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แผนธุรกิจเจลอาบนา้ สมุนไพร Honey Plus
กิตติพฒั น์ โรจน์สุนทรกิตติ1
---------------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หาร
ธุ รกิจเจลอาบน้ าสมุนไพร Honey Plus ประกอบธุ รกิจประเภทเจ
ลอาบน้ าสมุนไพรที่สกัดมาจากธรรมชาติ มีท้ งั คุ ณค่าที่ได้จากตัวผลิตภัณฑ์
รวมถึงรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ แตกต่าง โรงงานการผลิ ตเจลอาบน้ าสมุนไพร
Honey Plus ตั้งอยู่บริ เวณสานักงานเขตดอนเมื อง อาคาร Happy Home
Condo ตึ ก C ชั้น 1 ด้า นผลิ ตภัณฑ์ในช่ วงแรกทางธุ รกิ จเจลอาบน้ า
สมุนไพร Honey Plus มีการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยการออกสู ตรแรกคือ
เจลอาบน้ าสู ตรน้ าผึ้งผสมงาดา มีสารสกัดจากงาดาช่ วยป้ องกันรังสี UVA
และ UVB รวมถึ งฟื้ นฟูสภาพผิวพรรณให้ผิวกับมาขาวกระจ่างใสได้ ใช้
ดาเนิ นการตลาด และระยะถัดไปทางธุ รกิจจะออกผลิ ตภัณฑ์อีก 3 สู ตร ซึ่ ง
ในการจัดจาหน่ายระยะแรกทางธุ รกิ จจะทาการกระจายสิ นค้าเข้าสู่ ร้ านค้า
OTOP สปานวดสมุนไพร สื่ อออนไลน์ ร้านค้าปลี ก ตามจุดต่างๆโดยการ
ติ ด ต่ อ กั บ คนกลางตลาด หลั ง จากนั้ นระยะถั ด ไปธุ รกิ จ จะท าการ
กระจ
Modern Trade, Super store เป็ นต้น
ธุ รกิ จได้ต้ งั เป้ าหมายการเติ บ โตของร้ า นแบ่ ง ออกเป็ นช่ วงระยะ
ดังต่อไปนี้ 1) ระยะสั้น ในช่ วงปี แรกของการดาเนิ นงาน โดยมุ่งสร้ างการ
รับรู้ความแตกต่างผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ าสมุนไพร Honey Plus และเจลอาบ
น้ าทัว่ ให้แก่ผบู ้ ริ โภคและเกิดการยอมรับในตราสิ นค้า 2) ระยะกลาง ในปี ที่
2 ของการดาเนิ นงานเป็ นการสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากปี แรกเติบโตเป็ น
5%
__________________________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโทหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ในการวิเคราะห์คู่แข่งขันนั้น พบว่า ตลาดการแข่งขันธุ รกิจเจลอาบ
น้ ามีค่อนข้างหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อ ทั้งคู่แข่งขันที่อยูใ่ นตลาด
มาก่อน หรื อคู่แข่งที่เพิ่มเกิดใหม่รวมถึงธุ รกิจHoney Plus เองนั้น แต่จุดเด่น
หลักๆในท้องตลาดยังไม่มีผลิ ตภัณฑ์เจลอาบน้ าที่มีส่วนผสมจากสารสกัด
จากธรรมชาติ ช่ วยการปกป้ องรังสี UVA ะ UVB รวมถึงการเป็ น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ Non-chemical
ร
รก
ก กร
ะ
ระ
ก ร ระก ก ร
แผนการตลาด ทางธุ รกิ จเน้นการสร้ างการรั บรู ้ ให้แก่ ผบู ้ ริ โภคใน
ด้านความแตกต่างของผลิ ตภัณฑ์ที่ทามาจากสมุนไพร การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ รวมถึ งคุ ณประโยชน์ต่างๆพร้ อมกับเน้นการจดจาตราสิ นค้าให้ก ับ
ผูบ้ ริ โภครั บรู ้ ตราสิ นค้าของธุ รกิ จได้เป็ น โดยมี กลุ่ มเป้ าหมายเป็ น 2 กลุ่ ม
กลุ่ มแรกเป็ นนักเรี ยน-นักศึกษา อายุ 15-25 และกลุ่มที่ 2 พนักงานเอกชน
ข้า ราชการ รั ฐวิส าหกิ จ มี รายได้อยู่ใ นช่ วง 10,001-30,000 บาท ชื่ นชอบ
เกี่ ย วกับ เรื่ องความงาม ชอบบ ารุ งดู แ ลผิ ว พรรณของตน ซึ่ งต าแหน่ ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องทางธุ ร กิ จ เจลอาบน้ า สมุ น ไพร Honey Plus ชู จุ ด เด่ น
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มี ส ารสกัดช่ ว ยป้ องกัน รั ง สี UVA และ UVB รวมถึ ง การใช้
รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ที่แปลกใหม่ เป็ นตัวกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์เป็ นต้น
ธุ รกิจเจลอาบน้ าสมุนไพร honey Plus ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้ น 4,250,00
บาท โดยเป็ นการระดมเงินทุนจากผูถ้ ือหุน้ จานวน 3 ท่าน เป็ นเงิน 2,250,000
บาท และกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น 2,000,000 บาท และคาดว่าจะมียอดขาย
ในปี ที่ 1 14,841,120 บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 16,325,330 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ
17,141,180 บาท ปี ที่ 4 เท่ า กับ 17,998,190 บาท และปี ที่ 5 เท่ า กับ
18,898,099 บาท และเติบโตขึ้น 5% ทุกปี ซึ่ งจะทาให้กิจการมีกาไรตั้งแต่ปี
แรกที่ดาเนินงาน เป็ นเงิน 14,841,420 บาท ระยะเวลาการคืนทุน 1 ปี 5
เดื อน อัตราผลตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ เป็ น และมูลค่ า
ปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการเท่ากับ 6,383,966.38 บาท ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ได้ต้ งั แต่ปีแรกที่ดาเนิ นงาน ด้วยตัวเลขทางการเงินดังกล่าว หากพิจารณาถึง
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น อัตราการเติบโต ยอดขาย รวมถึงกาไร
สุ ทธิ ทาให้เห็นว่าธุ รกิจมีศกั ยภาพสู ง และคุม้ ค่าแก่การลงทุน
คาสาคัญ
แผนธุ รกิจ, เจลอาบน้ าสมุนไพร
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1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
คาว่า สมุนไพร ตามพระราชบัญญัติหมายความถึ ง ยาที่ได้จากพืช
สัตว์ และแร่ ซึ่ งยังมิได้มีการผสมปรุ งหรื อแปรสภาพ (ยกเว้นการทาให้แห้ง)
เช่ น พื ช ก็ ย งั คงเป็ นส่ วนของราก ล าต้น ใบ ดอก ผล ฯลฯ ยัง ไม่ ไ ด้ผ่า น
ขั้นตอนการแปรรู ปใดๆ การหัน่ การบด การกลัน่ การสกัดแยก รวมทั้งการ
ผสมกับสารอื่นๆ แต่ในทางการค้า สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรู ปแบบ
ต่ า งๆ เช่ น ถู ก หั่น เป็ นชิ้ นเล็ ก ลง บดให้เ ป็ นผง อัดให้ เป็ นแท่ ง หรื อปอก
เปลือกออก เป็ นต้น เมื่อพูดถึงสมุนไพร หลายๆคนมัก จะนึกถึงเฉพาะพืชที่
นามาใช้ประโยชน์ในทางยา ทั้ง นี้ เพราะ สัตว์ และแร่ มีการใช้น้อย จะใช้
เฉพาะในโรคบางชนิดเท่านั้น
สมุ น ไพร คื อ ของขวัญ ที่ ธ รรมชาติ ม อบให้ ก ับ มวลมนุ ษ ยชาติ
มนุ ษย์เรารู ้จกั ใช้สมุนไพรในด้านการบาบัดรักษาโรค นับแต่ยุคนี แอนเดอร์
ทัลในประเทศอิรัก ปั จจุบนั ที่หลุมฝังศพพบว่ามีการใช้สมุนไพรหลายพันปี
มาแล้วที่ชาวอินเดียแดงในเม็กซิ โก ใช้ตน้ ตะบองเพชร (Peyate) เป็ นยาฆ่า
เชื้อและรักษาบาดแผล การเตรี ยมยาในสมัยนั้น ได้แก่ การต้ม การชง ทา
เป็ นผง กลัน่ เป็ นเม็ด ทาเป็ นยาพอก เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยัง พบว่า ชาติ ต่ า งๆ ในแถบยุ โ รป มี ห ลัก ฐานการใช้
สมุนไพร ตามลาดับก่อนหลังของการเริ่ มใช้สมุนไพร คือ หลังจากสมุนไพร
ได้เจริ ญรุ่ ง เรื องในอี ยิป ต์แล้ว ก็ ไ ด้มี ก ารสื บ ทอดกัน มา เช่ น กรี ก โรมัน
อาหรับ อิ รัก เยอรมัน โปรตุเกส สวีเดน และโปแลนด์ส่วนในแถบเอเชี ย
ตามบันทึกประวัติศาสตร์ พบว่ามีการใช้สมุนไพรที่อินเดียก่อน แล้วสื บทอด
มาที่จีน มะละกา และประเทศไทย ประเทศไทยมีภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อ
การเจริ ญงอกงามของพืชนานาชนิ ด โดยเฉพาะพืชสมุนไพรมีอยู่ มากมาย
เป็ นแสนๆ ชนิ ด ทั้งที่ เกิ ดขึ้ นเองตามธรรมชาติและจากการเพาะปลู ก บาง
ชนิ ดก็ใ ช้เป็ นวัตถุ ดิบในการผลิ ตยาแผนปั จจุ บนั สมุ นไพรหลายชนิ ด ถู ก
นามาใช้ในรู ปของยากลางบ้าน ยาแผนโบราณ รากฐานของวิชาสมุนไพร
ไทยได้รับอิทธิ พลจากประเทศอินเดียเป็ นส่ วนใหญ่ เพราะตามหลักฐานทาง
ประวัติศ าสตร์ ช าติ ไ ทยได้อพยพถิ่ นฐานมาจากบริ เวณเทื อกเขา อัล ไตน์
ประเทศจี น มาจนถึ ง ประเทศไทยในปั จจุ บ นั จึ งมี ส่วนได้รับอิ ทธิ พลทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ตลอดจนการบ าบัด รั ก ษาโรคจากประเทศ
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อินเดียเป็ นจานวนมาก ซึ่ งปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าได้อาศัยคัมภีร์อายุรเวท
ของอินเดียเป็ นบรรทัดฐาน คือ การวินิจฉัยโรค ชื่อสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค
มีเค้าชื่อของภาษาบาลีสันสกฤตอยูไ่ ม่นอ้ ย เช่นคาว่า มะลิ (ภาษาสันสกฤตว่า
มัลลิ) เป็ นต้น
มี ผูป้ ระมาณว่า ในแต่ ล ะปี มี ผูใ้ ช้ส มุ น ไพรในประเทศเป็ นมู ล ค่ า
ตลาดกว่า 500 ล้า นบาท (สมุ นไพรเหล่ า นี้ ได้ม าจากทั้ง ในประเทศ และ
นาเข้าจากนอกประเทศโดยเฉพาะ จีน เกาหลี และอินเดีย ) ทั้งนี้ เนื่ องจากป่ า
ไม้ถูกทาลาย ทาให้ตอ้ งมีการรณรงค์ให้มีการปลูก เป็ นสวนสมุนไพรขึ้น ใน
ปี พุท ธศักราช 1800 ซึ่ งตรงกับ รั ช สมัยของพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ซึ่ ง
นับเป็ นยุคทองของสมุนไพรไทย สวนป่ าสมุนไพรของพระองค์ใหญ่โตมาก
อยู่บนยอดเขาคี รีมาศ อ.คีรีมาส จ.สุ โขทัย มีเนื้ อที่หลายร้ อยไร่ ซึ่ งปั จจุบนั
ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ เป็ นป่ าสงวนเพื่ อเป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้าของผูท้ ี่
สนใจ ต่อมาในรั ชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดช
ทรงเห็ นว่าสมุ นไพรเป็ นทั้งยาและอาหารประจา ครอบครั ว ชาติ จะเจริ ญ
มัน่ คงได้ก็ดว้ ยครอบครัวเล็กๆ ที่มีความมัน่ คงแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัย
สมบู ร ณ์ ท้ งั ทางกายและจิ ต ใจ จึ ง ทรงมี พ ระกรุ ณ าธิ คุ ณโปรดเกล้า ฯ ให้
ด าเนิ น โครงการตามพระราชด าริ สวนสมุ น ไพรขึ้ นในประเทศในปี
พุทธศักราช 2522 โดยทรงมีพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการรวบรวมศึกษา
ค้นคว้า ในเรื่ องเกี่ยวกับสมุนไพรทุกด้าน เช่น ด้านวิชาการทางชี ววิทยา ทาง
การแพทย์ การบาบัด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพืชที่เป็ นประโยชน์
ก่อให้เกิ ดโครงการพระราช ดาริ สวนป่ าสมุนไพรขึ้นมากมายหลายแหล่ ง
อีกทั้งยังมี การศึ กษาวิจยั อย่างกว้างขวางโดยสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อหาสาระสาคัญของสมุนไพรที่มีพิษ ทางเภสัชมาสกัดเป็ นยา
แทนยาสังเคราะห์ที่ใช้กนั ในปั จจุบนั คนไทยไม่เพียงแต่ใช้พืชสมุนไพรเป็ น
ยารั ก ษาโรคเท่ า นั้น แต่ ไ ด้น ามาดัดแปลงเพื่ อ บริ โ ภคอุ ป โภคในรู ป ของ
อาหาร,สบู่ และเครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพร (ข้อ มู ล จาก JSP แสดงบทความการ
เป็ นมาของสบู่ ส มุ น ไพร รวมกับ มู ล ค่ า ตลาดในปั จ จุ บ ัน ) ซึ่ งในที่ น้ ี จะ
กล่าวถึงเฉพาะ "สมุนไพรทีน่ ามาใช้ เป็ นสบู่สมุนไพรบารุ งผิวพรรณ"
ธุ รกิจ เจลอาบน้ าสมุนไพร Honey Plus สู ตรน้ าผึ้งผสมงาดา เป็ น
ธุ รกิ จที่ จดั ตั้งขึ้ นตามวัตถุ ป ระสงค์ของผูป้ ระกอบการ เพื่อแสดงถึ งความ
แตกต่างของสมุนไพร ที่สกัดจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน มีส่วนผสม
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ของน้ าผึ้งช่ วยผลัดเซลผิวหนังคืนความความชุ่ มชื้ นและทาให้ผิวไม่ละคาย
เคือง และงาดาที่มีสารช่วยป้ องกันรังสี UVA และ UVB
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ นการท าธุ ร กิ จ เจลอาบน้ า สมุ น ไพร
Honey Plus
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ท าให้ ท ราบถึ ง ความเป็ นไปได้ใ นการท า
ธุ รกิจเจลอาบน้ าสมุนไพร Honey Plus
1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต
การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน

ความเป็ นไป
ในการทาธุ รกิจ
ที่เจลอาบน้ า
สมุนไพร
Honey Plus

การวิเคราะห์แผนการเงิน
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษาเกี่ ยวกับความเป็ นไปได้ในการ
ทาธุ รกิจเจลอาบน้ าสมุนไพร Honey Plus
2. ขอบเขตด้า นเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึ กษาตั้ง แต่เดื อน
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2556
1.6 นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ น
การตลาด การวิเคราะห์ ด้านการผลิ ต /การด าเนิ นงาน การวิเคราะห์ ด้า น
การเงิ น และสรุ ปผลว่า ธุ รกิ จดังกล่ าวมี ความเป็ นไปได้ในการดาเนิ นงาน
หรื อไม่
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2. เจลอาบน้ าสมุนไพร หมายถึง เจลอาบน้ าที่สกัดจากสมุนไพร
จากธรรมชาติ โดยคัดสรรวัตถุ ดิบหลากหลาย นามาเป็ นส่ วนผสมที่ใช้ทา
ความสะอาดเรื อนร่ าง ให้ผิวขาวดู เปร่ งปรั่ ง และดู เป็ นธรรมชาติ และไม่
อันตรายต่อผิวพรรณ
3. การวิเคราะห์สถานการณ์หมายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และ อุปสรรค (SWOT Analysis)
4. การวิเคราะห์ ด้านการตลาดหมายถึ ง การก าหนดกลุ่ มลู กค้า
เป้ าหมาย การวางตาแหน่งทางการตลาด การกาหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิตหมายถึ ง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หาร
ขององค์การ
6. การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการและกาลังคน หมายถึ งการกาหนด
โครงสร้างองค์การ
7. การวิเคราะห์ ด้า นการเงิ น หมายถึ ง รายได้หรื อยอดขาย กาไร
สุ ทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียด
ดังต่ อไปนี้
2.1 จุดแข็ง (Strengths)
1. ผลิ ตภัณฑ์เจลอาบน้ า เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ ท าขึ้ นมาจากสมุ นไพรไทย ที่ มี
ส่ วนผสมของน้ าผึ้งเป็ นหลักช่ วย ทาให้ผิวดู ขาวกระจ่างใส และชุ่ มชื้ นอยู่
ตลอดเวลา เป็ นผลิตภัณฑ์ Non chemical
ร ก
2. มีส่วนผสมของงาดา สามารถช่วยป้ องกันแสงแดด UVA และ UVB ได้
และเป็ นเกราะสาหรับผิวหนัง ในการทางานที่ตอ้ งเผชิ ญกับแสงแดดในแต่
ละวัน
3. รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้ในการผลิต มีลกั ษณะที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
4. ความแตกต่างสาหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิ ต ธุ รกิจจะเลือกสรรวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพมาตรฐานในการผลิต และเลือกใช้แต่วตั ถุดิบที่ปลูกแบบออแกร
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นิ ค ปราศจากสารพิษ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและปลอดภัยใน
การใช้งาน
5. เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความระคายเคืองต่อผิวหนัง เหมาะกับสภาพผิวหนัง
ทุกชนิด
6. บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง ทาให้ไม่เกิ ดมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อม เป็ นบรรจุภณั ฑ์สีเขียว
7. มาตรฐานการควบคุ ม การผลิ ต จะต้อ งผ่า นกระบวนการขั้น ตอนการ
ดาเนิ นงานต่ างๆไม่ ว่า จะเป็ นการคัดเลื อกวัตถุ ดิบการผลิ ตแต่ ล ะขั้นตอน
ความซับซ้อนรวมถึ งองค์ประกอบ การพิจารณาการผลิ ตทุกครั้ง ทาให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพในการผลิตสู งสุ ด กลายเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพครบครัน
8. มีสูตรการบารุ งผิวที่เหมาะแต่ละสภาพผิวหนังที่ค่อนข้างหลากหลาย อีก
ทั้งธุ รกิจได้ทาการจัดทาเรื่ องราว ลงในแผ่นพับที่ติดตามตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อ
บอกคุ ณค่ า สารอาหารที่ ผิว พรรณควรจะได้รับ ในแต่ ล ะ 1 วัน พร้ อมทั้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ผ่านการบอกเล่าของตัวการ์ ตูนบนรู ปภาพ ทา
ให้เป็ นจุดเด่นและสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ชดั เจนเป็ นต้น
2.2 จุดอ่ อน (Weakness)
1. ผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ าสมุนไพร Honey Plus เป็ นตราสิ นค้าที่เพิ่งเกิดใหม่
ผูบ้ ริ โภคยังไม่สามารถรับรู ้ถึงตราสิ นค้าได้อย่างชัดเจน
2. ขาดความชานาญในช่ องทางการกระจายสิ นค้า ทาให้ในการกระจาย
สิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์ย งั ไม่ ส ามารถที่ จะกระจายสิ นค้า ไปสู่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายได้
ครอบคลุมและชัดเจน
3. ธุ รกิจเพิ่งเกิดใหม่ทาให้ไม่มีแหล่งเงินทุน เพื่อจะมาลงทุนในกิจการมาก
นัก
2.3 โอกาส (Opportunities)
1. ในปี 2558 จะเกิดประชาคมอาเซี ยน ทาให้ธุรกิจต่างๆเข้ามามีบทบาทใน
ประเทศไทยมากขึ้น เนื่ องจากภาวะกาแพงภาษีที่จะต้องเผชิ ญอยูน่ ้ นั มีการ
ลดกาแพงภาษีลง ทาให้ในการนาเข้าหรื อส่ งออกผลิตภัณฑ์ของธุ รกิจต่างๆ
ไม่ ต้อ งเผชิ ญ แรงกดดัน จากก าแพงภาษี เช่ น เดี ย วกับ ธุ ร กิ จ เจลอาบน้ า
สมุ นไพรHoney Plus
ร
ก
กร
ะ
ร
ร มื อ กับ ระ
กร
กระจายตัวผลิ ตภัณฑ์ส่งออกเข้าสู่ ประเทศ พม่า, ลาว , เวียดนาม, และ
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กัม พูช า เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งภาวะการแข่ ง ขัน ที่ รุ นแรงภายในประเทศ อี ก ทั้ง
กิจการยังสามารถที่จะขยายฐานกาลังผลิตและเพิ่มจานวนลูกค้าใหม่ได้เป็ น
ต้น
2. การให้ความช่ วยเหลื อของภาครั ฐบาลที่ ส่งเสริ มธุ รกิ จ SMEs โดยให้
คาแนะนา คาปรึ กษาความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็ นโอกาสที่จะทาให้
ธุ รกิจอยูร่ อดในสังเวียนการแข่งขันในตลาดได้
3. ในปั จจุบนั ภาวะค่านิ ยมของคนในสังคมได้เปลี่ ยนแปลงไป ผูบ้ ริ โภค
ส่ ว นใ ห ญ่ ใ ห้ ค ว าม ส นใ จ กั บ สิ นค้ า ที่ เ ป็ น Functional
drink
ก รร
ร ว อี ก ทั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ท ามาจาก
สมุ น ไพรเองก็ เ ริ่ ม เข้า มามี บ ทบาทกับ ผู ้บ ริ โภคเพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจาก
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ในอดี ตรวมถึ งปั จจุบนั เองไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่ นกั
สังคมผูค้ นในการเผชิ ญภาวะกับการทางาน ความเร่ งรี บในด้านเวลาที่จากัด
ทาให้ผบู ้ ริ โภคเริ่ มหาเวลาในการดูแลเอาใจใส่ ในตัวเองมากขึ้น โดยการหัน
ไปพึ่งสิ นค้าที่เกี่ยวกับสุ ขภาพไม่มีสารเคมีเจือปน หากมองในแง่มุมนี้ ธุ รกิจ
เจลอาบน้ าสมุนไพร Honey Plus เอง สามารถเข้ามาทาธุ รกิจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งธุ รกิจสามารถที่จะกอบโกยผลประโยชน์
ทางกาไรได้เป็ นอย่างดี
4. ภาวะเศรษฐกิจที่ผลักดันจากภาครัฐ ทาให้กิจการสามารถขยายฐานกาลัง
ผลิ ต และเป็ นโอกาสอย่า งหนึ่ ง ที่ ภาครั ฐให้ ก ารสนับ สนุ นในการด าเนิ น
กิ จการจากคนไทย ซึ่ งเป็ นกิ จการที่ไม่มีชาวต่างชาติเข้าเกี่ ยว ทาให้ธุรกิ จมี
เงิ นทุ นหมุ นเวีย นภายในประเทศ อี ก ทั้ง กิ จการสามารถแสวงหาก าไร ณ
ตอนนี้ได้เป็ นอย่างดี
2.4 อุปสรรค (Threats)
1. พฤติกรรมการอุปโภคของผูบ้ ริ โภค เริ่ มเอนเอียงมาทางผลิตภัณฑ์ที่ทามา
จากสมุ นไพร และผลิ ตภัณฑ์ที่ ช่ วยในด้า นสุ ข ภาพ ดัง นั้นท าให้ตลาดใน
ปั จจุ บนั เกิ ดธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับสุ ขภาพมากขึ้ น จะเห็ นได้ว่าตอนนี้ ตลาด
สิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ กลายเป็ นตลาด Read Ocean มีการแข่งขันภายในตลาดที่
รุ นแรง อีกทั้งการมี รก
Line
ก พร้อม
ทั้งแต่ละตลาดมีเจ้าครองส่ วนแบ่งตลาดทั้งสิ้ น ทาให้ในการเข้าไปทาตลาด
ธุ รกิ จเจลอาบน้ าสมุนไพรสู ตรน้ าผึ้งผสมงาดา Honey Plus ต้องเผชิ ญกับ
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ภาวะแรงกดดันต่างๆ ทาให้สิ่งเหล่านี้ กลายเป็ นอุปสรรคในการเข้าไปทา
ตลาดและแสวงหากาไรนัน่ เอง
2. ในปี 2558 หากเกิ ดประชาคมอาเซี ยนขึ้นมา ธุ รกิ จที่อยู่ในตลาดหลายๆ
ส่ วนอาจจะต้องเผชิ ญกับสิ นค้าทดแทนที่ไม่มีวนั หยุดหย่อน ทั้งภาวะแรง
กดดันจากราคา ตัวตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคเกิดรู ้จกั และใช้กนั เป็ นอย่างดี อีกทั้ง
ปั ญหาด้านการขาดแคลนแรงงานในการผลิ ต สิ่ งต่างๆเหล่ านี้ นาพามาซึ่ ง
อุปสรรคในการขายสิ นค้าสาหรับ ธุ รกิ จที่อยู่ในตลาดภายในประเทศไทย
ทั้งยังต้องคอยรับมือกับการโจมตีจากคู่แข่งที่อยูท่ ้ งั ในและต่างประเทศ หาก
มองในภาพรวมเหล่ า นี้ ธุ ร กิ จ เจลอาบน้ าสมุ น ไพร Honey
Plus
าร
กร
และอาจจะได้รับความเสี่ ยงจากธุ รกิ จ
คู่แข่งได้เป็ นต้น
3. การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
3.1 การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (T: Target Market)
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายหลัก
เป็ นกลุ่มลูกค้าที่เป็ นเพศหญิง มีอายุต้ งั แต่ 15ปี ขึ้นไป เป็ นผูบ้ ริ โภค
ที่มีความรักสวยรักงาม ชอบการดูแลเอาใจใส่ ผิวพรรณตนเองอยูต่ ลอดเวลา
มีความเสาะแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้ามาตอบโจทย์หรื อตอบสนอง
ความต้อ งการของตน มัก นิ ย มใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ท ามาจากธรรมชาติ ไ ม่ มี
สารเคมีเจือปนหรื อตกค้างในเนื้ อเจล เป็ นผลิตผลิตภัณฑ์แบบ Full Healthy
ชอบรู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ที่ ส วยงาม และคุ ณ ประโยชน์ จ ากตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์
สามารถทาให้ผวิ พรรณดูสวยเนียนขึ้นได้ และทาให้เกิดผลได้อย่างชัดเจน
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายรอง
เป็ นผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเพศชายที่คอยดูแลเอาใจใส่ สภาพผิวพรรณ ดูแล
เอาใจใส่ ต นเองตลอดเวลา ชอบผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ ป็ นแบบ Full health
ะ ระ
ก
3.2 การกาหนดตาแหน่ งทางการตลาด (P: Positioning)
ทางธุ รกิจ Honey Plus มีการวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ โดยการวางรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ จากจุด PODหรื อ (Point of Difference )โดยการใช้ คุณสมบัติ
ของงาด า มี ส ารสกัด สามารถป้ องกัน รั ง สี UVA และUVBได้ อี ก ทั้ง
ผลิตภัณฑ์มีการจัดทาขึ้นในรู ปแบบ Non Chemical มีการกาหนดและสร้าง
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รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ทาง
ธุ รกิจมีการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ เสนอเป็ น Matrix
ดังรู ปภาพต่อไปนี้
ปกป้ องแสงแดด UVA และ UVB
สูง

ดอยคา

Honey Plus

ดอกบัวคู่

ต่า
ต่า

สูง

รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ที่ทนั สมัย
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และราคา
1. สู ตรนา้ ผึง้ ผสมงาดา
มีส่วนช่วยในการผลัดเซลผิว คืนความชุ่มชื้ นทาให้ผิวขาวดูกระจ่าง
ใส บวกกับงาดามีส่วนช่ วยในการปกป้ องกันรั งสี UVA และUVB จาก
แสงแดดได้
ส่ วนสู ตรถัดไปนี้ หากกิ จการดาเนิ นงานมาถึ งจุดหนึ่ ง และมีความ
ช านาญเพิ่ ม มากขึ้ น ทางธุ ร กิ จ จะออกผลิ ต ภัณ ฑ์ สู ต รทั้ง สิ้ น อี ก 3 สู ต ร
ประกอบไปด้วยดังนี้
2. เจลอาบนา้ สมุนไพรสู ตรนา้ ผึง้ ผสมมะขาม
มี คุ ณ สมบัติ ช่ ว ยผลัด เซลผิ วคื น ความชุ่ ม ชื้ น ให้ แ ก่ ผิ ว หนัง ท าให้
ผิวหนังไม่ระคายเคือง ผิวขาวดูกระจ่างใสและลดลอยด่างดา
3. เจลอาบนา้ สมุนไพรสู ตรนา้ ผึง้ ผสมแตงกวา
มีส่วนผสมของน้ าผึ้ง มีประโยชน์ช่วยในการฟื้ นฟูซ่อมแซมสภาพ
เซลผิวพรรณ คื นความชุ่ มชื้ นให้ผิวแลดู ขาวกระจ่า งใส ช่ วยทาให้ผิวเกิ ด
ความชุ่มชื้ น มีส่วนผสมของวิตามิน B1- B2 ช่วยชะลอการเสื่ อมสภาพของ
ผิว และเหมาะสาหรับคนผิวแห้งง่าย
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4. เจลอาบนา้ สมุนไพรสู ตรนา้ ผึง้ ผสมขมิน้
สู ตร ช่ วยผลัดเซลผิวลดรอยด่างดา ทาให้ผิวกายดูขาวเนี ยนดุจเม็ด
ทราย เกิดความกระจ่างใส ผ่องเป็ นประกายแม้เวลาจะผ่านไปยาวนานสักแค่
ไหน ผิวคุณยังคงความเปร่ งปรั่ง และคืนสภาพต่อต้านอนุมูลอิสระ
ด้ านของ Package :
ขนาดรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทางผูผ้ ลิ ตได้มีการจัดทาออกแบบทรง
ขวด ให้มี ล ัก ษณ์ รูป ลัก ษณ์ คล้ายเรื อ นร่ า งของผูห้ ญิ ง เอวที่ ค อดดู ส วยคื อ
ลักษณะของขวด ผมเพรี ยมจับถนัดมือ ขนาดขวดปริ มาณ 200 ML มีการ
จัดทา Story รู ปแบบใบไม้อยูบ่ นปากขวด บรรยายสรรพคุณและที่มาพร้อม
กับ คุ ณประโยชน์ ข องสมุ น ไพรให้ ผูบ้ ริ โภคได้รับ ทราบคุ ณค่ า ในการใช้
ผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ าสมุนไพร Honey Plus ได้อย่างชัดเจนเป็ นต้น
ราคา (Price)
ราคาในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ า Honey Plus ประกอบ
ไปด้วยดังนี้
รายการผลิตภัณฑ์
รายการผลิตภัณฑ์
1) เจลอาบน้ าสมุ นไพรสู ตร
น้ าผึ้งผสมงาดา
2) เจลอาบน้ าสมุ นไพรสู ตร
น้ าผึ้งผสมมะขาม
3) เจลอาบน้ าสมุ นไพรสู ตร
น้ าผึ้งผสมแตงกวา
4)เจลอาบน้ าสมุ น ไพรสู ต ร
น้ าผึ้งผสม ขมิ้น

ราคา
490
490
490
490
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กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
- ระยะแรก
กลยุท ธ์ ก ารเลื อกช่ องทางในระยะแรกนั้น ทางธุ รกิ จเจลอาบน้ า
สมุนไพรHoney Plus มีการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางประกอบไปด้วย Online
และ off line โดยช่องทาง off line ทางธุ รกิจจะกระจายสิ นค้าเข้าสู่ ร้านค้า
ปลีกเครื่ องสาอาง สปานวดสมุนไพร ตามจุดต่างๆโดยการติดต่อกับคน
กลาง เสี ยค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงของตัวแทนจัดจาหน่ายหรื อบริ ษทั ตามที่ตก
ลงในสัญญา ส่ วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในการนาเข้าร้ านค้าเครื่ องสาอางค์จะเสี ย
ค่าใช้จ่ายแรกเข้าไม่เกิน 30,000 บาท บางสถานที่สามารถตกลงนาสิ นค้ามา
วางก่อนได้โดยหักจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ธุ รกิจได้ 70% ร้านค้าได้ 20% คน
กลางได้ 10 % ของยอดขายล้วนแล้วแต่ข้ ึนอยู่ตามข้อตกลงด้วยกันทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ นื่ องจากธุ รกิ จเป็ นธุ รกิ จที่เพิ่งเกิ ดใหม่ ขาดความชานาญในพื้นที่การ
กระจายสิ นค้าให้ถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภค และกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง ทาให้ในการ
จัดจาหน่ ายสิ นค้าจาเป็ นที่ จะต้องพึ่งพาช่ องทางการกระจายสิ นค้าและจัด
จาหน่ ายจากคนกลางเป็ นอย่างมาก ธุ รกิ จอาจเกิ ดความเสี่ ยงต้องเผชิ ญกับ
การมีตน้ ทุนที่สูงและความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังได้
ช่องทาง on-line ธุ รกิ จจะทาการจัดจาหน่ ายผ่านสื่ อ on-line โดยโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ เน้นการประชาสัมพันธ์เป็ นส่ วนใหญ่
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
บริ ษทั มีการใช้กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการตลาด ดังต่อไปนี้ คือ
1. ลงโฆษณาในอินเตอร์เน็ท ตามเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
2. ลงโฆษณาในสื่ อนิยาสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นคลื่นวิทยุ ความถี่ 96.5 FM
4. กลยุทธ์การจัดจาหน่ายผ่านหน้าร้านค้าปลีกที่เกี่ยวข้อง ทั้ง Modern Trade
และ Traditional Trade
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ใช้งบประมาณสาหรับการส่ งเสริ ม
การตลาดในปี ที่ 1เท่ากับ 1,257,000 บาท และปี ที่ 2 เท่ากับ 1,265,000 บาท
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4. การวิเคราะห์ แผนการผลิต
การผลิตเจลอาบนา้ สมุนไพรมีกระบวนการผลิตตามรายละเอียดดังต่ อไปนี้
1. เตรี ยมหม้อสแตนเลสอย่างดี พร้ อมทั้งอุ ปกรณ์ ในการกวนเนื้ อเจล อาทิไม้
พาย ถุงมือ ผ้ากันเปื้ อน ทัพพี จัดเตรี ยมไว้ให้เรี ยบร้อย พร้อมใช้งานได้ทนั ที
2. ใส่ เนื้อเจลที่ได้จากระบวนการผลิตลงไปในหม้อสแตนเลส จากนั้นพักทิ้งไว้
ประมาณ 1 นาที
3. ใส่ น้ าสมุนไพร ค่อยๆเติมทีละเล็กน้อย
4. ใช้ไม่กวนให้เนื้ อเจลกับน้ าสมุนไพรทาปฏิ กิริยากัน โดยใช้เวลากวนทั้งสิ้ น
10 นาที โดยประมาณ
5. หลังจากนั้นพักทิ้งไว้ ให้ส่วนผสมทาปฎิ กิริยาจับกลุ่ มรวมกัน และไม่ข้ ึ น
ฟอง ให้เนื้อเจลจับตัวเป็ นครี มเหลว
6. ได้เจลอาบน้ าสมุนไพร
5. การวิเคราะห์ แผนการการจัดการและกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ
กิ จการใช้ลกั ษณะการจัดการโครงสร้ างองค์การแบบตามหน้าที่
(Functional Organization) เพราะว่าขนาดขององค์การมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก
นักการจัดการโครงสร้างองค์การในลักษณะนี้ทาได้ง่ายต่อการบริ หาร อีกทั้ง
ยังง่ายต่อการควบคุมสั่งการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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6. การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงิ นลงทุนเริ่ มแรก 4,250,00 บาท มียอดขายปี ที่ 1 เท่ากับ
14,841,120 บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 16,325,330 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 17,141,180
บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 17,998,190 บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ 18,898,099 บาท มี
กาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1 เท่ากับ 7,818,903 บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 9,247,309 บาท ปี ที่
3 9,767,418 บาท ปี ที่ 4 เท่ า กับ 10,287,527 บาท และปี ที่ 5 เท่ า กับ
11,807,717 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 1 ปี 5 เดือน มีมูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 6,383,966.38 บาท และมี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ
27%
7. สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ น
การผลิ ต การวิ เ คราะห์ ด้า นก าลัง คน และการวิ เ คราะห์ ด้า นการเงิ น ได้
ข้อสรุ ปว่า ธุ รกิจเจลอาบน้ าสมุนไพร Honey Plus เป็ นธุ รกิจที่มีความเป็ นไป
ได้ในการลงทุนสู งสุ ด
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