายา
นอกจากใกลสถานที่ราชการและสถานศึกษาที่สําคัญๆ ยังเปนเสนทางผานของเสนทางคมนาคมหลัก
ที่สําคัญของเสนทางขาออกของ ประชาชนที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในเขต ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี และ
อ.พุทธมณฑล มุงสูกรุงเทพมหานคร ที่ปจจุบันเสนทางนี้มีแนวโนมพัฒนาเปนชุมชนขนาดใหญ
และเติบโตเปนสังคมเมืองมากยิ่งขึ้น
โอกาสที่ดีคือ มีโอกาสที่ความตองการและปริมาณลูกคาจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ตาม
แนวโนมของชุมชนที่มีความเจริญและเติบโตมากขึ้น

ภาพที่ 8 รูปปายบอกทางสถานที่หนวยงานราชการ
7. จํานวนรานคาเปดใหบริการดานแวนตาและคอนแทคเลนส มีเพียงสองราน คือ
ท็อปเจริญและบิวตี้ฟูล ซึ่งเปนรานสาขารูปแบบเดิมๆ ที่สาขามากอยูทั่วประเทศ เนนเพียงการลด
แลก แจก แถม เปนหลัก
โอกาสที่ดีคือ คูแขงมีนอย สามารถเขามาแขงขัน และครองพื้นที่การตลาดกอน
คูแขงอื่นที่อาจจะเขามาในอนาคต
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8. แนวโนมการดีไซนกรอบแวนตาในปจจุบัน มีการปฏิวัติสไตลการออกแบบใหมี
ความทันสมัย สามารถเปนเครื่องประดับที่ เลือกโอกาสใชงานไดหลากหลายสไตล แวนตากันแดด
แวนสายตา ทั่วไป ตามความตองการของสังคมและกลุมของผูบริโภคที่มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา (ไทยพีอารดอทเน็ต 2549)
โอกาสที่ดีคือชวยกระตุนความตองการผูบริโภค
9. มีบริษัทที่จําหนายกรอบแวนตามีจํานวนมากมายหลายรอยบริษัท ทําใหมีทางเลือก
มากมาย ทั้งในดานคุณภาพและระดับราคา รวมทั้งไดรับการสนับสนุนดานกิจกรรมการสงเสริม
การขาย
โอกาสที่ดี คือ ทํ าใหทางรานแวน ตาไดสิน คาที่มี การแขง ทั้ง คุ ณภาพ ราคา การ
สงเสริมการขาย ในหมูผูผลิต
อุปสรรค (Threat)
1. ตลาดแวน ปจจุบันมีมูลคารวมของอยูที่ประมาณ 5,500 ลานบาท โดยผลิตภัณฑใน
กลุมแวนตาแฟชั่นราคาแพงมีการเติบโตลดลง เนื่องจากผูบริโภคระวังในการใชจายมากขึ้น (เดอะ เรด
คอมมูนิเคชั่น 2552)
2. แนวโนมผูบริโภค นิยมซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาทั่วไปมากยิ่งขึ้น
3. ความเสี่ยงจากการเขาไปทําในธุรกิจตางพื้นที่ ที่ไมคุนเคยมากอน
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บทที่ 5
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย
(Vision Mission Objectives & Goals)
วิสัยทัศน (Vision)
สถานใหบริการตรวจวัดสายตา,ประกอบแวนตาที่มีคุณภาพ เพื่อกาวสูการเปนผูนําที่
แตกตางดานสินคา ,เทคโนโลยีและการใหบริการ โดยจําหนายแวนตาและคอนแทคเลนสที่ทันสมัย
ในโลกแฟชั่น ,ตอบรับในทุกๆไลฟสไตลของลูกคา ดวยราคาที่เหมาะสมและบริการที่ลูกคาตอง
ประทับใจในทุกขั้นตอน
พันธกิจ (Mission)
1. การนําเสนอรานคาดวยรูปลักษณการออกแบบที่เรียบงาย ทันสมัย ภายในแบงแยก
โซน ตกแตงสะทอนในแตละไลฟสไตลไดอยางชัดเจน
2. จําหนายแวนตา เลนส คอนแทคเลนสที่ทันสมัยในโลกแฟชั่น ในราคาที่ต่ํากวาคูแขง
3. สามารถใหการบริการปรึกษา แนะนําการเลือกแวนตาและคอนแทคเลนสที่มีความ
เขาใจและเอาใจใสดูแลลูกคาทุกดุจญาติมิตร เสริมบุคลิกภาพลูกคาในแตละกลุม ใหมีความโดด
เดน มั่นใจ ในทุกๆ ไลฟสไตล
4. มีเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัย ที่ชวยอํานวยความสะดวก รวดเร็วในทุกขั้นตอน
ตั้ง แตการตรวจวั ดสายตา เทคโนโลยีที่ชว ยเลือ กแวน ตา การประกอบแว นตาที่มีคุ ณ ภาพและ
รวดเร็ว และการมีฐานขอมูล เพื่อการบริหารความสัมพันธลูกคา (Customer Relation Management)
5. การใหบริการดูแลซอมแซมสินคาใหฟรี ตลอดอายุการใชงาน
วัตถุประสงคและเปาหมาย (Objectives & Goals)
1. สามารถแขงขันในธุรกิจรานจําหนายแวนตาและคอนแทคเลนส,สรางยอดขายในป
ใหได 2,000,000 2,200,000 และ 2,420,000 บาท โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปละ 10% ตามลําดับ โดยมี
กําไรสูงสุดและมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 3-5 ป
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2. เปนผูนําที่มียอดขายอันดับ 1 แหงรานจําหนายแวนตา เลนสและคอนแทคเลนส
ในพื้นที่การตลาดดังกลาวภายในระยะเวลา 5 ป คือ ป พ.ศ. 2557
2.1 ดานแฟชั่นแวนตา สามารถตอบรับในทุกๆ ไลฟสไตลของลูกคา

สไตลวัยรุน

สไตลวัยทํางาน

ภาพที่ 9 ภาพแวนตาสไตลวยั รุนและวัยทํางาน
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ภาพที่ 10 ภาพแวนตาสไตลลําลองในรูปแบบแฟชั่นตางๆ
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สไตลเกาหลี ญี่ปุน

.

สไตลดาราฮอลลีวูด

ภาพที่ 11 ภาพแวนตาสไตลดารายอดนิยมในตางประเทศ
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2.2 ดานการขาย สามารถสรางยอดขายในแบรนดตางๆ
2.3 มี เ ป า หมายในการจั ด การด า นการบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ ซึ่ ง สามารถช ว ยให
แผนงานการตลาดตอบสนองความตองการกลุมลูกคาเปาหมายในแตละกลุม สรางความตระหนัก
และรับรูในชื่อเสียงของรานคา
2.4 ดานการฝกอบรมพนักงานขาย ใหสามารถเปนผูเชี่ยวชาญดานแฟชั่นการแตงกาย
และสามารถปรับปรุงบุคลิกภาพใหกับลูกคา ทําใหลูกคาตระหนักวาการเลือกใสแวนตาที่เหมาะสม
ไมใชเรื่องลาสมัยอีกตอไป และยังทําใหการใสแวนตา สามารถชวยสงเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดี ใน
ทุกชวงจังหวะเวลาของไลฟสไตล ที่มีความแตกตางกันไป โดยชวยใหลูกคา สามารถเลือกใสใช
งาน ตามแตโอกาสและความเหมาะสมกับชุดเสื้อผาเครื่องแตงกาย
2.5 ดานการใหบริการที่ดี สรางความประทับใจแกลูกคาจนบอกตอๆ กันไป จนมี
ชื่อเสียงที่ดี เปนที่รูจักและลูกคามีความภักดีในสินคาและบริการของรานเพื่อนแวนตลอดไป
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บทที่ 6
แผนเชิงกลยุทธ
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) และสรุปกลยุทธ
ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategies)
กลยุทธระดับองคกร (เพื่อกําหนดทิศทางของบริษัทโดยรวม)
แนวโนมธุรกิจแวนตายังมีแนวโนมการเติบโตที่ดี เนื่องจากสถิติจํานวนผูบริโภคที่มี
ปญหาดานสายตามีจํานวนมากยิ่งขึ้น ผูบริโภคปจจุบัน มีมุมมองความสวยงามมากขึ้นกวาการสวม
ใสแวนตาเพียงเพื่อแกปญหาดานสายตาเทานั้น จึงสงผลทําใหผูบริโภค มีความตองการในสินคา
แวนตามากยิ่งขึ้นตามลําดับ
รานเพื่อนแวน เห็นวาการพัฒนาตลาดใหม สามารถบรรลุผลสําเร็จไดดี โดยมีแนวคิด
ภายใตเงื่อนไขของ David Fred R.,2001 ที่วา
1. ชองทางการจําหนายใหมมีความพรอม,เชื่อถือได,ไมแพงเกินไป และมีคุณภาพดี
2. เมื่อบริษัทประสบความสําเร็จมากในสิ่งที่กระทํา
3. เมื่อตลาดใหมยังไมอิ่มตัว
4. เมื่อมีทรัพยากรบุคลและเงินทุนพรอม
5. เมื่อมีความสามารถดานการผลิตที่มากพอ ( อางในพิบูล ทีปะปาล 2551 : 34-35)
ทางราน เพื่อนแวน จึงตองการสรางและเพิ่มยอดขายในตลาดใหม และการพัฒนาตลาด
ใหมยังมีสวนชวย ทําใหตนทุนตอหนวยของสาขาโดยรวมลดต่ําลง โดยรูปแบบการเขารวมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ
จึงกําหนดเปนกลยุทธระดับองคกรดังนี้
1. มุงเนนการเติบโตของยอดขายและการขยายตัวทางธุรกิจ (Growth Strategies) โดย
การเปดกิจการสาขาใหม
2. พัฒนาพื้นที่ตลาดใหม (Market Development) เพื่อเสนอขายแวนตาและคอนแทค
เลนสที่ทางรานมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในธุรกิจโดยออกมาในรูปแบบของการรวมทุน
กับพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategies Alliance)
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กลยุทธระดับธุรกิจ (เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน)
ธุรกิจรานแวนตาปจจุบันมีการแขงขันสูง เชน การลดแลกแจกแถม ,การเปดรานสาขา
จํา นวนมาก เพื่ อครอบคลุ ม พื้น ที่ก ารแขง ขัน เปน ตน ดั งนั้ น การเข า สู ตลาดร า นแว น ตา จึงต อ ง
สามารถกําหนดกลยุทธ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ไมเคิล อี. พอรตเตอร ไดพัฒนากลยุทธการแขงขัน เพื่อสรางความไดเปรียบคูแขงขัน
ในอุตสาหกรรมโดยทั่วไป 3 วิธี ไดแก
1. ความเปนผูนําดานตนทุนต่ํา
2. การสรางความแตกตาง
3. การมุงเนนตลาดเปาหมายโดยเฉพาะ (พิบูล ทีปะปาล 2551 : 150-151)
ซึ่ง รานเพื่อนแวน ไดกําหนดกลยุทธการแขงขันไว ดังนี้
1. สรางความไดเปรียบ เนื่องจากการมีตนทุนต่ํา (Lower Cost Leadership Strategies)
โดยเฉพาะในสินคาแบรนดเนม ที่ทางกลุมมียอดขายสูง (Brand Focus)
2. สรางความไดเปรียบโดยมุงเนนสรางความแตกตาง (Differentiate Strategic) ความ
เปนผูนําดานแบบสไตล (Style leader) ความเปนผูนําดานเทคโนโลยี (Technology leader) และ
ความเปนผูนําในการใหการบริการที่ดีทุกขั้นตอน (Service leader)
3. สรางความไดเปรียบ จากการเปนผูนําที่มียอดขายสูง ทําใหกลุมสามารถมีอํานาจ
ตอรองผลประโยชนทางธุรกิจ กับบริษัทผูผลิตกรอบแวนตาแบรนดเนมและเลนสสายตาที่ทางกลุม
เปนผูนําตลาด
4. สรางองคกรใหมีภาพลักษณที่ดี ตอสังคมและพัฒนาความเปนอยูของพนักงานใหมี
คุณภาพชีวิต
สรุปกลยุทธระดับปฏิบัติการ (เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการ)
เปนการกําหนด วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัท ในการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจนั้น ประกอบดวยกลยุทธหลัก 4 กลยุทธหลัก ไดแก กลยุทธดาน
การตลาด กลยุ ท ธ ด า นบริ ห ารจั ด การ กลยุ ท ธ ด า นการดํ า เนิ น งาน และกลยุ ท ธ ด า นการเงิ น
รายละเอียดของแตละกลยุทธมี ดังนี้
1. กลยุทธดานการตลาด
1.1 เพิ่มยอดขายโดยเปดสาขาเพิ่มในพื้นที่ตลาดใหมคือบริเวณตลาดชุมชนหนา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
1.2 การเสนอขายสินคาแบรนดเนม ประเภทแวนตาพรอมเลนสที่มีราคาต่ํากวา
สินคาของคูแขงในพื้นที่ซึ่งปจจุบันมีเพียง 2 ราน คือ รานท็อปเจริญและบิวตี้ฟูล
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1.3 เป น ผู นํ า ตลาด ในสิ น ค า แบรนด เ นม ที่ ป จ จุ บั น มี ก ารออกแบบที่ มี ส ไตล ที่
หลากหลาย ทันสมัย ไมวาจะเปน LE VI’S , RAYBAN, ESPRIT, CHRISTIAN DIOR ,ELLE,
GUCCI , ARMANY , POLO เปนตน
1.4 ใชเทคโนโลยี การถายภาพลู กคาขณะลองสวมใสแ วนตาแตละสไตลลงบน
จอมอนิเตอร เพื่อใหลูกคาที่มีปญหาดานสายตา ไดเห็นภาพของตนเองขณะสวมใสอยางชัดเจน ทํา
ใหสะดวกตอการเลือกและตัดสินใจ รวมถึงแนะนําการใสที่เหมาะสมกับรูปทรงใบหนา และการ
เขาอินเตอรเน็ต เพื่อใหลูกคาไดเห็นแนวโนมของแฟชั่นแวนตารอบโลกไดแก ดาราฮอลลีวูด
เกาหลี และญี่ปุน การเลือกใหเหมาะสมกับเสื้อผาเครื่องแตงกายและโอกาส
1.5 การประกอบแวนตาที่มีคุณภาพไดรับสินคาเร็ว หากสินคามีปญหาเชน สีหลุดลอก
เร็วกวากําหนด เปนตน ยินดีเปลี่ยนสินคาใหใหมและมีบริการหลังการขายฟรีตลอดอายุการใชงาน
1.6 การต อ รองผู ผ ลิ ต กรอบแว น ตา แบรนด เ นม ห า มขายสิ น ค า ให แ ก ร า นที่ อ ยู
บริเวณใกลเคียงกัน
2. กลยุทธดานบริหารจัดการ
2.1 การควบคุมกิจการและกระบวนการตัดสินใจ
รานเพื่อนแวนควบคุมและดูแลกิจการโดย คุณพลวีร เกิดโภคา ทั้งหมดมีการ
วาจางพนักงานเพิ่มในสวนของพนักงานตรวจวัดสายตาประกอบแวน จํานวน 1 คน และพนักงาน
ขาย 2 คน เพื่อใหมีการทดแทนกันไดหากจําเปน
2.2 ระบบขอมูล
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลโดยบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน ไดแก
2.2.1 ดานสินคา ผานระบบบารโคด ยอดขาย จํานวนสินคาคงคลัง ตนทุน
และคาใชจาย ราคาขายซึ่งทําใหสามารถรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสําหรับนําไปใชประโยชนใน
การประกอบการตัดสินใจดําเนินธุรกิจ
2.2.2 ดานลูกคา มีการมอบหมายใหพนักงานขายจัดทําฐานขอมูลของลูกคา
เพื่องานการบริหารความสัมพันธลูกคา เพื่อนําขอมูลเหลานั้น มาประมวลผลและวิเคราะหเพื่อ
กําหนดเปนกลยุทธการตลาดที่เหมาะสมกับลูกคาในแตละกลุมตอไป
2.2.3 พนั ก งาน ใช ฐ านขอมู ล เดี ย วกัน เพื่อควบคุม การจ ายผลตอบแทนแก
พนักงานขาย และประเมินผลการดําเนินงานของกิจการ เพื่อจายเปนโบนัสแกพนักงานขายและชาง
ตรวจวัดสายตาตอไป
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3. กลยุทธดานดําเนินงาน
ประกอบดวย การเลือกใชเครื่องมือวัดและประกอบแวนตาที่มีคุณภาพ ,การคัดเลือก
ผูขายปจจัยการผลิต การคัดเลือกจัดซื้อสินคาและหมุนเวียนสินคาคงคลัง การจัดการและฝกอบรม
บุคลากร การใหบริการหลังการขาย ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 การเลือกใชเครื่องมือวัดและประกอบแวนตาที่มีคุณภาพ และมีกําลังการผลิต
สูง ที่ลูกคาสามารถซื้อแลวรอรับสินคาไดเลย
3.2 การคัดเลือกผูขายปจจัยการผลิต ที่เสนอขายสินคาที่มีรูปแบบการออกแบบที่
เหมาะสม สอดคลองกับแฟชั่นและความตองการของลูกคา รวมถึงมีขอเสนอเพื่อสนับสนุนการ
แขงขันทางธุรกิจที่ดีและเอื้ออํานวยตอการแขงขันทางธุรกิจ เชน สวนลด การใหสินเชื่อการคา เปา
สะสมรายป เปนตน เชน เปายอดขายรายปครบทุก 60,000 บาท คืนเงินสด 10%
3.3 จัดซื้อสินคาปจจัยการผลิต โดยแยกตามสวนของไลฟสไตลของลูกคาในแตละ
กลุมอยางชัดเจนโดยใชกลยุทธในการจัดซื้อ คือสั่งซื้อควบรวมกับสาขาอื่นอีก 5 สาขาเพื่อ
ประโยชนการไดสวนลดตามปริมาณ,การสงคืน,เปลี่ยนสินคา โดยสาขาใหมจะคัดเลือกสินคาที่มี
คุณภาพและคละระดับราคากันเพียง 15 ยี่หอ เพื่อผลประโยชนตอการไดสวนลด ในเปายอดขายราย
ปและสวนลดตามปริมาณ เพื่อใหตนทุนสินคาสามารถลดต่ําลงอีก
ตัวอยางสวนลดตามปริมาณ
ซื้อแวน 1 โหล แถมฟรี 1 ตัว
ซื้อแวน 2 โหล แถมฟรี 3 ตัว
ซื้อแวน 4 โหล แถมฟรี 7 ตัว
3.4 ซื้อสินคาโดยระบบเครดิต (เงินเชื่อ) เพื่อเพิ่มทางเลือกตนทุนทางการเงินของ
กิจการ
3.5 หมุนเวียนสินคาคงเหลือ ไปขายสลับกับสาขาอื่น หรือหมุนเวียนสินคาสาขา
อื่นมาขายกอน เพื่อลดตนทุนในการสั่งซื้อสินคา และทําใหสินคามีความใหมและทันสมัยอยูเสมอ
3.6 การใหบริการหลังการขาย จัดเตรียมงบประมาณซื้ออะไหลซอมแซม เชน นอต
และแปนจมูก ประมาณ 3,000 บาท
3.7 ออกใบรับประกันซอมแซมสินคาฟรีตลอดอายุการใชงาน
3.8 การจัดการฝกอบรมบุคลากร ที่เหมาะสม
เจาของกิจการเองก็ตองไดรับการอบรมจากสมาคมแวนตาแหงประเทศไทย
ตามหลักสูตรมาตรฐาน เพื่อใหมีทักษะในการประกอบแวนตาที่มีคุณภาพ มีเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ
ใหสามารถใหบริการแกลูกคาไดและสามารถทดแทนกับชางผูตรวจวัดได กรณีมีความจําเปน

31
รับพนักงาน 2 ตําแหนง คือ 1) ชางตรวจวัดสายตาและประกอบแวน 1 ตําแหนง
และ 2) พนักงานขายและตอนรับลูกคา 2 ตําแหนง เพื่อใหทดแทนกันได
ชางตรวจวัดสายตา ฝกอบรมเปนระยะเวลา 3เดือน เพื่อเรียนรูประสบการณจริง
กับชางผูชํานาญที่มีอยูในสาขาที่มียอดขายสูงที่สุด
พนักงานขาย มีการคัดเลือกบุคลิกภาพที่ดี สงไปอบรมดานงานขายกับงาน
ดานแฟชั่นการแตงกายกับสไตลลิช เพื่อใหลูกคาเลือกซื้อแวนตาใหเหมาะสมกับแฟชั่นเครื่องแตง
กาย ชวยเสริมสรางบุคลิกและความมั่นใจใหกับลูกคา และเพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา
3.9 สรางแรงจูงใจและกระตุนการทํางาน (Motivation & Incentive) ดวยการให
เงินเดือนและผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในสวนพนักงานขาย แตยังใหสิทธิ์ผลตอบแทนเพิ่มเติม
ขึ้นอยูกับผลประกอบการของกิจการ คือ อยูในรูปโบนัสจากผลกําไรในการดําเนินงานในสวนชาง
ตรวจวัดสายตา ยังคงไวในรูปเงินเดือนและโบนัสจากผลกําไรในการดําเนินงาน
4. กลยุทธดานการเงิน
4.1 การลงทุนในสินทรัพยและคาใชจายคงที่ เลือกใชแหลงของเงินที่มีตนทุนต่ํา
ที่สุดคือเงินสดเจาของลงทุนเอง
4.2 ส ว นเงิ น ในการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค า เลื อ กใช สิ น เชื่ อ เครดิ ต การค า เพราะนอกจาก
ไดเปรียบเรื่องการใหเครดิตของพันธมิตรในเรื่องระยะเวลาชําระเงินที่ยาวแลว และยังสามารถ
ไดเปรียบจากการที่สามารถคืนสินคาตัวเกาที่ขายไมออก แลวเปลี่ยนเปนสินคาตัวใหมไดถาหาก
สินคาที่สั่งไป ยังไมถึงเวลาครบกําหนดชําระเงิน เนื่องจากการกลุมมียอดขายสูงอยูเปนทุนเดิม จึง
ทําใหมีอํานาจตอรองคูคา
4.3 มีการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ ประกอบดวย บัญชี
รายรับ บัญชีรายจาย บัญชีสินคาคงคลัง บัญชีควบคุมการจายเงินเดือน ผลตอบแทนจากยอดขาย
และการจายโบนัส
4.4 การหมุ นเวียนเงินทั้งรายไดแ ละรายจายใชการหมุนเวียนผานบัญชีเ งิน ฝาก
ธนาคารเพื่ อ ความสะดวกในการควบคุ ม และเป น ข อ มู ล อ า งอิ ง ด า นการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ ใช
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและการขอสินเชื่อในโอกาสตอไป หากตองการขยายกิจการ
ปรับปรุงกิจการ หรือเพิ่มสาขาเปนตน
4.5 คงนโยบายขายสินคาเปนเงินสดทั้งหมด เพื่อรักษาสภาพคลองของกิจการ
และจัดซื้อสินคาดวยเงินเชื่อในระยะเวลาที่ไดรับเครดิต
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บทที่ 7
แผนการบริหารจัดการรานเพื่อนแวน
ทําเลที่ตั้งของราน
อยูในยาน ตลาดชุมชน หนา ม.มหิดล ศาลายา ,ซึ่งใกลสถานที่ราชการและสถานศึกษา
ที่สําคัญๆ เปนเสนทางผานของเสนทางคมนาคมหลัก ที่สําคัญ ของ เสนทางขาออกของ ประชาชน
ที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในเขต ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี และ อ.พุทธมณฑล ที่ปจจุบันมีแนวโนมพัฒนา
เปนชุมชนขนาดใหญ และเติบโตเปนสังคมเมืองมากยิ่งขึ้น
ผูบริหาร
1. นายพลวีร เกิดโภคา อายุ 40 ป
ประวัติการศึกษา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํางาน
บริษัทโตโยตา มอเตอรประเทศไทย จํากัด
บมจ.หลักทรัพยรวมเสริมกิจ
บมจ.หลักทรัพยคันทรี่กรุป
2. นายเปยมศักดิ์ คณาคุป อายุ 45 ป เจาของกลุมรานแวนตาอาณาจักรแวน
ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณทํางาน
รานอาณาจักรแวน
รูปแบบธุรกิจ
รูปแบบการจดทะเบียนพาณิชย : ประเภท หางหุนสวนสามัญ
การบริหารงาน : เจาของกิจการเปนผูบริหารดวยตนเอง
ขนาดของกิจการ : ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
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ผูบริหารหลักของกิจการ
รูปแบบการบริหารกิจการมีลักษณะเปนกิจการรวมทุน แตมอบหมายให นายพลวีร
เกิดโภคา เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการทั้งหมด
โครงสรางองคกรและผังบริหาร
การบริหารกิจการของรานเพื่อนแวนมีการแบงโครงสรางองคกรที่ชัดเจนอยางงายๆ แต
สามารถแบงการดําเนินงานของกิจการไดเปน 3 ดาน ไดแก
1. ดานการใหบริการและจําหนาย ปกติ นายพลวีร เกิดโภคาเปนผูดูแลโดยทั่วไปและ
สามารถทดแทนชางผูตรวจวัดสายตา และมีพนักงานขาย 2 คน ดูแลดานการขายสินคาและงาน
บริการ
2. ดานการจัดซื้อ นายพลวีร เกิดโภคาและนายเปยมศักดิ์ คณาคุปเปนผูควบคุมดูแล
การจัดซื้อสินคาของกิจการทั้งหมด
3. ดานบัญชีและการเงิน นายพลวีร เกิดโภคาเปนผูรับผิดชอบการจัดทําบัญชีรายรับ
รายจายและควบคุมดานการเงินของกิจการทั้งหมด
ผูบริหารและหลักการบริหารงาน
ระดับนโยบาย ทั้งนายพลวีร เกิดโภคาและนายเปยมศักดิ์ คณาคุป ( พันธมิตรธุรกิจ) จะ
เปนผูกําหนดรวมกัน
ระดับปฏิบัติการ นายพลวีร เกิดโภคาจะดูแลดานการบริหารงานทั่วไป ภายในรานที่
เกี่ยวกับลูกคาและพนักงานขายและกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการตลาด สวนนายเปยมศักดิ์ คณา
คุปจะดูแลดานการแกปญหาดานคุณภาพการตรวจวัดสายตา การประกอบแวนตา การแกปญหาที่
เกี่ยวกับความไมพอใจในตัวสินคา การสงคืน,เปลี่ยนสินคา การเลือกสั่งสินคา การเลือกและตอรอง
ผลประโยชนกับคูคา และการหมุนเวียนสต็อกสินคาภายในรานและสาขาอื่น
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ผูจัดการ
(นายพลวีร เกิดโภคา)

ชางตรวจวัดและพนักงานขาย
การใหบริการและจัดจําหนาย

การจัดซื้อ

บัญชีและการเงิน

ภาพที่ 12 แผนผังองคกร
รวมกับนายเปยมศักดิ์ คณาคุป ประสานงานสงคืนหรือเปลี่ยนสินคากับคูคาผูขายปจจัย
การผลิตและบริหารสินคาคงเหลือรวมกับสาขาอื่น
แผนดานบุคลากร
ตามแผนการดําเนินโครงการ จะมีการจางพนักงาน 3 คน สําหรับเปนพนักงานตรวจวัด
สายตาและประกอบแวน 1 คน และเปนพนักงานขายประจําราน 2 คน ซึ่งจะรับสมัครจากผูที่มี
ภูมิลําเนาและในละแวกอําเภอใกลเคียงเพื่อความสะดวกในการทํางาน สําหรับพนักงานตรวจวัด
สายตาและประกอบแวน อาจเปนผูที่มีความรูและประสบการณการตรวจวัดสายและประกอบแวน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดทันที หรือไมมีประสบการณมากอนก็ได เพราะถึงอยางไร เพื่อใหงาน
การตรวจวัดสายตาและประกอบแวนตามีคุณภาพ ทางรานตองสงไปฝกในสาขาที่มียอดขายสูงสุด 3
เดือน กอน และมีการประเมินผล ตามความสามารถ เพียงแตผูมีประสบการณ จะสามารถเรียนรูไดเร็ว
และใชเวลาฝกอบรมและประเมินผลนอยกวา ดังนั้นเงินเดือนที่ไดรับเริ่มตน จึงอาจไมเทากัน
เมื่ อ รั บ สมั ค รพนั ก งานได แ ล ว จะมี ก ารฝ ก อบรมต อ เพื่ อ ให พ นั ก งานมี ทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานและเห็นความสําคัญของการใหบริการที่ดี
ดานผลตอบแทนแกเจาของและพนักงาน
1. เจาของรับผลตอบแทนจากสวนแบงกําไร จากผลการดําเนินงานของกิจการรอยละ
40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
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2. พนักงานตรวจวัดสายตาและประกอบแวนตา เงินเดือนๆละ 9,000 - 12,000 บาท
แลวแตความสามารถ สวนโบนัส แลวแตผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลประกอบการของ
รานคา
3. พนักงานขายเงินเดือนๆละ 6,000 บาท พรอมทั้งใหคาตอบแทนในรูปการจายตอบ
แทนตามผลการปฏิบัติงาน คือสวนแบง 5%จากยอดขายแวนตา สวนโบนัสตามผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและผลประกอบการของรานคาอัตราเงินเดือนคาดวาจะมีการปรับขึ้นใหทุกปๆละ
ประมาณ5 % สวนการจายในรูปผลตอบแทนเพื่อจูงใจใหพนักงานมีความพยายาม และทําให
รูปแบบมีความชัดเจนในการแบงผลกําไร และเปนการสรางผลตอบแทนรวมกัน
สรุป
จุดเดนดานการบริหารงาน คือการที่มอบหมายผูบริหารสามารถตัดสินใจดูแลกิจการได
แตเพียงผูเดียว แมอาจจะมีงานบางสวน ที่แบงหนาที่ใหหุนสวนดูแลบาง ตามความถนัด แตก็ไม
กระทบกับอํานาจการบริหารหลักและการดูแลกิจการแตอยางใด แตกลับทําใหชวยใหการบริหาร
และดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อํานาจการตัดสินใจหลักยังมีความชัดเจน แตสามารถดูแล
กิจการในทุกสวนไดอยางทั่วถึง แกปญหาไดรวดเร็ว ในทุกขั้นตอน
ซึ่งการมีพันธมิตรธุรกิจนอกจากจะไดรับการแบงปนความรู และประสบการณแลว ยัง
ชวยเอื้อประโยชนตอกันในการหมุนเวียนสินคา การเก็บสินคาคงเหลือที่นอยลง ประหยัดคาใชจาย
และทําใหสินคาภายในรานมีความใหมทันสมัยอยูเสมอ แตหากตองการขยายกิจการในอนาคต โดย
เปดสาขาเพิ่ม อาจทําให การบริหารงานไมคลองตัว และดูแลไดไมทั่วถึง
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บทที่ 8
แผนการตลาด
ขอมูลการตลาด
พฤติกรรมของผูบริโภคที่ซื้อแวนตา เริ่มหันมาใหความสําคัญดานแฟชั่นการสวมใส
การมีบุคลิกภาพที่ดีมากกวาการแกปญหาแตเพียงสายตาอยางเดียว และ ในปจจุบัน ขอมูลทาง
วิชาการเริ่มบงบอกวา คนไทยไมต่ํากวา 14 ลานคนมีปญหาดานสายตาที่ผิดปกติกันมากขึ้น (ไทยพีอาร
ดอทเน็ต 2549 ; สุดารัตน ใหญสวาง 2550 ; ไทยพีอารดอทเน็ต 2551 ; โพสตทูเดยดอทคอม 2552)
งานวิจัยที่ผานมา
พบวา ลูกคาที่ซื้อแวนตาจากรานเชนสโตรในเขตกรุงเทพมหานครกวารอยละ86 ซื้อ
แวนตาตอครั้งราคาไมเกิน 6,000 บาท และยังพบวา การจัดเก็บฐานขอมูลของลูกคาในแตละกลุม
นั้นมีสวนสําคัญมาก เพราะความแตกตางของอาชีพ รายไดและจํานวนเงินในการซื้อแวนตาแตละ
ครั้งจะให ยังใหผลการศึกษาที่แตกตางกันเชน ความนิยมในสินคาที่มียี่หอ การใหความสําคัญใน
ดานราคา,ชวงเวลาการเปดใหบริการของรานคา,การจัดรายการลดราคาสินคา ,การออกงานแสดง
สินคา, การแถมสินคา ,ความสามารถในการตรวจวัดสายตาของพนักงาน และหองตรวจวัดสายตาที่
เปนสัดสวนไดมาตรฐานเปนตน (อโนชา เขียวลงยา 2551 : 100-104 )
ในขณะที่การแขงขันในธุรกิจรานแวนตา โดยเฉพาะรานที่มีสาขาจํานวนมาก กลยุทธ
การตลาดที่นิยมใชคือ เสนอการขายแบบเนนสวนลดราคา แบบการลดแลกแจกแถม จนอาจขาด
ความตระหนักในดานใหการบริการ ที่ตองตามมาดวยความรับผิดชอบ และอาจไมสอดคลองกับ
ความตองการที่แทจริงของลูกคา ที่อาจไดกลับไปเพียงของแถม ของสมนาคุณ ที่ไมไดชวยเสริมให
บุคลิกภาพลูกคาดีขึ้นและไมไดสรางคุณคา และความมั่นใจเมื่อยามสวมใส
การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ( Product Positioning)
รานเพื่อนแวน คือผูใหบริการตรวจวัดสายตา ประกอบแวนตา จําหนายแวนตาและคอน
แท็คเลนส แบรนดเนม ทันสมัย มีดีไซนที่โดดเดน จําหนายราคาต่ํากวาคูแขง และมีหลากหลาย
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สไตลเหมาะสมกับลูกคาในทุกระดับ มีพนักงานที่ดูแลเอาใจใส เทคโนโลยีการใหบริการที่ดี และมี
ความรับผิดชอบตอสินคา ซอมแซมใหฟรีตลอดอายุการใชงาน
สินคาประเภทแวนตา
รานเพื่อนแวนเนนการขายสินคาแบรนดเนม เนื่องจากเปนที่นิยม มีความไดเปรียบดาน
อํานาจตอรองเรื่องการขอสวนลดราคา การเปลี่ยนคืนสินคา สามารถกีดกันและหามคูแขงขายสินคา
เหมือนกัน เนื่องจากเปนกลุมมียอดขายที่สูง ในขณะที่คูแขงเนนสัดสวนการขายสินคาที่เปนแบ
รนดของตนเองมากกวา
กลยุทธสําคัญของรานเพื่อนแวน คือ นอกจากขายสินคาแบรนดเนม การตรวจวัดสายตา
ที่มีมาตรฐาน มีความรับผิดชอบตอตัวสินคา และพนักงานขายยังเนนการมีการบริการที่ดี มีความ
เชี่ยวชาญดานแฟชั่นแลว ยังเนนการตั้งราคาขาย บวกกําไรเพียงระดับ 60-70 % เปนระดับปานกลาง
แตต่ํากวาคูแขง ซึ่งสามารถแขงขันไดจริงในพื้นที่ที่มีการแขงขันสูงมาแลว เชน ในพื้นที่เขตอําเภอเมือง
จ.นครปฐม ที่มีจํานวนรานคาแวนตาเกือบ 10 ราย
Y

⊗⊕ คูแขง (เนนการขายแบรนดของตนเอง)
∅ เพื่อนแวน (เนนการขายสินคาแบรนดเนม)

X
ภาพที่ 13 แผนภาพ การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑเทียบกับคูแขง
เมื่อ

แกน X
แกน Y
⊕
⊗
∅

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สัดสวนการขายสินคาแวนตาแบรนดเนม
การตั้งราคาขายสินคา
รานแวนตาทอปเจริญ
รานแวนตาบิวตี้ฟูล
รานเพื่อนแวน
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สินคาประเภทเลนสสายตา และคอนแทคเลนส
ขอไดเปรียบจะมีในสวนของการสั่งซื้อเลนส ที่จะไดสวนลดเงินสด เมื่อรานคาที่มีสาขา
จํานวนมากและแบบกลุมสั่งในปริมาณมาก สวนคอนแทคเลนส กําไรตอหนวยคอนขางต่ํา จึงไม
นิยมการแขงขันดานราคา
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบระหวางรานเพื่อนแวนเทียบกับคูแขง

มูลคาสินคา
การตั้งราคาขาย
ลักษณะสินคา
กลยุทธการตลาด
การคืน,เปลี่ยนสินคา
สินเชื่อเครดิตการคา
สวนลดพิเศษ
การหมุนเวียนสินคา
การแบงโซนสินคา
พนักงานขาย
ผลตอบแทนพนักงานขาย
กลองดิจิตอล+คอมพิวเตอร

รานที่มีสาขา
จํานวนมาก
2-2.8
สูง
แบรนดตนเอง
และแบรนดเนม
ลดแลกแจกแถม
ไมมี
มี
มี
ไมมี
ไมชัดเจน
เนนการขาย
เงินเดือน+
ผลตอบแทน
ไมมี

รานคาปลีกทั่วไป

รานเพื่อนแวน

2-2.8
สูง
แบรนดเนม
และทั่วไป
ลดแลกแจกแถม

1.175 (ลานบาท)
ปานกลาง
แบรนดเนมมากกวา
ทั่วไป
เนนการบริการ
รับผิดชอบสินคา
มี
มี
มี
มี
มี
ขายและสไตลิช
(เงินเดือน+
ผลตอบแทน+โบนัส)
มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
เนนการขาย
เงินเดือน+
ผลตอบแทน
ไมมี

ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปได ดังนี้
1. รานเพื่อนแวน สามารถประหยัดคาใชจายในการสั่งซื้อสินคา เพราะสินคาในกลุม
รานตนเองสามารถหมุนเวียนขายภายในระหวางสาขากันได
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2. และเลือกใชกลยุทธการขายที่เสนอราคาต่ํากวาคูแขงเพื่อชวยใหสินคาหมุนเวียนเร็ว
เนนแบรนดที่มีดีไซน เปนที่ตองการของลูกคา โดยเฉพาะในหมูลูกคาวัยรุน วัยทํางานในยุคปจจุบัน
และขายในสินคาทั่วไปตอลูกคาที่ตองการประหยัดคาใชจาย
3. ยังคงใชกลยุทธที่ทําใหรานเดิมเติบโตจนปจจุบัน คือ นอกจากขายราคาต่ํากวาคูแขง
ยังเนนการบริการดี มีรูปแบบการบริการใหมๆ มีความรับผิดชอบตอสินคา โดยตามแผนงานปจจุบัน
ไดมีการนําเทคโนโลยีการถายภาพและอินเตอรเน็ต มาชวยสนับสนุนการขายใหสมบูรณยิ่งขึ้น
4. นอกจากนี้ ยังดูแลซอมแซมสินคาใหฟรีตลอดการใชงาน
5. มี ก ารเก็ บ ข อมู ล ลู ก ค า เพื่ อ ใชฐ านขอ มู ล ลู ก ค า ช ว ยสนั บ สนุ น การขาย และเป น
แนวทางสําหรับแผนการตลาดตอไปในอนาคต
6. ลูกคายังสามารถสงคืน เปลี่ยนสินคาที่มีปญหาได
7. ทางรานยังไดประโยชนจากสินเชื่อการคาจากผูขายปจจัยการผลิต
8. ขอไดเปรียบจากสวนลดตามปริมาณเนื่องจากกลุมมีสั่งสินคาครั้งละมากๆ เชนการ
สั่งซื้อเลนสสายตา,กรอบแวนตาเปนตน
9. มีแผนการจัดรานแบบใหม โดย แบงโซนสินคา ใหมีความโดดเดน สะดุดตา และมี
ความชัดเจน ตอไลฟสไตลของลูกคาที่มีความหลากหลายในปจจุบัน
10. สวนพนักงานขาย เนนทั้งความสามารถในการขาย ควบคูไปกับความสามารถใน
การเลือก หรือแนะนําแวนตาใหกับลูกคาโดยมีการจายผลตอบแทนทั้งในรูปเงินเดือน,ผลตอบแทน
และโบนัส เพื่อจูงใจใหมุงมั่นในการปฏิบัติงาน
การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย (Target market)
จากสภาพแวดลอม และทําเลที่ตั้งที่อยูตรงขามมหาวิทยาลัย และใกลสถานศึกษา เปน
ตลาดชุมชนทีกําลังเติบโต และเปนเสนทางผานสําคัญของประชาชน ที่พักอาศัยอยูภายในอําเภอนั้น
และอําเภอใกลเคียง ซึ่งเอื้ออํานวยตอการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายมี ดังนี้
1. นักเรียน นักศึกษา
2. ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางเอกชน
3. ประชาชนทั่วไปที่อยูในตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล และตําบลงิ้วราย อําเภอ
นครชัยศรี
ซึ่งประกอบไปดวยลูกคาที่มีฐานะการเงิน ทั้งระดับลาง,กลาง และระดับบน
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การกําหนดสวนผสมทางการตลาด ( Marketing Mixs )
Product (รานคา ,สินคา)
1. ดานรานคา
รานเพื่อนแวน ตองการแบงแยกจัดวางสินคาแบงโซนที่ชัดเจน ตามความแตกตาง
ของไลฟสไตลของลูกคา เพื่อความโดดเดน งายตอการเสนอขาย และมีการหมุนเวียนสินคาใหดู
ใหม และทันสมัยอยูเสมอ มีรูปแบบการจัดรานที่เรียบงาย สะอาด แตดูทันสมัย มีการตกแตงจัดมุม
แวนตา และแวนกันแดด ตามไลฟสไตลของลูกคาอยางมีดีไซนและชัดเจน
เนื่องจากมีพื้นที่ใชสอยไมมาก จึงใชวิธีการออกแบบตูโชว ใหสามารถบงบอก
ไลฟสไตลไดอยางชัดเจน เชน ตูโชวแบบชุดยีน แบบชุดทํางาน แบบชุดลําลอง แบบชุดกีฬา เปนตน
เพื่อเนนความแตกตาง และชวยเปนทางเลือกที่ชัดเจน เมื่อลูกคาแวะเวียนเขามาในราน

ภาพที่ 14 รูปแบบตัวอยาง การจัดแผนผังภายในราน
โดยเป น อาคารพาณิ ช ย ห อ งเดี ย ว เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 48-54ตารางเมตรและมี ก าร
แบงแยกสไตล
2. ดานสินคา
เลือกแวนตาที่มีความโดดเดน ดานแฟชั่นการออกแบบทันสมัยสะดุดตา และแบรนด
ที่มีคุณภาพ โดยมีปริมาณเริ่มตนที่ประมาณ 650 ตัว กําหนดสินคาที่ขายประมาณไมเกิน15 ยี่หอ
เพื่อไดสวนลดเงินสดและสวนลดปริมาณ มูลคาสินคาเบื้องตนประมาณ 975,000 บาท
แวนตา ประกอบดวย สินคาแบรนดเนมดัง และทั่วไปที่หลากหลาย โดยแบงเปน
3 ระดับ
ระดับบน ชวงราคา 5,000 บาท ขึ้นไป ในสัดสวน 15%
ระดับกลาง ชวงราคา 2,000-5,000 บาท ในสัดสวน 45%
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ระดับลาง ชวงราคา ต่ํากวา 2,000 บาท ในสัดสวน 40%
เนื่องจากอยูใกลสถานศึกษา ที่สําคัญหลายแหง และในยานชุมชนทั่วไป
ลูกคานาจะมีรายไดอยูในระดับลางและปานกลาง จึงเนนการเสนอขายสินคาที่อยูในระดับลางและ
ปานกลางรวมแลวกวา 85 % ของจํานวนสินคาทั้งหมด แตในระยะยาวหากสินคาในระดับบน มี
ยอดขายสูงขึ้น ก็สามารถสั่งสินคาเพิ่มได โดยมีระยะเวลาสงสินคาเพียง 7 วัน
เลนส มีใหเลือกหลายรูปแบบ ตามแตการใชงาน และ ราคา
ตัวอยาง ลดตนทุนโดย การประหยัดตอขนาด เชน การสั่งเลนสยี่หอโฮยา
หากหลายสาขาสั่งรวมกันมากถึง 300 คู สามารถไดสวนลดจากคูละ 400 บาท เหลือเพียงคูละ 190
บาทเทานั้น ในขณะที่ราคาขายทั่วไปแกลูกคา อยูที่คูละ 1,200 บาท มูลคาสินคาคงเหลือ ประมาณ1
แสนบาท
คอนแทคเลนส มีเสนอขายทั่วไป กลุมลูกคาหลักมักจะเปนวัยเรียน วัยรุน และวัย
ทํางานและ ตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่น ที่มักจะออกสินคาใหมๆ เชน คอนแท็คเลนสสี
ตางๆ เปนตน

ภาพที่ 15 คอนแทคเลนสสี
โดยเลนสสายตาหลากหลายชนิด และคอนแทคเลนสหลากหลายสีคละ
กันมูลคาสินคาประมาณอยางละ1 แสนบาท
Price (ดานราคา )
แวนตา กําหนดราคาขายที่ต่ํากวาคูแขง โดยเฉพาะในสินคาแบรนดเนม ที่เปนผูนํา
การตลาด และทางกลุมธุรกิจมีความไดเปรียบ จากประโยชนเปายอดขายรายป และของแถมจาก
ยอดปริมาณสั่งซื้อรวมกันที่คอนขางสูง
เลนสสายตา สามารถกําหนดราคาตามหรือต่ํากวาราคาตลาด โดยไดประโยชนจากการ
สั่งสินคาในปริมาณ ที่ชวยใหเกิดการประหยัดตอขนาด ทําใหตนทุนลดต่ําลง มีกําไรตอหนวย
สูงขึ้น เชนสั่งเลนสโฮยา 300คู จากราคาตนทุนคูละ 400 บาท เหลือเพียงคูละ 190 บาท เทานั้น
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คอนแทคเลนสและน้ํายาทําความสะอาด กําไรตอหนวยต่ํา กําหนดราคาขายที่กําไร
ประมาณ 20% โดยไมเนนการแขงขันดานราคา แตการลดราคาอาจเกิดขึ้นไดบางในชวงที่ตองการ
สนับสนุนกิจกรรมการตลาดดานอื่น เชน การลดราคา โดยออกรานตามตลาดนัดชุมชน
Place (ดานชองทางการจัดจําหนาย)
นอกจากการขายที่รานคาแลว ยังเพิ่มชองทางจัดจําหนาย โดยเปนการออกรานภายนอก
เชน ในชวงที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีวันนัดพบตลาดนัด โดยเนนการจําหนาย
คอนแทคเลนส ที่มักเปนที่นิยมในวัยรุน วัยเรียนและวัยทํางานในปจจุบัน นอกจากเปนการเพิ่ม
ยอดขายแลว ยังเปนการโฆษณาประชาสัมพันธใหลูกคา ไดรูจักรานเพื่อนแวนมากขึ้น
Promotion (ดานการสงเสริมการขาย)
มี บ ริ ก ารหลั ง การขาย โดยการออกใบรั บ ประกั น การซอ มฟรี ต ลอดอายุ ก ารใช ง าน
ออกรานคาตามตลาดนัด ของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา คือทุกๆวันศุกรของสัปดาห
โดยเนนการขายคอนแทคเลนส และน้ํายาทําความสะอาด ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก ในหมู
นักเรียนนักศึกษาในปจจุบัน โดยมีชวงเวลาจัดรายการที่เสนอขายในราคาต่ําๆ เพื่อเนนการขาย
ปริมาณ และเพื่อเปดตัวใหรานเพื่อนแวน เปนที่รูจัก
Personnel (ดานพนักงาน)
เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง จึงแบงพนักงาน
ออกตามสายการทํางานและการบริการ ดังนี้
1. ชางตรวจวัดสายตา เนนเรียนรูประสบการณจริงกับชางผูชํานาญที่มีอยูในสาขาที่มี
ยอดขายสูงที่สุด กวา 3 เดือน เพื่อใหเกิดความชํานาญสูงสุด ผลตอบแทน ในสวนชางตรวจวัด
สายตา ยังคงไวในรูปเงินเดือน และโบนัสจากผลกําไรในการดําเนินงาน
2. พนักงานขาย มีการคัดเลือกบุคลิกภาพที่ดี สงไปอบรมดานงานขายกับงานดาน
แฟชั่นการแตงกายกับสไตลลิช we are model.com เพื่อแนะนําใหลูกคาเลือกซื้อแวนตาให
เหมาะสมกับแฟชั่นเครื่องแตงกาย ชวยเสริมสรางบุคลิก และความมั่นใจใหกับลูกคา และเพื่อสราง
ความประทับใจใหกับลูกคา โดยมีการสรางแรงจูงใจ และกระตุนการทํางาน (Motivation & Incentive)
ดวยการใหเงินเดือนและผลตอบแทนตามยอดขาย และเพิ่มเติมในรูปโบนัส จากผลกําไรในการ
ดําเนินงาน
Process (ดานกระบวนการ)
เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคา และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดย
อาศัยกระบวนการทางการบริหารจัดการองคกร ทั้งในดานการจัดสรรอุปกรณที่มีคุณภาพและการ
ใชบุคลากรที่มีคุณภาพในทุกสายงานการบริการ ดังนี้
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1. การวัดสายตาดวยชางผูชํานาญ และดวยเครื่องมืออุปกรณที่มีมาตรฐาน หากพบวา
สินคา (แวนตา) มีปญหาสามารถสงคืน หรือเปลี่ยนใหใหมทันที
2. นอกจากอบรมพนักงานขายโดยสไตลิช เพื่อมีความรูความเขาใจ ในการชวยเลือก
แวนตาใหเหมาะสม กับบุคลิกและไลฟสไตลของลูกคาแลว และยังมีเทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุน
การบริการ โดยใชกลองดิจิตอลถายรูปใบหนาลูกคา ชวยใหลูกคาสามารถมองเห็นใบหนาตนเอง
เมื่อลองสวมใสแวนตาอันใหม ซึ่งจะชวยใหลูกคาเลือกซื้อสินคาดวยความมั่นใจ โดยมีคาใชจายใน
การอบรมตอคน ประมาณ 15000 บาท (www.wearemodel.com)
ประกอบกับ การใหขอมูลแกลูกคา โดยดูจากรูปภาพจากจอมอนิเตอร โดยทองไปใน
โลกแฟชั่นแวนตาในตางประเทศ ทางอินเตอรเน็ตที่มักจะเปนภาพที่มีนายแบบ,นางแบบ สวมใส
แว น ตาหลากหลายรู ป แบบ แตกต า งกั น ไปตามไลฟ ส ไตล เหมาะกั บ ยุ ค สมั ย ที่ ก ารสื่ อ สารไร
พรมแดน และความตองการของผูบริโภค และรูปแบบแฟชั่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ
เนนย้ําใหเห็นวา การเลือกสวมใสแวนตา ควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับบุคลิก เหมาะกับรูปทรง
ของใบหนา เสื้อผาเครื่องแตงกาย ตามยุคตามสมัย หรือแมแตเหมาะสมกับลักษณะของงาน เชน
งานทางการ งานปารตี้ตางๆ เพื่อกระตุนใหลูกคา ตระหนักวาการสวมใสแวนตา มิใชเพื่อแกปญหา
ดานสายตาเทานั้น แตยังเปนสวนที่ทําใหสามารถปรับปรุง หรือ เสริมสรางบุคลิกภาพ ใหลูกคาดูดี
ขึ้น และมี ความมั่ น ใจทุ ก ครั้ง ที่สวมใส และทํ าให เ ข า ใจไดว า ทุ ก คนสามารถมีแ วน สายตาได
มากกวา 1 อัน สามารถเลือกใชไดใหเหมาะสมกับไลฟสไตลลูกคาแตละคน ดังนั้นจึงเปนหนาที่ที่
สําคัญของพนักงานขาย ที่ตองเขาใจ เขาถึงความตองการของลูกคา ที่มีไลฟสไตลที่แตกตางกันไป
ดั งตั วอย างเช น http://www.phuketbulletin.co.th/fashion/view.php?id=29 ได แก เว็ บไซด
ที่รวบรวมแนวโนมแฟชั่นของเหลาดารา ฮอลลีวูด ที่มีชื่อสียง

ภาพที่ 16 รูปตัวอยางแนวโนมแฟชั่นแวนตาในเว็บไซด
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ภาพที่ 17 รูปตัวอยางการเลือกแวนตามรูปทรงใบหนาในแบบตางๆ
Physical Evidence (สิ่งแวดลอมทางกายภาพ)
การสรางคุณภาพโดยรวมเพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่น และมีความประทับใจในการ
บริการ เพื่อสรางคุณภาพโดยรวม โดยเนนความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแตการคัดเลือกสินคาที่มี
การออกแบบที่ดี ในแบรนดที่มีคุณภาพ และมีขอเสนอทางธุรกิจที่นาสนใจ การคัดเลือกอุปกรณ
,ชางผูชํานาญมีการตรวจวัดสายตา และประกอบแวนตาที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบหากสินคามี
ปญหา เปลี่ยนใหทันที จนกระทั่งการบริการ การแนะนําสินคาแวนตา ดวยพนักงานขายที่มีความ
เชี่ยวชาญดานแฟชั่นตลอดจนการดูแลซอมแซมสินคาใหฟรีตลอดการใชงาน
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ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม ( Corporate Social Responsibility )
ไดแก การใหเงินสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ชวงเปดเทอมเชน งานรับนอง
หรืองานการแขงขันกีฬาที่มีประโยชน เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ และสรางความรับรูและ
ตระหนักในชื่อเสียงของรานเพื่อนแวน และเพื่อคืนกําไรสูสังคม
การบริหารความสัมพันธลูกคา ( Customer Relation Management )
ไดแก กิจกรรมสนับสนุนในดานกระบวนการไดแกการจัดเก็บฐานขอมูลลูกคา เพื่อ
วิเ คราะห ใ นความต อ งการสิ น ค า ของลู ก ค า เช น เพศ อายุ รายได รสนิ ย ม ระดั บ การศึ ก ษา
สถานศึกษา อาชีพ ไลฟสไตล เปนตน วามีความสัมพันธกันอยางไร เพื่อกําหนดเปนกลยุทธ
การตลาดที่เหมาะสมตอลูกคาในแตละกลุมตอไป ควบคูกับความพยายามในการสรางสรรคการ
ให บริการที่ ดี ใ นรูปแบบใหม เพื่อสรางคุ ณ ค าเพิ่มในสายตาลูกคา สรางความภั ก ดีและความ
ประทับใจแกลูกคาจนบอกตอๆกันไป
ติดตอกับลูกคาดวยชองทางการสื่อสารที่สะดวก ทั่วถึงและมีคาใชจายต่ํา เชน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ,การสงขอความสั้น เปนตน เพื่อแจงกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมใหกับลูกคา แต
ละกลุม แตละชวงเวลาตอไป เชนการลดราคาลางสต็อก การใหสิทธิประโยชนตางๆ
การใชประโยชนจากอํานาจตอรอง กับบริษัทจําหนายกรอบแวนตา โดยหามจําหนาย
ใหแกรานอื่น ที่อยูบริเวณใกลเคียงกันขายสินคา ในแบรนดเนมเดียวกัน กับที่ทางกลุมมียอดขายสูง
เพื่อปองกันการแขงขันการตัดราคา
สรุปแผนการตลาด รานเพื่อนแวน
1. มุงเนน การขายสินคา ที่มีความไดเปรียบในดานตนทุนต่ํา ที่ทางรานครองตลาดอยู
โดยเฉพาะสินคาแบรนดเนม ที่มีคุณภาพในราคาที่ต่ํากวาคูแขง ที่นับวันความตองการของผูบริโภค
เอง ก็จะใหการยอมรับสินคาที่เปนแบรนดมากขึ้น เนื่องจากเปนสินคา ที่มักจะมีการออกแบบ มี
การดีไซนที่ทันสมัย มีความโดดเดน สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2. การใชเทคโนโลยี เพื่อชวยแกปญหาการเลือกแวนตา และเปนการสรางคุณคาเพิ่ม
ในสายตาลูกคา ,คือการใหการบริการที่ดี ในทุกขั้นตอน สามารถตอบรับความตองการของลูกคาได
ในทุกกลุม,ทุกไลฟสไตลและทุกระดับ
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3. มีพนักงานขายที่มีทักษะและมีความสามารถ การแนะนําทางดานแฟชั่น เพื่อทําให
ลูกคาตระหนัก และเห็นความสําคัญของการเลือกสวมใสแวนตา เพื่อสรางความประทับใจ ทําให
ลูกคามีความเชื่อมั่น ในการซื้อสินคาและบริการของทางราน ทําใหเกิดการบอกตอๆกันไปปากตอปาก
4. มีความรับผิดชอบในตัวสินคา สามารถสงคืน หรือเปลี่ยน หากสินคามีปญหาและ
ดูแลซอมแซมสินคาใหฟรีตลอดการใชงาน
5. เขารวมสนับสนุนกิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนตอลูกคา ตามความเหมาะสม เพื่อ
สรางความรับรู และความตระหนักในชื่อเสียงของรานเพื่อนแวน และเปนการคืนกําไรกลับคืนสู
สังคม
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บทที่ 9
แผนการผลิต
เนื่องจากกิจการรานแวนตาเพื่อนแวน เปนกิจการดานเสนอขายสินคาและใหบริการ
แผนการผลิตในความหมายนี้ จึงประกอบไปดวยการเริ่มตน ตั้งแตกระบวนการการสั่งซื้อสินคา
จนถึงกระบวนการใหบริการ และบริการหลังการขาย โดยอธิบายไดดวยกิจกรรมหวงโซคุณคา
ดังตอไปนี้
กิจกรรมหวงโซคุณคา
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมหลัก
มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. คัดเลือกผูขายปจจัยการผลิต
โดยพิจารณาที่สินคาคุณภาพดี จากแบรนดเนมตางๆ รูปแบบแฟชั่นกําลังเปนที่
สนใจและนิยมของลูกคา และพิจารณาวามีขอเสนอทางสวนลดตางๆที่นาสนใจ ชวยสนับสนุน
การแขงขันและการทํากําไรของธุรกิจ มากนอยเพียงใด
2. สั่งสินคาเขาราน
ไดแก กรอบแวนตา เลนสสายตา คอนแทคเลนสและน้ํายาทําความสะอาด รวมถึง
ชิ้นสวนอะไหลตางๆ เชน น็อตแวนตา แปนจมูก เปนตน
3. การดําเนินกิจกรรมภายในราน กิจกรรมการตลาดและการสงเสริมการขาย
3.1 นําสินคาแยกจัดตามตูโชว ที่มีการออกแบบอยางโดดเดน ที่บงบอกไลฟสไตล
อยางชัดเจน
3.2 กําหนดราคาขายสินคา ต่ํากวาคูแขง โดยหลังจากลดราคาแลว ใหมีกําไรตอ
หนวย เฉลี่ยประมาณ 56%จากราคาขาย
3.3 เพิ่มชองทางจัดจําหนาย ตามตลาดนัดชุมชนใหญ เชน มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก เปนตน
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3.4 ใหเงินสนับสนุน กิจกรรมที่เปนประโยชน แกกลุมลูกคาเปาหมาย เชน งานดาน
กีฬา เปนตน
4. พนักงานขายใหการตอนรับลูกคา ดวยมิตรไมตรีและเครื่องดื่ม
4.1 พนักงานขาย พูดคุยสอบถามขอมูลลูกคา เพื่อแนะนําสินคาใหเหมาะสมกับ
โอกาสและการใชงานของลูกคา ไดแก
4.1.1 ลักษณะไลฟสไตลลูกคาเปนแบบใด เชน สวมใสเพื่อเลนกีฬา ทํางาน
ในสถาบันการเงิน, ทํางานดานกราฟฟกดีไซน เปนตน
4.1.2 เสื้อผาเครื่องแตงกายที่ลูกคาชอบสวมใส หรือสวมใสเปนประจํา เปน
แบบใด เชน ชุดลําลอง สไตลชุดยีน ชุดทํางานออฟฟศ,ชุดขาราชการ เปนตน
4.1.3 ให ข อ มู ล ลู ก ค า เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ แฟชั่ น ที่ เ ป น ที่ นิ ย มในป จ จุ บั น จาก
แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต เชน สไตลดาราเกาหลี ญี่ปุน ฮอลลีวูด เปนตน
5. พนักงานขายคัดเลือกกรอบแวนตาที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคา
6. ใหลูกคาทดลองสวมใสแวนตา และพนักงานขายใชกลองดิจิตอลถายบันทึกภาพ
ลู ก ค า ( สํ า หรั บ ลู ก ค า ที่ มี ส ายตาผิ ด ปกติ ) ลงบนจอมอนิ เ ตอร เพื่ อ ไว ใ ห ลู ก ค า พิ จ ารณา ก อ น
ตัดสินใจเลือกในขั้นตอนสุดทาย
7. เสนอสวนลดราคาและเสนอเลนสชนิดตางๆ ที่มีคุณสมบัติตางๆเพื่อใหลูกคาเลือก
และตัดสินใจซื้อ
8. เชิญลูกคารับการตรวจวัดสายตา โดยชางผูชํานาญและเครื่องมือการตรวจวัด ดวย
อุปกรณคอมพิวเตอร
9. ชางประกอบ กรอบแวนตาพรอมเลนสสายตา
10. สงมอบแวนตา เพื่อใหลูกคาทดลองสวมใส และปดการขาย
11. พนักงานขายแจงสิทธิประโยชน ในบริการหลังการขายแกลูกคา
11.1 หากกรอบแวนตามีปญหาเชน สีหลุดลอก กอนกําหนด (แลวแตยี่หอ) ทาง
รานยินดีเปลี่ยนใหใหม
11.2 ออกใบรับประกันซอมแซมดูแลใหฟรี ตลอดอายุการใชงาน
11.3 ขอเบอรโทรศัพท และหรือที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสของลูกคา
11.4 แจงสงขอความสั้น ขาวสารการลดราคาและโปรโมชั่นพิเศษตางๆ ตาม
เทศกาล หรือวาระพิเศษที่เหมาะสม
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กิจกรรมสนับสนุน
มีดังนี้
1. การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ ประกอบดวย 2 สวนหลัก
1.1 เครื่องมือตรวจวัดสายตาและประกอบแวนตา โดยเลือกซื้อจากบริษัททอปคอน
จํากัด เนื่องจากมีคุณภาพดี และราคาอยูในระดับปานกลาง ประกอบดวย
เครื่องวัดสายตา จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 500,000 บาท
เครื่องวัดกําลังเลนส จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 100,000 บาท
เกาอี้ไฮโดรลิก สไลด จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 400,000 บาท
ราคา 340,000 บาท
เครื่องเจียเลนส จํานวน 1 เครื่อง
1,340,000 บาท
รวมเปนเงิน
1.2 กลองดิจิตอลยี่หอ SANYO และคอมพิวเตอร (DESK TOP) 1ชุด ยี่หอ ACER
รวมเปนเงิน 25,000 บาท
2. บัญชีและการเงิน
2.1 จัดทํางบกําไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสดเพื่อใชในการดําเนินงาน
2.2 จัดทํารายการบัญชีเบื้องตน เพื่อควบคุมรายรับและรายจายของกิจการ
2.3 จัดทํารายการสรุปยอดการขายสินคา เพื่อจายผลตอบแทนแกพนักงานขาย
3. การฝกอบรมพนักงาน (ชางตรวจวัดสายตา และพนักงานขาย)
ชางตรวจวัดสายตา สงอบรมโดยการปฏิบัติงานจริง ที่ สาขาที่มียอดขายสูงสุดเปน
เวลา 3 เดือนโดยไมมีคาใชจาย
พนักงานขาย สงอบรมกับหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เลือกจากสถาบัน we are
model ของคุณลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี (นางแบบชื่อดัง)ซึ่งสอนการแตงตัว แตงหนา โดยสไตลิช
มืออาชีพของวงการ
โดยมีคาใชจายในการอบรมประมาณ 15,000บาท ตอคนตอคอรส
4. การเก็บขอมูลลูกคาและบันทึกฐานขอมูลลูกคา
จัดทําใบเก็บขอมูลรายละเอียดลูกคา ที่ไดจากพูดคุยสอบถามลูกคา เพื่อบันทึก
จัดเก็บและวิเคราะหความตองการของลูกคาในแตละกลุม แยกตามเพศ การศึกษา,อาชีพรายได
คาใชจายตอครั้งในการซื้อแวนตา เปนตน เพื่อนํามาตอยอดในการจัดกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสม
กับลูกคาแตละกลุมตอไป
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5. การบริหารสินคาคงเหลือ จัดทํารายการบัญชีหมุนเวียนสินคาคงเหลือระหวางสาขา
จํานวนพื้นที่ใชสอย
ประมาณอาคารพาณิชย 1 หอง 48-54 ตารางเมตร โดยตกแตงมีคาใชจายประมาณ
ตารางเมตรละ 10,000 บาท โดยรวมประมาณ 500,000 บาท
การไดมาซึ่งพื้นที่ อยูในรูปแบบการทําสัญญาเชา
สินทรัพยที่ใชในการซื้อขายสินคา
รายการเครื่องจักรและอุปกรณสําคัญ ไดแก เครื่องคอมตรวจวัดสายตาและเกาอี้วัด
สายตา เครื่องเจียเลนส โดยทั่วไปมีอายุการใชงาน10-20 ป แลวแตลักษณะการใชงาน มูลคา
โดยประมาณ 1,340,000 บาท และยังมีคอมพิวเตอร PC 1ชุดพรอมกลองดิจิตอล 1ตัว โดยทั่วไป มี
อายุการใชงาน 5 ป มูลคาประมาณ 25,000 บาท
ตนทุนสินคา
แยกตามรายการสินคา ดังนี้
1. แวนตา ประมาณรอยละ 40 ของราคาขาย
2. เลนสสายตาประมาณรอยละ 30-40 ของราคาขาย
3. คอนแทคเลนสและน้ํายารักษาความสะอาด ประมาณรอยละ 80 ของราคาขาย
สินคาที่สําคัญ ที่ติดตอดวย
LEVI’S,RAYBAN,ESPRIT,CHRISTIANDIOR,ELLE, POLO,MIYASAWA,ARMA
NY,ST.DENVER,MORGAN,GUCCI, บริษัทจําหนายเลนส,คอนแทคเลนสและน้ํายาทําความ
สะอาด
สัดสวนตนทุนของกิจการ
1. ตนทุนสินคาที่ขาย เฉลี่ยรอยละ 44
2. ตนทุนคาบริหาร
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ในปแรกมีสัดสวนที่สูง เนื่องจากมียอดขายที่ยังต่ําอยู และจะลดลงตามปริมาณการ
ขายที่สูงขึ้น
3. พยากรณยอดซื้อสินคา คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ10%
โดยมีสมมติฐานเริ่มตนในปแรกจากจุดคุมทุน คือ การขายแวนตา 2 ตัว ราคาตัวละ
1,500 บาท (3,000) พนักงานขายไดวันละ 1 ตัว ตอคน
เลนส จํานวน 4 คู ๆ ละ 350 บาท (1,400)
และคอนแทคเลนสประมาณ 2 คู ๆ ละ 200 บาท (400)
รวมเปนเงิน 4,800 บาท
การบริหารสินคาคงคลังและนโยบายบริหารสินคาคงคลัง
ความไดเปรียบจากรูปแบบกลุมธุรกิจ โดยมีมูลคาสินคาพรอมขายเพียง 41.96% คือ อยู
ที่ 1,175,000 บาท โดยพิจารณาจากประสบการณที่ผานมาของรานอาณาจักรแวน (พันธมิตร) และ
ขนาดพื้นที่การจัดวางตูโชว และพื้นที่ใชสอยสําหรับจัดวางสินคา จากปกติของรานคาทั่วไป จะอยู
ที่ 2.8 ลานบาท โดยประกอบดวย
แวนตา
มูลคาสินคา ปกติ 2 ลานบาท
คงเหลือ 9.75 แสนบาท ประมาณ 650 ตัว
เลนสสายตา
มูลคาสินคา ปกติ 4 แสนบาท
คงเหลือ 1 แสนบาท
คอนแทคเลนสและน้ํายารักษาความสะอาด มูลคาสินคา ปกติ 4 แสนบาท
คงเหลือ 1 แสนบาท
รวมเปน มูลคาสินคาคงเหลือสุทธิ ประจํารานประมาณ 1.175 ลานบาท
คิดเปน 41.96 % ของมูลคารานในสาขาที่ขายปกติ
โดยมีจุดเดน คือ สามารถใชสินคาหมุนเวียนกับสาขาอื่น ไมจําเปนตองสั่งซื้อสินคา
จํ า นวนมาก ช ว ยประหยั ด ค า ใช จ า ยสิ น ค า คงคลั ง และยั ง ทํ า ให สิ น ค า ที่ ข ายมี แ ฟชั่ น ที่ ทั น สมั ย
ตลอดเวลา และมีความใหมอยูเสมอ
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การควบคุมคุณภาพการจัดซื้อสินคา
มี ก ารประเมิ น จากยอดขายในสิ น ค า ที่ มี ย อดขายสู ง เป น ที่ ต อ งการของตลาด และ
สอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่น ของแวนตา คอนแทคเลนสตางๆ ที่มีอยูอยาง
ตลอดเวลา และผูขายปจจัยการผลิต ควรมีนโยบายที่ชวยสงเสริมในการแขงขันทางธุรกิจ เชน มี
สวนลดปริมาณ มีของแถม สินคาทดลองใชเปนตน
เปาหมายการซื้อ-ขายสินคา
เริ่มตนคาดวา ควรจํานวนมีแวนตา เริ่มตนที่ประมาณ 650 ตัว 15 ยี่หอประมาณ 48.75 %
(ของรานอาณาจักรแวนที่มียอดขายสูงสุด) โดยเฉลี่ยตอตัวราคาตนทุนที่ 1,500 บาทตอตัว รวมเปนเงิน
ประมาณ975,000 บาท โดยมีเปาหมายคือ ใหมีแบบที่หลากหลาย รูปแบบ และหลากหลายระดับ
ราคา ใหครอบคลุมความตองการของลูกคาในแตละกลุม แตละไลฟสไตล แตก็จะไมเก็บสินคาไว
จํานวนมาก แตจะใชหมุนเวียนสินคากับสาขาอื่นแทน เพราะรูปแบบแฟชั่นแวนตา ในปจจุบัน มี
การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว และพฤติ ก รรมลู ก ค า เป า หมายหลั ก ในย า นนั้ น อั น ได แ ก นั ก เรี ย น
นักศึกษา รวมถึงคนทํางาน เปนตน มีแนวโนมของความตองการที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
เพื่อใหสินคาไมตกความนิยมตามแฟชั่น และโดยเฉพาะในชวงเปดกิจการใหม ทางราน อาจยังไม
เปนที่รูจักของลูกคามากนัก แตถาหากมียอดขายดีมาก ก็ยังมีทางเลือกอื่น คือ สินคาคงเหลือจาก
สาขาอื่น สามารถนํามาหมุนเวียนฉุกเฉินไดกรณีจําเปน สวนเลนส ยังเปนอยางละ 100,000 บาท
คอนแทคเลนสรวมน้ํายาทําความสะอาด ยังเปนอยางละ 100,000 บาท รวมมูลคาสินคาเริ่มตนที่
ประมาณ 1,175,000 บาท
การสั่งสินคาเขาราน
โดยเฉลี่ยพนักงานขายจากบริษัทขายกรอบแวนตา เลนสและคอนแทคเลนส จะมารับ
รายการสั่งซื้อสินคาประมาณ 45 วันตอ รอบของการสั่งซื้อสินคา และระยะเวลาสงของ หลังจาก
รายการสั่งสินคาอยูที่ ประมาณ 7 วัน แตถาหากตองการสั่งสินคากอนรอบการสั่งที่ 45 วัน สามารถ
โทรศัพทสั่ง และสงโทรสารเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินคาได
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สรุป
จุดเดน คือ การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ โดยการลดความจําเปนใน
การเก็บสินคาจํานวนมาก ชวยลดคาใชจาย และทําใหสินคาภายในรานมีความทันสมัยอยูเสมอ
สวนการจัดซื้อสินคา ประเมินจากยอดขายในสินคาที่มียอดขายดี เปนที่ตองการของตลาด และ
สอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นแวนตา คอนแทคเลนสตางๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได
ตลอดเวลา และคัดเลือกผูขายปจจัยการผลิต ที่มีศักยภาพดานการผลิต การจัดสงสินคา และมี
นโยบายที่ชวยสนับสนุนรานคา ในการแขงขันทางธุรกิจ เชน มีสวนลดปริมาณ มีของแถม สินคา
ทดลองใชเปนตน
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บทที่ 10
แผนการเงิน
การลงทุนในกิจการ
ตารางที่ 3 การลงทุนในกิจการ
รายการ

แหลงที่มา
สวนของเจาของ เจาหนี้(กูยืม)

รวม

1. สินทรัพยถาวร
1.1 ที่ดิน

-

1.2 อาคาร

-

1.3 เครื่องจักร/อุปกรณ
1.4 รถยนต

1,340,000

1,340,000

1,340,000

1,365,000

-

1.5 เครื่องใชสํานักงาน
1.6 อื่นๆ

25,000

รวมสินทรัพยถาวร

25,000

2.คาใชจายกอนการดําเนินงาน

500,000

500,000

รวมคาใชจายกอนการดําเนินงาน

500,000

500,000

1,175,000

1,175,000

-

-

3.3 เงินสดสํารองไวใชในการดําเนินงาน

300,000

300,000

รวมเงินทุนหมุนเวียน

1,475,000

1,475,000

รวมตนทุนโครงการทั้งสิ้น

2,000,000

3. เงินทุนหมุนเวียน
3.1 สินคาคงเหลือเตรียมไวขาย
3.2 สินคาที่ขายเปนเงินเชื่อ

1,340,000

3,340,000
1.49

อัตราสวนเจาของ/เงินกู
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สินทรัพยถาวร
เครื่องมือ/อุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตรวจวัดสายตา พรอมเกาอี้ ไฮโดรลิก
เครื่องวัดกําลังเลนส สไลตและเครื่องเจียเลนส รวมมูลคา 1,340,000 บาท
อื่นๆ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรพรอมกลองดิจิตอล มูลคา 25,000 บาท
รวมสินทรัพยถาวร 1,365,000 บาท
คาใชจายกอนการดําเนินงาน
คาตกแตงสถานที่ อุปกรณไฟฟา พรอมตูโชวสินคา รวมมูลคา 500,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน
1. สินคาคงเหลือเตรียมไวจําหนาย ประกอบดวย กรอบแวนตา, เลนส, คอนแทคเลนส
และน้ํายาทําความสะอาด รวมถึงอะไหล รวมเปนมูลคา 1,175,000 บาท
2. เงินสดสํารองหมุนเวียนเริ่มตน มูลคา 300,000 บาท
รวมเงินทุนหมุนเวียน
1,475,000 บาท
รวมตนทุนโครงการทั้งสิ้น
3,340,000 บาท
ตารางที่ 4 ประมาณการยอดขายของกิจการ ตั้งแตป พ.ศ. 2553-2555
ป พ.ศ.

2553

2554

2555

ยอดขาย

2,000,000

2,200,000

2,420,000

หนวย : บาท

สมมติฐาน ทางการบัญชีและการเงิน
อัตราการเพิ่ม/ลดของยอดขาย ตนทุนสินคาที่ขาย โดยเรียงลําดับตั้งแตป พ.ศ.2553-2555
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ตารางที่ 5 ประมาณการตนทุนสินคาเฉลี่ย ตั้งแตป พ.ศ. 2553-2555
ป พ.ศ.

2553

2554

2555

ตนทุนสินคา (เฉลี่ย)

880,000

968,000

1,064,600

ตารางที่ 6 คาใชจายในการขายและบริหาร ตั้งแตป พ.ศ. 2553-2555
ป พ.ศ.

2553

2554

2555

คาใชจายการขาย
และการบริการ

332,000

319,000

338,330

1. สัดสวนการขายเงินสด เปนการขายเงินสดทั้งหมด
2. นโยบายการตั้งราคาสินคา การให สวนลดราคาแกลูกคา หลังจากใหสวนลดแลว
กําไรตอหนวยตองไมต่ํากวา 60-70%
3. ระยะเวลาที่ไดรับเครดิตจากเจาหนี้การคา แบงตามประเภทสินคา ดังนี้
3.1 แวนตา
180 วัน
3.2 เลนส,คอนแทคเลนส และน้าํ ยาทําความสะอาด
60 วัน
ระยะเวลาในการเก็บรักษาสินคาคงคลัง
ภายในรอบ 6 เดือน กอนครบกําหนดชําระเงิน ทางรานสามารถตอรองขอเปลี่ยนสินคา
ตัวใหมได เพื่อชวยใหสามารถลดการเก็บสินคาที่ขายไมดี และสามารถเปลี่ยนโดยเลือกสินคาใหม
ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาในขณะนั้นๆได
วิธีการตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรแตละประเภท
คาเสื่อมราคา,สวนปรับปรุงและตกแตง คาเสื่อมคิดระยะเวลา 5 ป ๆ ละ 100,000 บาท
คาเสื่อมกลองดิจิตอลและคอมพิวเตอรคิดระยะเวลา 5 ปๆ ละ 5000 บาท
คาเสื่อมราคา ,เครื่องมืออุปกรณ ซื้อแบบผอน 5 ปๆ ละ 268,000 บาท คิดคาเสื่อม 5 ป
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อัตราภาษีเงินได
ถูกจัดเก็บในรูปแบบภาษีบุคลธรรมดาในนามหางหุนสวนสามัญ คาดเหมาจายเฉลี่ย
ปละ 10%
ประมาณการงบกําไรขาดทุนจัดทําเปนงบ 10 ป
เพื่อประมาณการกระแสเงินสดอิสระในแตละป จากกําไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบวก
กลับคาเสื่อมตกแตง ณ สิ้นปที่ 1 ถึง 5 ปละ100,000 บาท และคาเสื่อมกลองพรอมคอมพิวเตอร ณ
สิ้นปที่ 1 ถึง 5 ปละ 5,000 บาท และบวกกลับในปที่ 10 ดวยเงินทุนหมุนเวียนเริ่มตน 1,475,000
บาท เพื่อนํามาคํานวณเปนมูลคาปจจุบัน และระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดดวยตนทุนคาเสียโอกาส
ที่ 5% ตอป เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน และประเมินสภาพคลองของกิจการ
อัตราสวนวัดสภาพคลอง หรือความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น ( Liquidity Ratio)
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
สินทรัพยหมุนเวียน (CA)
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) =
หนี้สินหมุนเวียน (CL)
=

1,627,370
1,072,000

= 1.52

ณ สิ้นป พ.ศ.2553 กิจการมีการลงทุนสูง แตความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ตั้งแตปที่1ถึงปที่5 ยังสามารถชําระหนี้ไดตามปกติ และหลังจากผอนจายคาเครื่องมือและอุปกรณใน
การตรวจวัดสายตา และประกอบแวนตาแลว สภาพคลองก็จะสูงขึ้นตามผลประกอบการ
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)
อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (สินทรัพยหมุนเวียน – สินคาคงเหลือ) /
หนี้สินหมุนเวียน เปนการวัดสวนของสินทรัพยที่ได หักคาสินคาคงเหลือ ที่เปนสินทรัพยระยะสั้น
และมีความคลองตัวในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดต่ําสุด
= 1,627,370 - 1,175,000
= 452,370 /1,072,000
= 0.42
ปเริ่มตน กิจการไมมีการสํารองเงินสดในปริมาณสูง เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนโดย
สวนใหญจะอยูในรูปสินคาคงเหลือภายในราน และการลงทุนในสวนสินทรัพยตางๆ เนื่องจาก
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จําเปนตองมีปริมาณสินคาที่เหมาะสม และหลากหลาย เพื่อใหลูกคา เลือกซื้อไดตามความตองการ
แตถึงอยางไรก็ตาม สินคาสามารถแปลงเปนเงินสดไดโดยหมุนเวียนไปขายในสาขาอื่นได หากเกิด
กรณีที่มีความจําเปนตองใชเงิน
แมยังมีความเสี่ยงตอการชําระหนี้ระยะสั้น คือคาเครื่องมือและอุปกรณที่มีระยะเวลา
ผอนชําระ 5 ปๆละ 268,000 บาท แตจากการประมาณกระแสเงินสดรายป ในชวง 5 ปแรก ตามงบ
กําไรขาดทุน ยังมีสภาพคลองที่ดีอยู ในทุกๆกรณีในสวนการวิเคราะห หากเกิดความเสี่ยงในกิจการ
อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร ( Profitability Ratio )
อัตรากําไรขั้นตน ( Gross Profit Margin Ratio )
คือ อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin)(%) = ขายสุทธิ - ตนทุนขาย/ ขายสุทธิ SALES
= กําไรขั้นตน /ขายสุทธิ SALES
= (2,000,000-880,000) / 2,000,000
= 0.56
อัตรากําไรขั้นตนคอนขางคงที่ประมาณรอยละ 56 เนื่องจากเปนนโยบายของทางราน ที่
ตองการตั้งราคาสินคา ในระดับ ปานกลาง และต่ํากวาคูแขง ที่มักจะสงเสริมการขายดวยการลดแลก
แจกแถม
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน ( Operating Profit Margin Ratio )
ในชวงปแรกๆมีกําไรต่ํา เนื่องจากเปนชวงเปดกิจการ จําเปนตองมีคาใชจายในการ
เริ่มตนกิจการหลายๆ อยาง รวมถึงคาใชจายฝกอบรม,สงเสริมการขาย และทางรานยังไมเปนที่รูจัก
ของรานคา ยอดขายในชวงปแรก จึงยังกําหนดไวไมสูง และทางรานยังตองอาศัยระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน จนหลังจากเปนที่รูจักแลว คาดวายอดการขายก็จะดีขึ้นในปตอๆมา จนสามารถทํากําไร
ไดเพิ่มขึ้น ในปตอๆมาตามลําดับ โดยตามเปาหมายตั้งไวที่ ยอดขายเติบโต 10% ตอป
กําไรสุทธิตอยอดขาย (Net Profit Margin)
เปนไปในลักษณะเดียวกันกับอัตรากําไรจากการดําเนินงาน เพียงแตมีการบวกกลับคา
เสื่อมตกแตง และคาเสื่อมกลอง รวมคอมพิวเตอร ณ สิ้นปที่ 1 ถึงปที่5 และบวกกลับเงินทุน
หมุนเวียนเริ่มตนในสิ้นปสุดทาย
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อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน ( Return on Equity - ROE) DuPont Equation
โดยเรียงลําดับตั้งแตปพ.ศ. 2553-2562
= NP (or EAT) = (EAT/SALES) (SALES/ASSETS) (ASSETS/EQUITY) /Equity
= กําไรสุทธิตอยอดขาย × รายไดจากการขายตอสินทรัพยทั้งหมด × สินทรัพยทั้งหมด
ตอสวนของผูถือหุน
= (ความสามารถในการหากําไร) (การใชเงินทุน) (ความสามารถในการหาทุน) หรือ
สมการนี้เทากับ ROE (%) = (Net Profit Margin) (Total Asset Turnover) (Financial Leverage)
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน จะเพิ่มสูงขึ้น หลังจากกิจการเริ่มเปนที่รูจัก มี
ยอดขายและสินทรัพยเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ
อัตราสวนวัดประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management Ratio)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover Ratio)
คือ ยอดขาย (Sales) /สินทรัพยรวม (Total Assets) เปนการวัดความสามารถในการสราง
ยอดขายของสินทรัพยทั้งหมด ที่ธุรกิจใชในการดําเนินงาน
ในชวง 5 ปแรก มีคาใชจายคาเครื่องและอุปกรณ รวมถึงมีคาใชจายเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการตลาด จึงทําให ความสามารถในการขายเทียบกับการลงทุนในสินทรัพยในชวงแรกยัง
ไม สู ง เมื่ อ ครบ 5 ป ประกอบกั บ คาดว า เมื่ อ ร า นเริ่ ม เป น ที่ รู จั ก ยอดขายก็ จ ะสู ง ขึ้ น รวมถึ ง
ความสามารถในการทํากําไรดีขึ้นและสินทรัพยรวมก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover)
มูลคาสินคา จะคอนขางคงที่ที่ประมาณ 1.175 ลานบาท ประมาณปที่ 1-5 จนประมาณ
หลังจากนั้น ยอดขายที่สูงขึ้นประมาณปที่ 4-5 เปนตนไป อาจจําเปนตองสั่งสินคาเพิ่ม เพื่อให
สอดคลองกับยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น
อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้ และความสามารถในการกอหนี้เพิ่ม
อัตราสวนหนีส้ ินตอสินทรัพยรวม ( Debt Ratio)
เปนกอหนี้ระยะสั้น ในที่นี้คือการผอนชําระคาเครื่องมือและอุปกรณในชวง5 ปแรก
โดยเขาสูระยะปลอดหนี้เมื่อสิ้นสุดปที่ 5
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อัตราสวนหนี้สินตอทุน ( Debt to Equity Ratio)
เปนกอหนี้ระยะสั้น ในที่นี้คือการผอนชําระคาเครื่องมือและอุปกรณในชวง 5 ปแรก
โดยใชกระแสเงินสดที่หมุนเวียนและกําไรสะสม จากการดําเนินกิจการ
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ตารางที่ 7 อัตราสวนการเงิน
อัตราสวนการเงิน
ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562
อัตราสวนวัดสภาพคลอง
อัตราสวนทุนหมุนเวียน
1.21
1.77
2.84
5.16
12.52
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
0.34
0.68
1.38
2.96
8.14
อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร
ROE
12.57% 17.07% 19.65% 20.30% 20.78% 23.88% 21.12% 19.29% 17.88% 31.22%
ROA
8.25% 12.53% 16.17% 18.57% 20.78% 23.88% 21.12% 19.29% 17.88% 16.64%
อัตรากําไรขั้นต่ํา
56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00%
อัตรากําไรจากการดําเนินการ
8.47% 13.80% 17.69% 19.93% 22.48% 36.31% 37.01% 38.08% 39.07% 39.65%
กําไรสุทธิตอยอดขาย
12.87% 17.20% 20.26% 21.88% 23.82% 32.68% 33.31% 34.27% 35.16% 66.96%
อัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการจัดการ
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 64.12% 72.85% 79.81% 84.87% 87.25% 73.06% 63.48% 56.28% 50.84% 46.62%
อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 74.89% 82.38% 90.62% 99.68% 109.65% 120.62% 132.68% 145.95% 160.54% 176.60%
อัตราสวนวัดความสามารถในการชําระหนี้
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม
8.59% 8.88% 8.84% 8.54% 7.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
อัตราสวนหนี้สินตอทุน
13.09% 12.10% 10.74% 9.34% 7.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
เครื่องมือทางการเงินและจุดคุมทุน
NPV
245,119 343,145 423,567 479,181 546,488 785,529 838,773 904,077 971,744 1,938,561
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วิเคราะหอัตราผลตอบแทนของการลงทุน
ตนทุนของเงินทุน
1. กําหนดใหตนทุนของเงินสด ในสวนของเจาของ คือ ตนทุนคาเสียโอกาสของอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวัง
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง = อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง + สวนชดเชยความเสี่ยง
= ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 10 ป ( 3.44% )+0.91%
(ประเสริฐ ขนมธรรมชัย 2552)
ดังนั้น อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (ตนทุนคาเสียโอกาส) = 4.35%
ขอเพิ่มสวนชดเชยความเสี่ยงโดยปรับเปนอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง(ตนทุนคาเสีย
โอกาส)
= 5%
2. ตน ทุนของเงิ นในสว นคาเครื่ องมือและอุปกรณ ไมนํามาคิดเปน ต นทุ นของเงิน
เนื่องจากใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
3. สวนตนทุนของสินเชื่อเครดิตการคา อยูในสวนเดียวกันกับการใชเงินสดในสวน
ของเจาของ และใหความสําคัญในเรื่องการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินคาเปนสําคัญ มากกวาสวนลด
เงินสดที่ไดรับ จึงไมนํามาคิดเปนตนทุนของเงินเชนกัน
จุดคุมทุน ( Brake-even Point )
ที่คาใชจายดําเนินงานทั้งหมดปแรกตอวันคือ (950,700/365) เทากับ วันละ 2,605 บาท
อัตรากําไรตอหนวยขั้นตน เทากับรอยละ 56
ดังนั้น จุดคุมทุน ณ ปแรก
=
2605*(100/56)
สรุป ควรมียอดขายขั้นต่ําในปแรก =
4,651 บาทตอวัน
ตัวอยาง
การขายแวนตา 2 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท (3,000)
พนักงานขายไดวันละ 1 ตัว ตอคน
=
3000 บาท
เลนส จํานวน 4 คู ๆ ละ 350 บาท
=
1,400 บาท
และคอนแทคเลนสประมาณ 2 คูๆ ละ 200 บาท =
400 บาท
รวมเปนเงิน
=
4,800 บาท
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เปาหมายยอดขาย
ประมาณการยอดขายสินคารวมขั้นต่ํา โดยมีสมมติฐานที่เริ่มตนปแรก ยอดขายตอป
เทากับ 2,000,000 บาท แบงเปนรายไดตอเดือนเทากับ 166,666บาท (2,000,000 บาท หารดวย 365
วัน) เปนรายไดตอวัน ประมาณ 5,479บาท โดยมีสมมติฐานยอดขายขั้นต่ําเริ่มตนปแรก เทากับ
2,000,000 บาท และมียอดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปละ 10%
โดยเปนรายไดตอ วัน ประกอบดวย
การขายแวนตา 2 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท (3,000) พนักงานขายไดวันละ 1 ตัวตอคน
เลนส จํานวน 4 คูๆ ละ 350 บาท (1,400)
และคอนแทคเลนส ประมาณ 6 คูๆ ละ 200 บาท (1,200)
รวมเปนเงิน 5,600 บาท
ประมาณการการแสเงินสดอิสระ
โดยในปเริ่มตน มีการลงทุนในงบตกแตงเปนเงิน 500,000 บาท ตั้งคาเสื่อมตกแตงไว
5 ป และเงินลงทุนหมุนเวียนเริ่มตนที่ 1,500,000 บาท รวมเปนเงินลงทุนเริ่มตน 2,000,000 บาท
โดยกําหนดอายุโครงการ 10 ป
ตารางที่ 8 ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ ณ สิ้นปที่ 1-10
ป พ.ศ.

2553 2554 2555 2556 2557 2558

2559

2560

2561

2562

กระแส 257,370 378,330 490,353 582,449 697,496 1,052,705 1,180,207 1,335,810 1,507,515 3,157,779
เงินสดอิสระ
คํานวณมูลคาปจจุบัน Net Present Value (NPV)
NPV =
=

=

ผลรวมของ FCF*PVIF( i = 5, n = 1 ถึง 10)
(-2000000)+(257370*.9524)+(378330*.9070)+(490353*.8638)+
(582449*.8227)+(697496*.7835)+(1052705*.7462)+(1180207*.7107)+
(1335810*.6768)+(1507515*.6446)+(3157779*.6139)
5,476,184
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ดังนั้น ระดับตนทุนคาเสียโอกาสของเงินลงทุนที่ 5% มีกําไรสุทธิ ในสิ้นปที่ 10 คิดเปน
มูลคาเงินปจจุบัน 5,476,184 บาท
ระยะเวลาคืนทุน Discount Payback Period (DPB)
กระแสเงินสดสุทธิ = -2,000,000 +245,119+343,145+423,567+479,184+546,
488+786, 529+838,773+904,077+971,744+1,938,561
ตารางที่ 9 ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิแบบคิดลด ณ สิ้นปที่ 1-10
ป พ.ศ.

2553 2554 2555 2556 2557 2558

2559

2560

2561

2562

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

ตารางที่ 10 ประมาณการกระแสเงินสดสะสมสุทธิแบบคิดลด ณ สิ้นปที่ 1-10
ป พ.ศ.

2553

2554

2555 2556 2557 2558 2559

2560

2561

2562

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

ที่ระดับตนทุนคาเสียโอกาสที่ 5% ระยะเวลาคืนทุน = 4+(508,988/546,488)
= 4.93 ป
กรณีที่ 1 : หากยอดขายเปนไปตามเปาหมาย และเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปที่ 20%
มูลคาปจจุบันสุทธิของการลงทุน (Net Present Value : NPV ) ดวยตนทุนของเงินและ
ระยะเวลาที่เทากัน
NPV = 12,051,351.71 บาท
DPB ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด = 3.89 ป
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กรณีที่ 2 : หากยอดขายต่ํากวาเปาหมาย 50 %คือหากสมมติใหปแรก มียอดขายตอวัน
เพียงครึ่งเดียว คือ 5,479/2 เทากับ 2,740 บาท ตอวันและมียอดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปละ 20%
มูลคาปจจุบันสุทธิของการลงทุน (Net Present Value : NPV ) ดวยตนทุนของเงินและ
ระยะเวลาที่เทากัน
NPV = 3,059,707 บาท
DPB ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด = 7.98 ป
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บทที่ 11
การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
• ปจจัยที่จะทําใหโครงการประสบความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จ
• ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบตอโครงการ และแผนรองรับ (แนวทางการแกไข)
ปจจัยเสี่ยง
1. ยอดขายไมเปนไปตามเปาหมาย ผลกระทบ คือผลการดําเนินงานขาดทุน
แนวทางแกไข จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการขาย เพื่อเพิ่มรายได ,หามาตรการลด
คาใชจาย
1.1 เพิ่มรายได เสนอแนะแนวทาง 2 วิธีไดแก
1.1.1 เพิ่มชองทางจัดจําหนาย
1.1.1.1 โดยประมูลงานตามโรงเรียน โรงพยาบาล เชน โครงการตัดแวน
ราคาประหยัด
1.1.1.2 ออกรานตามสถานที่ที่มีการจัดตลาดนัดชุมชนมากขึ้น เชน
ตามโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ , หนวยงานราชการตางๆ เสนอขายคอนแทคเลนสราคาพิเศษ
แกลูกคาในตลาดชุมชน เชนอาจารย นักเรียน นักศึกษา หนวยงานรัฐและเอกชน
1.1.2 จัดรายการสงเสริมการขายเชน ในชวงกอนเปดเทอม ซึ่งมักจะเปนชวงที่
ลูกคาชอบซื้อสินคาใหมๆ โดยการแจกบัตรลดราคา50% สําหรับซื้อกรอบแวนตา เพราะถึงลดราคา
ไปแลว 50 % กรอบแวนตาก็ยังเหลือกําไร 10-20 % และยังคงมีกําไรเหลือจากเลนสที่มีกําไรตอ
หนวยอยู 60-70% และยังชวยระบายสินคาที่ขายไมดีออกไปดวย
1.2 ลดรายจาย
1.2.1 ชะลอการสั่งสินคาใหม
1.2.2 ลดจํานวนพนักงานขายลง 1 คน ถาจําเปน
2. มีคูแขงเขามามากขึ้น ผลกระทบ ยอดขายลดลง
แนวทางแกไข ตอรอง ลดตนทุนสินคาจากแบรนดเดิมและแบรนดใหม เนนการ
บริการ
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2.1 ดานสินคา สวนหนึ่งหากมีแบรนดที่ซ้ํากัน ตองตอรองบริษัทผูผลิต หามขาย
ใหรานคูแขง และตอรองแบรนดที่เราเปนเจาตลาด ในการขอสวนลดหรือยอดเปาขายรายปเพิ่ม เพื่อ
ทําใหเราสามารถขายในราคาที่ต่ําลง เพื่อกดดันคูแขง และติดตอหาแบรนดใหมที่มีศักยภาพในการ
แขงขันและสงเสริมการขาย และตองการใหทางกลุมรานสั่งมาขาย โดยนอกจากตอรองขอสวนลด
พิเศษแลว อาจมีขอสินคาทดลองใชฟรี เชน เลนสรุนใหมๆ เพื่อลดตนทุนเพิ่มใหกับทางราน เปนตน
2.2 ดานบริการ เนื่องจากมีการจัดเก็บฐานขอมูลลูกคาอยูแลว สามารถจัดรายการ
สิทธิประโยชนในตัวสินคา ที่ลูกคาแตละกลุมชื่นชอบ เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ โดยแจง
ขอมูลผานจดหมายอิเล็กโทรนิกส และการสงขอความสั้น
3. ยอดขายตกต่ํา จนกระแสเงินสดติดลบ ผลกระทบ อาจถึงขั้นตองเลิกกิจการ
แนวทางแกไข เลิกกิจการ โดยใหขาดทุนนอยที่สุด ถาหากอยูในชวงที่ยังผอน
ชําระคาเครื่องมือและอุปกรณยังไมครบ
3.1 ดานสินคา นําสินคาคงเหลือมูลคาประมาณ 1.175 ลานบาท ฝากขายตอใหกับ
สาขาอื่น โดยนํารายไดที่ขายไดไปชําระหนี้ กับคางวดที่ยังคางชําระอยู ที่เหลือหลังหักคาใชจาย
ทั้งหมด เฉลี่ยคืนผูถือหุนไปตามสัดสวน

ตารางที่ 11 ประมาณการงบกําไรขาดทุนตัง้ แต ป พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2562 กรณีรานเพื่อนแวนกรณีเปนไปตามเปาหมายและมียอดขายเฉลี่ยเพิม่ ขึ้น 10% ตอป
รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

หมายเหตุ

แวนตา (สัดสวน 50% จากยอดขาย)

1,000,000

1,100,000

1,210,000

1,331,000

1,464,100

1,610,510

1,771,561

1,948,717

2,143,589

2,357,948 คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ10%

เลนสสายตา( สัดสวน 40% จากยอดขาย)

800,000

880,000

968,000

1,064,800

1,171,280

1,288,408

1,417,249

1,558,974

1,714,871

1,886,358 คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ10%

คอนแทคเลนสและน้ํายา(สัดสวน10% จากยอดขาย)
รายไดรวม

200,000
2,000,000

220,000
2,200,000

242,000
2,420,000

266,200
2,662,000

292,820
2,928,200

322,102
3,221,020

354,312
3,543,122

389,743
3,897,434

428,718
4,287,178

471,590 คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ10%
4,715,895

เงินลงทุนเบื้องตน
เครื่องมืออุปกรณ,เครื่องใชสํานักงาน 1,365,000 บาท
เงินลงทุนหมุนเวียนเริม่ ตน 1,475,000 บาท
คาใชจายตกแตงสถานที่ทั้งหมด 500,000 บาท
รวมทั้งโครงการ 3,340,000บาท

รายได :ยอดขาย
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ตารางที่ 11 (ตอ)

รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

หมายเหตุ

แวนตา

400,000

440,000

484,000

532,400

585,640

644,204

708,624

779,487

857,436

943,179 ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 40 ของยอดขาย

เลนสสายตา

320,000

352,000

387,200

425,920

468,512

515,363

566,900

623,589

685,948

754,543 ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 40 ของยอดขาย

คอนแทคเลนสและน้ํายาทําความสะอาด

160,000

176,000

193,600

212,960

234,256

257,682

283,450

311,795

342,974

377,272 ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 80 ของยอดขาย

รวมคาใชจายตนทุนสินคา

880,000

968,000

1,064,800

1,171,280

1,288,408

1,417,249

1,558,974

1,714,871

1,886,358

2,074,994 ตนทุนสินคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 44 ของยอดขาย

รวมกําไรขั้นตน

1,120,000

1,232,000

1,355,200

1,490,720

1,639,792

1,803,771

1,984,148

2,182,563

2,400,819

2,640,901

-

-

-

-

-

-

-

-

-

264,600

277,830

291,722

306,308

321,623

337,704

354,589

372,319

390,935 คาดมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปๆ ละรอยละ 5

55,000

60,500

66,550

73,205

80,526

88,578

97,436

107,179

117,897 รอยละ5 จากยอดขายแวนตา

คาใชจายตนทุนสินคา :-

คาใชจายบริหารและดําเนินงาน :คาใชจา ยเกี่ยวกับพนักงาน

เงินเดือน (ชาง 9,000 บาท,พนักงานขาย 2 คนๆ ละ 6,000 บาท) 252,000
โบนัส
คาตอบแทน incentive ของพนักงานขาย

50,000

คาสัมมนาและฝกอบรม

30,000

รวมคาใชจายบริหารและดําเนินงาน

332,000

คาอบรมชางและพนักงานขาย
319,600

338,330

358,272

379,513

402,148

426,282

452,025

479,498

508,832
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ตารางที่ 11 (ตอ)

รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

หมายเหตุ

คาเชา

120,000

120,000

120,000

132,000

132,000

132,000

145,200

145,000

145,000

159,500

คาเสื่อมราคา - สวนปรับปรุงและตกแตง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

คาเสื่อมราคา - เครื่องมืออุปกรณ

268,000

268,000

268,000

268,000

268,000

คาดคาเชามีการปรับขึ้นรอยละ10 ทุกๆ 3 ป
คาใชจา ยตกแตง 500,000บ.คาเสื่อมคิด
ระยะเวลา 5 ป
ซื้อแบบผอน 5 ปโดยมีอายุการใชงานเฉลี่ย
ระยะเวลา 10 ป

ภาษีโรงเรือน

12,500

12,500

12,500

13,750

13,750

13,750

15,125

15,104

15,104

16,615

เงินคาเชาตอเดือนคูณ 1.25

คาโทรศัพทรวมอินเตอรเน็ต

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

เดือนละ 500 บาท

คาไฟฟา+คาเบ็ดเตล็ด

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

63,000

63,000

63,000

63,000

63,000

ปรับเพิ่มรอยละ 3 ทุกๆ 5 ป

คาน้ําประปา

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

567,700

567,700

567,700

580,950

580,950

215,950

230,525

230,304

230,304

246,315

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ :-

รวมคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณฯ
คาภาษีอากร :ภาษีปา ย
รวมคาภาษีอากร
คาใชจายดําเนินงานอื่น :คาเสื่อมกลองดิจิตอลคอมพิวเตอร

คากลองดิจิตอลและคาคอมพิวเตอร 1 ชุด
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ตารางที่ 11 (ตอ)

รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

คาโฆษณา

20,000

10,000

คาสงเสริมการขาย

10,000

10,000

คาเครื่องดื่ม

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รวมคาใชจายดําเนินงานอื่น

45,000

35,000

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รวมคาใชจายดําเนินงาน

950,700

928,300

927,030

960,222

981,463

634,098

672,807

698,329

725,802

771,147

กําไร (ขาดทุน) หลังหักคาใชจายดําเนินงาน

169,300

303,700

428,170

530,499

658,329

1,169,673

1,311,341

1,484,234

1,675,017

1,869,755

ภาษี

16,930

30,370

42,817

53,050

65,833

116,967

131,134

148,423

167,502

186,975

กําไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี

152,370

273,330

385,353

477,449

592,496

1,052,705

1,180,207

1,335,810

1,507,515

1,682,779

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ+คาเสื่อม

257,370

378,330

490,353

582,449

697,496

1,052,705

1,180,207

1,335,810

1,507,515

1,682,779

คาใชจา ยที่จะเกิดขึ้นตามกลยุทธ/แผนการ
ตลาด (Action Plan) เพือ่ สงเสริมการตลาด

3,157,779

12.57%

17.07%

19.65%

20.30%

20.78%

23.88%

21.12%

19.29%

17.88%

31.22%

จดทะเบียนแบบหจก. เหมาจายประมาณ 10
% ตอป

บวกกลับคาเสื่อมตกแตงและกลองและ
คอม. 5 ปแรก
บวกกลับเงินทุนหมุนเวียนเริ่มตน
1,475,000 บาท
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ROE

หมายเหตุ
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ตารางที่ 11 (ตอ)

รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ROA

8.25%

12.53%

16.17%

18.57%

20.78%

23.88%

21.12%

19.29%

17.88%

16.64%

อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin Ratio)

56.00%

56.00%

56.00%

56.00%

56.00%

56.00%

56.00%

56.00%

56.00%

56.00%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin Ratio)

8.47%

13.80%

17.69%

19.93%

22.48%

36.31%

37.01%

38.08%

39.07%

39.65%

กําไรสุทธิตอยอดขาย (Net Profit Margin)

12.87%

17.20%

20.26%

21.88%

23.82%

32.68%

33.31%

34.27%

35.16%

66.96%

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total A ssets Turnover Ratio) 64.12%

72.85%

79.81%

84.87%

87.25%

73.06%

63.48%

56.28%

50.84%

46.62%

อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover)

74.89%

82.38%

90.62%

99.68%

109.65%

120.62%

132.68%

145.95%

160.54%

176.60%

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (Debt Ratio)

8.59%

8.88%

8.84%

8.54%

7.99%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity Ratio)

13.09%

12.10%

10.74%

9.34%

7.99%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

NPV

245,119

343,145

423,567

479,181

546,488

785,529

838,773

904,077

971,744

1,938,561

- 1,754,881 - 1,411,736 - 988,169

- 508,988

37,500

823,029

1,661,802

2,565,879

3,537,623

5,476,184

DPB
กรณีขายสินคารวมกันไดปแรกวันละ 5,479 บาท

5,479

6,027

6,630

7,293

8,022

8,825

9,707

10,678

11,746

12,920

คาใชจา ยในการบริหาร/ยอดขาย

17%

15%

14%

13%

13%

12%

12%

12%

11%

11%

คาดการณยอดขายตอวัน

5,479

6,027

6,630

7,293

8,022

8,825

9,707

10,678

11,746

12,920

จุดคุมทุนตอวัน

4,651

4,542

4,535

4,698

4,802

3,102

3,292

3,416

3,551

3,773

หมายเหตุ
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ตารางที่ 12 ประมาณการงบดุล ณ สิ้นป พ.ศ.2553 -พ.ศ.2562
รายการ
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนีก้ ารคา
สินคาคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน
อาคาร
เครื่องมือ/อุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องใชสํานักงาน
หักคาเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

452,370

725,700

1,111,053

1,588,502

2,180,998

3,233,704

4,413,911

5,749,721

7,257,236

8,940,016

1,175,000

1,175,000

1,175,000

1,175,000

1,175,000

1,175,000

1,175,000

1,175,000

1,175,000

1,175,000

1,627,370

1,900,700

2,286,053

2,763,502

3,355,998

4,408,704

5,588,911

6,924,721

8,432,236 10,115,016

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

1,340,000

1,072,000

804,000

536,000

268,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

105,000

105,000

105,000

105,000

105,000

1,760,000

1,387,000

1,014,000

641,000

268,000
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74
ตารางที่ 12 (ตอ)
รายการ
สินทรัพยอื่น
รายจายรอตัดจาย
สิทธิการใชทรัพย
รวมสินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพยทั้งสิ้น
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วเงินจาย
เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกู
หนี้สินอืน่
รวมหนี้สินระยะยาว

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

268,000

268,000

268,000

268,000

268,000

268,000

268,000

268,000

268,000

268,000

3,119,370

3,019,700

3,032,053

3,136,502

3,355,998

1,072,000

804,000

536,000

268,000

-

1,072,000

804,000

536,000

268,000

-

ป 2558

ป 2559

ป 2560

4,408,704

5,588,911

6,924,721

ป 2561

ป 2562

8,432,236 10,115,016
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75
ตารางที่ 12 (ตอ)
รายการ
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุน
บวกกําไร(ขาดทุน)
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

1,072,000

804,000

536,000

268,000

-

1,895,000

1,790,000

1,685,000

1,580,000

1,475,000

1,475,000

1,475,000

1,475,000

1,475,000

1,475,000

152,370

273,330

385,353

477,449

592,496

1,052,705

1,180,207

1,335,810

1,507,515

1,682,779

2,047,370

2,215,700

2,496,053

2,868,502

3,355,998

4,408,704

5,588,911

6,924,721

8,432,236 10,115,016

3,119,370

3,019,700

3,032,053

3,136,502

3,355,998

4,408,704

5,588,911

6,924,721

8,432,236 10,115,016

75

76
ตารางที่ 13 ประมาณการงบกระแสเงินสด ณ สิ้นป พ.ศ.2553 - พ.ศ.2562
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
บวก คาเสื่อมราคา
สินคาคงเหลือ
รวมกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการ
ดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
ทรัพยสินถาวร
รายจายกอนการดําเนินการ
รวมกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดการเงิน
จายปนผล
รวมกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดการเงิน

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป2557

ป 2561

ป 2562

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

1,682,779

5,000

5,000

5,000

5,000

ป 2558

ป 2559

ป 2560

5,000
1,475,000

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

3,157,779

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

-

-

-

-

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

3,157,779

76

77
ตารางที่ 14 ประมาณการงบกําไรขาดทุนตัง้ แต ป พ.ศ.2553 - พ.ศ.2562 กรณีรานเพื่อนแวนกรณียอดขายเปนไปเปาหมายและมียอดขายเฉลีย่ เพิ่มขึ้น 20%
ตอป
วันที่จัดทํา
รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

หมายเหตุ

แวนตา (สัดสวน 50% จากยอดขาย)

1,000,000

1,200,000

1,440,000

1,728,000

2,073,600

2,488,320

2,985,984

3,583,181

4,299,817

5,159,780

คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ20%

เลนสสายตา ( สัดสวน 40% จากยอดขาย)

800,000

960,000

1,152,000

1,382,400

1,658,880

1,990,656

2,388,787

2,866,545

3,439,854

4,127,824

คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ20%

คอนแทคเลนสและน้ํายา (สัดสวน10% จากยอดขาย)

200,000

240,000

288,000

345,600

414,720

497,664

597,197

716,636

859,963

1,031,956

คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ20%

รายไดรวม

2,000,000

2,400,000

2,880,000

3,456,000

4,147,200

4,976,640

5,971,968

7,166,362

8,599,634

10,319,561

เงินลงทุนเบื้องตน
เครื่องมืออุปกรณ,เครื่องใชสํานักงาน 1,365,000 บาท
เงินลงทุนหมุนเวียนเริม่ ตน 1,475,000 บาท
คาใชจายตกแตงสถานที่ทั้งหมด 500,000 บาท
รวมทั้งโครงการ 3,340,000บาท

รายได :ยอดขาย

77

78
ตารางที่ 14 (ตอ)
วันที่จัดทํา
รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

หมายเหตุ

แวนตา

400,000

480,000

576,000

691,200

829,440

995,328

1,194,394

1,433,272

1,719,927

2,063,912

ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 40 ของยอดขาย

เลนสสายตา

320,000

384,000

460,800

552,960

663,552

796,262

955,515

1,146,618

1,375,941

1,651,130

ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 40 ของยอดขาย

คอนแทคเลนสและน้ํายาทําความสะอาด

160,000

192,000

230,400

276,480

331,776

398,131

477,757

573,309

687,971

825,565

ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 80 ของยอดขาย

รวมคาใชจายตนทุนสินคา

880,000

1,056,000

1,267,200

1,520,640

1,824,768

2,189,722

2,627,666

3,153,199

3,783,839

4,540,607

ตนทุนสินคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 44 ของยอดขาย

รวมกําไรขั้นตน

1,120,000

1,344,000

1,612,800

1,935,360

2,322,432

2,786,918

3,344,302

4,013,162

4,815,795

5,778,954

–

–

–

–

–

–

–

–

252,000

264,600

277,830

291,722

306,308

321,623

337,704

354,589

372,319

390,935

คาตอบแทน incentive ของพนักงานขาย

50,000

60,000

72,000

86,400

103,680

124,416

149,299

179,159

214,991

257,989

คาสัมมนาและฝกอบรม

30,000

คาใชจายตนทุนสินคา :-

คาใชจายบริหารและดําเนินงาน :คาใชจา ยเกี่ยวกับพนักงาน
เงินเดือน (ชาง 9,000 บาท,พนักงานขาย 2 คนๆ ละ
6,000 บาท)

คาดมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปๆ ละรอยละ 5

โบนัส

332,000

คาอบรมชางและพนักงานขาย
324,600

349,830

378,122

409,988

446,039

487,003

533,748

587,310

648,924

78

รวมคาใชจายบริหารและดําเนินงาน

รอยละ5 จากยอดขายแวนตา

79
ตารางที่ 14 (ตอ)

วันที่จัดทํา
รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

หมายเหตุ

คาเชา

120,000

120,000

120,000

132,000

132,000

132,000

145,200

145,000

145,000

159,500

คาเสื่อมราคา - สวนปรับปรุงและตกแตง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

คาเสื่อมราคา - เครื่องมืออุปกรณ

268,000

268,000

268,000

268,000

268,000

คาดคาเชามีการปรับขึ้นรอยละ10 ทุกๆ 3 ป
คาใชจา ยตกแตง 500,000บ.คาเสื่อมคิด
ระยะเวลา 5 ป
ซื้อแบบผอน 5 ปโดยมีอายุการใชงานเฉลี่ย
ระยะเวลา 10 ป

ภาษีโรงเรือน

12,500

12,500

12,500

13,750

13,750

13,750

15,125

15,104

15,104

16,615

เงินคาเชาตอเดือนคูณ 1.25

คาโทรศัพทรวมอินเตอรเน็ต

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

เดือนละ 500 บาท

คาไฟฟา+คาเบ็ดเตล็ด

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

63,000

63,000

63,000

63,000

63,000

ปรับเพิ่มรอยละ 3 ทุกๆ 5 ป

คาน้ําประปา

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

567,700

567,700

567,700

580,950

580,950

215,950

230,525

230,304

230,304

246,315

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ :-

รวมคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณฯ
คาภาษีอากร :ภาษีปา ย
รวมคาภาษีอากร
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80
ตารางที่ 14 (ตอ)

วันที่จัดทํา
รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

คาเสื่อมกลองดิจิตอลคอมพิวเตอร

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

คาโฆษณา

20,000

10,000

คาสงเสริมการขาย

10,000

10,000

คาเครื่องดื่ม

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รวมคาใชจายดําเนินงานอื่น

45,000

35,000

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รวมคาใชจายดําเนินงาน

950,700

933,300

938,530

980,072

1,011,938

677,989

733,528

780,053

833,614

911,238

กําไร (ขาดทุน) หลังหักคาใชจายดําเนินงาน

169,300

410,700

674,270

955,289

1,310,494

2,108,929

2,610,774

3,233,110

3,982,181

4,867,716

ภาษี

16,930

41,070

67,427

95,529

131,049

210,893

261,077

323,311

398,218

486,772

กําไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี

152,370

369,630

606,843

859,760

1,179,445

1,898,037

2,349,696

2,909,799

3,583,963

4,380,944

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ+คาเสื่อม

257,370

474,630

711,843

964,760

1,284,445

1,898,037

2,349,696

2,909,799

3,583,963

4,380,944

หมายเหตุ

คาใชจายดําเนินงานอืน่ :คากลองดิจิตอลและคาคอมพิวเตอร 1 ชุด
คาใชจา ยที่จะเกิดขึ้นตามกลยุทธ/แผนการ
ตลาด (Action Plan) เพือ่ สงเสริมการตลาด

บวกกลับคาเสื่อมตกแตงและกลองและคอม.
5 ปแรก
บวกกลับเงินทุนหมุนเวียนเริ่มตน 1,475,000 บาท

80

5,855,944

จดทะเบียนแบบหจก. เหมาจายประมาณ 10
% ตอป

81
ตารางที่ 14 (ตอ)

วันที่จัดทํา
รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

หมายเหตุ

245,119
1,754,881

430,489
1,324,391

614,890
709,501

793,708

1,006,363

1,416,315

1,669,929

1,969,352

2,310,223

3,594,964

12,051,351.71

84,206

1,090,569

2,506,884

4,176,813

6,146,165

8,456,388

12,051,352

กรณีขายสินคารวมกันไดปแรกวันละ 5,479 บาท

5,479

6,575

7,890

9,468

11,362

13,635

16,362

19,634

23,561

28,273

คาใชจา ยในการบริหาร/ยอดขาย

17%

14%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

7%

6%

คาดการณยอดขายตอวัน

5,479

6,575

7,890

9,468

11,362

13,635

16,362

19,634

23,561

28,273

จุดคุมทุนตอวัน

4,651

4,566

4,592

4,795

4,951

3,317

3,589

3,816

4,078

4,458

NPV
DPB

81

82
ตารางที่ 15 ประมาณการงบกําไรขาดทุนตัง้ แต ป พ.ศ.2553 - พ.ศ.2562 กรณีรานเพื่อนแวนกรณียอดขายต่ํากวาเปาหมาย 50% และมียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
20% ตอป
วันที่จัดทํา
รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

หมายเหตุ

แวนตา (สัดสวน 50% จากยอดขาย)

500,000

600,000

720,000

864,000

1,036,800

1,244,160

1,492,992

1,791,590

2,149,908

2,579,890

คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ20%

เลนสสายตา ( สัดสวน 40% จากยอดขาย)

400,000

480,000

576,000

691,200

829,440

995,328

1,194,394

1,433,272

1,719,927

2,063,912

คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ20%

คอนแทคเลนสและน้ํายา (สัดสวน10% จากยอดขาย)

100,000

120,000

144,000

172,800

207,360

248,832

298,598

358,318

429,982

515,978

คาดการณยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราปละ20%

รายไดรวม

1,000,000

1,200,000

1,440,000

1,728,000

2,073,600

2,488,320

2,985,984

3,583,181

4,299,817

5,159,780

เงินลงทุนเบื้องตน
เครื่องมืออุปกรณ,เครื่องใชสํานักงาน 1,365,000 บาท
เงินลงทุนหมุนเวียนเริม่ ตน 1,475,000 บาท
คาใชจายตกแตงสถานที่ทั้งหมด 500,000 บาท
รวมทั้งโครงการ 3,340,000บาท

รายได :ยอดขาย

82

83
ตารางที่ 15 (ตอ)
วันที่จัดทํา
รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

หมายเหตุ

แวนตา

200,000

240,000

288,000

345,600

414,720

497,664

597,197

716,636

859,963

1,031,956

ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 40 ของยอดขาย

เลนสสายตา

160,000

192,000

230,400

276,480

331,776

398,131

477,757

573,309

687,971

825,565

ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 40 ของยอดขาย

คอนแทคเลนสและน้ํายาทําความสะอาด

80,000

96,000

115,200

138,240

165,888

199,066

238,879

286,654

343,985

412,782

รวมคาใชจายตนทุนสินคา

440,000

528,000

633,600

760,320

912,384

1,094,861

1,313,833

1,576,600

1,891,919

2,270,303

ตนทุนสินคาเทากับรอยละ 80 ของยอดขาย
ตนทุนสินคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 44 ของ
ยอดขาย

รวมกําไรขั้นตน

560,000

672,000

806,400

967,680

1,161,216

1,393,459

1,672,151

2,006,581

2,407,897

2,889,477

-

-

-

-

-

-

-

-

-

252,000

264,600

277,830

291,722

306,308

321,623

337,704

354,589

372,319

390,935

คาตอบแทน incentive ของพนักงานขาย

25,000

30,000

36,000

43,200

51,840

62,208

74,650

89,580

107,495

128,995

คาสัมมนาและฝกอบรม

30,000

คาใชจายตนทุนสินคา :-

คาใชจายบริหารและดําเนินงาน :คาใชจา ยเกี่ยวกับพนักงาน
เงินเดือน (ชาง 9,000 บาท,พนักงานขาย 2 คนๆ ละ
6,000 บาท)

คาดมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปๆ ละรอยละ 5

โบนัส

307,000

คาอบรมชางและพนักงานขาย
294,600

313,830

334,922

358,148

383,831

412,354

444,169

479,814

519,929
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รวมคาใชจายบริหารและดําเนินงาน

รอยละ5 จากยอดขายแวนตา
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ตารางที่ 15 (ตอ)

วันที่จัดทํา
รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

หมายเหตุ

คาเชา

120,000

120,000

120,000

132,000

132,000

132,000

145,200

145,000

145,000

159,500

คาเสื่อมราคา - สวนปรับปรุงและตกแตง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

คาเสื่อมราคา - เครื่องมืออุปกรณ

268,000

268,000

268,000

268,000

268,000

คาดคาเชามีการปรับขึ้นรอยละ10 ทุกๆ 3 ป
คาใชจา ยตกแตง 500,000บ.คาเสื่อมคิด
ระยะเวลา 5 ป
ซื้อแบบผอน 5 ปโดยมีอายุการใชงานเฉลี่ย
ระยะเวลา 10 ป

ภาษีโรงเรือน

12,500

12,500

12,500

13,750

13,750

13,750

15,125

15,104

15,104

16,615

เงินคาเชาตอเดือนคูณ 1.25

คาโทรศัพทรวมอินเตอรเน็ต

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

เดือนละ 500 บาท

คาไฟฟา+คาเบ็ดเตล็ด

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

63,000

63,000

63,000

63,000

63,000

ปรับเพิ่มรอยละ 3 ทุกๆ 5 ป

คาน้ําประปา

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

567,700

567,700

567,700

580,950

580,950

215,950

230,525

230,304

230,304

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ :-

รวมคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณฯ

246,315

คาภาษีอากร :ภาษีปา ย
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รวมคาภาษีอากร

85
ตารางที่ 15 (ตอ)

วันที่จัดทํา
รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

คาเสื่อมกลองดิจิตอลคอมพิวเตอร

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

คาโฆษณา

20,000

10,000

คาสงเสริมการขาย

10,000

10,000

คาเครื่องดื่ม

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รวมคาใชจายดําเนินงานอื่น

45,000

35,000

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รวมคาใชจายดําเนินงาน

925,700
365,700

903,300
231,300

902,530
96,130

936,872

960,098

615,781

658,879

690,473

726,118

782,244

30,809

201,118

777,678

1,013,272

1,316,108

1,681,779

2,107,233

3,081

20,112

77,768

101,327

131,611

168,178

210,723

96,130

27,728

181,007

699,910

911,945

1,184,497

1,513,601

1,896,510

8,870

132,728

286,007

699,910

911,945

1,184,497

1,513,601

1,896,510

หมายเหตุ

คาใชจายดําเนินงานอืน่ :-

กําไร (ขาดทุน) หลังหักคาใชจายดําเนินงาน

คาใชจา ยที่จะเกิดขึ้นตามกลยุทธ/แผนการตลาด
(Action Plan) เพื่อสงเสริมการตลาด

ภาษี
กําไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ+คาเสื่อม

365,700
260,700

231,300
126,300

คากลองดิจิตอลและคาคอมพิวเตอร 1 ชุด

บวกกลับคาเสื่อมตกแตงและกลองและคอม. 5 ปแรก
บวกกลับเงินทุนหมุนเวียนเริ่มตน 1,475,000 บาท
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3,371,510

จดทะเบียนแบบหจก. เหมาจายประมาณ 10 %
ตอป

86
ตารางที่ 15 (ตอ)

วันที่จัดทํา
รายการ

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

NPV

- 248,291

- 114,554

7,662

109,195

224,086

522,273

648,119

801,668

975,667

2,069,770

DPB

-2,248,291 - 2,362,845 - 2,355,183 - 2,245,988 - 2,021,902 - 1,499,629 - 851,509

- 49,841

925,826

2,995,596

กรณีขายสินคารวมกันไดปแรกวันละ2740 บาท

2,740

3,288

3,945

4,734

5,681

6,817

8,181

9,817

11,780

14,136

คาใชจา ยในการบริหาร/ยอดขาย

31%

25%

22%

19%

17%

15%

14%

12%

11%

10%

คาดการณยอดขายตอวัน

2,740

3,288

3,945

4,734

5,681

6,817

8,181

9,817

11,780

14,136

จุดคุมทุนตอวัน

4,529

4,419

4,416

4,584

4,697

3,013

3,223

3,378

3,552

3,827

หมายเหตุ
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แวนตา
(จากวิกิพเี ดีย สารานุกรมเสรี)
แวนตาสมัยใหม
แวนตา เปนเลนสที่สวมอยูในกรอบ สําหรับใสขางหนาตา ปกติเพื่อปรับแกการ
มองเห็น ปองกันตา หรือเพือ่ ปองรังสีเหนือมวง แวนสมัยใหมโดยทัว่ ไปทําจากโลหะหรือพลาสติก
ที่มา :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8
%95%E0%B8%B2

ทวงทํานองดําเนินชีวิต :วัฒนธรรมแหงสันติภาพหรือวัฒนธรรมแหงความรุนแรง
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
รายงานฉบับที่ 6 ประจําไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2543)
(อนุช อาภาภิรม)
ทวงทํานองดําเนินชีวิตหรือไลฟสไตล (Lifestyle) หมายถึง วิถีชีวิตหรือทวงทํานอง
ดําเนินชีวิตที่สะทอนทัศนคติและคานิยมของบุคคลหรือกลุมและสังคมหนึ่ง คําวาไลฟสไตลนี้ เริ่ม
ใชกันเมื่อกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกวิจารณวาเปนคําที่สรางขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือสรางนิสัย
การบริโภค การแตงตัว และการพักผอน ซึ่งใชเปนเกณฑเบื้องตนในการจัดชั้นทางสังคม อยางไรก็
ตาม คํานี้ก็อยูรอดและเปนที่นิยมใชจนถึงปจจุบันรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งสามารถพบไดทั่วไปใน
สื่อสิ่งพิมพ
ที่มา :
www.trf.or.th/ttmp/index.htm
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แ ว น ต า ที่ ดี มี ลั ก ษ ณ ะ อ ย า ง ไ ร
(น.พ. ศุภพงศ ถิรคุณวิชชะ)
จักษุแพทย
หลักการของแวนตา
แวนตาประกอบดวยสองสวน คือ สวนที่เปนโลหะหรือพลาสติกและสวนที่เปนเลนส
ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อแกไขภาวะที่มีสายตาผิดปกติ ซึ่งมีอยูดวยกัน 4 กรณี ดังนี้
สายตาสั้น หมายถึง ภาวะที่ตาไมสามารถมองไกลไดชัดเจน แตสามารถมองสิ่งของ
ใกลๆ ไดชัดเจน เราจึงเรียกวา สั้น หรือ ใกล ไมใช ไกล หรือ ยาว
สายตายาว หมายถึง ภาวะที่ตามองไกล ๆ ไดชัดเจนหรืออาจจะมองไกลไมคอยชัดก็ได
และมักจะมีปญหาเวลามองใกล ๆ ไมคอยชัดดวย เราจึงเรียกวา ยาว ถาพบในเด็กเล็กอาจเกิดภาวะ
ตาเหล ตาเข รวมดวย
สายตาเอียง หมายถึง ภาวะที่ตามองไมชัดเจน เนื่องมาจากความโคงของกระจกตา ไม
เปนรูปทรงกลมเหมือนลูกฟุตบอล แตจะรี ๆ เหมือนลูกรักบี้ และคําวาตาเอียงไมใชภาวะตาเหล
หรือตาเข กลาวโดยรวมก็คือ สายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียงลวนทําใหตามองเห็นไมชัดเจน
ยังมีสายตาอีกประเภทหนึ่งเรียกวา
สายตาคนแก หรือสายตาสูงอายุ หมายถึง สายตาซึ่งเกิดกับผูที่เริ่มมีอายุมากขึ้น
โดยทั่วไปมักจะเริ่มมีอาการเมื่ออายุ 40 ปขึ้นไป อาการที่วาคือจะเริ่มมองหรืออานหนังสือระยะใกลๆ
หรือระยะปกติที่เคยอานได ไมคอยชัดเจนแลว บางคนจะรูสึกตาพรา บางคนอาจมีอาการปวดตา แต
เวลามองไกลจะรูสึกเห็นไดปกติ (ยกเวนวามีสายตายาว สั้น หรือ เอียง รวมดวย) แตคนทั่วไปมัก
เรียกภาวะนี้วา สายตายาว คือมองใกล ๆ ไมชัดแลวตองถือหนังสือหาง ๆ มากขึ้น และแวนที่ใชก็ใช
เลนสชนิดเดียวกับคนสายตายาว เชนกัน
ทั้ง 4 กรณีที่กลาวมาแลว มีความจําเปนตองใชแวนตาเพื่อแกไขภาวะสายตาที่มีอยู ทํา
ใหกลับมองเห็นไดเหมือนคนปกติทั่วไป ยังมีอีก 2 กรณีที่อาจใชหรือไมใชแวนตาก็ไดนั่น คือ ภาวะ
ที่มีสายตาเพียงเล็กนอย กรณีนี้การใสแวนหรือไมใสจะมองเห็นไดไมแตกตางกันมากนัก และการ
ใสแวนเพื่อความสวยงามแฟชั่น หรือ เพิ่มบุคลิกภาพใหดูดีขึ้น 2 กรณีหลังนี้อาจไมจําเปนตองใช
แวนตาก็ได
การที่แวนตาสามารถแกไขภาวะสายตาผิดปกติได เพราะอาศัยคุณลักษณะของเลนสใน
การหักเหแสงนั่นเอง คือ ใชเลนสนูนเพื่อแกสายตายาว และสายตาสูงอายุ ใชเลนสเวาเพื่อแกสายตา
สั้น และใชเลนสเอียงเพื่อแกภาวะสายตาเอียง
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สวนประกอบของแวนตา แวนตาประกอบดวย 2 สวน คือ กรอบแวน และเลนสแวนตา
1. กรอบแวนตา อาจทําจากวัสดุที่เปนโลหะหรือพลาสติก หรือทั้ง 2 อยาง รวมกัน ทํา
ขึ้นเปนหนาแวนตามีชอง 2 ชอง สําหรับใสเลนส และขาแวนตาสําหรับสวมเกี่ยวกับใบหู พลาสติก
ที่นํามาใชทํากรอบแวนตา มี 2 ชนิด คือ พลาสติกชนิดนิ่มซึ่งยืดหยุนไดมาก และพสาสติกแข็งซึ่ง
ยืดหยุนไดคอยได ดังนั้น พลาสติกชนิดนิ่มจึงมีโอกาสแตกหักนอยกวาชนิดแข็ง สวนโลหะที่นํามา
ประกอบเปนกรอบนั้น มีหลายชนิดทั้งสเตนเลส เหล็ก นิกเกิ้ล ไททาเนียม ในกรณีที่ไมใชไททา
เนียม น้ําหนักกรอบจะหนักกวาและโอกาสเกิดสนิมหรือเกิดการแพจะมีไดมากกวาโดยเฉพาะนิก
เกิ้ล กรอบแวนบางชนิดทําจากโลหะที่ปราศจากโลหะที่ปราศจากนิกเกิ้ล (nickle free) ก็อาจชวยลด
การแพลงได การเคลือบทองหรือการชุบทองของกรอบแวนก็มีความสําคัญ ถาชุบทองไดดีก็จะเกิด
การลอกนอยกวา
2. เลนสสายตา ทําจากวัสดุที่เปนพลาสติกหรือกระจก เปนเลนสเวา เลนสนูน หรือ
เลนสเอียง เลนสพลาสติกมีขอดีกวากระจกตรงที่เบากวาไมแตกงาย แตมีขอเสียตรงที่อาจมีลอยขีด
ขวนที่พื้นผิวหนาไดงายกวา โดยทั่วไปเลนสกระจกจักษุแพทยมักจะไมคอยแนะนํา เนื่องจาก
อันตรายจากกระจกเลนสที่แตกเนื่องจากอุบัติเหตุ อาจทําใหสูญเสียตาอยางถาวรได นอกจากเลนส
ธรรมดาแลว ยังมีเลนสพิเศษตาง ๆ เพื่อเพิ่มคุณลักษณะใหกับเลนสอีก เชน การเคลือบแข็งเพื่อลด
รอยขีดขวน การเคลือบ multicoat เพื่อลดการสะทอนกลับของแสงที่จะเขาสูตาทําใหการมองเห็น
ภาพชัดเจนยิ่งกวา
2.1 เลนสยอสวน คือ เลนสที่มีคาดัชนีหักเหแสงมากกวาปกติ ดังนั้น เลนสชนิดนี้จะ
บางกวาเลนสทั่วๆ ไป และมักจะแนะนําใหใชในกรณีที่สายตามาก ๆ เพื่อลดน้ําหนักของเลนสให
นอยลง
2.2 เลนสสองชั้น คือเลนสที่ทําใหสามารถมองทั้งไกลและใกลไดชัดเจน แตจะเห็น
รอยตอระหวางเลนส แตบางคนอาจไมชอบรอยตอระหวางเลนส ก็อาจเลือกเลนสที่ลบรอยตอ
ระหวางเลนสได
2.3 เลนสหลายชั้นหรือหลายโฟกัส (progressive lens) เปนเลนสที่ทําใหมองไดทั้ง
ไกลและใกลชัดทุกระยะและไมมีรอยตอระหวางเลนส
2.4 เลนสเปลี่ยนสี คือ เลนสที่มีคุณสมบัติพิเศษเมื่อถูกแสงแดด หรืออยูกลางแจง
เลนสจะเปลี่ยนสีใหเขมขึ้นเองเพื่อกันแสงแดด แตเวลาเขาที่รมสีเลนสก็จะจางลงจนใสเหมือนเดิม
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การเลือกแวนตา
1. ขนาดของแวนตา กรอบแวนตาจะมีขนาดตาง ๆ กันหลายขนาด ซึ่งขึ้นอยูกับขนาด
ของหนาแวนตาแตละชอง มีตั้งแตความกวาง 40 มม. ไปจนถึง 60 กวามม. สวนใหญเด็กเล็กมักจะ
ใชขนาด 40 กวามม. แตถาเปนเด็กโตหรือหนุมสาวก็ประมาณ 50 กวามม. แตบางรายที่มีรูปหนา
คอนขางใหญ อาจตองใชขนาด 60 หรือ 60 กวามม. เพื่อลดการกดบีบศีรษะบริเวณขมับจากขาแวน
เพราะทําใหปวดศีรษะได และเห็นเปนรอยขาแวนบริเวณใบหนา หรืออาจเลือกกรอบแวนตาที่มีขา
แวนตาเปนสปริงเนื่องจากขาแวนจะกางไดมากกวาธรรมดาลดการกดบีบบริเวณขมับศีรษะ การ
เลือกขนาดที่ไมเหมาะสมกับใบหนา เชนเล็กเกินไปหรือใหญเกินไป แทนที่จะชวยเพิ่มบุคลิกภาพที่
ดี กลับทําใหดูไมสวยงามไดเชนกัน
2. รูปทรงของแวนตา มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต กลม รี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม แปด
เหลี่ยม และก็จะมีลูกเลนในแตละแบบตาง ๆ กันออกไปอีก แตในปจจุบันหนาแวนสวนใหญจะเปน
ทรงรีรูปไข จะแตกตางกันที่ลูกเลน ลวดลาย บริเวณขาแวนตา การเลือกรูปทรงแวนควรให
เหมาะสมเขากันไดกับใบหนาทําใหเพิ่มบุคลิกภาพที่ดีขึ้น
3. เลนสสายตา ดังไดกลาวมาแลววาเลนสมีหลากหลายชนิด ดังนั้น จึงจําเปนตองเลือก
ใหเหมาะสมกับการใชงาน เชน ถามีภาวะสายตามากๆ อาจเลือกเปนเลนสยอสวนเพื่อจะไดลด
น้ําหนักของแวนตา ถาเปนสายตาสูงอายุอาจเลือกเปนเลนสชั้นเดียวสําหรับอานหนังสืออยางเดียว
(มองไกลไมได) หรือเลือกเปนเลนสสองชั้นหรือเลนส progressive สําหรับใสติดตาตลอดเวลาไม
ตองถอดแวนตาเขา ๆ ออก ๆ เวลากมหรือเงยก็จะเห็นชัดตลอด ในกรณีที่ตองการใชแวนกันแดด
และมีสายตาอยูดวย ก็อาจยอมหรือเคลือบกันแดดบนเลนส หรือเลือกเปนเลนสเปลี่ยนสีก็ไดเชนกัน
4. ราคาแวนตา เปนเรื่องที่ยากลําบากสําหรับผูบริโภคที่จะตองตัดสินใจวาราคาแพง
เกินไปหรือไม เพราะแวนที่ลดราคา 50%-60% นั้นอาจราคาแพงกวาแวนที่ลดราคา 10%-20% ก็ได
และคุณภาพของแวนก็อาจดอยกวา ยิ่งถามีแลกแจกแถมดวยก็ตองพิจารณามากหนอยวาคุมคากับ
การลงทุนหรือไม หมอแนะนําใหเลือกแวนที่พอมีชื่อคุนหูคุนตาอยูบาง เพราะแมวาราคาจะแพงกวา
บางแตคุณภาพแวนตาจะดีกวาแนนอน พูดงาย ๆ คือ ผูบริโภคจะไดรับประโยชนสูงสุดและไมถูก
เอาเปรียบมากเกินไป
การวัดสายตา แบงเปน 2 วิธีใหญ ๆ คือ
1. OBJECTIVE METHOD
2. SUBJECTIVE METHOD
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OBJECTIVE METHOD คือ การวัดสายตาโดยจักษุแพทยเทานั้น (เนื่องจากตองทํา
การหยอดตาใหกลามเนื้อตาทํางานลดลงเพื่อทดสอบสายตาที่เปนจริง) จะใชในกรณีที่ผูปวยเปนเด็ก
ไมสามารถโตตอบหรือทดสอบสายตาได หรือผูปวยที่ไมรูตัว หรือตอบสนองไมคอยได สวน
SUBJECTIVE METHOD เปนการวัดสายตาโดยใหผูปวยตอบสนองหรือโตตอบดวย
ตนเองวาเห็นชัดดีหรือไม หมอแนะนําวาควรวัดกับจักษุแพทยหรือผูที่มีความชํานาญจริง ๆ
ไมเชนนั้นอาจไดคาสายตาที่ผิดพลาดไมถูกตอง ทําใหเสียเงินเสียเวลา และอาจปวดตาหรือมองไม
ชัดดวย ผูปวยสูงอายุบางรายมีตอกระจกรวมดวย การแกไขดวยแวนตาอาจไมเกิดประโยชนสูงสุด
แตก็อาจไดแวนตามาใส เนื่องจากบางทีผูขายตองการจะขายแตสินคาโดยมิไดคํานึงถึงผูบริโภควา
จะเปนเชนไร ซึ่งเปนปญหาที่จักษุแพทยพบบอยมากและตองแกไขให อีกสิ่งหนึ่งที่มักพบบอยครั้ง
คือวัดสายตาจากที่หนึ่งและไปประกอบแวนจากอีกสถานที่หนึ่ง มักจะมีการแกคาสายตากันใหม
เนื่องจากผูประกอบไมตองการประกอบตามคาสายตาที่ไดรับมากลัวจะผิดพลาดและตองแกไขให
ลูกคาอีกครั้ง ทําใหผูบริโภคสับสนวาแทจริงสายตาเปนเทาไร ดังนั้น แนะนําวาวัดสายตาที่ใดก็
ประกอบแวนตาที่นั่น เพื่อจะไดรับการดูแลอยางตอเนื่องเหมาะสม
จะเห็นไดวาการจะมีแวนตาสักอัน ควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ที่กลาวมาแลวมากมาย เพื่อใหไดแวนตาที่
ถูกใจและคุมคา หากทานมีปญหาเรื่องสายตาและยังไมไดรับการตรวจเช็คและแกไข เชิญปรึกษา
จักษุแพทย โรงพยาบาลไทยนครินทร ไดทุกเวลา และทางโรงพยาบาลไดจัดใหมีรานแวนตาไว
บริการทานแลว ปใหมนี้เลือกสรรของขวัญใหกับตัวคุณเอง ดวยแวนตาที่มีคุณภาพ ราคาพรอม
เลนสตั้งแต ราคา 1,590 บาทขึ้นไป ดวยความปรารถนาดี สวัสดีปใหมครับ
ที่มา :
http://www.thainakarin.co.th/tipsdetailth.php?id=99
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อันวาดวย แวนตากันแดด ?
ลมรอน ซัมเมอร ...ซัมเมอร อยางนี้ แดดก็จา ลมก็แรง แสงก็แผดเผา ทําใหสาวๆ ตอง
ดูแลตัวเองเปนพิเศษ ใครๆ เคาอาจจะขอบํารุงผิวใหขาวราวกับเตาหูขาว? ! มาเปนอันดับหนึ่ง แต
อีกสิ่งที่สาวๆ อาจจะนึกไมถึง ก็คือ แวนตากันแดด !
แวนตากันแดด เปนแอ็คเซสซอรี่ที่สุดแสนจะเปยมประโยชนอยางสารพันจะกลาว ทั้ง
กันแดด ทั้งกันลม ทั้งกันฝุน แถมถาเลือกใสใหเขากับใบหนาและชุดเสื้อผาที่เราสวมใสอยูละก็ เริ่ด
..........ด ไปจนถึงดาวอังคารเลยทีเดียว !
สาวๆ นอยคนนัก ที่จะกลาสวมแวนตากันแดด เพราะจะดูเปนสาวเปรี้ยว แตงตัวจัด ทั้ง
เกะกะรกสายตา ใสแลวก็ขัดเขิน เกงกางไปหมด อีกทั้งยังเลือกใสใหเขากับรูปหนาไมเปน ชุดสวย
ที่อุตสาหเลือกใสมาทั้งวี่ทั้งวัน ก็เปนอันวา "อวสาน" กันซะงายๆ แบบที่เรียกวาฝงจนลืมเกิดกันไป
เลย เพราะกลัวพลาด ก็เลยไมใสดีกวา เราก็เลยมีขอมูลดีๆ มาบอกตอกัน ...
เลือกแวนตายังไงดี
แวนตาในปจจุบันนอกจากจะเปนสิ่งที่ชวยในการมองเห็นสําหรับผูที่มีปญหาสายตา
แลว ยังนับเปนเครื่องประดับชิ้นสําคัญ ที่อยูบนใบหนาของเราอีกดวย สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการเลือก
แวนตา อยางเชน
ความสบายในขณะสวมใสแวนตาตลอดทั้งวัน
น้ําหนักของกรอบแวนก็มีสวนสําคัญในการเลือกใช
ความทนทานและแข็งแรงของกรอบแวนตา โดยเฉพาะผูที่มีสายตาที่มีความหนา
ของเลนสมากๆ
การเลือกแวนกรอบแวนใหเขากับรูปหนา
รูปหนาคนเรามีหลายแบบแตละรูปหนา ก็ใสกรอบแวนที่สามารถเสริมจุดเดนไดดวย
การเลื อ กกรอบให เ หมาะสมกั บ รู ป หน า โดยการเลื อ กให เ ข า กั บ ลั ก ษณะรู ป หน า ดั ง ต อ ไปนี้
1. หนารูปไข ( OVAL ) กรอบแวนที่เหมาะ สมควรเปนกรอบที่กวางเทากัน ผูที่มี
ใบหนารูปไข สามารถใสแวนไดทุกรูปแบบทั้งแบบโคง แบบเหลี่ยม กรอบขนาดใหญ กรอบขนาด
เล็ก แตควรหลีกเลี่ยงกรอบแวนที่มีตําแหนงขาแวนต่ํา และอยาใหแวนยื่นออกจากใบหนามาก
เกินไป
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2. หนารูปทรงกลม ( ROUND ) รูปหนามีความกวางและยาวเทาๆกัน เหมือนโดเรมอน
ควรหลีกเลี่ยงกรอบที่ลักษณะกลมทั้งหลาย กรอบที่เหมาะสมไดแก กรอบที่ตําแหนงขาแวนสูงหรือ
อยูตรงกลาง อาจจะเปนทรงปกผีเสื้อ ทรงรี ทรงเหลี่ยม
3. หนารูปทรงสี่เหลี่ยมยาว ( OBLONG ) รูปหนาที่ความกวางนอยกวาความยาวตองใช
เปนกรอบทรงกลม หรือกรอบที่มีแนวนอนเลือกกรอบที่ตบแตงขาแวนโดยควรมีตําแหนงขาแวน
ต่ําเชน ทรงกลม ทรงรี แวนรูปโคงสีกรอบควรสีออนๆ เลือกกรอบที่เปนโลหะ หลีกเลี่ยงแวนที่เปน
เหลี่ยมๆ มุมๆ อยางเด็ดขาด
4. หนารูปสามเหลี่ยมตั้ง ( BASE – DOWNTRIANGLE ) รูปหนาแบบนี้หนาผากแคบ
ชวงโหนกแกมและคางจะกวางควรเลือกกรอบดานบนกวางและหนา สวนดานลางควรทํามุมเขา
เชน กรอบสี่เหลี่ยมหรือกรอบโลหะที่ดานลางเปนแบบ ไมมีกรอบก็ได
5. หนารูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด (DIAMOND) รูปหนาแบบนี้หนาผากและคางจะแคบ
โหนกแกมจะกวางที่สุด กรอบแวนที่เหมาะสมเปนกรอบทรงกลม ทรงรี หรือกรอบประเภทที่ไมมี
ขอบดานลาง ( RIMLESS )
การดูแลรักษากรอบแวน
1. กรอบแวนตานั้นสกปรกไดงาย ซึ่งอาจเปนเพราะผลิตภัณฑบํารุงรักษาผิว , เรือนผม
ดังนั้นควรทําความสะอาดกรอบแวนตาดวยน้ํายาที่ใชทําความสะอาดแวนตาเทานั้น อยางนอยวันละ
1 ครั้ง
2. ใหใชแปรงสีฟน ที่ไมใชแลว ทําความสะอาดดานหลังแปนจมูกทั้งสองขาง ควรระวัง
อยาใหแปรงสีฟนโดนเลนสเพราะจะทําใหเลนสเปนรอย
3. ควรใชผาเช็ดเลนสหอแวนตาและเก็บไวในกลองแวนหรือซองแวนทุกครั้งเมื่อไมใช
งาน
4. ไมควรเก็บแวนไวในกระเปาเสื้อเพราะอาจทําใหกรอบเปนรอยไดงาย เพราะใน
กระเปาเสื้ออาจมีปากกา,เหรียญ ฯลฯ
5. แวนตาหลวม,คับ,เสียรูปทรงหรือชํารุด ไมควรปรับแตงทรงเอง ควรนําไปใหผูที่มี
ความชํานาญเฉพาะทางแกไขให
ที่มา :
http://women.mthai.com/views_Trend-Fashion_11_50_6572_1.women
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วิธีทําความสะอาดแวนตา แบบงายๆ (เกร็ด นารู)
1. ใหใชแปงฝุนโรยไปที่เลนสของแวนตา จากนั้นใชผานุมเช็ด สวนการทําความสะอาด
กรอบแวนนั้นใหใชน้ําอุน 1 ขัน ผสมกับเมทิลแอลกอฮอล 1 ชอนโตะใหเจือจาง นําสําลีมาพันปลาย
ไมจิ้มฟน จากนั้นชุบน้ําอุน ที่ผสมไวแลวนําไปเช็ดทุกซอกทุกมุม ของแวนตาใหทวั่
2. หากแวนตาขุน มัว ขณะกําลังทําอาหาร โดยมีสาเหตุมาจากควันอาหาร ควันไฟหรือ
ควันไอน้ํา ใหลางแวนตาดวยน้ําผสมสบูหรือน้ํายาลางจาน แลวจึงลางดวยน้าํ สะอาดอีกครั้ง จากนัน้
ใชผาซามัวรหรือผาสักหลาดเช็ดใหแหง
3. สวนแวนตาที่มีไอน้ําจับ ขณะที่อากาศหนาว หรือเย็นจัดนั้นใหใชน้ําสบูลางสัปดาห
ละครั้ง
ที่มา :
http://sakid.com/2008/09/22/8471/
แวนตา บอกนิสัย
แวนตากรอบดํา
คุณหวังแสดงลักษณะที่หนักแนนตอผูคน คุณมักแสดงใหผูคนเห็นวาคุณรักประเพณีซึ่ง
สืบทอดมาแตโบราณ คุณเปนคนหลงตัวเอง คุณมีความสุภาพเรียบรอยตอเพื่อนฝูงพวกเขาก็ยอมรับ
คุณพอสมควร..แตวามิตรภาพของพวกคุณไมลึกซึ้ง
แวนตากรอบทอง
ขณะที่ผูคนมองคุณ คุณหวังอยากใหพวกเขามีความรูสึกวาคุณคือผูคงแกเรียนที่มีความ
สุภาพเรียบรอย คุณสนใจบุคลิกภายนอกของตนเองเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะขณะที่คุณนัดเพื่อนๆ คุณ
จะตองแตงกายดีเยี่ยม ขณะเดียวกันระหวางพูดคุยกับเพื่อน คุณจะแอบแนะนําตนเองวาคือผูอยูใน
ครอบครัวที่มีฐานะ คุณชอบแสดงความคิดเห็นพิเศษบางอยางเพื่อแสดงวาตนเองไมเหมือนใคร
แวนตาซอนรูป
คุณไมขอความรักหรือรับรักใครงายๆ คุณตองดูใหแนชัดวาตองเขากันไดทั้งจิตใจและ
บุคลิกภายนอก จึงจะคิดตริตรองถึงเรื่องความรัก ทางดานการเลือกคบเพื่อน คุณคิดวาหากความคิด

98
ไมตรงกันก็ยากที่จะคบหากัน ดวยเหตุนี้ นอกจากฝายตรงขามมีคานิยมเชนเดียวกับคุณ มิเชนนั้น
คุณจะไมคิดที่จะคบเขาเปนเพื่อน
แวนตาไมมีกรอบ
เมื่อเผชิญปญหาคุณสามารถคิดตริตรองและแกไขปญหาได คุณคิดวาตนเองคือผูใชกล
อุบายเกง ดวยเหตุนี้ขณะไปมาหาสูกับผูคน แมวาฝายตรงขามจะไมมีเลหเหลี่ยม คุณก็จะเชื่อมตอกับ
เขาดวยความระมัดระวัง ไมพูดความในใจของคุณออกมาตรงๆ
แวนตากันแดด
คุณคือคนไมซอื่ สัตยสุจริต คุณไมยอมมองผูคนดวยใบหนาที่แทจริง ดวยเหตุนี้ ผูคนซึ่ง
เขาใจคุณจริงๆจึงมีนอยมาก และที่มองเห็นนั้นเปนเพียงผิวเผินของคุณ
แวนตาแบบนักบิน
คุณชอบใหผูอื่นมีความรูสึกลึกซึ้ง ลึกจนมิอาจคาดคะเน แตความจริงแลว ผูคนซึ่งอยู
รวมกับคุณนานหนอยตางทราบวา ที่จริงคุณคือคนตรงไปตรงมา ความรูสึกลี้ลับที่คณมีอยูเปนการ
สรางขึ้นมาทั้งนั้น มนุษยสัมพันธของคุณต็มไปดวยความขัดแยง การปฏิบัติตอเพื่อนสนิท บางครั้ง
คุณก็ทํารายฝายตรงขามอยางไมมีสาเหตุ แตหลังจากเกิดเรื่องแลว คุณก็ใชคาเสียหายใหจนเกินไป
ทําจนผูคนงงไปหมด
แวนตากรอบสี
คุณกลัวความเหงา แตละวันตารางเวลาของคุณจะมีรายการเต็มไปหมด สิ่งของหรือของ
เลนที่วางตลาดใหมๆ คุณจะตองเปนลูกคารายแรก คุณชอบใหผูอื่นคิดวาคุณคือผูเขาใจชีวิตเขาใจหา
ความสุข และเปนคนทันสมัย
ที่มา :
http://women.kapook.com/horo00058/
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อยากซื้อแวนกันแดด แตเลือกไมเปน ทําไงดี...
วิธีการเลือกซื้อแวนตาแตละชนิดนั้น หลักงายๆ เลยคือตองสวมใส แลวสบายตาคะ
รองลงมานั่นคือเลือกแบบใหเหมาะกับใบหนา และถาจะใหดี ไหนๆซื้อแลวก็เลือกใหเขากับเทรนด
หนอยก็เวิรคคะ
สวนเคล็ดลับในการเลือกซื้อแวนมีดังนี้คะ
ุ ภาพดี ตองเปนเลนสชนิดที่สามารถกันแสง UVA และ UVB ไดอยาง
1. แวนที่มีคณ
นอย ไมต่ํากวา 75 % ขึ้นไปคะ
2. ถาคุณอยากเลือกแวนที่เลนสเปนสี อยางพวกแวนตากันแดด ควรเลือกใช สีโทน
น้ําตาล เทา หรือเขียวคะ เพราะสีพวกนี้เปนสีที่สามารถมองเห็นแสงธรรมชาติไดไมผิดเพี้ยนนัก แต
ถาเปนสีแดง น้ําเงิน เหลือง อาจทําใหคณ
ุ ตาลายได ถาใสนานๆ และยังอาจเกิดอันตรายตอดวงตาได
นะคะ
3. ลองสวมแวนกันแดด แลวสองกระจกดู ถายังมองเห็นดวงตาของตัวเองอยู แสดงวา
เลนสอาจจะกรองแสงไดไมดีพอคะ
4. สุดทาย ไหนๆ ก็จะซื้อแลว อยาเลือกซื้อแวนตาราคาถูกคะ เพราะคุณภาพของมันไม
ดี และที่สําคัญยังใชไดไมนานดวย เลือกแบบที่ดี มีคุณภาพดีกวาคะ เพราะดวงตา เปนสวนที่คณ
ุ
ควรใหความสําคัญมากที่สุด ควรดูแลถนอมใหมากคะ
ที่มา :
http://women.mthai.com/views_Beauty-Tip-Trick_11_44_16667_1.women
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การเลือกชนิดของเลนส
(ดร.ปฐมา เชิดชูเกียรติสกุล)
เมื่อเราทราบลักษณะของสายตาเบื้องตนไปแลว ทีนี้เราจะมาดูวาเราจะแกไขสายตา
นั้นๆ ดวยเลนสแวนตา เรามีเลนสแวนตาชนิดใดใหเลือกใชงานบาง และมีคุณสมบัติขอดีขอเสีย
อยางไรบาง
ขั้นแรกเราจะแบงเลนสออกเปนเลนสชั้นเดียว(single vision) และเลนสสองชั้น(bifocal
lenses)หรือเลนสหลายชั้น(progressive lenses) ตามสาเหตุของการเกิดสายตา นั่นคือ สายตาสั้น,
สายตายาว, สายตาเอียง ที่เกิดจากวัตถุระยะไกลเมื่อผานกระจกตา(cornea) และเลนสตา(crystalline
lens)แลว ภาพไมโฟกัสหรือตกบนจอประสาทตาพอดี ไมวาภาพจะตกกอนหรือตกหลังจอประสาท
ตาเปนเหตุใหเรามองเห็นไมชัดเจนโดย ไมไดมีปญหากับระบบปรับโฟกัสอัตโนมัติหรือที่เรา
เรียกวา accommodation เราก็จะใชเลนสชั้นเดียว(single vision) ใน กรณีที่มีปญหาสายตาสั้น,
สายตายาว, สายตาเอียง หรือแมแตมองไกลมีสายตาปกติแตมีปญหาระบบปรับโฟกัสอัติโนมัติ
ทํา งานไมป กติ ซึ่ ง จะมี ผลทํ า ให เราอ า นหนังสือ ระยะใกลไ มชัด ซึ่ง โดยปกติปญหาระบบปรับ
โฟกั ส อั ติ โ นมั ติ ห รื อ accommodation นี้ มั ก จะเริ่ ม มี ป ญ หาในคนที่ อ ายุ ป ระมาณ 40 ป ขึ้ น ไป ก็
สามารถใชเลนสสองชั้น(bifocal lenses)หรือเลนสหลายชั้น(progressive lenses) เพื่อแกไขสายตาที่
แตกตางกันในระยะไกลและระยะใกลได
เมื่อเราทราบวาเราตองการใชเลนสชั้นเดียว(single vision) เลนสสองชั้น(bifocal lenses)
หรือเลนสหลายชั้น(progressive lenses)แลวตอมาเราก็มาเลือกชนิดของวัสดุที่นํามาทําเลนส โดย
หลักๆ ก็จะแบงเปนเลนสพลาสติกและเลนสกระจก การที่เราจะเลือกวัสดุของเลนสนั้นสิ่งที่เราจะ
คํานึงถึงคือ คาสายตามากนอยแคไหน, น้ําหนักของเลนส, ความทนทานตอการกระแทกของเลนส
ปจจัยที่ใชในการเปรียบเทียบวัสดุของเลนสไดแก คาดัชนีหักเหของเลนส(refractive index), ความ
หนาของเลนส, คา Abbe value, คาความทนทานตอการกระแทก
ความหนาของเลนสขึ้นอยูกับวัสดุที่นํามาทําเลนส ถาวัสดุนั้นมีคาดัชนีหักเหของเลนส
(refractive index)สูงก็จะสามารถทําเลนสไดบางกวาในเลนสที่ใชวัสดุที่มีคาดัชนีหักเหของเลนส
(refractive index)ต่ํากวาในคาสายตาที่เทากัน ในกรณีที่คาดัชนีหักเหของเลนส(refractive index)
เทากัน โครงสรางของเลนสก็มีผลตอความหนาของเลนส เลนสทั่วไปผิวของเลนสจะเปนแบบ
spherical เมื่อเปรียบเทียบกับเลนสที่มีโครงสรางแบบ aspheric เลนสที่เปน aspheric สามารถทํา
เลนสไดบางกวา
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ชนิดของวัสดุที่นํามาทําเลนส
วัสดุที่นํามาทําเลนส ปจจุบันมีมากมายหลากหลาย มี ใหเลือกเพิ่มขึ้นกวาเมื่อสมัยกอน
มากนั ก และยิ่ ง จะมากขึ้ น ไปอี ก ในอนาคต ฉะนั้ น การที่ เ ราจะเลื อ กใช เ ลนส ช นิ ด ใดควรจะรู
คุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ ดวย เพื่อเลือกใหเหมาะสมกับความตองการของผูใชแวนตา เลนสแวนตา
ทั่วไปเรามักจะแบงเปนเลนสกระจกและเลนสพลาสติก
เลนสกระจก(crown glass)
วัสดุที่ใชทําแวนตามาตั้งแตในอดีตเปนรอยปไดแก เลนสกระจก กระจกเปนวัสดุที่ทํา
เลนสแวนตาไดดีเนื่องจากทนรอยขีดขวนไดดี และไมเปลี่ยนหรือเสียรูปทรงตามสภาวะแวดลอม
ขอเสียของเลนสกระจกคือ มีน้ําหนักมากและไมทนตอแรงกระแทกทําใหตกแตกได เลนสกระจก
ใสทั่วไปทําจากกระจกที่เรียกวา crown glass และมีดัชนีหักเหของเลนส(refractive index) เทากับ
1.523 และเลนสกระจกนี้มีคา chromatic aberration ต่ํา
กระจกไฮอินเด็กซ(high-index glass) เปนเลนสกระจกที่มีดัชนีหักเหของเลนส
(refractive index)สูงกวากระจกธรรมดา ทําใหคาสายตาสูงๆ ที่มีความหนาของเลนสมากสามารถ
ลดความหนาของเลนสแวนตาลงได กระจกที่มีดัชนีหักเห 1.6 มีใหเลือกใชทั้งที่มีโครงสรางเลนส
เปน spherical และ aspheric และมีทั้งเลนสชั้นเดียว(single vision) และเลนสหลายชั้น(progressive
lenses) นอกจากนี้ยังมีกระจกที่มีดัชนีหักเห 1.70 และ 1.90 สําหรับเลนสชั้นเดียว(single vision)ดวย
แตวากระจกที่มีดัชนีหักเหสูงก็จะมีน้ําหนักมากกวากระจก crown glass ที่ปริมาตรเทากัน ทําใหตอง
ขัดเลนสใหบางเพื่อใหน้ําหนักเบาแตตองหนาพอที่จะไมแตกงายเกินไป ทําใหกระจกไฮอินเด็กซ
(high-index glass)นี้เหมาะกับคาสายตาที่สูงเพื่อใหไดเลนสที่เบาและบางกวากระจก crown glass
และทนทานเพียงพอตอการใชงาน กระจกไฮอินเด็กซ(high-index glass)ทั่วไปมีคา Abbe values
ใกลเคียงกับเลนส polycarbonate ซึ่งต่ํากวา crownglass คา chromatic aberration เราวัดในรูปแบบ
ของ Abbe value ถาคา Abbe value ต่ํากวา คา chromatic aberration จะสูงกวา chromatic aberration
สูงจะทําใหเกิดการแตกสีของแสง ณ ที่ขอบเลนส เชนถาเรามองผานขอบของเลนสไปยังสิ่งของที่
เปนขอบขาวดําตัดกัน เราอาจจะเห็นขอบขาวดํานั้นไมชัดเจน เห็นเปนสีรุงที่ขอบขาวดํานั้น แตวา
ปญหานี้เราสามารถแกไขใหลดลงจนไมเปนปญหาได ถาเราประกอบแวนไดใหอยูในตําแหนงที่
พอดี Dewalt DPG59-115C Reinforcer Rx-Bifocal 1.5 Clear Lens High Performance Protective
Safety Glasses with Rubber Temples and Protective Eyeglass Sleeve
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เลนสพลาสติก (CR-39)
โดยทั่ ว ไปวั ส ดุ ที่ ใ ช ทํ า เลนส พ ลาสติ ก คื อ CR-39 CR-39 ได ถู ก พั ฒ นาขึ้ น โดย PPG
Industries “CR” ยอมาจาก Columbia Resin และเลข 39 หมายถึงชนิดของ Columbia Resin ที่ใช แต
ก อ นเลนส CR-39 ใช ทํ า เลนส โ ดยไม มี ก ารเคลื อ บผิ ว ป อ งกั น รอยเลยแต ป จ จุ บั น เลนส CR-39
สามารถเคลือบผิวปองกันรอยขีดขวนดวย ทําใหเลนส CR-39 ทนตอการเปนรอยมากขึ้น เลนส
พลาสติกมีน้ําหนักประมารครึ่งหนึ่งของเลนสกระจก crown glass และเลนส CR-39 ทนตอการ
กระแทกของวัสดุที่มีคมและกระแทกดวยความเร็วไดดีกวาเลนสกระจก ความทนทานตอการ
กระแทกของเลนสพลาสติกนั้นขึ้นอยูกับวัสดุที่นํามาใชทําเลนสพลาสติกชนิดนั้นๆ ดวย
เลนสพลาสติกไฮอินเด็กซ(high-index plastics) เลนสพลาสติก CR-39 มีคาดัชนีหักเห
ของเลนส(refractive index)ประมาณ 1.489 เปนคาดัชนีหักเหที่ต่ําที่สุดที่ใชในการทําเลนสแวนตา
สําหรับเลนสสายตาสั้น(เลนสที่มีคาเปนลบ)ของคาสายตาที่เทากันและมีความหนาตรงกลางเลนส
เทากัน เลนสที่มีดัชนีหักเหของเลนส(refractive index)สูงกวาจะทําใหขอบของเลนสบางกวา เลนส
พลาสติกไฮอินเด็กซจึงทําใหไดเลนสแวนตาที่บางกวาและเบากวาเลนสพลาสติก CR-39 เลนส
พลาสติกไฮอินเด็กซมีหลากหลายวัสดุใหเลือกใชงาน ฉะนั้นเมื่อเลือกเลนสพลาสติกไฮอินเด็กซจึง
ไมควรดูแตคาดัชนีหักเหของ เลนสเทานั้น ควรดูคุณสมบัติอื่นประกอบดวยเชน ความเบา, ความ
ทนทานตอการกระแทก, ความหนาของขอบเลนสเมื่อเสร็จแลว, คา Abbe value เลนสพลาสติกไฮ
อินเด็กซมีใหเลือกใชทั้งดัชนีหักเหของเลนส(refractive index) 1.6, 1.67, 1.70, 1.74 และ 1.76
รังสีอุลตราไวโอเล็ต(รังสี UV)
เมื่อ เราเลือกชนิดของเลนส, วัสดุของเลนสที่เราจะใชงานไดแลว สิ่งที่ยังตองคํานึงถึง
อีกก็คือ เลนสนั้นปกปองดวงตาและชวยในการมองเห็นของเรามากนอยแคไหน แสงที่เราเห็นอยู
ทั่วไปนั้นมีสวนที่ชวยใหเรามองเห็นและมีสวนที่เปน อันตรายตอดวงตาของเรา ชวงของคลื่นแสงที่
คนเรามองเห็นจะอยูในชวงคลื่นความถี่ 380 nm ถึง 760 nm สวนคลื่นรังสีอุลตราไวโอเล็ตจะอยู
ในชวงคลื่นความถี่ต่ํากวา 400 nm ซึ่งประกอบดวย UVA, UVB, UVC รังสีอุลตราไวโอเล็ตนี้จะถูก
ดูดซับโดยกระจกตา(cornea), เยื่อบุตาขาว(conjunctiva), เลนสตา(crystalline lens) กอนที่จะถึงจอ
ประสาทตา ฉะนั้นถาเราตองอยูในที่มีรังสีUVมากเปนเวลานานก็จะทําใหเกิดอาการตาอักเสบจาก
รังสีUVได หรือในกรณีที่ไดรับรังสีUV สะสมตอเนื่องเปนเวลานาน ก็จะทําใหเกิดตอกระจกได
ดังนั้นการที่เราจะเลือกเลนสแวนตามาใชงานเราควรคํานึงถึงความสามารถในการปองกันรังสีUV
ของเลนส ดว ย ซึ่ ง เลนส บ างชนิด จะต อ งสั่ ง เพิ่ม เติม เพื่ อใหกัน รั ง สีUVได แต เ ลนสบ างชนิ ด ก็ มี
คุณสมบัติปองกันรังสีUVในตัวของมันเอง
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การเคลือบผิวเลนส
เลนส แวนตานั้นมีการเคลือบผิวหลายชนิดเพื่อเพิ่มคุณสมบัติใหกับเลนสแวนตาให
ผูใชสามารถใชงานไดทนทานและสบายตามากยิ่งขึ้น ซึ่งการเคลือบผิวเลนสแตละอยางนั้นขึ้นอยู
กับชนิดของเลนสดวย
Scratch-Resistant Coatings
เนื่อง จากเลนสพ ลาสติกมีโอกาสเกิดรอยขีด ขวนไดง ายกวาเลนสก ระจก ผู ผลิตจึง
พัฒนาขั้นตอนการเคลือบผิวพลาสติกขึ้นเพื่อใหผิวของเลนสพลาสติก แข็งขึ้นและทนตอการขีด
ขวนไดมากขึ้น การเคลือบผิวเลนสปองกันการขีดขวน Scratch-Resistant Coating หรืออาจเรียกอีก
อยางวา การเคลือบผิวแข็ง Hard Coating
Antireflection Coatings
การเคลือบผิว AR เปนการเคลือบชั้นบางใสบนผิวเลนส จุด ประสงคในการเคลือบเพื่อ
ลดการสะทอนที่ไมตองการบนผิวเลนส และเพิ่มปริมาณของแสงที่ผานเลนสเขาสูตามากขึ้น(การที่
แสงสะทอนกลับมาก เทากับเปอรเซ็นตของแสงที่ผานเลนสก็จะลดลง) เปอรเซ็นตการสะทอนกลับ
ของแสงบนผิวเลนสขึ้นอยูกับดัชนีหักเหของเลนส ถาเลนสมีคาดัชนีหักเหของแสงมาก เปอรเซ็นต
การสะทอนกลับของแสงบนผิวเลนสก็มากตามไปดวย ดวยเหตุนี้เลนสไฮอินเด็กซทั้งหลายจึงควร
เคลือบ antireflection coating เพื่อลดแสงสะทอนที่นารําคาญเหลานี้
Mirror Coating
เปนการเคลือบผิวหนาของเลนสใหมีคุณสมบัติเหมือนกระจกเงา ทําใหบุคคลภายนอก
ไมสามารถเห็นตาของผูสวมใสแวนได จะเห็นเลนสเปนเหมือนกระจกเงาสะทอนภาพของผูที่มอง
เขามา แตผูสวมใสแวนสามารถมองผานเลนสไดเหมือนปกติ การทํา mirror coating นิยมทํารวมกับ
การทําสีเลนสเพื่อใชเปนแวนกันแดดปกปองดวงตาจากแสงแดด เพราะการทํา mirror coating เพียง
อยางเดียวไมสามารถสะทอนแสงเพื่อปองกันแดดไดเพียงพอ
The Photochromics lenses
เลนสแวนตาที่เราใชงานนั้นนอกจากเลนสใส หรือเลนสที่ทําสีแลวยังมีเลนสอีกชนิด
หนึ่งที่เราเรียกวา Photochromics lenses คือเลนสที่เปลี่ยนความเขมของสีเลนสเมื่อโดนแสงแดด ซึ่ง
มีทั้งเลนสกระจกและเลนสพลาสติกใหเลือกใช และการเปลี่ยนสีความเขมของเลนสขึ้นอยูกับแสง
UV ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนสีของเลนสมากที่สุดขึ้นอยูกับความเขมของแสง ยิ่งแสงแดดแรง
มากเลนสยิ่งเขมมาก และ ปจจัยที่มีผลตอความเขมรองลงมาไดแกอุณหภูมิ เมื่อเปรียบเทียบในที่ที่มี
อุณหภูมิสูงกวาเลนสจะเปลี่ยนสีไดไมเขมเทา ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ํากวา Photochromics lenses ไม
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เหมาะกับการใชงานที่มีจุดประสงคตองการใชเปนแวนกันแดดในการขับรถยนต เนื่องจากเวลาที่นั่ง
อยูในรถยนตตัวเลนสไมโดนแสงแดดทําใหเเลนสไมเปลี่ยนสีเขมขึ้น
ที่มา :
http://www.kubargame.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8
%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E
0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9
9%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7

คอนแทคเลนส
(ศูนยขอมูลสุขภาพกรุงเทพฯ)
เลนสสัมผัสหรือที่เราเรียกกันทับศัพทงายๆ วา คอนแทคเลนสนั้น เปนวิวัฒนาการทาง
จักษุวิทยาที่นํามาใชแทนแวนตา ชวยแกปญหาและขจัดความรําคาญของการใชแวนตา เสริมสราง
บุคลิกใหผูที่มีสายตาผิดปกติใหมีความสวยงามเหมือนธรรมชาติ ไมมีรองรอยของแวนตา และทํา
ใหการมองเห็นภาพไดชัดเจน เสมือนตาปกติโดยไมตองใชแวนตา บางครั้งทําใหสะดวกและ
ปลอดภัยในขณะที่เลนกีฬาแทนการใสแวนตา
เลนสสัมผัส
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. คอนแทคเลนสชนิดแข็ง หรือ Hard Contact Lens เปนเลนสที่ทําดวยพลาสติกแข็ง
น้ําซึมผานไมไดเลย
2. เลนสชนิดนิ่ม เปนเลนสที่ทําดวยพลาสติกที่สามารถอมน้ําได ตั้งแต 35 ถึง 65
เปอรเซ็นต จึงทําใหนิ่มมีรูเล็กๆ และน้ําซึมผานได ชวยใหออกซิเจนสามารถละลายผานเขาไปถึง
กระจกตาไดสะดวกขึ้น แตก็มีผลเลียที่เลนสชนิดนี้ จะจับเอาโปรตีน เยื่อเมือก เกลือแร และอนุภาค
ตางๆ ที่มีอยูในน้ําตาเขาไวในตัวเลนส ทําใหเลนสสกปรกงาย เปนฝา ชํารุดเกิดอาการแพและระคาย
เคืองตาได จึงตองคอยระวังรักษาอยางดี หมั่นทําความสะอาดโดยการใชระบบความรอนทําความ
สะอาด หรือใชน้ํายาแชทําความสะอาดแทนความรอน
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การเลือกซื้อคอนแทคเลนส
คนเราแตละคน แตกตางกัน บางคน ตาโต บางคนตาเล็ก ตาโปน ตาลึก ไมเหมือนกัน
คอนแทคเลนสที่ดีควร พอดีกับตาคนคนนั้น ทั้ง สายตา และกระชับตาดี
เลนสที่กําลังสายตาพอดี จะทําใหทานเห็นไดชัดเจน สบายตา ไมตองเพง แตถาใสเลนส
แลวรูสึกวา เดี๋ยวชัดเดี๋ยวไมชัด แสดงวา เลนสชิ้นนั้นไมกระชับพอดีตา ลองทดลองดวยตัวเองแบบ
งายๆ ถาทานใสเลนสอยูใหหลับตาลง เมื่อลืมตาขึ้น ถาภาพมัวแลวคอยๆ ชัดขึ้น ก็แสดงวาเลนสที่
ใสอยูนั้น หลวมเกินไป แตในทางกลับกัน ถาลืมตาขึ้น ภาพคมชัด แลวคอยๆ มัวลง ตองกระพริบตา
บอยๆ ถึงชัดขึ้น มักเกิดจากเลนสคับเกินไป อาจตองใชเลนสที่หลวมกวานั้น โดยสวนมากผูบริโภค
สวนใหญเขาใจวา Contact Lens เปน Free Size
การเริ่มตนใชเลนสอยางถูกวิธี
ควรบอกจักษุแพทย เปนผูเลือกเลนสที่นาจะเหมาะสมกับคุณ
• บอกความตองการของคุณใหชัดเจนวา ตองการใชเลนสอะไร
• เอาเลนสนิ่มหรือแข็ง อยากใหชัดมากๆ หรือเอาสบายๆ เขาไว
• อยากใสเลนสทุกวันหรือเฉพาะวันตีกอลฟ
• เอาแบบเปลี่ยนรายวัน หรือเอาแบบประหยัด
• ถาคุณเปนคนแพงาย ก็บอกไปดวย
• งานอาชีพของคุณ ถาเปนคอมพิวเตอร เปนพนักงานบนเครื่องบิน เปนศัลยแพทย มี
ขอพิจารณา ขอระวังในการ เลือกเลนสเหมือนกัน
คุณหมอจะใหคุณลองคอนแทคเลนสที่เลือกไว ประเมินผลเบื้องตนถาพอดี ก็ให
กลับไปใชชีวติ ประจําวันสัก 2-3 วัน แลวนัดกลับมาตรวจอีกครั้งใหแนใจวาเลนสพอดี แตพอไปใส
ทํางาน เมื่อตาแหงเลนสหลวมลง เมื่อทุกอยางเรียบรอยคุณควรขอใบ Prescription จากคุณหมอ เพื่อ
สั่งซื้อเลนสในคราวตอๆ ไป ซึ่งอาจซื้อตามรานคา หรือเดีย๋ วนี้สั้งทําทาง Internet ก็ได
เมื่อไดเลนสมา ควรตรวจสอบที่ขางกลองวา ตรงกับใน Prescrition หรือไม ซึ่ง
ประกอบดวย
• Lens Power สั้นยาว เอียง เทาไร
• Base Curve ซึ่งยอวา B.C. หมายถึง ความคับหลวมของเลนส
• Diameter หรืเสนผานศูนยกลาง
•
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เลนสตางยี่หอที่กําลังเทากัน มี Base curve เทากัน อาจจะใสไมพอดีเหมือนเดิม ถาใส
เลนสอะไรพอดีแลว ควรใชแบบเดิมตลอด ไมควรเปลี่ยนบอยๆ
หลายคนใชคอนแทคเลนสไปเรื่อยๆ โดยไมเคยมาพบแพทยเลย ลองคิดดูนะครับ การ
ใชคอนแทคเลนสตองเสียเงินอยางต่ํา ปละ 4- 5 พันบาทอยูแลว แถมการใชที่ไมถูกตองยังเสี่ยงกับ
สุขภาพตาได การใหคุณหมอชวยเลือกเลนสให คุณจะมั่นใจวา คุณจะใชเงินของคุณอยางคุมคา ได
ดวงตาที่มีสุขภาพ
ขอสําคัญควรรู
ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนใสหรือถอดเลนส
• อยาใชยาหยอดตาทุกชนิดขณะใสเลนส
• ควรถอดเลนสกอนนอนทุกคืน
• อยาใสเลนสขณะตาอักเสบ หรือถามีอาการผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นควรรีบปรึกษาจักษุ
แพทยและปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด
•

ที่มา :
"http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B
9%81%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E
0%B9%8C"
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งานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดเคยศึกษาไว
(อโนชา เขียวลงยา)
จากผลการศึกษาปจจัยสวนผสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อแวนตาของ
รานคาแวนตาเชนสโตร ของผูบริโภคในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร
ผูซื้อใหความสําคัญในระดับมากใน5ปจจัยไดแก ดานบุคคล,ดานชองทางจัดจําหนาย
,ดานกระบวนการ,ดานราคา,ดานผลิตภัณฑตามลําดับ โดยใหความสําคัญระดับปานกลางใน2ปจจัย
ไดแกดานกายภาพและดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ผู ซื้ อ ให ค วามสํ า คั ญ มากในคุ ณ ภาพของสิ น ค า เป น หลั ก โดยเฉพาะสิ น ค า แว น ตา
สอดคลองกับการศึกษาของนงลักษณ ขุนธรรมรักษ(2546) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่ผลตอการเลือกซื้อ
แวนตาในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ซึ่งผลการศึกษาพบวาผูซื้อใหความสําคัญอันดับแรกคือ
คุณภาพสินคาที่ไดมาตรฐาน
ปจจัยดานราคา
ผูซื้อใหความสําคัญมากกับราคา ในเรื่องปายแสดงราคาที่ชัดเจนแตกตางจากการศึกษา
ของโชติกา ตันติวัฒนกุลชัย (2546) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยการศึกษาพบวาผูซื้อใหความสําคัญกับราคาที่สอดคลอง
กับคุณภาพ และยังแตกตางกับการศึกษาของนงลักษณ ขุนธรรมรักษ(2546) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่
ผลตอการเลือกซื้อแวนตาในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมาและการศึกษาของน้ําฝน ชุมวงศ( 2546)
ที่ศึกษาเรื่ องปจจั ยที่ มีอิทธิพลตอการตัด สินใจซื้อคอนแทคเลนสของประชากรในเขตเทศบาล
อุดรธานี โดยผลการศึกษาใหความสําคัญกับความเหมาะสมของราคา
ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย
ผูซื้อใหความสําคัญในเรื่องความสะดวกในการเดินทาง สอดคลองกับการศึกษาของนง
ลักษณ ขุนธรรมลักษณ(2546)ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่ผลตอการเลือกซื้อแวนตาในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ผูซื้อใหความสําคัญในเรื่องความสะดวกในการเดินทาง สอดคลองกับการศึกษาของ
น้ําฝน ชุมวงศ( 2546)ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนสของประชากร
ในเขตเทศบาลอุดรธานี ผูซื้อใหความสําคัญในความสะดวกในการหาสถานที่ซื้อ
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ลูกคาใหความสําคัญสวนลดพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของน้ําฝน ชุมวงศ( 2546)
ที่ศึกษาเรื่องปจจั ยที่ มีอิทธิพลตอการตัด สินใจซื้อคอนแทคเลนสของประชากรในเขตเทศบาล
อุดรธานี ผูซื้อใหความสําคัญในเรื่องสวนลดพิเศษ
ปจจัยดานบุคคล
ลูกคาใหความสําคัญมากกับความสามารถในการตรวจวัดสายตาของพนักงาน
ปจจัยดานกระบวนการ
ลูกคาใหความสําคัญความถูกตองในการคิดเงิน
ปจจัยดานกายภาพ
หองตรวจวัดสายตาไดมาตรฐาน
และยังพบวาลูกคาที่ซื้อแวนตาจากรานเชนสโตรในเขตกรุงเทพมหานครกวารอยละ86
ซื้อแวนตาตอครั้งราคาไมเกิน 6,000 บาท และยังพบวา การจัดเก็บฐานขอมูลของลูกคาในแตละกลุม
นั้นมีสวนสําคัญมาก เพราะความแตกตางของอาชีพ รายไดและจํานวนเงินในการซื้อแวนตาแตละ
ครั้งจะให ยังใหผลการศึกษาที่แตกตางกันเชน ความนิยมในสินคาที่มียี่หอ การใหความสําคัญใน
ดานราคา,ชวงเวลาการเปดใหบริการของรานคา,การจัดรายการลดราคาสินคา ,การออกงานแสดง
สินคา, การแถมสินคา ,ความสามารถในการตรวจวัดสายตาของพนักงาน และหองตรวจวัดสายตาที่
เปนสัดสวนไดมาตรฐานเปนตน
โดยจากงานวิจัยที่กลาวขางตนสามารถสรุปผล ที่ผูซื้อใหความสําคัญ โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญจากมากไปนอย
สําหรับปจจัยสวนผสมการตลาดไดดังนี้
ดานบุคคล
ความสามารถในการตรวจวัดสายตา
ดานชองทางจัดจําหนาย
ความสะดวกในการเดินทาง
ดานกระบวนการ
ความถูกตองในการคิดเงิน
ดานราคา
ปายแสดงราคาชัดเจน เหมาะสมกับคุณภาพ
ดานผลิตภัณฑ
สินคามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
ดานกายภาพ
หองตรวจวัดสายตาไดมาตรฐาน
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ดานการสงเสริมการตลาด

มีสวนลดพิเศษ

ตนทุนของเงินทุน
เอกชนแหออกหุนกู ชูดอกเบี้ยลอใจ 5-7% สมาคมตราสารหนี้คาดทั้งปทะลุ 2.2 แสนลาน
“ขณะนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 5 ป ลดเหลือเพียง 2.47% อายุ 10 ป 3.44%สวนความ
กังวลในการลงทุนหุนกูเอกชนก็เริ่มคลี่คลายดีขึ้น เห็นไดจากเครดิตสเปรด (สวนชดเชยความเสี่ยง)
ที่เริ่มปรับตัวลดลง เชน เครดิตสเปรดหุนกูเอกชน ความนาเชื่อถือ AAA อายุ 5 ป เมื่อ 15 ม.ค.ที่ผาน
มา ลดลงเหลือ 1.20% จาก 1.32% เมื่อสิ้นปที่แลว
เริ่มขยับจากพันธบัตร สู หุนกู “ประเสริฐ ขนมธรรมชัย”
“ดอกเบี้ยระยะยาว อัตราผลตอบแทนเริ่มขยับเพิ่มขึ้นในชวงหลายเดือนที่ผานมาจากการ
คาดการณตอปริมาณพันธบัตรรัฐบาลจํานวนมากที่รัฐจะออกมาในชวง 2-3 ปขางหนา เรามองวา
เศรษฐกิจประเทศไทยในปนี้จะเติบโต (-3) - (-5)% และจะฟนตัวมาเปนบวกไดในป 2010 แตก็คง
ไมแรงดังนั้นตัวเศรษฐกิจของประเทศไมใชปจจัยหลักที่ทําใหอัตราดอกเบี้ยขึ้น และปริมาณซัพ
พลายของพันธบัตรรัฐบาลจํานวนมากที่จะมีออกมานั้นจะทําใหราคาพันธบัตรระยะยาวปรับตัวลง
เนื่องมาจากอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นดังนั้นนักลงทุนจะหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลไดคอนขางยาก” การลงทุนในหุนกูเอกชนยังคงเปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่ดี
ในขณะที่ ค วามเสี่ ย งไม ม ากนั ก จึ ง น า จะเป น ก า วแรกของนั ก ลงทุ น ที่ จ ะขยั บ ออกมาลงทุ น ใน
สินทรัพยเสี่ยง จากขอมูลพบวาปจจุบัน (30 มิ.ย.2552) หุนกูที่มีเครดิตเรทติ้ง AAA อายุนอยกวา 3 ป
มีสวนชดเชยความเสี่ยงของหุนกูที่สูงกวาพันธบัตรรัฐบาล (Spread) ประมาณ 0.41% จากชวง
ปลายป 2008 ที่เคยขึ้นไปสูงถึง 1.19% และเริ่มลดลงมาอยูที่ระดับ 0.91% เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2552
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การวิเคราะหอุตสาหกรรมการแขงขัน
"หอแวนกรุป" มั่นใจธุรกิจแวนตาโตตอเนื่อง ประกาศจัดกิจกรรมเชิงรุก ยอมรับสภาพ
โคงแรกตัวเลขไมสวย ผลพวงจากกําลังซื้อสะดุด พรอมจับตาสถานการณอยางใกลชิด เดินหนา
ขยายสาขาอีกไมต่ํากวา10 แหงเผยสาขาในสิงคโปร- มาเลเซียเวิรกเล็งลงทุนผุดสาขาเพิ่ม
นายภาคีกลาวตอไปวา อยางไรก็ตาม สวนการขยายสาขาหลักๆ ในปนี้วา หลักๆ จะเปน
แบรนดหอแวน โดยตั้งเปาจะเปดเพิ่มอีกประมาณ 10 สาขา สวนแบรนดเบ็ตเตอรวิชั่นที่เนนกลุม
ลูกคาระดับบนและสินคาสวนใหญเปนแวนตาแฟชั่นนั้น ยังไมมีแผนจะขยายเพิ่ม จากปจจุบันที่มี
อยูเพียง 7 สาขาเทานั้น ซึ่งจะทําใหบริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 101 สาขา
แวนกรุงไทย-KT Optic ทุมงบ 50 ลานบาทสวนกระแสเศรษฐกิจซบเซา เดินหนาเปด
Flag Ship Store รานแวนตาครบวงจรแหงแรก ยึดทําเลทองฟวเจอร พารค รังสิต สาขาตนแบบ กอน
ขยายสู ซีคอนสแควรตั้งเปาโกยยอดขายปนี้880ลานบาท
นายชัชวาลย วณิชไพสิฐ ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท ดีพลัส คอรปอเรชั่น จํากัด
ผูบริหารราน แวนกรุงไทย -KT Optic เปดเผยวา บริษัทฯมีแผนบุกตลาดรานแวนตาอยางจริงจัง
โดยเตรียมขยายสาขาใหม 18 แหงปนี้ เปนสาขาปกติ 16 แหง และสาขาขนาดใหญในรูปแบบ Flag
Ship Store (แฟลกชิปสโตร)2แหงรวมถึงปรับปรุงสาขาเกาใหมีรูปลักษณทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายระดับกลางถึงบนดวยงบลงทุนรวม50 ลานบาท
สําหรับรูปแบบรานแวนตากรุงไทย ไดปรับปรุงใหแตกตางจากรานแวนตาทั่วไป โดย
แยกโซนจัดวางสินคา พรอมบริการครบวงจร นายชัชวาล กลาวตอวา รานแวนตาทั่วไปมีขอจํากัด
เรื่องพื้นที่ ไมไดแยกโซนการจัดวางสินคาอยางชัดเจน มีมุมกาแฟ และมุมอินเทอรเน็ต ซึ่งจะชวยให
ลูกคาเลือกสินคาไดสะดวกขึ้นที่มาก
พิษเศรษฐกิจไมกระทบตลาดแวน 5,500 ลาน สมารท วิชั่น เปดกลยุทธรุกตลาด
เศรษฐกิ จ ซบไม ก ระทบตลาดแว น ตา ส ง ผลผู ป ระกอบการแข ง อั ด กลยุ ท ธ ห วั ง เพิ่ ม แชร โหม
โปรโมชั่น หั่นราคา ลด แลก แจก แถม เรงขยายสาขาชิงความไดเปรียบ ดาน สมารท วิชั่น สบชอง
พลิกกลยุทธสราง บลูโอเชี่ยน (Blue Ocean) สงศูนยสุขภาพสายตาเคลื่อนที่ระดับมาตรฐานบริการ
ลูกคาถึงที่ พรอมจับกลุมลูกคารายใหญ ทั้งหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และโรงงานอุสาหกรรม
ให สมารท วิชั่น วางตําแหนงและกลุมเปาหมายทางการตลาดที่มุงเนนไปยังกลุมเปาหมายที่ปญหา
ดานสายตาเปนหลัก โดยมีการดําเนินกลยุทธการตลาดในรูปแบบของ บลูโอเชี่ยน ดวยการจัดตั้ง
ศูนยสุขภาพสายตาเคลื่อนที่ระดับมาตรฐาน ในลักษณะของรถโมบาย คาร (Mobile Car) ขึ้น เพื่อ
ใหบริการแกลูกคาถึงที่และรวดเร็ว พรอมทั้งใหคําแนะนําและผลิตแวนสายตาที่เหมาะสมกับสภาพ
สายตาของลูกคาไดอยางถูกตองแมนยํา ปจจุบันบริษัทฯ มีรถโมบายศูนยสุขภาพสายตาเคลื่อนที่
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ระดับมาตรฐานอยูถึง 10 คัน สามารถใหบริการครอบคลุ มพื้ นที่ ได ไกลหลายจังหวัด อาทิ
นครราชสีมา อยุธยา ปราจีนบุรี ระยอง เพชรบุรี กรุงเทพและปริมณฑล ฯลฯ โดยใหบริการลูกคา
ไดมากถึงวันละ1,500คนหรือประมาณ450,000คนตอป
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดรวมกับโรงพยาบาลชั้นนํากวา 30 โรงพยาบาลในการออก
ตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงานขององคกรตางๆ โดย สมารท วิชั่น จะรับหนาที่ในการตรวจ
สุขภาพสายตาโดยเฉพาะ เนื่องจากบุคลากรของบริษัทฯ ผานการอบรมจนมีความเชี่ยวชาญและ
ภายใตการควบคุมการปฏิบัติงานจากนักทัศนมาตรฐาน ซึ่งเปนมาตราฐานใหมในการตวจวัดสายตา
ปจจุบัน จากกลยุทธการตลาดดังกลาวทําใหบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากกลุมลูกคาองคกร
ขาราชการ รัฐวิสาหกิจและกลุมโรงงานอุสาหกรรมใหเปนผูตรวจวัดและใหบริการดานสายตากวา
2,300 บริษัท หรือคิดเปน 95% ของบริษัทฯสวนอีก5%นั้นจะเปนกลุมลูกคาทั่วไป
สํา หรั บ ในส ว นของการจั ด จํ า หน า ยผลิต ภั ณ ฑ แ ว น สายตานั้ น นางสาวชุ ลี พ ร กล า ว
เพิ่มเติมวา สมารท วิ ชั่น เปนหนึ่งในตัวแทนจําหนายแวนตาชั้นนําครบทุกแบรนด พรอมทั้งมี
บริการพิเศษสําหรับลูกคา ดวยการสลักชื่อหรือสัญลักษณ ดวยนวตกรรมแสงเลเซอรใหมลาสุด
สรางความเปนเอกลักษณและเปนเจาของใหกับเจาของแวนตา ถือวาเปนบริการพิเศษเจาแรกและ
เจาเดียวของเมืองไทย สวนการใหบริการหลังการขายนั้นไดมีการจัดตั้ง Call Center ขึ้น เพื่อ
ใหบริการดานขอมูล คําปรึกษา และอํานวยความสะดวกแกลูกคาในเรื่องตางๆอีกดวย
ตัวอยางโปรแกรมการสงเสริมการขายของคูแขง
แวนบิวตี้ฟูล โปรโมชั่น
ซื้อ 1 ได ถึง 3 เริ่ม 1 ธันวาคม 2551 ถึง 31 มีนาคม 2552
เงื่อนไขการแจกแถม :
• ซื้อแวนตาซึ่งไมรวมราคาเลนส ที่รวมรายการในหางแวนบิวตี้ฟูล ราคา 2,000 บาท
ขึ้นไป รับฟรีกรอบแวนตา 2 อันที่มีมูลคารวมกันเทากับราคาแวนตาที่ซื้อ (2,000 บาท) เชน ซื้อ
แวนตา ราคาปาย 2,000 บาท 1 อัน เลือกรับแวนตา 2 อันคืออันละ 1,000 บาทมูลคาปายเทากับกรอบ
แวนตาที่ซื้อ เปนตน
• กรณี มูลคารวมของกรอบแวนแถม มีราคามากกวาแวนตาซื้อ ลูกคาจะตองจายเงิน
เพิ่มในสวนที่เกินจากราคากรอบแวนตาที่ซื้อ
• กรณี เลือกรับกรอบแวนตาแถมมูลคารวมนอยกวา ราคากรอบแวนตาที่ซื้อ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมทอนเงิน
• สินคาซื้อแลวไมรับเปลี่ยนหรือคืน
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•

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ที่มา :
www.mepromotion.com
เขาวันที่ 9/12/09

โปรโมชั่นรานบิวตี้ฟูล
(PROMOTION!!! จากแวนบิวตี้ฟูล)
ซื้อแวน แถมฟรี เสื้ออยางแจม 1 ตัว เริ่มวันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2552
เงื่อนไขการแถมเสื้อโปโล :
• ประกอบแวนตาราคาชุด ตั้งแต 2,500 บาทขึ้นไป แถมเสื้อ 1 ตัว มูลคา 320 บาท
• แวนตา 1 ชุด ตอ เสื้อ 1 ตัว ไมสามารถนํามูลคาสินคาหลาย ๆ รายการมารวมกันเพื่อ
รับของแถมได
• สินคาซื้อแลวไมรับเปลี่ยนหรือคืน
บริ ษั ท ของสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขโดยไม ต อ งแจ ง ให ท ราบ
ลวงหนา
• วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2552
ที่มา :
www.beautifuloptic.co.th/promo.html
เขาวันที่ 9/12/52

113
BIG SALE ฉลองตรุษจีน แวนบิวตี้ฟูล รวมฉลองตรุษจีน แจกอังเปา แวนตา ลด 50 %
เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ถึง 15 มีนาคม 2553
เงื่อนไขการซื้อ BIG SALE
• ซื้อกรอบแวนลด 50 % (ราคานี้ไมรวมเลนส)
• สินคาซื้อแลวไมรับเปลี่ยนหรือคืน
• บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• เริ่ม 1 กุมภาพันธ 2553 - 15 มีนาคม 2553
ที่มา :
http://www.beautifuloptic.co.th/promo.html
เขาวันที่ 20/02/53

โปรโมชั่นรานท็อปเจริญ
(แวนตาท็อปเจริญ)
ซื้อแวนตาแถมฟรีนาฬิกาขอมือเรือนหรู
เริ่ม 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ 2552 ซื้อแวนตาแถมฟรีนาฬิกาขอมือเรือนหรู
ซื้อแวนตา ลด 30 - 50 % แถมฟรี เสื้อกันหนาว
แวนท็อปเจริญ เริ่ม วันที่ 1 เดือน ตุลาคม - 31 ธันวาคมนี้ ซื้อแวน ตา ลด 30 - 50 % แถม
ฟรี เสื้อกันหนาว
ที่มา :
แวนท็อปเจริญ,http://www.topcharoen.co.th/web/promotion.php
เขาวันที่ 9/12/52
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โปรโมชั่นรานหอแวน
(หอแวน)
สิทธิพิเศษสําหรับบัตร VIP บัตรเงิน
• รับสวนลด 20% สําหรับกรอบแวนตาราคาปกติ ( ยกเวน Oakley ลด 10% , Cartier
ลด 15%, Chanel ขายตามราคาปาย )
• บัตรมีอายุ 5 ป
• อายุยอดสะสมหมดตามอายุบัตร
• ไดรับเอกสารการสงเสริมการขายของบริษัทตลอดทั้งป
• สะสมยอดซื้อเพื่อเปนสวนลดในการซื้อกรอบและเลนสสายตาในครั้งตอไป
• ใชไดที่ราน หอแวน และ Better Vision ทุกสาขา
หลักการสมัครบัตรเงิน
• คาสมัคร50บาท
• ตออายุเสียคาตอ50บาท
• ซื้อสินคาทุกชนิดครบ2,000 บาทสมัครฟรี
สิทธิพิเศษสําหรับบัตร VIP บัตรทอง
• รับสวนลด 20% สําหรับกรอบแวนตาราคาปกติ (ยกเวน Oakley ลด 10% , Cartier
ลด 15%, Chanelขายตามราคาปาย)
• รับสวนลด20% สําหรับเลนสแวนตาทุกชนิด
• บัตรมีอายุ 5 ป
• อายุยอดสะสมหมดตามอายุบัตร
• ไดรับเอกสารการสงเสริมการขายของบริษัทตลอดทั้งป
• สะสมยอดซื้อเพื่อเปนสวนลดในการซื้อกรอบและเลนสแวนตาในครั้งตอไป
• ใชไดที่ราน หอแวน และ Better Vision ทุกสาขา
ที่มา :
www.btv.co.th/promotion.htmllate.php?conno=558
เขาวันที่ 25/01/2010
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พฤติกรรมผูบริโภคและคูแขง ในตลาดแวนตา
(ขาว: posttoday.com)
แวนกรุงไทย ชี้แนวโนมตลาดแวนปรับแนวรับสูการแขงขันดานแฟชั่น คาดชวยกระตุน
ตลาดโต 5–10%
นายชัชวาลย วณิชไพสิฐ ผูอํานวยการฝายการตลาด ผูบริหารรานแวนกรุงไทย หรือเคที
ออปติก เผยตั้งแตปหนาเปนตนไป การแขงขันของตลาดแวนตาในประเทศไทยจะเปลี่ยนไป โดยจะ
แขงขันในเรื่องของแฟชั่นเพื่อเสริมบุคลิกภาพมากกวาราคาและโปร โมชั่น เนื่องจากผูบริโภคสวน
หนึ่งตองการใสแวนเพื่อความสวยงาม แมจะไมมีปญหาทางสายตา และผูบริโภคที่สวมใสแวนตา
เพื่ อ แก ป ญ หาทางสายมี ค วามรู ม ากขึ้ น ส ง ผลให ตั ด สิ น ใจซื้ อ แว น ที่ คุ ณ ภาพมากกว า ราคา
นายชัชวาลย วณิชไพสิฐ กลาววา “ที่ผานมาบริษัทเริ่มเห็นเทรนดหรือพฤติกรรมผูบริโภคที่ใสแวน
เพื่อเสริมบุคลิกภาพ แทนการใสเพื่อแกปญหาสายตาเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะเด็กวัยรุนและ
ผูบริโภคในวัยเริ่มตนทํางาน ซึ่งเปนแฟชั่นเกาหลีที่คนไทยกําลังนิยมเลียนแบบ”
เมื่อการแขงขันในตลาดแวนเปลี่ยนแปลงไป จึงสงผลใหตลาดที่เคยซบเซากลับมาคึกคัก
และเติบโตอีกครั้ง เนื่องจากตลาดมี ผูบริโภคกลุมใหมที่ไมมีปญหาทางดานสายตา แวนกรุงไทยจึง
คาดหมายวาในปหนาตลาดแวนตาที่มีมูลคา 5,500 ลานบาท จะเติบโตได 5–10% จากปที่ผานมาที่
ไมเติบโตหรือทรงตัว
ที่มา :
http://www.voicetv.co.th/content/6672/
เขาเมื่อ 29 ธันวาคม 2552
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ผูจัดการออนไลน
รศ.พญ.สุดารัตน ใหญสวาง หัวหนาภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปดเผยวา จากผลสํารวจสุขภาพสายตาของคนไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ในรอบ
6 ปที่ผานมา โดยวิธีตรวจวัดสายตาในกลุมวัยแรงงาน ซึ่งมีประมาณ 45 ลานคน พบวารอยละ 30 มี
สายตาขางใดขางหนึ่ง หรือทั้ง 2 ขาง ผิดปกติ คาดวาขณะนี้จะมีคนไทยไมต่ํากวา 14 ลานคน มี
สายตาผิดปกติ ซึ่งพบมากจากการทํางานหนาจอคอมพิวเตอรติดตอกันเปนเวลานาน ๆ ทําใหมี
อาการเมื่อยตา ตาแหง เคืองตา แสบตา แพแสง ตาพรา ปวดตา ปวดศีรษะ เชนเดียวกับการทํางาน
กับเอกสารที่เปนกระดาษ หรือการอานหนังสือที่มีแสงสวางไมพอก็มีผลตอสายตาดวย นอกจากนี้
การอยูในที่มีแสงแดดนาน ๆ หรือทํางานในที่กลางแจง แสงอุลตราไวโอเล็ต ที่อยูในแสงแดดจะ
เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคตาไดหลายโรค อีกทั้งการสูบบุหรี่ ยังเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคตา และเกิด
ปญหาดานการมองเห็นมากกวาคนทั่วไปถึง 2 เทา เพื่อถนอมสายตา ควรสวมแวนตาทุกครั้งที่เจอ
แสงแดด หรือขับขี่รถยนต
ที่มา :
www.btv.co.th/vision_lens29.html
เขาวันที่ 15/10/52
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ตัวอยางหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพโดยสไตลิช
สวัสดีคะ สาวๆ ชาว Jeban กอนอื่นขอแนะนําตัวนะคะ ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี เองคะ
ลูกหมีเปด สถานบันเล็กๆ ที่ชื่อ We are Model เปนสถาบันสอนเดินแบบ และพัฒนาบุคลิกภาพคะ
เพราะลูกหมีอยากจะเอาความรูและประสบการณของตัวเองมาสอนใหสาวๆ ที่รักการเปนนางแบบ
หรือตองการมีบุคลิกภาพที่ดี สวยมั่นใจยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรจะครบถวนทั้งการสอนเดินแบบ โพส
ทาถายรูป สอนแตงหนา แตงตัว โดย สไตลิชชื่อดังของวงการที่เวียนกันมาใหความรูเด็กๆ คะ
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ขอเชิญสาวๆ ที่สนใจมาสมัครเรียนไดคะ
สําหรับคอรสแรกของปนี้ จะเปดสอนในเดือนกุมภาพันธ 2553 เรียนวันเสาร – อาทิตย
สมัครตั้งแตวันนี้ และเริ่มเรียน 6 กุมภาพันธนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 089-634 8866 หรือ www.wearemodel.com
ที่มา :
http://www.jeban.com/viewtopic.php?t=68619
เขาวันที่ 18/02/10
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เครื่องมือวัดสายตา ประกอบแวนตาพรอมอุปกรณ ตางๆ
เครื่องวัดสายตา
Auto Refractometer RM-8900









Color
liquid
crystal
display
screen
Measurement results and setting information are displayed on an easy-to-view color
screen.
Incorporated
rotary
prism
measuring
system
The rotary prism measurement system unique to TOPCON assures high measurement
accuracy.
Measurable
minimum
pupil
diameter
is
2.0mm
Pupils of aged people and people with long eyelashes can be measured easily.
Compact
and
Stylish
Design
The compact footprint can save space and add functionality to the contemporary eye care
practice with a smaller optical head and an ergonomically positioned screen.
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Easy-to-load
printer
The easy-to-load printer enables simple maintenance. Just drop the paper roll into the
holder.

<Specifications>

Objective Refractometer Mode

Others

Sphere range

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

Cylinder range

0D
to
±10D
(0.12D/0.25D)

Axis range

0°to 180° (in 1°or
5°steps)

Minimum measurable pupil diameter

φ2.0mm

PD measurement range

20-85mm in 1mm
step

Output

RS-232C/ USB 1.1

<Other Specifications>
Dimensions

288(W) × 509(D) × 432-462(H)mm

Weight

19.6kg

Power Supply

100-240V AC, 50/60Hz, 60VA
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กระโหลก
Compu Vision CV-5000/1 Dial Controller KB-50

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

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

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

■ Your own chart pages.
Chart selection is operated through five tab pages in the touch panel. Next to the
conventional charts for Topcon chart projectors, the defined charts can be implemented. The
layout of the five tab pages can be defined by the user.
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■ Other beneficial features
- Reduced number of operation buttons on the KB-50 improves the ease-of-use.
- Performs complete optometric extension program-American 21step routine.
■ Sales support function
KB-50 provides a sales support function, through which the operator can advise
the customer which type of lens is most beneficial to fulfill their needs. Clear images display the
view for different lens types, like: single vision, mid-range progressive and full range progressive
lenses. Lens type selection is made easier and more time saving.
■ Customer Information
Customers like to know what happens in their eyes and why they need corrections.
The animated customer information provides clear imagination to a customer.
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เครื่องวัดกําลังเลนส
Computerized Lensmeter CL-200

Green Light Reading Beam
The CL-200 incorporates a newly developed green light reading beam. With this
ISO 7944 complying feature, ABBE compensation is no longer required. The TOPCON CL-200
is the first computerized lensmeter to offer this ISO compliant feature that enhances measurement
precision.
Smart Design, Consistent Results
Ingenuity in the CL-200 design presents for a slim, modern look while providing
consistent and reliable results.
Comfortable Operation
The viewing of the LCD screen covers a 75 degree angle of observation allowing
clear, comfortable readings from virtually any position regardless of the operator's height. A
conveniently located knob permits the brightness of the screen to be adjusted to best suit the
working environment.
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New Color LCD Screen
The wider, newly designed color LCD simplifies the interpretation of the readings,
even with progressive lenses. The dynamic color measuring graphics show the ADD values as
they are being measured providing better control and ease of use.
New Lens Table
The magnetically operated lens table slides smoothly for easy and comfortable
lens reading. Even when measuring small progressive lenses with a near point close to the edge,
its smart and minimal design makes measurement of all types of lenses fast and easy.
Contact Lens Measurement
Soft and hard contact lenses can easily and comfortably be measured using the CL200 lens plate and ring accessories that come standard with the instrument.
Models
The CL-200 comes in a variety of models to accommodate the needs of all
practitioners: CL-200 without printer (CL-200), CL-200 with printer (CL-200P), and CL-200
with printer and PD measurement (CL-200PD).
Fast, Easy to Load Printer
Just drop the roll of paper in the printer receptacle and the quick and quiet printer
is ready to work! Uncomfortable threading or sliding of the printing paper is avoided.
Small and Convenient Accessory Box
A conveniently located compartment in the back of the instrument provides space
to store accessories, ink cartridges and paper.
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<Specifications>

Measurement range

Sphere

0 to ± 25D (0.01/0.12/0.25D steps)

Cylinder

0 to ± 10D (0.01/0.12/0.25D step)

Axis

1° to 180°(1°step)

Addition

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

Prism

0 to 10△ (0.01/0.12 /0.25D steps)

Cylinder Mode MIX/-/+
Prism Mode

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

Lens Detection

SINGLE/PROGRESSIVE/AUTO

Light Source

Green

Wavelength Criterion

e-line/d-line with ABBE compensation

Lens Diameter

φ5 to 100mm

Screen

5.7inch / 320×240 dots Color

Data Display

S,
C,
A,
P,
Bar-meter, distance Rx, Add power

PD measurement Range

50-90mm (on PD model only)

External Interface

RS232C×2, USB(2.0)×1

Power Supply

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

Dimensions

200(W) × 220(D) × 410(H) mm

Weight

Approx. 4kg

Drop-in fast Printer

Thermal Printer

Add,

R/L
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Lensmeter LM-8/8C

High and wide field eyepoint eyepiece
The newly designed eyepiece minimises shading effect. Thanks to easy
conformation of internal scale and target observation as well as irritation free measurement.
Clear visualisation of internal axis scale
The new optics of the LM-8 enhances the internal axis scale allowing for use even
in a dark room.
Clearly visible marking spots
A newly designed long life cartridge type spotting device makes marking easier
and clearer. This ball-point pen style cartridge provides sharp and clear marks on the lens to make
final blocking procedure simple. Replacing the cartridge is very easy and clean.
* Conventional ink pad system is still available as an option.
Dry battery operated LED light
Almost eternal life LED light source eliminates the need of bulb replacement.
The modern and stylish wireless design means flexibility in fitting the LM-8 into any
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environment you desire without having to install additional power outlets.
AC adaptor is also available as an optional accessories.
Contact lens measurement
Both soft and hard contact lens can be measured by putting the telescope body to
upright position.
Prism compensator (Optional Accessories)
An optional prism compensator is also available to measure the prismatic lens
from 5 prism diopter to 14 prism diopter in 1 diopter step.
<Specifications>
LM-8
Target

Topcon's Original Cross Line Target
AO Type Target

Scale Reading

Internal

Vertex Power Scale

0 to ± 25 diopters

Vertex Power Scale Graduation

0.125D up to ± 5D / 0.25D above ± 5D

Prism Diopter Scale

0 to 6 prism diopters 1△ graduations

Eyepiece Adjustment

+3 to -5 diopters

Lens Diameter

24mm to 90mm in diameter

Tilt Angle

0 to 90 degree, freely adjustable

Light Source

LED 570nm

Dimentions

160(W) × 420(D) × 310(H)mm

Weight

Approx. 4.0kg

Power Source

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

LM-8C
Corona
Target
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สไลต
Auto chart projector ACP-8

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

2.9 to 6.1m

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

30× (in 5m refraction)

Projection size

330 × 270mm, 300mm dia.

Number of charts

30

Chart change-over

1 frame / 0.03 sec.

Number of masks

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

Mask change-over

1 frame / 0.02 sec.

Program step

2 type, Max. 30 steps available

Projection lamp

12V 50W (Halogen lamp)

Automatic shut-off

After 10 minutes

Electricity

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

Power consumption

80VA

Dimensions

226(W) × 300(D) × 245(H)mm

Weight

6.0kg
ที่มา :
www. topcon.co.th เขาวันที่ 18/02/10
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ตารางที่ 16 ใบสรุปขอมูลสถิติรายการขายสินคา เดือน………………….ป…………....
รายการ ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา
แวนตา
สายตา
กันแดด
ระดับราคา
ไมเกิน 2000
2000-5000
5000 ขึ้นไป

เพศ
ชาย
หญิง
อายุระบุ
สไตล
ทํางาน
วัยเรียน
นักกีฬา
ดาราเกาหลี
ญี่ปุน
ฮอลลีวูด
ชุดยีนส
ชุดลําลอง
ระบุ
ระบุ
เลนส
ระบุ
ระบุ
ระบุ
ระบุ
ระบุ
ระบุ
คอนแทคเลนส
ระบุ
ระบุ
ระบุ
ระบุ
ระบุ
ระบุ
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ตารางที่ 17 บัญชีหมุนเวียนสินคาคงเหลือ สาขาที่โอน …….……./สาขาที่รับโอน…………….
วันที…
่ ….......…………………

รายการสินคา

รหัสสินคา จํานวน งวดที่ครบชําระเงิน ราคาตนทุน สวนลด

รวมสุทธิ
ลงชื่อผูโอน
ลงชื่อผูรับโอน

ราคาขาย
(บาท)
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ใบเก็บขอมูลลูกคา
วันที…
่ ………………………………………
ชื่อ…………………………………………………. เพศ…………………….. อายุ……………...ป
อาชีพ……………………………………..….
สินคาที่ซื้อไปประเภท………………………………. ยี่หอ ………..………..จํานวน………………
ระดับราคา
ไมเกิน 2,000 บาท
2,000-5.000
5.000 ขึ้นไป
ลักษณะเดนของสินคา……………………………………………………………………………….
mobile phone………………………………………………………………………………………..
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สกุล

นายพลวีร เกิดโภคา

ที่อยู

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

ที่ทํางาน

บมจ.หลักทรัพยคันทรี่กรุป สาขานครปฐม
เลขที่ 216/2 หมู 8 ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
73000
โทรศัพท (034) 272800-6

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2551

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศึกษาตอระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2534-2537 เจาหนาที่บริหารจัดซื้อ บริษัทโตโยตา มอเตอรประเทศไทย จํากัด
พ.ศ. 2538-2542 เจาหนาทีก่ ารตลาด บลจ.รวมเสริมกิจ (มหาชน)
พ.ศ. 2543-ปจจุบัน ผูอํานวยการ บมจ. หลักทรัพยคันทรี่กรุป สาขานครปฐม

