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แผนธุรกิจ สมุนไพรพิมพ์นารา
พิมพ์นารา พันธ์เจ้าฝ่าย1
------------------------------------------------------บทสรุปผู้บริหาร
พื ชสมุ นไพรเป็ นพื ช ที่ มี ความส าคัญ ต่อธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย
อย่างมาก เนื่องจากคนไทยรู้จักนามาใช้และปรุงอาหารและยารักษาโรค ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการดารงชีวิตเป็นเวลานานแล้ว ในปัจจุบันสมุนไพรมีแนวโน้มจะมีความสาคัญมากขึ้น
โดยเฉพาะการนามาแปรรูปหรือสกัดเป็นยารักษาโรคที่ปลอดภัย มีผลข้างเคียงน้อย อีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาการผลิตที่มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อย่างเป็นระบบครบวงจร
จากเหตุ ผลดัง กล่า วทางเจ้าของกิ จการจึงได้ท าธุรกิ จแชมพู แ ละครีม นวดผมพู
สมุนไพรพิมพ์นาราโดยมีลักษะธุรกิจเป็นประเภทจ้างผลิตและจัดจาหน่ายเองผ่านทางช่อง
ทางการจัด จาหน่ า ยทั้ ง หมด 2 ช่ องทาง คื อ ผ่านทางอิ น เตอร์เน็ ต ได้แ ก่ Facebook และ
Instagram และผ่านทางผู้แทนจัดจัดหน่ายเพื่อนาไปขายต่อ โดยมีที่ทาการตั้งอยู่ที่ 12/153
หมู่1 ซอยแจ้งวัฒนะ 23 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 มีผลิตภัณฑ์หลักเป็น
แชมพู ส มุ น ไพร พร้อ มกั บ ครี ม นวดผม ขนาด 275 ml ช่ ว ยบ ารุง หนั งศี ร ษะให้ ร ากผม
แข็งแรง เพิ่มความแข็งแรงให้เส้นผมไม่หลุดร่วง ขจัดรังแค ลดอาการคันของหนังศีรษะ
ช่วยให้ผมดกดาและช่วยให้ผมขาวมีสีเข้มขึ้น โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นประชากรใน
ประเทศไทย มีรายได้ระดับกลางระหว่าง 15,000 - 25,000 บาท มีอายุประมาณ 30 - 39 ปี
เป็ นต้นไป เป็ นกลุ่ม คนที่ รัก สุข ภาพ ชอบใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มาจากสมุนไพรไทย และไม่มี
ส่วนผสมของสารเคมี
บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นทั้งสิ้น 555,000 บาท บาท โดยเงินทั้งหมดนั้นเจ้าของ
เป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว 100% บริษัทเริ่มมีผลกาไร 216,958 ในปีที่ 1
คาสาคัญ : แผนธุรกิจ, สมุนไพร, พิมพ์นารา

__________________________________________
1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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บทนา
โดยธรรมชาติ นั้ น หน้ าที่ ห ลัก ของเส้ น ผม คื อ ป้ องกั น ผิ วหนั งหรือศี รษะไม่ ใ ห้
สูญเสียความร้อนมากเกินไป เส้นผมมีอัตราการเติบโตรวดเร็วกว่าส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
ระหว่างอายุ 11-30 ปี เส้นผมสามารถยาวขึ้นได้ถึงเดือนละครึ่งนิ้ว เส้นผมที่มีสุขภาพดีจะมี
ความแข็งแรง ผู้ที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพ เช่น รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ขาด
การออกก าลังกาย อดนอนหรือเครียด เส้นผมจะเป็นการจกสะท้อนสภาวะร่างกายและ
จิตใจของผู้นั้นสังเกตได้จากเส้น ผมที่เคยเป็นเงางามกลับหมองด้าน การดูแลเส้นผมจึง
ไม่ ได้ ขึ้ น อยู่ กั บ การเลื อกใช้ แชมพู และครีม นวดผมเท่ านั้ น แต่ขึ้น อยู่ กั บ การแลสุ ขภาพ
ร่างกายและจิตใจด้วย
ความสกปรกของเส้นผมมีสาเหตุใหญ่มาจากน้ามันธรรมชาติที่หล่อลื่นเส้นผมซึ่ ง
จะดึงดูดให้สิ่งสกปรกมาเกาะติด สบู่ใช้สระผมได้ไม่ดี เพราะสบู่จะทิ้งคราบของมันเองให้
เกาะผม นอกจากนี้เจล มูส หรือน้ามันแต่งผมต่างๆ ก็เป็นตัวการทาให้ผมสกปรกมากขึ้น
เช่ น กั น ช่ างแต่ง ผมส่ วนมากแนะน าว่าไม่ ควรใช่แ ชมพู และครีมนวดผมชนิ ดเดี ย วซ้ าๆ
เพราะผมจะเริ่มชินกับแชมพูและครีมนวดนั้นๆ นอกจากนี้แชมพูจะเริ่มทิ้งสิ่งตกค้างเดิมๆ
ให้หมักหมมอยู่บนเส้นผมด้วย
หน้าที่หลักของแชมพู คือ ขจัดน้ามันธรรมชาติจากต่อมไขมันใต้หนังศีรษะออก
จากเส้นผม น้ามันดังกล่าวเป็นต้นเหตุใหญ่ที่ทาให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกเหนียวติดแน่น
บนเส้นผมสบู่ทั่วไปไม่มีคุณสมบัติเพียงพอจะทาหน้าที่นี้ได้ เพราะสบู่สะสมคราบของตัว
มันเอง สาหรับสารซักฟอก (detergent) แล้ว หน้าที่ข้างต้นทาได้ง่ายมาก แต่สารซักฟอกยัง
ไม่ถูกค้นพบเลยจนกระทั่งปลายศตวรรษที่ ๑๙ ทั้งมิได้มีการผลิตในปริมาณมากๆ จวบจน
ทศวรรษที่ ๑๙๓๐ ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วผู้คนในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา ดูแลรักษาความ
สะอาดเส้นผมของพวกเขากันอย่างไร
ชาวอียิปต์โบราณเป็นผู้ริเริ่มวิธีปฏิบัติซึ่งต่อมาเป็นที่นิยมกันพวกเขาชาระล้างเส้น
ผมด้วยน้าเปล่าผสมกับน้าจากผลของพืชตระกูลซีทรัส (ส้ม มะกรูด มะนาว) กรดมะนาวมี
ฤทธิ์ขจัดไขมันจากหนังศีรษะให้หมดไปจากเส้นผมได้อย่างดียิ่ง น้ายาล้างทาความสะอาด
เส้นผมซึ่งผสมกันเองตามบ้าน โดยเติมกลิ่นหอมและมักจะผสมสบู่ปริมาณเล็กน้อยลงไป
ด้วย เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นเวลาหลายร้อยปี น้ายาสระผมชนิดใหม่ซึ่งคล้าย
สารซักฟอกเกิดขึ้นในยุโรปเมื่อตอนปลายสมัยกลางได้จากการต้มน้า สบู่ กับโซดา หรือ
โปแตช (น้าด่าง) ส่วนผสมที่คล้ายคลึงกับแชมพู แต่ใกล้เคียงกับสบู่มากกว่านี้ปรุงขึ้นใน
บ้าน สูตรของแต่ละบ้านถือเป็นมรดกตกทอดจากคนรุ่นปู่ย่าตายายสู่รุ่นลูกหลาน
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ค าว่า “แชมพู ” ก าเนิ ด ขึ้ น ในประเทศอั งกฤษในช่ วงเวลาเดีย วกั บ ที่ นั ก เคมี ช าว
เยอรมั น ค้ น พบสารซั ก ฟอก ซึ่ง พั ฒ นามาเป็ น แชมพู ส มั ย ใหม่ ที่ เราใช้ กั น อยู่ ในปั จจุบั น
ในช่ วงปี ค.ศ. ๑๘๗๐-๑๘๗๙ รัฐบาลอังกฤษได้ถ่ายโอนอานาจการควบคุมอินเดียจาก
บริษัท บริติชอีส ต์ อินเดียอันทรงอิทธิพ ล รัฐบาลอังกฤษผ่อนปรนให้ ชาวอินเดียซึ่งพู ด
ภาษาฮิน ดู มี ส่ วนร่วมในทางการเมื องมากขึ้น เครื่องแต่งกายและศิล ปะอิน เดี ย รวมทั้ ง
ถ้อยคาภาษาฮินดู กลายเป็นสิ่งที่นิยมชมชอบในอังกฤษ ในยุคแห่งความนิยมอินเดียนี้เองที่
ช่ างท าผมชาวอังกฤษได้บั ญ ญั ติ คาว่า “แชมพู ” ขึ้ นจากรากคาภาษาฮินดู “แชมโป” ซึ่ ง
แปลว่า “นวดคลึง”
แชมพูแต่ก่อนนั้นไม่ใช่ของเหลวบรรจุขวดที่หาซื้อได้ทั่วไปตามร้าน แชมพู คือ
การนวดคลึงหนังศีรษะและผมที่เปียกชุ่มด้วยน้าสบู่ให้แก่ลูกค้าของร้านทาผมชั้นนาใน
อังกฤษ แต่ละร้านจะไม่เปิดเผยสูตรเฉพาะของตนโดยถือเป็นความลับสุดยอดช่างทาผมจะ
เป็นผู้ปรุงส่วนผสมของน้ายาสระผมด้ วยตนเองโดยทากันอยู่หลังร้านนั่นเอง ถึงแม้ว่าสูตร
อาจแตกต่างกันออกไปบ้าง แต่ส่วนประกอบหลัก ๓ ตัวที่ขาดไม่ได้ คือ น้า สบู่ และโซดา
ส่วนแชมพู ซึ่ งมี ส ารซั ก ฟอกเป็ น ส่วนผสมส าคัญ และถื อกั นว่าเป็น แชมพู จริง ๆ แชมพู
แรกเริ่ม ผลิตขึ้ นในประเทศเยอรมนี ในช่วงศตวรรษที่ ๑๘๙๐-๑๘๙๙ และมีจาหน่ายใน
ท้องตลาดหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ (ค.ศ. ๑๙๑๔-๑๙๑๘) (ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ
๑๐๘ ซองคาถาม / สานักพิมพ์สารคดีผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผม )
นอกจากแชมพูแล้วอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความสาคัญต่อเส้นผมก็คือครีมนวดผม
ครีมนวดผม (Hair Conditioner) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปรับสภาพเส้นผม หลังการสระผมด้วย
แชมพู ครีมนวดผมนั้นช่วยเกล็ดผมที่เปลื อกนอกราบเรียบหลังใช้ครีมนวดผม จึงรู้สึกว่า
ผมนุ่มเรียบลื่นขึ้นและไม่พันกันหลังสระอย่างไรก็ตาม ครีมนวดผมไม่ได้ช่วยสมานผม
แตกปลายแต่อย่างไร โดยครีมนวดผมทาหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ให้ความชุ่มชื้นแก่เส้นผม
2. ช่วยซ่อมแซมเส้นผม
3. ให้ความเป็นกรดแก่เส้นผมซึ่งทาให้ผิวของเส้นผมแข็งแรงขึ้น
4. ลดการพันกันของเส้นผมโดยทาให้แข็งแรงขึ้น เคลือบผิวให้เรียบลื่น ลดการเกิด
ไฟฟ้าสถิต
5. ป้องกันเส้นผมจากความร้อน ในการ เป่าผม ม้วนผม ดัดผม
6. ให้ความเป็นเงางามแก่เส้นผม
7. ทาให้เส้นผม อ่อนนุ่ม-จัดทรงง่าย
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ครีม นวดผมจะเคลือบเส้นผมเพี ยงภายนอกเท่านั้นไม่ได้ซึมลึก ลงไปถึงเนื้อผม
ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งหมั ก ครี ม นวดผมนานๆ ยกเว้ น ครี ม นวดผมประเภท deep
conditioner เช่น ที่ผสมแพนธีนอล ซึ่งสามารถซึมลึกลงไปในเนื้อผมได้จึงต้องทิ้งไว้นาน
หน่อยระหว่างรอก็นวดหนังศีรษะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปด้วยก็จะช่วยให้เส้นผม
และหนังศีรษะมีสุขภาพดียิ่งขึ้น สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การล้างต้องล้างให้สะอาดหมด
จดทั้งแชมพูและครีมนวดผม มิฉะนั้น สารที่ตกค้างอยู่บนผมจะทาให้ผมลีบและกระด้าง
(จาก เว็บไซต์ขบวนการโลกแสนสวย 2 สิงหาคม 2553)
ปัจจุบันแชมพูและครีมนวดผมมีมากมายหลายยี่ห้อ สามารถเลือกใช้ได้ตามความ
ต้ อ งการ ทางผู้ ผ ลิ ต แชมพู ส มุ น ไพร พิ ม พ์ น ารา จึงได้ มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ จะน าสมุ น ไพร
พื้นบ้านที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาผสมกับภูมิปัญญาไทยโดยนาเทคนิควิธีการสมัยใหม่ มาผลิต
แชมพูผสมสมุนไพรให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อดูแลรักษารากผมและบารุงเส้นผม
ตามสภาพของแต่ละบุคคล เช่น การนามะกรูดผสมกับว่านหางจระเข้ ช่วยบารุงเส้นผมให้
นุ่มสวย, ดอกอัญชันทาให้ผมดกดาเป็นเงางาม, ประคาดีควาย ช่วยดูแลผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
หนั ง ศี รษะและป้ องกั น รังแค การน าส่ วนผสมต่างๆ มาผสมอย่ างสอดคล้อ งท าให้ เกิ ด
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพในการชาระล้างเส้นผมให้สะอาดไม่ระคายเคืองต่อหนัง
ศี ร ษะให้ ผ มอ่ อ นนิ่ ม และกลิ่ น หอมอ่ อ นๆ อย่ างเป็ น ธรรมชาติ เป็ น ที่ เพิ่ ม มู ล ค่ าให้ กั บ
สมุนไพรไทย
พื ชสมุ นไพรเป็ นพื ช ที่ มี ความส าคัญ ต่อธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย
อย่างมาก เนื่องจากคนไทยรู้จักนามาใช้และปรุงอาหารและยารักษาโรค ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการดารงชีวิตเป็นเวลานานแล้ว ในปัจจุบันสมุนไพรมีแนวโน้มจะมีความสาคัญมากขึ้น
โดยเฉพาะการนามาแปรรูปหรือสกัดเป็นยารักษาโรคที่ปลอดภัย มีผลข้างเคียงน้อยและการ
ใช้จ่ายในการผลิตไม่สูงมาก เนื่องจากวัตถุดิบสามารถหาและผลิตได้เองในท้องถิ่น ซึ่งการ
ใช้สมุนไพรในปัจจุบันจะมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ อาหาร ยา และเครื่องสาอาง ซึ่งในปัจจุบัน
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปจากอดีต คือ ประชาชนให้ความสาคัญในเรื่อง
ของคุณภาพชีวิตมากขึ้น มีความสนใจในชีวิตความเป็น อยู่โดยทั่วไปมกขึ้นและเข้าใจว่า
การป้ องกันดีกว่าการรักษา อีกทั้งเรื่องความสนใจนิยมใน ผลิตภัณฑ์ ที่มาจากธรรมชาติ
มากกว่า ผลิตภัณฑ์ที่มาจากการสังเคราะห์ทางเคมี ทั้งนี้พิจารณาจากปัจจัยหนุนในลักษณะ
งามหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่จะมีมาให้ผู้บริโภคเลือกมากขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตใน
ประเทศไทยและผลิตภัณฑ์ที่นาเข้ามาจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างซึ่งในปัจจุบัน
กระแสการรักสุขภาพด้วยตนเองก็ยังคงเพิ่มมากขึ้น เมื่อผู้บริโภคมีอายุมากขึ้นความสนใจ
ในเรื่องสุขภาพก็มากขึ้นตามไปด้วย
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรพิมพ์
นารา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ แชมพูและ
ครีมนวดผมสมุนไพรพิมพ์นารา
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต

ความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ
แชมพูและครีมนวดผม
สมุนไพรพิมพ์นารา

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ แชมพูและ
ครีมนวดผมสมุนไพรพิมพ์นารา
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่ เดือนเมษายน-เดือนตุลาคม
2558
นิยามคาศัพท์
1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ ด้านการผลิ ต/การดาเนิ น งาน การวิเคราะห์ ด้านการเงิน และสรุป ผลว่า ธุ รกิ จ
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการดาเนินงานหรือไม่
2. แชมพู หมายถึง สิ่ง ใช้ขจัดสิ่งสกปรกออกจากเส้นผมและหนังศีรษะ ซึ่งอยู่ใน
รูปของเหลว ครีม เจล ผงหรือเม็ด ก้อน หรือฟอง
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3. การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์ ก าร โดยการวิเคราะห์ จุด แข็ ง จุด อ่ อน โอกาสและอุป สรรค (SWOT
Analysis)
4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการวาง
ตาแหน่ ง ทางการตลาด การก าหนดผลิ ตภั ณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด จาหน่ าย และการ
ส่งเสริมการตลาด
5. การวิเคราะห์ด้านการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้ า นการจั ดการและก าลังคน หมายถึ ง การก าหนดโครงสร้าง
องค์กร
7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย กาไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรมีคุณภาพสูงใช้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยเภสัชกร และมีการรับรองคุณภาพจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ
2. ใช้การวิจัยตลาดร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทาให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ตรงจุด
3. คุ ณ ภาพด้ า นการบริ ก ารที่ เหนื อ กว่ า มี ก ารรั บ ประกั น คุ ณ ภาพสิ น ค้ า การ
ให้บริการจัดส่ง
4. มีสูตรการผลิตเฉพาะของบริษัท ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์
ได้
5. ทั้งแชมพูและครีมนวดผม เพราะผู้ผลิตรายอื่นมักไม่ผลิตครีมนวดผม
6. บริษัทมีขนาดเล็กและมีความคล่องตัวสูง ซึ่งสามารถใช้สร้างความสะดวกและ
รวดเร็วในการกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคโดยวางแผนสาหรับการบริการจัดส่งสินค้า
ถึงบ้านโดยผ่านทางไปรษณีย์ (Delivery Service) เพิ่มขึ้นจากช่องทางกระจายสินค้าทั่วไป
นอกจากนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านการตลาดและด้านการจัดซื้อเข้าด้วยกัน เพื่อ
การจัดหาสินค้าในปริมาณที่เหมาะสมและลดต้นทุนในการบริหารสินค้าคงเหลือ
7. เมื่อเปรียบเทียบราคากับคุณภาพแล้วถือว่าคุมค่าในการซื้อ
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8. ความสะดวกในการสั่ ง ซื้ อ เนื่ อ งจากมี ก ารขายผ่ า นทางอิ น เตอร์ เน็ ต ท าให้
สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่าย และยังมีบริการส่งถึงบ้านอีกด้วย และยังมีการกระจายสินค้า
ผ่านทางผู้แทนจาหน่าย ทาให้เข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น
9. การจัดส่งสินค้ามีการห่ออย่างดีทาให้สินค้าไม่เสียหายระหว่างขนส่ง และมีการ
จัดส่งที่รวดเร็ว
จุดอ่อนของกิจการ (Weaknesses)
1. บริษัทยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาด ทาให้มีความเสี่ยงในด้านการจัดจาหน่าย
2. มีการลงทุนในด้านสินทรัพย์ถาวรที่ต่า ทาให้การจัดเงินทุนระยะยาวทาได้ยาก
เนื่องจากขาดหลักทรัพย์สาหรับค้าประกัน
3. เนื่องจากผลิตภัณฑ์มาจากธรรมชาติไม่ได้มีการแต่งกลิ่นและสี ดังนั้นจึงไม่มี
กลิ่นที่หอมและสีสันที่สวยงาม อาจไม่ถูกใจผู้บริโภค
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. อัตราการเติบโตของการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีมาอย่างต่อเนื่องประมาณ
20% ต่อปีและมีกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแทนผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมี ทาให้
ตลาดผลิตภัณ ฑ์ ส มุนไพรมี การขยายตัวและเริ่มเข้าสู่ช่วงการเจริญ เติบโต ซึ่งภาวการณ์
แข่งขันไม่รุนแรงมาก จึงมีโอกาสในการสร้างกาไรที่ดี
2. มีผู้นาตลาดน้อยราย ถึงแม้จะมีผู้จาหน่ายรายย่อยๆ จานวนมากแต่ก็ไม่ส่งผลให้
การแข่งขันรุนแรงมากนัก
3. ภาวะเศรษฐกิจของไทยยังคงไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้คนไทยหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตในประเทศมากขึ้นเนื่องจากมีราคาต่ากว่าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศและต้องช่วยเหลือ
เศรษฐกิจไทย
4. มี ค วามเป็ น ไปได้ใ นการขยายตลาดไปในระดับ ส่ งออก ซึ่ งมี ค วามต้ อ งการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเช่นกัน นอกจากนี้ทางภาครัฐยังได้ให้การสนับสนุนด้านการส่งออก
สมุนไพรไปยังต่างประเทศ
5. การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เป็นโอกาสที่
ดีที่จะเข้าไปเปิดตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน
6. มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เนื่องจากหลายธนาคารให้การส่งเสริม
ผู้ประกอบการรายเล็ก หรือ SMEs จึงเป็นโอกาสที่ดีในการได้เงินทุนเพื่อนามาขยายกิจการ
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อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. การควบคุ ม ทางกฎหมาย ส าหรับ ธุรกิ จอาหารเครื่องดื่ม ของใช้ ที่ ท ามาจาก
สมุ น ไพรนั้ น ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา จึง จะ
สามารถโฆษณาหรือวางจาหน่ายอย่างเป็นทางการได้
2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีจาหน่ายในปัจจุบันมีให้เลือกจานวนมาก และหลายชนิด
มีความคล้ายคลึงกัน ทาให้ยากต่อการแยกความแตกต่างในสายตาผู้บริโภค
3. กลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์รายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายด้วยวิธีคล้ายคลึงกัน ทาให้มี
คู่แข่งเป็นจานวนมาก
4. ผู้บริโภคบางกลุ่มยึดติดว่าคนที่ใช่สมุนไพรเป็นคนโบราณไม่ทันสมัย ซึ่งส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ
5. อุ ป สรรคด้ า นภาพพจน์ แ ละความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( Brand
loyalty ) ส าหรับ ในอุตสาหกรรมผลิตภัณ ฑ์ ส มุนไพร ระดับความภัก ดีของลูกค้าที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์คู่
6. อุ ป สรรคด้ า นต้ น ทุ น การประหยั ด อั น เนื่ อ งมาจากขนาด เนื่ อ งจากภายใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขนาดการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง ความได้เปรียบด้าน
ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าจึงอยู่ในระดับต่า
7. อานาจต่อรองต่าเพราะเป็นธุรกิจที่เพิ่งเข้าใหม่
8. เนื่องจากมีการผลิตแบบจ้างผลิต (OEM) ดังนั้นอัตราการผลิตกถูกกาหนดโดย
บริษัทที่รับผลิตสินค้า ซึ่งอาจมีปัญหาการผลิตสินค้าไม่ทันต่อความต้องการได้
 การวิเคราะห์ด้านการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market)
แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรพิมพ์นารามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นประชากรใน
ประเทศไทย มีรายได้ระดับกลางระหว่าง 15,000 - 25,000 บาท มีอายุประมาณ 30 - 39 ปี
เป็ นต้นไป เป็ นกลุ่ม คนที่ รัก สุขภาพ ชอบใช้ผลิตภัณ ฑ์ ที่มาจากสมุนไพรไทย และไม่มี
ส่วนผสมของสารเคมี
การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด (P: Positioning)
แชมพู และครีม นวดผมสมุนไพรพิ มพ์ นาราเลือกวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ให้เป็น
แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรที่มีสารเคมีน้อยแต่ราคาไม่แพงมาก เนื่องจากสูตรที่ใช้ใน
การผลิตเป็นสูตรของทางผู้ผลิตเองไม่เหมือนกับผู้ผลิตรายอื่นๆ และเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น
สมุนไพรพื้นบ้าน จึงทาให้สามารถจาหน่ายได้ในราคาไม่สูงมาก
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ภาพการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของแชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรพิมพ์นารา

สารเคมีสูง

ราคาต่า

ราคาสูง

สารเคมีต่า
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กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Strategy)
ในการกาหนดราคานั้นทางผู้ผลิตแชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรพิมพ์นาราได้
แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันคือ
1. ราคาแชมพูและครีมนวดผมสาหรับผู้ใช้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้ใช้
แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรพิมพ์นาราคือผู้ที่มีรายได้ระดับปานกลาง ดังนั้นจึงตั้งราคา
ไว้เท่ากันทั้งแชมพูและครีมนวดผม คือ 150 บาท โดยทางผู้ผลิตจะควบคุมราคาซึ่งไม่ว่า
ผู้ใช้จะสั่งซื้อโดยตรงจากทางอินเตอร์เน็ต หรือจากผู้แทนจาหน่ายก็จะได้ราคาเดียวกัน
ตารางที่แสดงราคาแชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรพิมพ์นาราสาหรับผู้ใช้
ลาดับที่

รายการสินค้า

ขนาด

ราคา

1

แชมพูสมุนไพรพิมพ์นารา

275 ml

100 บาท

2

ครีมนวดผมสมุนไพรพิมพ์นารา

275 ml

100 บาท

2. ราคาแชมพูและครีมนวดผมสาหรับผู้แทนจาหน่าย สาหรับผู้แทนจาหน่ายนั้น
ทางผู้ผลิตได้หักต้นทุนในการดาเนินงานบางส่วน และต้นทุนในการขนส่งออก และตั้ง
ราคาให้ผู้ที่นาไปจาหน่ายต่อได้กาไร จึงตั้งราคาของแชมพูและครีมนวดผมไว้ที่ 100 บาท
ตารางแสดงราคาแชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรพิมพ์นาราสาหรับผู้แทนจาหน่าย
ลาดับที่ รายการสินค้า

ขนาด

ราคา

1

แชมพูสมุนไพรพิมพ์นารา

275 ml

150 บาท

2

ครีมนวดผมสมุนไพรพิมพ์นารา

275 ml

150 บาท
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กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place Strategy)
แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรพิมพ์นารามีช่องทางในการจัดจาหน่ายด้วยกัน 2
ช่องทางคือ
2.1 จัดจาหน่ายเองโดยตรง จากผู้ผลิตผ่านทาง Face book, IG สู่ผู้บริโภค
ผู้ผลิต

cv

Face book, IG

cv

ผู้บริโภค

2.2 จัดจาหน่ายโดยผ่านผู้แทนจัดจาหน่าย เช่น ลูกค้ากลุ่ม สปา ร้านเสริมสวย เป็นต้น
ผู้ผลิต

ตัวแทนจัดจาหน่าย

ผู้บริโภค

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
แชมพูสมุนไพรพิมพ์นาราได้มีการจัด Promotion เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายดัง
รายระเอียดต่อไปนี้
1.โปรโมชั่นสาหรับผู้ซื้อจากเว็บไซด์
- ฟรีค่าขนส่งเมื่อสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป
- ซื้อครบ 600 รับฟรี BERRY & GLUTA SOAP
2. โปรโมชั่นสาหรับตัวแทนจาหน่าย
- สามารถสั่งซื้อแชมพูและครีมนวดผม 100 ชุด ในราคาขวดละ 100 บาท
- สามารถสั่ ง ซื้ อ แชมพู แ ละครี ม นวดผม 500 ชุ ด ในราคาขวดละ 90 บาท
นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักรโดยใช้สื่อดังนี้
1. ป้ายชื่อร้าน ขนาด 2x5 เมตร
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
3. ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
4. โฆษณาผ่านทาง Face Book
5. โฆษณาผ่านทาง Instagram
จากรายละเอี ย ดที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น บริ ษั ท ใช้ งบประมาณส าหรั บ การส่ งเสริ ม
การตลาดในปีที่ 1 เท่ากับ 29,500 บาท
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 การวิเคราะห์แผนการผลิต
เนื่องจากแชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรพิมพ์นาราไม่มีโรงงานในการผลิตเอง
จึงใช้ ก ารผลิตในลัก ษณะการจ้างผลิต หรือ OEM เป็น การสั่งสิ นค้าผ่านทางโรงงานซึ่ ง
โรงงานที่ผลิตเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและรับประกันการจัดส่งสินค้าว่าจะได้ตามที่นัด
ไว้ โดยสูตรที่ใช้ในการผลิตนั้นเป็นสูตรเฉพาะทางโรงงานไม่สามารถนาไปผลิตให้รายอื่น
ได้
 การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
โครงสร้างองค์การ
กิ จ การใช้ ลั ก ษณะการจั ด การโครงสร้ า งองค์ ก ารแบบตามหน้ า ที่ (Functional
Organization) เพราะว่าขนาดขององค์การมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักการจัดการโครงสร้าง
องค์การในลักษณะนี้ทาได้ง่ายต่อการบริหาร อีกทั้งยังง่ายต่อการควบคุมสั่งการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภาพแสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart)
ผู้จัดการ

พนักงานขาย

พนักงานขาย

ธุรการทั่วไป

 การวิเคราะห์แผนการเงิน
บริษัทใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 555,000 บาท มียอดขายปีที่ 1 เท่ากับ 1,567,800 บาท
ปี ที่ 2 เท่ ากั บ 1,684,800 บาท ปี ที่ 3 เท่ากั บ 1,801,800 บาท ปีที่ 4 เท่ากั บ 1,918,800 บาท
และปีที่ 5 เท่ากับ 2,035,800 บาท มีกาไรสุทธิในปีที่ 1 เท่ากับ 216,958 บาท ปีที่ 2 เท่ากับ
274,008 บาท ปี ที่ 3 เท่ ากั บ 324,408 บาท ปี ที่ 4 เท่ ากั บ 374,808 บาท และปี ที่ 5 เท่ ากั บ
425,208 บาท
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สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ
ผลิต การวิเคราะห์ด้านกาลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่า ธุรกิจ แชมพู
และครีมนวดผมสมุนไพรพิมพ์นาราภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกาหนดขึ้นเป็นมีความเป็นไป
ได้ในการลงทุน
บรรณานุกรม
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