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ปัจจุบันสังคมปรับเปลี่ยนไปมาก ทั้งทัศนคติและรูปแบบการใช้ชีวิต และปัจจุบันสังคมมี
การยอมรับในความหลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสาวประเภทสอง ที่เห็นได้จากสื่อ
ต่างๆ เช่น วงการบันเทิง วงการความสวยความงาม รวมทั้งวงการสื่อมวลชน ในกลุ่มสาวประเภท
สองยังเป็นเพศสภาพที่มีอวัยวะเป็นผู้ชายทั้งหมด จึงทาให้กลุ่มสาวประเภทสองที่ยังไม่ได้แปลงเพศ
เกิดการคิดค้นวิธีปกปิดซ้อนเร้นอวัยวะในส่วนนั้นให้เหมือนเพศหญิง กางเกงชั้นในที่สาวประเภท
สองเลือกใช้จะเป็นในรูปแบบของกางเกงชั้นในสตรี โดยธุรกิจชุดชั้นในสตรีมีมูลค่าตลาดโดยรวม
12,000 ล้านบาท ดังนั้นบริษัท แต๊บสมูธ จากัด มีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมที่
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ใส่นวัตกรรมที่มีคุณสมบัติของเส้นใยผ้า
และออกแบบกางเกงชั้นในแบบพิเศษ เพื่อทดแทนการใช้กางเกงชั้นในของผู้หญิง โดยมีวิสัยทัศน์
คือเป็นผู้นาด้านกางเกงชั้นในสาหรับสาวประเภทสองในประเทศ ไทย โดยมีพันธกิจมุ่ง พัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์กางเกงชั้นในสาหรับสาวประเภทสอง เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง
และเสริมสร้างความมั่นใจในทุกกิจกรรม ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ใส่ใจสุขภาพด้านกลยุทธ์ทาง
การตลาดของบริษัท แต๊บสมูธ จากัด ผลิตภัณฑ์กางเกงชั้นในสาหรับสาวประเภทสอง Tap Smooth
จะมีการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเน้นสร้างกลยุทธ์
ด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Differentiation Strategy) ที่มีอยู่ตามท้องตลาด ซึ่งราคาค่อนข้าง
สู ง กว่ า ตลาดทั่ ว ไป แต่ เ น้ น ที่ คุ ณ ภาพและคุ ณ สมบั ติ ใ นการใช้ ง าน เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ข้ า สู่
กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงบริษัทจึงเน้นกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านออนไลน์ กลยุทธ์
ด้านการผลิตบริษัทให้ความใส่ใจกับการคัดเลือกบริษัทรับจ้างผลิตที่มีมาตรฐานเพื่อผลิตสินค้าที่มี

คุณภาพ ทางด้านบริหารบุคลากร บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับตาแหน่ง
ติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยการฝึกอบรมและ
สร้างแรงจูงใจด้วยผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม
ด้านการเงินในช่วงแรกบริษัท แต๊บสมูธ จากัด จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดย
วิเคราะห์แผนการเงินไว้ 5 ปี เงินลงทุนครั้งแรก 5,000,000 บาท และคาดการณ์ปีแรกต้องการส่วน
แบ่งทางการตลาด 0.04% จากมูลค่าตลาดชุดชั้นใน 12,000 ล้าน ซึ่งคาดว่ารายได้จากการขายในปี
แรก 4,800,120 บาท และเพิ่มส่ว นแบ่งการตลาด 6-8% ในปีถัดไป IRR เท่ากับ 25.91% มูลค่ า
ปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value (NPV) เมื่อสิ้นปีที่ 5 เท่ากับ 4,771,058.32 บาท เมื่อพิจารณาจาก
ปัจจัยต่างๆแล้วบริษัทมีศักยภาพที่จะสร้างผลกาไรและเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน เนื่องจากมีระยะเวลา
คืนทุนประมาณ 2.17 ปี
การวิเคราะห์ อตุ สาหกรรม (Five Forces Model)
การแข่ งขันท่ ามกลางผู้แข่ งขันทีม่ อี ยู่ Rivalry among existing competitor (Low)
การแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันค่อนข้างต่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ยังมีผู้
แข่ งขั น น้อ ยรายที่ ผ ลิต สิ นค้ าเฉพาะกลุ่ ม อย่างกางเกงชั้น ในส าหรั บสาวประเภทสอง เนื่ อ งจาก
กลุ่มเป้าหมายเป็นสาวประเภทสองที่เลือกใช้ชุดชั้นในของสตรี จึงเปรียบเทียบกับธุรกิจชุดชั้นใน
สาหรับสุภาพสตรี โดยตลาดธุรกิจชุดชั้นในสตรีมี 3 ระดับคือ ระดับบนได้แก่ บริษัท ไทยวาโก้
จากัด (มหาชน) ผู้ผลิตชุดชั้นในตรา “Wacoal” บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จากัด ผู้ผลิตชุดชั้นในตรา “Triumph” ระดับกลาง ได้แก่ บริษัทฯ ผู้ผลิตชุดชั้นในตรา “Sabina” และ
ระดับล่างคือ ชุดชั้นในสตรีไม่มียี่ห้อตามแผงตลาดทั่วไป
อานาจการต่ อรองของซัพพลายเออร์ The Bargaining Power of Suppliers (Low)
โรงงานรับจ้างผลิตและจัดหาวัตถุดิบมีค่อนข้างมากทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน และการ
เติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่มีแนวโน้มสูงขึ้น การสั่งผลิตสินค้าในจานวนมากจะมีอานาจ
ในการต่อรองราคาการผลิตสินค้าได้มาก และสามารถเปรียบเทียบราคากับแต่ละโรงงาน อีกทั้งการ
สั่งผลิตสินค้าในจานวนมากจะเป็นผลดีกับธุรกิจเพราะจะทาให้ลดต้นทุนการผลิตด้วย

อานาจการต่ อรองจากผู้บริโภค The Bargaining Power of Customer (Low)
อานาจการต่อรองของผู้บริโภคต่า เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าที่ยังไม่มีขายในตลาดทั่วไป สินค้ามี
จากัด และสินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สินค้าจัดอยู่ในกลุ่ม Low Involvement Product ถึงจะมีสินค้า
ที่ทดแทนกันได้ แต่ยังไม่มีสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
ทาให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที และปัจจัยแห่งความสาเร็จของบริษัทจะมุ่งเน้นในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ผู้บริโภครู้รายละเอียดดี
และมีความคุ้นเคยในสินค้า ทาให้ส่งผลให้เป็นโอกาส ในการทาธุรกิจ
การคุกคามของสิ นค้ าทดแทน Threat of Substitutes (High)
สิ น ค้ า ทดแทนในตลาดมี ม าก เช่ น กางเกงชั้ น ในตลาดทั่ ว ไป หรื อ แบรนด์ ใ หญ่ อ ย่ า งTriumph,
Wacoal Sabina แต่ยังไม่ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จึงแบ่งระดับความรุนแรง
ของสินค้าทดแทนดังนี้
1.
ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนต่า ทาให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีต้นทุนต่าเลือกที่จะ
ใช้สินค้าทดแทนมากกว่า แต่ถึงอย่างไรสินค้าทดแทนนั้นยังไม่สารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
2.
ระดับราคาและคุณภาพ สาหรับระดับราคาของกางเกงชั้นใน Tap Smooth ยังอยู่ในระดับสูง
กว่ายี่ห้ออื่น และมีคุณภาพในระดับที่สูงกว่าเพราะเป็นกางเกงชั้นในที่มีความแตกต่าง ซึ่งจะเน้น
ประโยชน์ในการสวมใส่เพื่อสาวประเภทสอง อาจกล่าวได้ว่าสินค้าทดแทนมีคุณสมบั ติที่ใช้งาน
ด้อยกว่ากางเกงชั้นในสาหรับสาวประเภทสองอย่างชัดเจน
การคุกคามของผู้ประกอบการรายใหม่ Threat of new Entrants (Low)
การคุกคามของคู่แข่งรายใหม่มีค่อนข้างต่า เนื่องจากสินค้ามีความแตกต่าง และวางแผนการทา
การตลาดเป็นอย่างดี ทาให้คู่แข่งรายใหม่มีอุปสรรคในเรื่องของการทาการตลาดเพราะต้องลงทุนใน
การโฆษณาสินค้าเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างมาก เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นแบรนด์เนมที่จดจาง่าย
และสื่อความหมายถึงกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง และมีฐานลูกค้าที่เป็น Customer Loyalties ด้วย และ
บริษัทยังมีความแตกต่างด้านสินค้าที่เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรซึ่งสามารถทาให้คู่แข่งรายใหม่เข้ามา
แข่งขันไม่สูงมากนัก อีกทั้งการเข้าถึงช่องทางการจัดจาหน่ายของคู่แข่งรายใหม่ทาได้ยากเพราะ
อาจจะต้องหาช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่เอง

การวิเคราะห์ สถานการณ์ การตลาดของธุรกิจ
การแบ่ ง ส่ วนตลาด (Segmentation) การแบ่ ง ส่ ว นตลาดของกางเกงชั้ น ใน Tap Smooth แบ่ ง ได้
ออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic Segment)
ใช้คุณลักษณะของเพศ และยังแบ่งส่วนตลาดทางจิตวิทยา (Psychographic Segment) โดยคานึงถึง
รูปแบบการดารงชีวิต เช่น กางเกงชั้นในสาหรับสาวประเภทสองที่มีสีสันสวยงามใช้เพื่อออกงาน
สังสรรค์ และกางเกงชั้นในสาหรับสาวประเภทสองใช้เพื่อทางาน เป็นต้น
การกาหนดตลาดเป้ าหมาย (Market Targeting) กางเกงชั้ น ในส าหรั บสาวประเภทสองมี การ
กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน คือ กลุ่มสาวประเภทสองที่ยังไม่ได้แปลงเภทซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมการแต๊บ (
การเก็บซ่อนอวัยวะเพศ ) เพื่อออกงาน สังสรรค์ และไปเที่ยว เป็นต้น
การกาหนดตาแหน่ งตราสิ นค้ า (Brand Poisoning) ผลิตภัณฑ์กางเกงชั้นในสาหรับสาวประเภทสอง
Tap Smooth จะมีการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ เพื่อมุง่ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเน้น
สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตามท้องตลาด ซึ่งราคาค่อนข้างสูงกว่าตลาดทั่วไป แต่เน้นที่
คุณภาพและคุณสมบัติในการใช้งาน
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของธุรกิจ
จุดแข็ง(Strengths) ผู้บริหารมีประสบการณ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับเส้นใยผ้า และทีมงานด้านการตลาดมี
ความเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ และมีคู่แข่งน้อยรายในตลาด ผลิตภัณฑ์มีการ
ออกแบบจากผลการวิจัยตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ผลิตภัณฑ์มีการใช้เส้นใยผ้า
ไนลอนผสมสแปนเด็กซ์ นาโนซิงค์ออกไซด์ ที่มาจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีในการผลิ ตเพื่อสร้างความแตกต่างและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ผลิตภัณฑ์มีการควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล ภาพลักษณ์ที่ดี
ของตราสินค้าด้านสังคมในเรื่องการให้ความสาคัญกับความหลากหลายทางเพศแบบเปิดใจกว้าง
จุดอ่ อน(Weaknesses) ผลิตภัณฑ์ยังใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักในตลาด ราคาค่อนข้างสูงกว่าตลาดกางเกง
ชั้นในทั่วไปบริษัทยังขาดแคลนเงินทุน วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเป็นการนาเข้าจึงทาให้ต้นทุนสูง ผลิตภัณฑ์
กางเกงชั้นในสามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย กลุ่มลูกค้ารายได้น้อยไม่ตัดสินใจซื้อในทันที

โอกาส (Opportunities) ทัศนคติคนไทยที่มีต่อความหลากหลายทางเพศมีการยอมรับมากขึ้น จึงทา
ให้สาวประเภทสองกล้าเปิดเผยและมีจานวนเพิ่มมากขึ้นมีแหล่งผลิตสินค้าจานวนมากในราคาที่ต่า
ตลาดเอเชียเติบโตมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทาให้ภาพรวมการผลิตและการจ้าหน่ายสิ่งทอฯ ใน
ประเทศคาดการณ์เติบโตที่ร้อยละ 2.0-3.0 ตามความต้องการในตลาด อาเซียนที่ยังต้องการนาเข้าสิ่ง
ทอจากไทย เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทาให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่าย
อุ ป สรรค ( Threats) การตอบรั บของตลาดยั ง ไม่ มี ค วามแน่ น อน การขนส่ ง สิ น ค้ า ไปจ าหน่ า ย
ต่างประเทศอาจมีข้อจากัดด้านภาษี การแข่งขันกับตราสินค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศ ซึ่งมีฐานลูกค้า
มากกว่า ลูกค้ามีเพียงเฉพาะกลุ่ม
การวางแผนการตลาด โดยกาหนดกลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix 4P’S)
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
ผลิตภัณฑ์กางเกงชั้นใน Tap Smooth ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีฟังก์ชั่น พิเศษที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าสาวประเภทสอง โดยส่วนของการเก็บซ่อนอวัยวะ มีการออกแบบให้มี
ที่สอดเก็บให้ดูเรียบเนียนไม่อึดอัด ง่ายต่อการสวมใส่ ด้านหน้าจะกว้างและสามารถรองรับอวัยวะ
ในส่ ว นนั้ น ได้ ส ะดวก และออกแบบให้ มี สี สั น สวยงามมี ใ ห้ มี ข นาด M-XL ด้ า นป้ อ งกั น การ
ลอกเลียนแบบ ผลิตภัณฑ์กางเกงชั้นใน Tab Smooth ใช้เทคนิคในการตัดเย็บและออกแบบพิเศษ ซึ่ง
สามารถใช้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญ ญาประเภทประเภทอนุสิทธิบัต รนอกจากนี้ยังใช้การ
คุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี พ.ศ. 2543 เพื่อคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า Tap Smooth เพื่อไม่ให้คู่แข่งละเมิดเครื่องหมายการค้าของบริษัทได้
กลยุ ท ธ์ ด้ า นราคา (Price Strategy) มี ก ารก าหนดนโยบายราคาในระดั บ สู ง และคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์สูงเมื่อเทียบกับสินค้าแบรนด์ดังอย่าง Wacoal Sabina ที่ราคาขายของกางเกงชั้นในต่อชิ้น
อยู่ที่ประมาณ 150 - 300 บาท ซึ่งการกาหนดราคาจะพิจารณาจากต้นทุนและความเป็นนวัตกรรม
เป็นหลัก กาหนดราคาที่ 390 บาท

กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy) ผลิตภัณฑ์กางเกงชั้นใน Tap Smooth จะเน้น
ขายผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ เ ท่ า นั้ น โดยขายผ่ า น เว็ บไซต์ ห ลั ก ของบริ ษั ท www.tapsmooth.com
จาหน่ายผ่าน Social network เช่น Facebook , Line , Instagram
กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) ในระยะเริ่มแรกผลิตภัณฑ์กางเกงชั้นใน
Tab Smooth จะใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดโดยการ แจกสินค้าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
ทดลองใช้ก่อน เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจหลังจากได้ทดลองใช้จึงกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์
แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
เทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์กางเกงชั้นใน Tap Smooth จะใช้เทคนิคการทอแบบ Body size โดย
ใช้การทอผ้าแบบ RIB ผสมกันเพื่อความยืดหยุ่นของเนื้อผ้าและตรงกับคุณสมบัติของการใช้งาน
และตรวจสอบคุณภาพการผลิตโดย ตรวจสอบคุณภาพรูปลักษณ์ของวัตถุดิบ ตรวจตาหนิยางยืด
ทดสอบการหดตัวหลังการซัก และทดสอบการคงทนของสีต่อการซัก
ข้ อบังคับและมาตรฐานอุตสาหกรรม ขอจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ หลังจากนั้นจะทา
สัญญาว่าจ้างโรงงานผลิตโดยใช้วัตถุดิบจากบริษัท เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัท ไทย
โอโนโน่ จากัด (มหาชน) เป็นผู้ดาเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเป็นสินค้าสาเร็จรูป รวมทั้งการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ นอกจากสัญญาว่าจ้างการผลิตแล้วยัง
ทาสัญญาความลับทางการค้าเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับจนเกิดการลอกเลียนแบบ สัญญาจะระบุ
วิธีการผลิตทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท แต๊บสมูธ จากัด แต่เพียงผู้เดียว โดยกาหนด
จามข้ อ บั ง คั บ ดั ง นี้ มาตรฐานการทดสอบ ISO (International Organization for Standardization)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแถบยางยืด มาตรฐาน
ของมูลนิธิพัฒนาสถาบันเครื่องนุ่งห่มไทยมาตรฐานการยอมรับโดย ISO 9001:2000
ขั้นตอนการผลิตกางเกงชั้นใน Tap Smooth
ขั้นตอนการเตรี ยมวัตถุดิบ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน) ทาการปั่นเส้นใยไนลอนผสมส
แปนเด็กซ์และทอเป็นผืน หลังจากนั้นเคลือบด้วยเทคโนโลยี ซิงค์ออกไซต์ที่เป็นผลงานวิจัยของ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี หลังจากนั้นบริษัทเตรียมการตกแต่งเป็นผ้าผืนสาเร็จและ
จัดส่งให้กับบริษัท ไทย โอโนโน่ จากัด (มหาชน) เป็นผู้ตัดเย็บ
ขั้นตอนเตรี ยมการตัดเย็บและตัดเย็บประกอบชิ้นส่ วน หลังจากได้ผ้าผืนตกแต่งสาเร็จจากบริษัท
เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน) บริษัท ไทย โอโนโน่ จากัด (มหาชน) จะทาการตัดเย็บตามที่บริษัท
ได้ออกแบบไว้แล้วหลังจากนั้นสร้างรูปแบบโดยใช้กระดาษ เพื่อใช้เป็นแบบในการตัดเย็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะให้บริษัทรับจ้างผลิตใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต เพื่อลดการสูญเสีย
การร่างแบบและการตัดเย็บตัวอย่าง ช่วยให้ผลิตสินค้าสาเร็จรูปได้เร็วขึ้น หลังจากออกแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร์แล้วนาผ้าผืนมาตัดออกเป็นแพทเทิล เมื่อผ้าผืนผ่านการตัด เรียบร้อยแล้วจะถูกนาเข้าสู่
กระบวนการเย็บเพื่อประกอบเป็นกางเกงชั้นในสาเร็จรูป ขั้นตอนการเย็บดังกล่าวอาจแบ่งออกได้
เป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ การเย็บ และการสอยเก็บรายละเอียด
ขั้นตอนการตรวจสอบคุ ณภาพ ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ บริษัทรับจ้างผลิตจะตรวจสอบ
คุณภาพของกางเกงชั้นในทุกชิ้นเพื่อหาตาหนิของสินค้า เช่น ตรวจสอบการประกอบการเย็บทุก
ขั้นตอน ตรวจสอบความเรียบร้อยของตะเข็บ เป็นต้น และทาการแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดจาก
ขั้นตอนการตัดเย็บ
ขั้นตอนเตรี ยมสิ นค้ าสู่ ตลาด เมื่อกางเกงชั้นในผ่านการตัดเย็บเป็นสินค้าสาเร็จรูปแล้ว ก็จะเข้าสู่
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อเตรียมออกสู่ตลาดต่ อไป โดยในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย การรีด (Ironing) การพับ
(Folding) และการบรรจุหีบห่อ (Packaging)
โดยมีกาลังการผลิต 5,280 ตัว ต่อเดือน และมีต้นทุนการผลิต 47 บาทต่อตัว
แผนการจัดการองค์ กรบริ ษัท บริษัทได้กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กร
ดังนี้ ผู้จัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและ
การขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและพัฒนา โดยพนักงานทั้งหมดเป็น
พนักงานประจาของบริษัทมีการทางานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ – ศุกร์ ในเวลา 8.30 – 17.30 ยกเว้น
ตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้าในเรื่อง การตอบคาถาม หรือรับออเดอร์สินค้า เป็นต้น
ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งจะมีการเปลี่ยนตารางงานและวันหยุดสลับกัน

แผนพัฒนาบุคลากร
ด้ านการทางาน เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรโดยการทางานแบบมีระบบและแบบแผน เน้นการ
ทางานแบบทีม บุคลากรสามารถที่จะทางานข้ามสายงานได้ สนับสนุนความคิดของบุคลากร และ
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้กับ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงาน จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรได้
ศึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการทางาน การฝึกอบรมและพั ฒนาบุค ลากรและมีการติดตามอย่า ง
สม่าเสมอ เช่น ฝึกการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และฝึกทักษะเกี่ยวกับ IT เป็นต้น
ด้ านการสร้ างแรงจู ง ใจ ค่า ตอบแทนที่เ ป็น ธรรม โดยมีก ารเทียบค่า ตอบแทนจากอุ ตสาหกรรม
เดียวกัน และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท มีสวัสดิการที่เพียงพอต่อพนักงาน เช่น โบนัส
เบี้ ย เลี้ ยง และค่ า ตอบแทนส่ ว นเพิ่ ม จากการทางานที่ บรรลุ เ ป้ าหมาย มี โ ปรแกรมตรวจสุ ข ภ าพ
ประจาปี รวมถึ งเงิ นพิ เ ศษในโอกาสต่ า งๆ เป็ นต้ น การจัด สั ม มนาพนั ก งานประจ าปี เพื่ อสร้า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในบริษัท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยมีนโยบายสูงสุดไม่
เกิ น 5% นโยบายการขึ้ น ค่ า จ้ า งในทุ ก ปี โ ดยมี อั ต ราขั้ น ต่ า 3% หรื อ ตามความเหมาะสมของผล
ประกอบการและความสามารถของพนักงาน
แผนการเงิน การลงทุนของกิจการในระยะเริ่มต้นใช้เงินสดในการลงทุน 5,000,000 บาท โครงสร้าง
ทางการเงินมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น 100% ของเงินทุน กาหนดอัตราผลตอบแทน 5% จากการประมาณ
ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนแล้ว โครงการสามารถดาเนินกิจการโดยไม่ต้องกู้ และมีการลงทุน
ในเรื่องต่างๆดังนี้ เช่าอาคารพาณิชย์ที่มีระยะทางใกล้กับโรงงานรับจ้างผลิต อัตราค่าเช่าเดือนละ
17,000 ต่อเดือน และจ่ายมัดจาล่วงหน้า 3 เดือน รวมเป็น 51,000 บาทในเดือนแรกอุปกรณ์สานักงาน
150,000 บาท แบ่งเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง เครื่อง 10,000 บาท รามเป็น 100,000 บาท
เครื่ องใช้ส านั กงานอื่ น ๆ 50,000 บาท ยานพาหนะ 770,000 บาท ประกอบด้ วยรถขนส่ งสิ น ค้ า
Suzuki Carry 2 คัน ราคาคันละ 385,000 บาท สาหรับขนส่งสินค้า และคาดว่าจะมีปริมาณการขาย
Size M 50% ในปีแรก คิดเป็น 6,154 ตัว Size L คาดว่าจะมีปริมาณการขาย 30% ในปีแรก คิดเป็น
3,692 ตัว และ Size XL คาดว่าจะมีปริมาณการขาย 20% ในปีแรก คิดเป็น 2,462 ตัว

การประมาณการเติบโตของรายได้ มากจากการกาหนดเป้าหมายของกิจการซึ่งในปีที่ 2 มีอัตราการ
เติบโตของรายได้อยู่ที่ 6 % ต่อปี และอัตราการเติบโตของรายได้สูงสุดอยู่ที่ปีที่ 5 ถึง 10% เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ได้เข้าสู่ตลาดและเป็นที่รู้จักกับกลุ่มผู้บริโภค จากการวิเคราะห์โครงการจะเห็นว่า มีความ
เป็นไปได้ในการลงทุน มีระยะเวลาคืนทุน (Payback period (PB) ของบริษัท แต๊บสมูธ จากัด คือ
2.17 ปี หรือประมาณ 2 ปี 2 เดือน โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value (NPV) เมื่อสิ้นปีที่ 5
เท่ากับ 4,771,058.32 บาท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) เมื่อ
สิ้นปีเท่ากับ 25.91%
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