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บทสรุปผู้บริหาร 

 

ร้าน  BLIND SHOP  มีโครงการที่จะท าแผนธุรกิจเก่ียวผูพ้กิารทางสายตาในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยมีการใหบ้ริการแบบ One  stop service  เป็นการขยายพื้นที่การใหบ้ริการที่

เก่ียวกบัผูพ้กิารทางสายตาที่ยงัไม่มีหน่วยอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจอ่ืนใหค้วามส าคญั  และมีทางเลือกในการเขา้ถึง

มากยิง่ขึ้น   

  โดยเราจะเร่ิมท าโครงการ  1  มกราคม  พ.ศ. 2556  โดยมีคุณลกัษณะของร้านคือ  ใหบ้ริการที่

ตอบสนองความตอ้งการและเกิดความพึ่งพาใจแก่ผูพ้กิารทางสายตา  ซ่ึงในปัจจุบนัในดา้นของการบริการแก่

ผูพ้กิารทางสายตานั้นยงัไม่ทัว่ถึง   เพือ่ก่อใหเ้กิดคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นและเกิดความสะดวกที่จะมาใชบ้ริการ  

ภายใตภ้ารกิจและนโยบายที่วา่ “ สมัผสัไดแ้มม้องไม่เห็น   ” 

 ร้านตอ้งการเงินทุนเร่ิมตน้จ านวนประมาณ  700,000 บาท โดยระดมทุนจ านวน  400,000  บาท  จาก

ผูถื้อหุน้และตอ้งการแหล่งเงินกู ้ 400,000   บาทในช่วงปีแรก  ตามแบบงานของร้านคาดวา่ร้านจะมีระยะคืน

ทุนภายใน  5  ปี  

 จากการวเิคราะห์สภาพดา้นการลงทุน  พบวา่ลกัษณะใหบ้ริการของร้านเป็นการบริการดา้น

สาธารณูปโภคซ่ึงจ าเป็นในการด ารงชีวติประจ าวนัของผูพ้กิารทางสายตา   ซ่ึงยงัไม่มีใครด าเนินกิจการดา้น

น้ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  อยา่งไรก็ตาม ร้าน   BLIND SHOP  น้ีจะมีขอ้จ ากดัคอืมีลูกคา้เฉพาะกลุ่ม แต่

ก็ท  าใหท้างร้านตระหนกัถึงถึงการบริหารใหต้น้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพพร้อมทั้งเป็นธุรกิจเพือ่สงัคมแต่

สามารถด ารงกิจการอยูไ่ดโ้ดยอาจจะมีผลก าไรไม่มากนกั รวมทั้งเนน้คุณภาพการใหบ้ริการเพือ่สร้างความ

ประทบัใจแกผู้ใ้หบ้ริการ 

 ร้านจะใหบ้ริการ โดยใหบ้ริการมีพนงังานฝ่ายลูกคา้สมัพนัธเ์พือ่ใหข้อ้มูลแก่ผูม้าใชบ้ริการ   มุมขาย

อุปกรณ์  มีชั้นหนงัสือทัว่ไป  อาทิ  หนงัสือดา้นสงัคม  หนงัสือดา้นคอมพวิเตอร์  หนงัสือดา้นกฎหมาย   มี

มุมร้านกาแฟ บริการหนงัสือนวนิยาย  หอ้ง IT บริการอินเตอร์เน็ต  ชั้นวางบริการหนงัสือเสียง   มีตูรั้บความ

คิดเห็น  เวลาในการเปิดบริการ  9.00  -  22.00 น.  บริการทุกวนั  

ในดา้นการตลาดนั้น   ร้านมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคอืผูพ้กิารทางสายตาที่อยูใ่นภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือที่สามารถมาซ้ือสินคา้และบริการไดส้ะดวก โดยเฉพาะนกัเรียนใน
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โรงเรียนสอนคนตาบอด เน่ืองจากอุปกรณ์ที่ผูพ้กิารทางสายตาใชน้ั้นมีความคงทน และใครที่ไม่สามารถ

เดินทางมาเองไดส้ามารถโทรศพัทส่์งซ้ือไดโ้ดยทางร้านมีบริการจดัส่งใหฟ้รีหากซ้ือของมากกวา่ 2,000 บาท

ขึ้นไป  กลุ่มลูกคา้รอง  ส าหรับคนทัว่ไปทางร้านมีบริการเช่าหนงัสือเสียง เล่นอินเตอร์เน็ต  (หนงัสือที่เป็น

ไฟล ์นั้นทางร้านจะขายใหเ้ฉพาะผูพ้กิารทางสายตาเท่านั้น)ส าหรับกลุ่ม องคก์รต่างๆที่ตอ้งการอุปกรณ์ต่างๆ

ที่มีความจ าเป็นต่อผูพ้กิารทางสายตา สามารถสัง่ทางร้านได ้ทางร้านมีบริการจดัส่งสินคา้ฟรีหากซ้ือสินคา้

มากกวา่ 5,000 บาทขึ้นไป และทางร้านจะมีการติดต่อกบัทางโรงเรียนในเร่ืองการจดัท าหนงัสือ ต  าราเรียน 

หากสัง่พมิพผ์า่นทางโรงเรียนและมีจ านวนมากกวา่ 10 เล่มขึ้นไป ทางร้านจะลดให ้10 % 

จากกาท าวจิยัตลาดพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งจะรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัร้านผา่นทางโรงเรียนสอนคนตาบอด  

สมาคมคนตาบอดมากที่สุดและชุมชนต่างในระแวงนั้น  ท  าใหบ้ริษทัมีแผนการตลาดที่จะส่ือไปยงัผูพ้กิาร

ทางสายตาโดยผา่นทางโรงเรียนและสมาคมเหล่าน้ี และใหพ้นกังานประชาสมัพนัธแ์ละแจง้ขอ้มูลบริการกบั

ผูพ้กิารทางสายตาอีกทั้งการน าความคิดเห็นจากผูพ้กิารทางสายตามาปรับปรุง 

ในดา้นแผนการด าเนินงาน  อตัราค่าบริการ เช่าหนงัสือเสียง พมิพเ์อกสาร หนา้ละ 7 

บาท  เช่าหนงัสือเสียงแผน่ละ 5 บาท    อินเตอร์เน็ต,ฟังหนงัสือเสียง ชัว่โมงละ 10 บาท    พมิพ์

อกัษรเบลลห์นา้ละ 15 บาท    

 

เม่ือมองเห็นลู่ทางในอนาคต  ถึงธุรกิจเพือ่สงัคมที่เป็นการตอบแทนสงัคมโดยตวัธุรกิจเอง

สามารถด ารงอยูไ่ดใ้นปัจจุบนั   และจากสภาพทางสงัคมที่ควรใหก้ารยอมรับผูพ้กิารทางสายตามากขึ้นและ

เป็นการขยายโอกาสใหแ้ก่ผูพ้กิารทางสายตาที่ห่างไกล  จึงหนัมาท าธุรกิจน้ีขึ้นและไดมี้การค านวณถึงจุดคุม้

ตน้ที่สามารถใหด้ ารงอยูไ่ดท้ี่สามารถมีระยะเวลาที่คืนทุนที่ใชร้ะยะเวลาไม่มากต่อการลงทุน  
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BLIND SHOP 

ประวัติกิจการ 

 ข้อมูลทั่วไป 

 เน่ืองจากทางกลุ่มไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของผูพ้กิารทางสายตาจึงไดมี้การจดัตั้งธุรกิจผูพ้กิารทาง

สายตา  โดยตวัธุรกิจเองไม่ไดมุ่้งที่ก  าไรเป็นหลกัแต่เป็นการท าธุรกิจเพือ่สงัคมเพือ่ตอบสนองกลุ่มผูพ้กิาร

ทางสายตาที่ยงัไม่ไดรั้บโอกาสทางกลุ่มจึงไดท้  าการวเิคราะห์พื้นที่เป้าหมาย  จึงไดเ้ล็งเห็นวา่พื้นที่ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีผูพ้กิารทางสายตามากที่สุดในประเทศ อีกทั้งยงัเป็นพื้นที่ที่มีความห่างไกลจาก

สหกรณ์ศูนยก์ลางในกรุงเทพมหานคร  ทางผูป้ระกอบการธุรกิจจึงควรมีการจดัตั้งร้านคา้ผูพ้กิารทางสายตา

ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เราจึงไดเ้ลือกจงัหวดัขอนแก่นทีมี่ความพร้อมมาจดัตั้ง Blind  shop   เพือ่

ใหบ้ริการดา้นสินคา้และบริการที่เป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นการด ารงชีวติ บริการพมิพห์นงัสือเป็นไฟล ์PDF เพือ่

ในผูพ้กิารทางสายตามีทางเลือกที่หลากหลายตามที่ผูพ้กิารทางสายตาตอ้งการพร้อมทั้งบริการดา้นต่างๆ

ภายในร้าน  เพือ่ความสะดวกสบายต่อผูใ้ชบ้ริการ  อาทิ มีการจดัส่งสินคา้ทางไปรษณียเ์ม่ือมีลูกคา้สัง่บริการ

สินคา้ทางอินเตอร์เน็ต       

   ทั้งน้ีมีการประชาสมัพนัธด์า้นการตลาดเพือ่ใหลู้กคา้(ผูพ้กิารทางสายตา)สามารถเขา้ถึง มีเวบ็ไซต์

จดัส่งสินคา้ทางไปรษณีย ์และมีการร่วมมือกบัโรงเรียนผูพ้กิารทางสายตาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

จ านวน   3  โรงเรียน เพือ่เป็นอีกหน่ึงช่องทางในการระบายสินคา้ อาทิ จ  านวนหนงัสืออกัษรเบลล ์ เพือ่ให้

สามารถเป็นทุนหมุนเวยีนนอกเหนือจากการขายอุปกรณ์และมีคู่คา้คอื สมาคมผูพ้กิารสายตาแห่งประเทศ

ไทย  ที่ไดร่้วมมือกนัในการจดัหาสินคา้และบริการที่ผูพ้กิารทางสายตาตอ้งการ โดยทางร้านจะเป็นตวัแทน

ในการติดต่อผูพ้กิารทางสายตาและจะใหบ้ริการผูพ้กิารทางสายตาที่ไมสะดวกในการเดินทางโดยมีการคิด

ราคาถูกกวา่ทอ้งตลาด 

พร้อมทั้งเป็นการปรับเปล่ียนแนวคิดให้แก่สงัคมที่ยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัผูพ้กิารทางสายตา  ที่มอง

วา่เป็นคนกลุ่มนอ้ยในสงัคมจึงไม่ค่อยมีคนสนใจท าธุรกิจที่มีผูพ้กิารทางสายตาเป็นกลุ่มเป้าหมายเพือ่ให้

สงัคมหนัมาใหค้วามส าคญัและเป็นตวัอยา่งธุรกิจเพือ่สงัคมที่ไม่แสวงหาก าไร  โดยมีผูพ้กิารทางสายตาเป็น

กลุ่มเป้าหมายก็สามารถด าเนินธุรกิจไดใ้นสงัคมปัจจุบนั 

สถานทีป่ระกอบธุรกิจ   เช่าพื้นที่ภายในหา้ง Big-C   ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
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พันธกิจ   

1 บริการลูกคา้เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั 

2 ใหผู้พ้กิารทางสายตาสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการตามที่ลูกคา้ตอ้งการ 

3 ใหบ้ริการแบบ One Stop Service  คือสามารถมาที่ร้านแลว้ไดรั้บสินคา้และบริการที่ครบถว้น

ในที่เดียว 

วัตถุประสงค์ 

ท าธุรกิจเพือ่สงัคมโดยไม่แสวงหาก าไร โดยตั้งร้านคา้ผูพ้กิารทางสายตาเพือ่ใหโ้อกาสเขาในการ

เขา้ถึงสินคา้ที่ผูพ้กิารทางสายตาตอ้งการโดยที่มีอุปกรณ์ที่ครบถว้นวงจรดา้นที่ผูพ้กิารทางสายตาใช้

ในชีวติประจ าวนั    และครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมาย 

- เป็นศูนยใ์หบ้ริการผูพ้กิารทางสายตาที่ดีที่สุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ใหผู้พ้กิารทาง

สายตาใหม้านิยมใหบ้ริการภายใน Shop มากขึ้น เป็นการเกิดการรวมตวัและมีพื้นที่ใหผู้พ้กิาร

ไดม้าพดูคุย 

- เนน้ความรวดเร็วในการส่งสินคา้โดยส่งไม่เกิน 7 วนั  มีสินคา้ที่หลากหลาย เพิม่ความ

สะดวกสบายในการโดยสารที่อาจจะตอ้งเสียเวลาไปซ้ือหาสินคา้และบริการ 

- สนองนโยบายของภาครัฐที่ออกมาอ านวยต่อผูพ้กิารทางสายตา 

กลุ่มเป้าหมาย  

- กลุ่มลูกค้าหลกั 

ผูพ้กิารทางสายตาที่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือที่สามารถมาซ้ือสินคา้

และบริการไดส้ะดวก โดยเฉพาะนกัเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด หากไม่มาซ้ือสินคา้เองก็

สามารถสัง่ผา่นโรงเรียนได ้ซ่ึงจากการคน้หาขอ้มูลแลว้ ผูพ้กิารทางสายตาที่ก  าลงัศึกษาอยูมี่

ประมาณ 300 คน (เฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ทางร้านจะขายสินคา้ใน

ดา้นใหบ้ริการมากกวา่การขายอุปกรณ์ เน่ืองจากอุปกรณ์ที่ผูพ้กิารทางสายตาใชน้ั้นมีความคงทน 
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และใครที่ไม่สามารถเดินทางมาเองไดส้ามารถโทรศพัทส่์งซ้ือไดโ้ดยทางร้านมีบริการจดัส่งให้ฟรี

หากซ้ือของมากกวา่ 2000 บาทขึ้นไป    

- กลุ่มลูกค้ารอง 

ส าหรับคนทัว่ไปทางร้านมีบริการเช่าหนงัสือเสียง เล่นอินเตอร์เน็ต  (หนงัสือที่เป็นไฟล ์

นั้นทางร้านจะขายใหเ้ฉพาะผูพ้กิารทางสายตาเท่านั้น) 

ส าหรับกลุ่ม องคก์รต่างๆที่ตอ้งการอุปกรณ์ต่างๆที่มีความจ าเป็นต่อผูพ้กิารทางสายตา 

สามารถสัง่ทางร้านได ้ทางร้านมีบริการจดัส่งสินคา้ฟรีหากซ้ือสินคา้มากกวา่ 5,000 บาทขึ้นไป และ

ทางร้านจะมีการติดต่อกบัทางโรงเรียนในเร่ืองการจดัท าหนงัสือ ต  าราเรียน หากสัง่พมิพผ์า่นทาง

โรงเรียนและมีจ านวนมากกวา่ 10 เล่มขึ้นไป ทางร้านจะลดให ้10 % 

 

ลักษณะของบริการ  Service 

 ร้านคา้ที่บริการผูพ้กิารทางสายตา โดยที่ตั้งเช่า อาคารพาณิชย ์3 ชั้น ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.

ขอนแก่น  โดยชั้นที่หน่ึง   ใหบ้ริการมีพนงังานฝ่ายลูกคา้สมัพนัธเ์พือ่ใหข้อ้มูลแก่ผูม้าใชบ้ริการ   

มุมขายอุปกรณ์  มีชั้นหนงัสือทัว่ไป  อาทิ  หนงัสือดา้นสงัคม  หนงัสือดา้นคอมพวิเตอร์  หนงัสือ

ดา้นกฎหมาย   มีมุมร้านกาแฟ ชั้นสองบริการหนงัสือนวนิยาม  หอ้ง IT บริการอินเตอร์เน็ต  ชั้นวาง

บริการหนงัสือเสียง   มีตูรั้บความคิดเห็น   

เวลาในการเปิดบริการ  8.00  -  22.00 น.  บริการทุกวนั ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ อตัรา

ค่าบริการ เช่าหนงัสือเสียง พมิพเ์อกสาร หนา้ละ 7 บาท  เช่าหนงัสือเสียงแผน่ละ 5 บาท    

อินเตอร์เน็ต,ฟังหนงัสือเสียง ชัว่โมงละ 10 บาท    พมิพอ์กัษรเบลล ์ หนา้ละ 15 บาท   ค่า

ส่งไปรษณียห์าก 2000 บาทขึ้นไปบริการจดัส่งฟรี หากไม่ถึงราคา 2000  บาทคิดค่าบริการตาม

ไปรษณีย ์  

*** หมายเหตุ ให้ผู้พิการทางสายตาบางส่วนช่วยพิมพ์หนังสือหากเขาต้องรายได้พิเศษ  

โดยให้ค่าจ้างตามปกติ 
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  จากที่ไดส้มัภาษณ์นกัศกึษาผูพ้กิารทางสายตาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ใหค้  าแนะน าวา่

ควรน าตวัอยา่งสินคา้มาโชวแ์ก่ผูพ้กิารทางสายตาเพือ่เป็นสินคา้ตวัอยา่งใหผู้พ้กิารทางสายตา

สามารถสมัผสัถึงลกัษณะสินคา้มากกวา่จดัเรียงทั้งหมดเน่ืองจากผูพ้กิารทางสายตามองไม่เห็นอาจ

ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อสินคา้  ทางร้านจึงจดัเพยีงตวัอยา่งอุปกรณ์แต่ละชนิดมาวางไวอ้ยา่งละ

หน่ึง  ประตูร้านเป็นประตูเล่ือน    ติดเคร่ืองปรับอากาศ  มีกล่ินอโรม่าและเปิดเพลงภายในร้าน

เพือ่ใหผู้พ้กิารผอ่นคลาย  ท  าให้เขารับรู้ถึงความใจในรายละเอียดแมว้า่เขาจะมองไม่เห็นก็ตามส่ิง

เหล่าน้ีแมว้า่จะเป็นกลยทุธเ์ล็กนอ้ยๆ แต่อาจจะท าใหเ้ขาเกิดความประทบัใจในการใหบ้ริการของ

เรา และส่ิงทั้งกลายน้ีน าไปสู่การสร้าง Brand ของร้านใหเ้ป็นที่พึงพอใจกบักลุ่มลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี

และท าใหเ้ขาอยากเขา้มาใชบ้ริการอีก 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

1.สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค 

• อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยในปี 2555 คาดวา่จะขยายตวัในอตัราเร่ง

ที่ร้อยละ 5.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.0 – 6.0)ปรับเพิม่ขึ้นจากที่ประมาณการไวเ้ดิมเม่ือ

เดือนธนัวาคม 2554 และเป็นการฟ้ืนตวักลบัเขา้สู่ภาวะปกติจากปีก่อนหนา้ทีข่ยายตวัเพียงร้อยละ 

0.1 ภายหลงัสถานการณ์อุทกภคัล่ีคลายลงโดยคาดวา่ในปี2555 อุปสงคภ์ายในประเทศจะเป็นแรง

ขบัเคล่ือนหลกัของเศรษฐกิจไทย นอกจากน้ีนโยบายของภาครัฐในการสนบัสนุนการใชจ่้าย เช่น 

มาตรการปรับเพิม่รายไดแ้รงงานรายวนัและเงินเดือนขา้ราชการและโครงการจ าน าขา้วเปลือก จาก

แนวโนม้ดงักล่าวเป็นผลดีต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอยากมาก เน่ืองจากเศรษฐกิจมีแนวโนม้ที่จะ

ขยายตวัมากขึ้น ถา้หากเราด าเนินแผนธุรกิจจะมีก าลงัซ้ือเพิม่มากขึ้น  

• อตัราดอกเบี้ยจากที่กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ม่ือวนัที่ 25 ม.ค.2555 

ใหล้ดอตัราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% เป็น 3% จาก 3.25% ณ ส้ินปี 2554 นั้น คาดวา่อตัรา

ดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับลงอีก 0.25% หน่ึงคร้ังในช่วงคร่ึงปีแรก และน่าจะยนืที่ระดบั 

2.75% จนส้ินปี ดว้ยสองปัจจยัหลกัดว้ยกนั คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาค ปัญหาเดิมที่เร้ือรัง

มากวา่สองปีแลว้ คือความเส่ียงของเศรษฐกิจยโุรปที่คาดวา่จะหดตวัประมาณ 0.5-1% ในปี 

2555 นัน่หมายถึงตลาดส่งออกหลกัจะส่งผลกระทบเชิงลบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อความ

ตอ้งการสินคา้ส่งออกจากไทย นอกจากนั้น เศรษฐกิจไทยยงัตอ้งใชเ้วลาฟ้ืนตวัจากผลกระทบ
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น ้ าท่วมที่น่าจะท าใหเ้ศรษฐกิจไทยเขา้ขั้นหดตวัในไตรมาสสุดทา้ยของปีที่แลว้ถึง 5.3% อีกทั้ง 

แรงกดดนัเงินเฟ้อในช่วงคร่ึงปีแรกยงัไม่สูง โดยเงินเฟ้อทัว่ไปลดลงมาอยูท่ี่ 3.53% ในเดือน

ธ.ค.ปีที่แลว้ จาก 4.19% ณ เดือนพ.ย. และเงินเฟ้อพื้นฐานก็เร่ิมทรงตวั โดยประเมินวา่ อตัราเงิน

เฟ้อทั้งปี 2555 จะเฉล่ียอยูท่ี่ 3.5% ชะลอลงจากเฉล่ีย 3.8% ในปีที่แลว้  

แต่การลดลงของตน้ทุนทางการเงินในปีน้ี อาจไม่สามารถใหป้ระโยชน์แก่ผูป้ระกอบการและ

ภาคเศรษฐกิจจริงอยา่งที่เคยเป็น เน่ืองจากปัจจยัเร่ืองกฎระเบียบทางการเงินที่เก่ียวเน่ืองกบัการ

เพิม่ตน้ทุนการระดมเงินของธนาคารพาณิชย ์จากแนวทางการเพิม่ค่าธรรมเนียมน าส่งสถาบนั

คุม้ครอง เงินฝากที่ปัจจุบนัอยูท่ี่ 0.4% อาจเป็น 0.55% หรือสูงกวา่นั้น 

• อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราการแลกเปล่ียนในปัจจุบนัเป็นแบบลอยตวั ถึงแมว้า่

รัฐบาลจะสามารถรักษาเสถียรภาพของอตัราแลกเปล่ียนได ้แต่อตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว ยงัมี

โอกาสที่จะผนัผวนไดใ้นอนาคต เพราะภาวะเศรษฐกิจของไทยยงัมีความไม่แน่นอน อีกทั้ง

ผลกระทบที่อาจเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกดว้ย  

• ภาคการลงทุนจากต่างประเทศ การลงทุนจากต่างประเทศยงัขยายตวัไม่มาก เน่ืองจากเศรษฐกิจ

ยงัมีความไม่แน่นอน   

• การขยายตวัของสินเช่ือ เม่ือประเมินภาพทั้งปี 2555 คาดวา่จะเห็นอตัราการขยายตวัของสินเช่ือ

ที่ระมดัระวงัมากขึ้นมาที่ 9-12% เทียบกบั 14.7% ในปี 2554 ท่ามกลางหลากปัจจยัเส่ียงที่ยงัรอ

อยูข่า้งหนา้ อาทิ ทิศทางความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีทีไ่ดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วม

หลงัหมดช่วงของมาตรการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารพาณิชยแ์ละธปท.ความ

เส่ียงดา้นเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลกจากผลพวงของวกิฤตการคลงัยโุรป ขณะที่ การชะลอตวั คง

กระจายไปทั้งสินเช่ือธุรกิจ และรายยอ่ย อยา่งไรก็ตามการปล่อยสินเช่ือมีทิศทางที่หดตวัเพิม่ขึ้น 

ซ่ึงมนัจะส่งผลต่อการกูย้มืเงินเพือ่ไปด าเนินธุรกิจ 

• ภาคแรงงาน ผูท้ี่อยูใ่นก าลงัแรงงานหรือผูท้ี่พร้อมที่จะท างาน 38.62ลา้นคน ซ่ึงประกอบดว้ย ผู ้

มีงานท า 37.92ลา้นคน ผูว้า่งงาน 3.15แสนคน และผูท้ี่รอฤดูกาล 3.78แสนคน ส่วนผูท้ี่อยูน่อก

ก าลงัแรงงานหรือผูท้ี่ไม่พร้อมท างาน 15.66ลา้นคน ไดแ้ก่ แม่บา้น นกัเรียน คนชรา เป็นตน้ 

หากพจิารณาอตัราการวา่งงานเป็นรายภาค พบวา่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีอตัราการวา่งงาน

สูงที่สุดคือร้อยละ 1.1รองลงมาเป็นภาคกลางมีอตัราการวา่งงานร้อยละ 0.8กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ 0.7ภาคเหนือร้อยละ 0.6และภาคใตร้้อยละ 0.5 อตัราการจา้งงานในภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือมีอตัราการวา่งงานสูง ฉะนั้นอุปสงคก์ารจา้งงานมีนอ้ยกวา่อุปทาน ซ่ึงบ่งช้ี

ถึงค่าจา้งแรงงานที่ไม่สูงมาก คอืเป็นโอกาสอยา่งหน่ึงส าหรับการด าเนินแผนธุรกิจ 

2.สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี 

เทคโนโลยใีนปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การติต่อส่ือสารมีความสะดวกมากขึ้น 

เทคโนโลยสี าหรับผูพ้กิารทางสายตาก็มีการพฒันาขึ้นอยา่งเป็นล าดบั ซ่ึงสินคา้ที่ผลิตออกมาใหม่

นั้นท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูพ้กิารทางสายตามากขึ้น มีเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมากขึ้น มีการประดิษฐ์

คิดคน้อุปกรณ์ใหม่ๆเพือ่มาช่วยในการด าเนินชีวติส าหรับผูพ้กิารมากขึ้น 

3.สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม 

เน่ืองจากสภาพสงัคมในปัจจุบนัน้ีคนปกติธรรมดายงัไม่ไดใ้หค้วามเสมอภาคกบัคนปกติ ไม่เช่ือมัน่

ในศกัยภาพของผูพ้กิารทางสายตา ส่วนในประเทศไทยนั้นซ่ึงเป็นประเทศก าลงัพฒันาไดน้โยบาย

ทั้งหลายของรัฐบาลต่างก็ท  าใหผู้พ้กิารทางสายตามีสิทธิ และความเสมอภาคเหมือนกบัคนปกติ ภาค

ธุรกิจยงัคงไม่ใหค้วามส าคญักบัผูพ้กิารทางสายตาเน่ืองจากหากท าธุรกิจกบัคนกลุ่มน้ีจะไม่ประสบ

ความส าเร็จกบัคนกลุ่มน้ีเน่ืองจากเป็นกลุ่มคนทีมี่ปริมาณนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัประชาชนทัว่ไป

ธุรกิจส่วนใหญ่ไดห้นัไปตอบสนองประชาชนธรรมดามากกวา่ผูพ้กิารทางสายตา 

4. สภาพแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์ 

สถิติขอ้มูลคนพกิารทางการมองเห็นจ าแนกตามเพศและภูมิภาค 

ตั้งแต่วนัที่ 1พฤศจิกายน พ.ศ 2537 ถึง วนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

ที่ ภาค ชาย หญิง รวม 
1 กรุงเทพมหานคร 1,191 954 2,145 
2 ภาคกลางและภาคตะวนัออก 8,661 7,836 16,497 
3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 25,271 29,513 54,784 
4 ภาคใต ้ 4,823 3,860 8,683 
5 ภาคเหนือ 12,013 11,287 23,300 
 ไม่ระบ ุ 2,120 1,977 4097 
 รวม 54,079 55,427 109,506 
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*ที่มาขอ้มูล: ขอ้มูล ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ขอ้มูลประมวลผลจากฐานขอ้มูลทะเบียนกลางคนพกิาร

ส านกัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารแห่งชาติ 

จะเห็นไดว้า่จ  านวนผูพ้กิารทางสายตาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจ านวนมากที่สุดในประเทศไทยทางผู ้

ด าเนินธุรกิจจึงเลือกที่จะไปตั้ง Shop ที่จงัหวดัขอนแก่น 

นอกจากน้ียงัมีจ  านวนโรงเรียนเฉพาะเป็นโรงเรียนที่จดัการศึกษาใหเ้ฉพาะส าหรับเด็กตาบอด เร่ิม

จดัการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงชั้นประถมปีที่ 6 หรือไม่เกินมธัยมตน้ โดยบางแห่งจะจดั

การศึกษาควบคู่กนัไปทั้งการศึกษาเฉพาะซ่ึงจดัใหเ้ด็กเรียนอยูใ่นโรงเรียนและการเรียนร่วม (Integrated 

Study) โดยส่งเด็กไปเรียนร่วมกบัเด็กสายตาปกติในโรงเรียนทัว่ไปที่อยูใ่กลเ้คียง ปัจจุบนัมีโรงเรียนสอนคน

ตาบอดทัว่ประเทศรวมทั้งส้ิน 11 แห่ง เป็นของรัฐบาล 2 แห่ง และของเอกชน 9 แห่ง ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม 

2550 โรงเรียนเหล่าน้ีจดัการศึกษาใหน้กัเรียนรวมกนัทั้งส้ิน 1,301 คน  โดยแบ่งเป็นการจดัการเรียนใน

โรงเรียนเฉพาะ 946 คน และส่งไปเรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไป 355 คน 

 

5. สภาพแวดล้อมด้านการเมืองและกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๔๐(เฉพาะในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัแผนธุรกิจ)มาตรา ๓๐ 

บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนัชายและหญิงมีสิทธิเท่า

เทียมกนัการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิดเช้ือชาติ 

ภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม 

  ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 

จะกระท ามิไดม้าตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพือ่ขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถใชสิ้ทธิและเสรีภาพ

ไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ยอ่มไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ 

มาตรา ๘๐ รัฐตอ้งคุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 

เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผน่ของครอบครัว และความเขม้แขง็ของชุมชนรัฐตอ้ง
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สงเคราะห์คนชรา ผูย้ากไร้ ผูพ้กิารหรือทุพพลภาพและผูด้อ้ยโอกาสใหมี้คุณภาพชีวติที่ดีและ

พึ่งตนเองได ้

พระราชบญัญตัิการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิารพ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๕ คนพกิารมีสิทธิทางการศึกษาดงัน้ี 

(๑) ไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพกิารจนตลอดชีวติ พร้อมทั้ง

ไดรั้บเทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศกึษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ 

ความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการจ าเป็นพเิศษของบุคคลนั้น 

(๓) ไดรั้บการศึกษาทีมี่มาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจดัหลกัสูตร

กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพเิศษ

ของคนพกิารแต่ละประเภทและบคุคล 

มาตรการเสริมของภาครัฐ 

การประชาสมัพนัธแ์ละคน้ควา้เก่ียวกบัเง่ือนไขในการด ารงชีวติของคนพกิารโดยการรวบรวม

แหล่งขอ้มูลการส ารวจแห่งชาติต่างๆ 

นโยบายดา้นเศรษฐกิจต่างๆ ซ่ึงรัฐตอ้งรวมความพกิารเขา้ไวใ้นหน่วยงานปกติของหน่วยงาน

รัฐบาลทั้งระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค 

กล่าวไดว้า่ประเทศไทยนั้นมีนโยบายและกฎหมายที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของพวกเรามากขึ้น

จากแต่เดิมนั้นผูพ้กิารมีสิทธิและเสรีภาพค่อนขา้งนอ้ย รวมไปถึงบทบาทต่างๆในสงัคมก็นอ้ยแต่ทุกวนัน้ีเรา

จะเห็นไดว้า่ผูพ้กิารทางสายตารวมไปถึงผูพ้กิารทางดา้นอ่ืนๆนั้นมีโอกาสเท่าเทียมกบัคนทัว่ไปแลว้ อนั

เน่ืองมาจากกฎหมายและนโยบายต่างๆ เอ้ือใหเ้ขาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในสงัคมมากขึ้น ไดรั้บความช่วยเหลือ

จากรัฐมากขึ้นไม่วา่จะเป็นเงินอุดหนุนส าหรับผูพ้กิาร ไดรั้บการคุม้ครอง ไม่ใหเ้ลือกในการปฏิบติัอยา่งไม่

เป็นธรรมกบัผูพ้กิารทางสายตาอนัเน่ืองมาจากสภาพทางร่างกาย ในแง่ของสิทธิความเป็นมนุษยน์ั้นเราเช่ือ

ในพื้นฐานความเป็นมนุษยว์า่มนุษยท์ุกคนนั้นมีความท่าเทียม เสมอภาคกนัหมด ส่ิงเหล่าน้ีจะน าไปสู่สภาพ

ของความเป็นอยูข่องผูพ้กิารที่ดีขึ้น 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT Analysis)  

 

S strength จุดแข็ง   
-เป็นเจา้ของธุรกิจรายเดียวในดา้นการใหบ้ริการผู ้
พกิารทางสายตาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
-  มีอุปกรณ์ครบถว้นตรงตามความตอ้งการของผู ้ 
พกิารทางสายตา  
- ด าเนินธุรกิจแบบ One Stop Service  มาที่เดียวแต่
ไดสิ้นคา้และบริการตามส่ิงที่ตอ้งการ  
-ใส่ใจในการบริการเป็นส่ิงส าคญั มีผูดู้แลและ 
แนะน าสินคา้คอื ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ ์ 
- Shop ออกแบบมาเพือ่ความสะดวกของผูพ้กิารทาง 
สายตาและมีบรรยากาศธรรมชาติ  
-บริการรวดเร็วและประทบัใจ 
 

W weaknesses จุดอ่อน 
- ในสภาพความเป็นจริงนั้นในต่างจงัหวดัยงัไม่ค่อย 
ใหค้วามส าคญั 
- ลิขสิทธห์นงัสือเสียง  หนงัสืออกัษรเบลล์  
- การท าหนงัสืออกัษรเบลล ์ใชต้น้ทุนสูง  
- มีลูกคา้เฉพาะกลุ่ม คือ ผูพ้กิารทางสายตามีจ านวน 
นอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนคนปกติทัว่ไป 
 

 O opportunity โอกาส    
-ยงัเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งจ  านวนนอ้ย 
- พระราชบญัญตัิที่เอ้ือต่อธุรกิจ รัฐใหผู้พ้กิารทาง 
สายตามีความเท่าเทียมในสงัคมมากขึ้น เช่น การ
เขา้ถึงบริการสาธารณะพื้นฐานไดเ้ท่าเทียมกบัคน
ทัว่ไป  
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช  
พ.ศ. 2550  
-พระราชบญัญตัิการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร
พ.ศ. 2551 
-พระราชบญัญติัพื้นฟูสมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. 
2534 

T threats ภัยคุกคาม 
- ภาวะเงินเฟ้อที่สูงตวั 
- ปัญหาดา้นเศรษฐกิจที่มีแนวโนม้ต ่าลงอาจท าให้
ผูบ้ริโภคไม่ค่อยซ้ือสินคา้และบริการ 
- ปัญหาดา้นความไม่เสถียรภาพทางการเมือง 
-ปัญหาการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในหลายจงัหวดัที่
ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของประชาชนใน
ประเทศ 
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แผนการตลาด (Marketing Plan) 

วตัถุประสงคภ์าพรวมของธุรกิจของเรานั้นที่ตอ้งการบรรลุในเบื้องตน้คือ ความสามารถในการอยู่

รอดและสามารถแสวงหาก าไรเพยีงเล็กนอ้ยเพือ่ความอยูร่อดของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึง

กิจการในปัจจุบนันั้นยงัคงมีคู่แข่งนอ้ยรายอยูท่ี่จะมาตอบสนองความตอ้งการในสินคา้และบริการใหแ้ก่ผู ้

พกิารทางสายตาได ้มิติทางดา้นคู่คา้นั้นเรามองวา่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สหกรณ์ผูพ้ิการทาง

สายตาแห่งประเทศไทย และสมาคมคนตาบอดในจงัหวดั สามารถเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือในดา้นขอ้มูล

เก่ียวกบัผูพ้กิารทางสายตา การน าสินคา้จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาจดัจ าหน่ายในร้าน ดงันั้น

กลยทุธท์ี่จะน ามาใชใ้นขั้นตอนแรกของการเร่ิมตน้ เราจะน าเสนอสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในราคาที่ใกลเ้คียงกบั

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเล็กนอ้ย เน่ืองจากการน าสินคา้มาจ าหน่ายนั้นมีตน้ทุนไม่วา่จะเป็นค่า

ขนส่ง พนกังาน เป็นตน้ มีการบริการที่ดี เราจดัใหมี้ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธภ์ายในร้านไวค้อยแนะน าสินคา้ 

วธีิการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆใหก้บัผูพ้กิารทางสายตา ซ่ึงในส่วนน้ีเราคิดวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่เพราะผูพ้กิารทาง

สายตาไม่ไดเ้หมือนกบัคนปกติทัว่ไป  

ตลอดจนเง่ือนไขทางการคา้ที่ยดืหยุน่เช่นการลดราคาใหก้บัผูพ้กิารทางสายตาที่ซ้ือสินคา้ในปริมาณ

มาก เพือ่สร้างฐานลูกคา้และเป็นที่ยอมรับของลูกคา้ ในส่วนน้ีเราจะใชเ้ป็นกลยทุธ์ในระยะแรกๆของการ

ด าเนินธุรกิจต่อไปเราก็จะสามารถรักษากลุ่มลูกคา้กลุ่มเดิมใหอ้ยูก่บัเราได ้ถา้หากเราใหบ้ริการไดดี้และเป็น

ที่ประทบัใจก็จะเกิดการบอกต่อไปยงัลูกคา้กลุ่มใหม่เป็นการสร้าง Brand ใหก้บัเราไดท้างหน่ึง 

ในการสัง่ซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังจะสัง่ซ้ือคราวละมากๆเพือ่เนน้การประหยดัจากขนาดซ่ึงจะท าใหไ้ด้

ราคาถูกลงได ้เช่นสินคา้ที่เราควรจะสัง่ซ้ือจ านวนมากควรจะเป็นสินคา้ที่ผูพ้กิารทางสายตานั้นใชใ้น

ชีวติประจ าวนัจากการสอบถามผูพ้กิารทางสายตา สินคา้ที่ไดรั้บความนิยมในกลุ่มลูกคา้จะเป็น TV Sound 

ทีวเีสียงคือ จะมีลกัษณะเหมือนวทิยแุต่จะรับสญัญาณจากช่อง TVแทนช่องวทิย,ุ นาฬิกาเสียง, เคร่ืองคิดเลข

มีเสียง เราจะท าการส ารวจความตอ้งการของลูกคา้เพือ่ใหท้ราบความตอ้งการของลูกคา้และลูกคา้เองก็จะ

ไดรั้บสินคา้ตามที่เขาตอ้งการ 

แผนการบริการการจดัส่งสินคา้ทางไปรษณียใ์ห้กบัลูกคา้อยา่งรวดเร็วภายใน 7วนั ตลอดจนการ

แนะน าสินคา้ วธีิการใช ้การตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัสินคา้และบริการทางโทรศพัทแ์ละทางพนกังานขาย

เพือ่ที่เราจะสร้างความประทบัใจและพงึพอใจให้ลูกคา้ 



13 
 

แผนการประชาสมัพนัธเ์พือ่ส่งเสริมการขาย จากการสอบถามผูพ้กิารถึงช่องทางการรับรู้ข่าวสาร

นั้นเขารับรู้ข่าวสาร การโฆษณาจากตวัแทนฝ่ายการขายที่ไปประชาสมัพนัธแ์บบพบปะกบัลูกคา้จะท าใหเ้ขา

สามารถรับรู้เก่ียวกบัธุรกิจของเราไดม้ากกวา่การโฆษณาทางวทิย ุและทางอินเตอร์เน็ตที่เขาเขา้ถึงไดย้ากกวา่ 

คนปกติ การประชาสมัพนัธไ์ปที่โรงเรียนสอนคนตาบอด ศูนยฝึ์กอาชีพในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สมาคม 

คนตาบอดของในแต่ละจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล  

ตารางแสดงราคาสินค้าภายในร้าน  

ตารางแสดงการต้ังราคาสินค้า 

ล าดบั รายการ ตน้ทุนต่อ
หน่วย 

ราคาขายต่อ
หน่วย 

หมายเหตุ 

1 slate 1 บรรทดั พร้อม stylus
น าเขา้จากประเทศฮ่องกง 

550 600 - ราคาขายโดยเฉล่ียแลว้จะ
เพิม่จากตน้ทุนประมาณ 7% 
 
 

2 1. slate 4 บรรทดั พร้อม stylus 150 170 
3 2. slate 4 บรรทดั พร้อม stylus 100 110 
4 1. เคร่ืองคิดเลข CA - 138 F 200 220 
5 2. เคร่ืองคิดเลข CA - 813F  250 270 
6 1. เคร่ือง TSCB ebook player 3,800 4,000 
7 1. tv sound KK - 1012 290 310 
8 1. นาฬิกาขอ้มือWA8813 190 210 
9 2. นาฬิกาขอ้มือสีด า รุ่น 

WA6647 
190 210 

10 3. นาฬิกาขอ้มือสายหนงั รุ่น 
WA9999 

470 520 

11 1. battery ขนาดต่างๆ 20 25 
12 1. ไมเ้ทา้ขาวส าหรับเด็ก 350 380 
13 2. ไมเ้ทา้ขาว พบัได ้มี 4 และ 5 

ท่อนความยาว 40, 42, 44, 46 
และ 48 น้ิว 

380 420 

14 3. ไมเ้ทา้ พบัได ้มี 6 ท่อน 
4. ความยาว 44 และ 46 น้ิว 

500 550 
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15 หวัไมเ้ทา้ขาว (tips) 60 70 
16 สายไมเ้ทา้ 40 50 
17 พมิพเ์อกสาร  หนา้ละ 7 บาท  

-ตอ้งคิดจากตน้ทุนอ่ืนๆดว้ย 
- คิดตามตลาดทัว่ไป 

18 เช่าหนงัสือเสียง  แผน่ละ 5 บาท 
19 อินเตอร์เน็ต,ฟังหนงัสือเสียง  ชัว่โมงละ 10 

บาท 
20 พมิพอ์กัษรเบลล ์  หนา้ละ 15 บาท -แต่ถา้หากเป็นนกัเรียน จะ

เหลือหนา้ละ 10 บาท(ร้าน
Blind shop) 
- ร้านทัว่ไป พมิพห์นา้ละ 20 
บาท 

 

ตารางแสดงจ านวนการขายโดยเฉลี่ยต่อปี 

ล าดบั รายการ ราคาขายต่อ
หน่วย 

หน่วยที่
ขายได ้

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 slate 1 บรรทดั พร้อม stylusน าเขา้
จากประเทศฮ่องกง 

600 50 30,000 - หน่วยที่ขายได้
นั้นค  านวณนั้น 
เฉล่ียต่อปี ใน
ระยะเวลา 5 ปี 
เน่ืองจากสินคา้
เป็นสินคา้คงทน
และคาดวา่
นกัเรียนโดยส่วน
ใหญ่จะมีอยูแ่ลว้ 
 
-ส าหรับไมเ้ทา้
นั้นคิดจากการ
ติดต่อการคา้กบั
ชุมชนต่างๆ เช่น 
อบต. เทศบาล 

2 3. slate 4 บรรทดั พร้อม stylus 170 80 13,600 
3 4. slate 4 บรรทดั พร้อม stylus 110 80 8,800 
4 3. เคร่ืองคิดเลข CA - 138 F 220 100 22,000 
5 4. เคร่ืองคิดเลข CA - 813F  270 50 13500 
6 2. เคร่ือง TSCB ebook player 4,000 10 40,000 
7 2. tv sound KK - 1012 310 50 15,500 
8 4. นาฬิกาขอ้มือWA8813 210 20 4,200 
9 5. นาฬิกาขอ้มือสีด า รุ่น WA6647 210 20 4,200 
10 6. นาฬิกาขอ้มือสายหนงั รุ่น WA9999 520 20 10,400 
11 2. battery ขนาดต่างๆ 25 200 5,000 
12 5. ไมเ้ทา้ขาวส าหรับเด็ก 380 10 3800 
13 6. ไมเ้ทา้ขาว พบัได ้มี 4 และ 5 ท่อน

ความยาว 40, 42, 44, 46 และ 48 น้ิว 
420 30 12,600 
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14 7. ไมเ้ทา้ พบัได ้มี 6 ท่อน 
8. ความยาว 44 และ 46 น้ิว 

550 30 16,500 เป็นตน้ 

15 หวัไมเ้ทา้ขาว (tips) 70 20 1,400 
16 สายไมเ้ทา้ 50 10 500 
17 พมิพเ์อกสาร หนา้ละ 7 

บาท 
  -ตอ้งคิดจาก

ตน้ทุนอ่ืนๆดว้ย 
- คิดตามตลาด
ทัว่ไป 

18 เช่าหนงัสือเสียง แผน่ละ 5 
บาท 

6,000 30,000 

19 อินเตอร์เน็ต,ฟังหนงัสือเสียง ชัว่โมงละ 10 
บาท 

  

20 พมิพอ์กัษรเบลล ์ หนา้ละ 15 
บาท 

  -ร้านทัว่ไป พมิพ์
หนา้ละ 20 บาท 
-แต่ถา้หากเป็น
นกัเรียน จะเหลือ
หนา้ละ 10 บาท 

 

*ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอิงกบัราคาสินคา้สหกรณ์คนตาบอด 

นอกจากน้ีผูพ้กิารทางสายตาสามารถสัง่ซ้ือสินคา้นอกเหนือจากที่ทางร้านไม่มีได ้แต่มีการขายที่

สหกรณ์ผูพ้กิารทางสายตาในกรุงเทพมหานครได ้แต่อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการสัง่สินคา้ 
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แผนการผลิต 

 

 

 

                            

           

INPUT   

 - บริการมุมกาแฟ    

- บริการหนงัสือเสียง    

- บริการอกัษรเบลล ์  

- รับพมิพห์นงัสืออกัษรเบลล ์   

- อุปกรณ์ของผูพ้กิารทางสายตา 

- บริการอินเตอร์เน็ต 

PROCESS 

- เปิดให้เช่ารานกาแฟภายในร้าน คิดค่าเช่า 5000 บาท  /เดือน 

- จดัการด าเนินผูพ้กิารการซ้ืออุปกรณ์ผูพ้กิารทางสายตาโดยซ้ือจากสมาคมผูพ้กิารทางสายตา

แห่งประเทศไทย 

- พมิพห์นงัสือใหลู้กคา้ตามที่สัง่  พร้อมทั้งเป็นคู่คา้กบัโรงเรียนผูพ้กิารทางสายตาในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

- จดัประชาสมัพนัธแ์ก่กลุ่มลูกคา้  มีการจดักรรมใหผู้พ้กิารทางสายตา 

- ตั้งหอ้งบริการอินเตอร์เน็ตภายในร้าน  คิดค่าบริการชัว่โมงละ 10  บาท 

- เปิดกล่องรับความคิดเห็นเพือ่รับขอ้เสนอแนะ 

INPUT PROCESS OUTPUT 

Feedback 

Environment 
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- ตั้งราคาสินคา้ในราคาที่ต  ่ากวา่ทอ้งตลาด 

- เปิดบริการหนงัสือเสียงพร้อมทั้งมีให้เช่า 

OUTPUT 

- รูปเล่มหนงัสืออกัษรเบลลท์ี่เสร็จและจดัส่งรูปเล่มใหแ้ก่โรงเรียนที่สั่ง 

- ท าชั้นหนงัสือเสียง  หนงัสืออกัษรเบลลภ์ายในร้าน 

- บริการดา้น IT มีผูพ้กิารสามารถใชเ้ม่ืออยูใ่นร้าน  

- การจดัส่งสินคา้ทางไปรษณียไ์ม่เกิน  7 วนัใหลู้กคา้ 

FEEDBACK 

- ค าขอ้คิดเห็นที่ลูกคา้เขียนในกล่องแสดงความคิดเห็นน ามาปรับปรุง   

- ดูสถิติการเขา้มาใชบ้ริการในร้านคา้ 

- ดูสถิติการซ้ืออุปกรณ์ต่อเดือนเพือ่จะค านวณเงินทุนหมุนเวยีนได ้

- สมัภาษณ์ลูกคา้ถึงการบริการ ราคาขาย  เป็นตน้ 

ENVIRONMENT 

- ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจภาวะเงินฝืดที่อาจมีผลต่อการซ้ือขาย 

- ปัจจยัดา้นการเมือง 

- ปัจจยัดา้นการคมนาคมการเดินทาง 

- ปัญหาดา้นค่าครองชีพ 

- ปัญหาดา้นก่อการร้าย 

- ภยัธรรมชาติ 

 

โครงสร้างองค์กร 

 ใชท้ีมงานจ านวน 6 คน แบ่งเป็นเจา้ของกิจการ(ผูบ้ริหาร) 4 คน และพนกังาน 2 คนโดยแบ่งเป็น 

ผูบ้ริหารคนที่ 1 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ดูแลเร่ือง รายรับ ร่ายจ่ายภายในร้านในแต่ละวนั การจ่ายค่าตอบแทน

พนกังานภายในร้าน 
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ผูบ้ริหารคนที่ 2 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ประชาสัมพนัธ ์โดยประชาสมัพนัธไ์ปตามโรงเรียนสอนคนตาบอด

และศูนยฝึ์กอาชีพ ท าป้ายประกาศเพือ่ใหญ้าติหรือคนรู้จกัสามารถบอกกบัผูพ้กิารทางสายตาได ้

ผูบ้ริหารคนที่ 3 ผูจ้ดัการฝ่ายการขายและฝ่ายทัว่ไป ดูแลพนกังานภายในร้านและเป็นฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ ์

ผูบ้ริหารคนที่ 4 ฝ่ายประสานงาน ควบคุมการจดัส่งสินคา้และตรวจเช็คการรับสินคา้ 

พนกังานคนที่ 1 พนกังานขายภายในร้าน จดบนัทึกรายการสินคา้ 

พนกังานคนที่ 2 พนกังานท าความสะอาดภายในร้าน 

 
แผนการเงิน 
 ร้าน Blind shop ใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรกประมาณ 664,000 บาท ทั้งน้ีจะมีระยะคืนทุนภายใน 5 ปี 
  รายจ่าย 

รายการ ลงทุนคร้ังแรก หมายเหตุ 
คอมพวิเตอร์ 5 เคร่ือง 60,000  
เคร่ืองปร้ินท ์ 300,000  
ค่าเช่าร้าน 27,000  
ค่าเวป็ไซด ์ 1,200  
ค่าอินเตอร์เน็ต 600  
ค่าประชาสมัพนัธ ์ 3,000  
ค่าตกแต่งร้าน   50,000  
อุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในร้าน 30,000  
สินคา้ที่น ามาจ าหน่าย 185,000  
แผน่ซีดี 3,000  
ค่าขนส่ง 5,000 - ขนส่งสินคา้จากกรุงเทพ ไปยงัขอนแก่น โดยการ

ประมาณจากค่า น ้ามนัของรถส่วนตวัไปกลบักรุงเทพ –
ขอนแก่น 
- ยงัไม่มีการรวมค่าขนส่งในการจดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้ 

รวม 664,800  
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การเงินโดยเฉล่ียต่อปีระยะเวลา 5 ปี 
 รายจ่ายทางออ้ม 

รายการ เฉล่ียต่อปี หมายเหตุ 
ค่าเช่าร้าน 108,000 เดือนละ 9,000  
คอมพวิเตอร์ 5 เคร่ือง 12,000 ราคา 60,000 
เคร่ืองปร้ินท ์ 60,000 ราคา 300,000 
ค่าไฟ ประปา โทรศพัท ์ 33,600 ค่าไฟ ค่าประปาเฉล่ียเดือนละ 2,000 x12=24,000 

ค่าโทรศพัทเ์ดือนละ 800x12 = 9,600 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์  20% 14,400 คอมพวิเตอร์ กบัเคร่ืองปร้ินท ์
ค่าตกแต่งร้าน 20,000 เฉล่ีย 5 ปี ปีละเท่าๆกนัในคร้ังแรกอาจจะลงทุน ประมาณ 

50,000 
ประชาสมัพนัธ ์ 55,200 - ค่าเดินทางไปประชาสมัพนัธต์ามโรงเรียน ศูนยฝึ์กอาชีพ 

และสถานที่ต่างๆ ประมาณเดือนละ 4 คร้ังๆ 3,000 บาท 
- ประชาสมัพนัธท์างวทิย ุเดือนละ 1,500 บาท 
- ค่าเวป็ไซด ์1,200 บาท 

รวม 303,200  
 รายจ่ายทางตรง 

รายการ เฉล่ียต่อปี หมายเหตุ 
ค่าแรง 240,000 จา้งพนกังาน 2 คน คนละ 10,000 ต่อเดือน 
ซ้ือสินคา้ที่น ามาจ าหน่าย 185,000 เน่ืองจากสินคา้โดยส่วนใหญ่แลว้เป็นสินคา้คงทน จึงมีการ

ประมาณไวจ้  านวนนอ้ย โดยเฉล่ียต่อปี 
แผน่ซีดี 2,500  
ค่าอินเตอร์เน็ต 7,200 เดือนละ 600 บาท 
ค่าขนส่ง 20,000 - ขนส่งสินคา้จากกรุงเทพ มาขอนแก่น 

- ส่งสินคา้ใหลู้กคา้  
รวม 454,700 
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รายได ้

รายการ 
จ านวนรับ หมายเหตุ 

ขายสินคา้  202,000  
อินเตอร์เน็ต 150,000  
รับพมิพเ์อกสาร หนงัสือ 720,000 คน x ราคาต่อเล่มx จ  านวน : 200 x 1200 x 3 

- คน ค  านวณจากกลุ่มลูกคา้หลกัซ่ึงมีประมาณ 345 คน จึง
ประมาณจ านวนคนใหต้  ่ากวา่จ  านวนจริง  
- ราคา ค  านวณจาก ค่าจา้งพมิพเ์อกสารทัว่ไป จะอยูท่ี่หนา้
ละ 10 บาท หนงัสือเล่มหน่ึงประมาณ 100 – 150 หนา้ 
- จ  านวน เฉล่ียต่อคน  เน่ืองจากหนงัสือที่ใชเ้รียนของ
นกัเรียนนั้นไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐแลว้ จึงค านวณ
จากหนงัสือทัว่ไป ที่ลูกคา้ตอ้งการท าเอง เช่น หนงัสือ
ภาษาองักฤษ หนงัสือทัว่ไป เป็นตน้  

เช่าหนงัสือเสียง 30,000 คน x ราคาต่อแผน่x จ  านวน : 200 x 5 x 30 
ค่าเช่าร้านกาแฟ 60,000 เน่ืองจากมีมุมกาแฟ จึงเปิดให้ผูส้นใจเปิดร้านกาแฟเช่า

พื้นที่ส่วนหน่ึงของร้าน 
รวม 1,162,000  
  

ก าไร เฉล่ียต่อปี 

           รายได ้             -     ตน้ทุน(ทางตรง + ทางออ้ม)     =   ก าไร  

          1,162,000          -          757,900                      = 404,100 
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การจดัสรรก าไร จ  านวน 404,100 บาท 

รายการ จ านวน หมายเหตุ 
ทุนหมุนเวยีน 25 % 101,025  
ปลดหน้ี 35% 141,435 ปลดน้ีไดภ้ายใน 5 ปีกูม้า 400,000 บาท 

ค านวณจากดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี แบบทบยอด 
ในแต่ละปีจะตอ้งจ่ายธนาคาร 128,000 บาท 

คืนทุนแก่ผูถื้อหุน้ 20% 80,820 ไดทุ้นคืนปีละประมาณ 20,000 บาทต่อคนต่อปี 
ภายใน 5 ปีสามารถคืนทุนไดท้งัหมด 

ปันผล 5% 20,205  
ท ากิจกรรมเพือ่สงัคม  15% 60,615  
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กิจกรรมเพือ่สังคม 

งบประมาณ 60,615  คดิเป็น 15 % ของก าไรทั้งหมด 

- ท ากิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่โรงเรียนสอนคนตาบอด  

- บริจาคหนงัสืออกัษรเบลล ์ หนงัสือเสียง ใหแ้ก่ห้องสมุดสอนคนตาบอด 

- สอนพมิพแ์ละสอนคอมพวิเตอร์เพือ่ที่จะใหค้วามรู้และหาผูพ้กิารที่มีความสามารถมาท างาน

พเิศษโดยจะจา้งหากใครที่จะประสงคห์ารายไดพ้เิศษ 

- พมิพห์นงัสือธรรมะที่เป็นอกัษรเบลลแ์จกคือ น าหนงัสือไปแจกที่โรงเรียน (เพราะโรงเรียนตอ้ง

สวดมนตท์ุกวนัศุกร์)    

- พาผูก้ารทางสายตาไปร่วมกิจกรรมไหวพ้ระ ไปปฎิบติัธรรม 
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ภาคผนวก 

 

 

 

โลโก้  

หวัใจ  หมายถึง  ความรักตรงกลางใจที่มอบให ้การเอาใจใส่    ผูพ้กิารทางสายตา 

รูปคน  หมายถึง  ผูพ้กิารทางสายใจ 

ตวัอกัษร หมายถึง  ช่ือร้าน 
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แผนผังร้าน 

 

หน้าร้าน 

 


