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บทสรุปผูบริหาร
บริษัทเนทูรา จํ ากัด เปนบริษัทที่ดํ าเนินธุรที่ดํ าเนินธุรกิจดานการผลิตและจัดจํ าหนายผลิตภัณฑจากสาร

สกัดจากสมุนไพรกวาวเครือขาว โดยผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ จะออกจํ าหนาย 2 รูปแบบดวยกันคือผลิตภัณฑใน
รูปแคปซูล และผลิตภัณฑในรูปครีม ซึ่งการจัดจํ าหนายจะอยูภายใตตราผลิตภัณฑชื่อวา “เนทูรา” (Natura) ซึ่งคุณ
สมบัติของผลิตภัณฑตามผลงานวิจัยตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบันบงใหวาสามารถใชในการกระตุนเพื่อเสริมทรวงอก 
หรือใชในการบํ ารุงผิวพรรณและเสนผม นอกจากนี้ยังสามารถใชในรักษาอาการขาดฮอรโมนในสตรีวัยทอง
(Menopause) ไดดวยเนื่องจากผลิตภัณฑมีสารออกฤทธิ์ (Active ingredients) ที่เปนฮอรโมนเอสโตรเจนจากพืช
(Phytoestrogen)

บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกรตามหนาที่คือ ดานการบริหารการตลาดและการบริหารงานขาย ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ และดานการบริหารการผลิตและควบคุมคุณภาพ โดยดานการผลิตสารสกัดจาก
กวาวเครือ บริษัทฯจะผลิตจากโรงงานของบริษัทเองภายใตกรมวิธีตามลิขสิทธิ์ของ รศ. ดร. วิชัย  เชิดชีวศาสตรซึ่ง
บริษัทไดขอซื้อลิขสิทธิ์กรมวิธีการผลิต และจะสงสารสกัดจากกวาวเครือไปยังโรงงานรับจางผลิตเครื่องสํ าอางเพื่อ
ผลิตเปนผลิตภัณฑชนิดครีม สํ าหรับวัตถุดิบคือหัวกวาวเครือขาวบริษัทฯ จะทํ าสัญญากับสหกรณการเกษตรใหทํ า
การเพาะปลูกสงวัตถุดิบใหโรงงาน ซึ่งทํ าใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพสมํ่ าเสมอและมีความบริสุทธิ์ของสายพันธุ
กวาวเครือขาวตามที่ตองการ

จากภาวะการณปจจุบันซึ่งผูหญิงซึ่งถือเปนกลุมเปาหมายหลักของผลิตภัณฑ มีการทํ างานนอกบานมากขึ้น
บุคลิกภาพจึงเปนสวนสํ าคัญอยางยิ่ง และมีการคํ านึงถึงมากขึ้น ทํ าใหเกิดการใสใจเรือนรางมากขึ้น ดังนั้นอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ หรือเสริมความงามจึงอยูในอัตราที่สูงขึ้นมากดวย ผลิตภัณฑจากสมุนไพร
กวาวเครือขาวเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการตอบรับสูงมากในชวงกวา 10 ปที่ผานมา โดยรูปแบบของผลิตภัณฑอยูในรูป
แบบตางๆกันไป โดยมูลคาตลาดเฉพาะในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปจจุบันที่คาดคะเนจากผล
การวิจัยพบวามีขนาดประมาณกวา 2,000 ลานบาท และจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หากมีส่ือประชา
สัมพันธในการใหขอมูลถึงการนํ ามาใช และขอมูลความปลอดภัยที่ดี ทางบริษัทฯ ซึ่งเล็งเห็นถึงแนวโนมดังกลาว จึงได
ทํ าการออกผลิตภัณฑจากกวาวเครือขาว ที่ไดมาตรฐานทั้งในแงประสิทธิภาพและความปลอดภัย เขาสูตลาด โดย
ผลิตภัณฑจะถูกวางตํ าแหนงไวในระดับสูง (premium) เพื่อเจาะกลุมลูกคาเปาหมายซึ่งมีรายไดเฉล่ียประมาณ
20,000 บาทตอเดือน ตามขอมูลจากการวิจัยโดยจะทํ าการสงเสริมการขายดวยการเนนที่ส่ือประชาสัมพันธเพื่อใหผู
บริโภคไดรับขอมูลดานประโยชนและความปลอดภัยที่แทจริง ซึ่งมีผลในการสรางความนาเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑและ
ความภักดีในตราสินคา โดยการจัดจํ าหนายจะใชผานชองทาง รานขายยา ศูนยบริการลูกคาของบริษัท สถานเสริม
ความงาม เคาเตอรขายเครื่องสํ าอาง และระบบสมาชิกแนะนํ าสมาชิก รวมไปถึงการขายผานชองทางการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และ Direct mail อยางไรก็ตามจากจุดแข็งของผลิตภัณฑที่มีคือดานคุณภาพและความปลอดภัยนี้เอง
ทางบริษัทฯ จึงมุงเนนถึงการขยายตัวของสวนแบงการตลาดดวยการแนะนํ าจากผูมีประสบการณในการใชผลิตภัณฑ
ของบริษัทเปนสํ าคัญ
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ทางดานการเงินของบริษัทฯ จะใชสัดสวนทุนตอเงินกูยืมในอัตราสวน 50 ตอ 50 โดยเงินลงทุนทั้งส้ิน
ประมาณ 80 ลานบาท โดยในสวนของเงินกูยืมจะแบงออกเปนระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งกูยืมเงินระยะสั้นเปน
จํ านวน 10 ลานบาท เปนระยะยาว 6 เดือน สวนเงินกูระยะยาวเปนจํ านวนเงิน 30 ลานบาทเปนระยะเวลา 2 ป
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บทนํ า

สมุนไพรในประเทศไทยเทาที่มีการสํ ารวจมาแลวมีเกือบ 1,000 ชนิด ทุกตัวลวนมีศักยภาพในการใหคุณ
ประโยชนแกผูที่บริโภค ปจจุบันสมุนไพรไทยมีแนวโนมเปนที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในไทยและตางประเทศเนื่องจากรูป
แบบผลิตภัณฑไดเปลี่ยนไปจากยากลางบานเปนยาสมัยใหม จากการใชเทคโนโลยีและขบวนการผลิตสมัยใหม นอก
จากนั้นยังสามารถเปลี่ยนรูปผลิตภัณฑใหเปนเครื่องดื่ม หรือเปนผง สารสกัดหรืออื่น ๆเปนตน

กวาวเครือเปนหนึ่งในสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีความสํ าคัญของประเทศไทย เพราะมีประโยชนหลากหลายซึ่งได
รับการยอมรับกันมานาน จากการสอบถามรานเวชพงศโอสถซึ่งเปนรานจํ าหนายสมุนไพรรานใหญรานหนึ่งของ
ประเทศไทย ทางเจาของรานไดเปดเผยวายอดจํ าหนายกวาวเครือนั้นคิดเปนถึงรอยละ 7-8 ของยอดขายผลิตภัณฑ
สมุนไพรทั้งหมดของราน ซึ่งเปนการซื้อเพื่อนํ าไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตมากกวาเปนการซื้อแบบขายปลีกเพื่อการ
บริโภคโดยสวนบุคคล สํ าหรับมูลคาตลาดสมุนไพรโดยประมาณนั้นไดประเมินมูลคาตลาดสมุนไพรไวที่มูลคา 2500-
3000 ลานานบาท
  ถึงแมวาในปจจุบันไดมีขอกังขามากมายเกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอสุขภาพของผูบริโภค แตก็มีนักวิจัยหลาย
กลุมที่พยายามวิจัยคนควาเพื่อที่จะหาคํ าตอบวาบริโภคกวาวเครืออยางไรถึงจะปลอดภัยและมีประสิทธภาพตามวัตถุ
ประสงคของการบริโภค ดังนั้นความสํ าเร็จในการทํ าการตลาดกวาวเครือยอมสามารถที่จะเปนตัวอยางที่สะทอนถึง
ความสํ าเร็จของสมุนไพรพื้นบานไทยโดยรวมได เพราะเปนการเอาชนะอุปสรรคในการเขาสูตลาด อันจะเปนตัวอยาง
ที่ดีใหแกสมุนไพรไทยพื้นบานอื่น ๆที่จะมาพัฒนาใหเปนธุรกิจ โดยสุดทายแลวจะสงใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยรวมจากผลผลิตภายในประเทศที่มีมูลคาสูงขึ้น

ลักษณะธุรกิจ
เปนบริษัทที่ทํ าธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากกวาวเครือขาว โดยการตั้งโรงงานสกัด Active ingredient จากกวาวเครือ
ขาว และการทํ าการตลาดโดยจํ าหนายผลิตภัณฑสํ าเร็จรูปที่มีสวนผสมของ Active ingredient ของกวาวเครือใน
ลักษณะของสินคาที่มีมาตรฐานของคุณภาพสูง ทั้งมีการสื่อสารกับผูบริโภคเพื่อการรับรูและเขาใจในผลิตภัณฑของ
บริษัท และทํ าการบริหารชองทางการจํ าหนายใหเขาถึงกลุมลุกคาเปาหมายและวางแผนการจัดจํ าหนายและการจัดเก็บ
สินคาอยางมีประสิทธิภาพ

ประโยชนในการทํ าธุรกิจ
นอกเหนือจากการไดรับผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจแลว ยังมีประโยชนทางดานอื่น ๆ ที่สํ าคัญซึ่งควรนํ ามา
พิจารณาดังนี้
1. พัฒนารายไดแกเกษตรกรทองถิ่นซึ่งการปลูกกวาวเครือสํ าหรับปอนโรงงานสามารถทํ ารายไดที่ดีได รวมทั้งเปน

พืชเศรษฐกิจที่สามารถทํ ารายไดเขาประเทศไดดวย
2. ลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศ จากการลดการนํ าเขายาประเภทฮอรโมนหรือยาบํ ารุงผิวพรรณที่มีราคาแพง
3. เปนการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในการทํ าเปนธุรกิจสงออกในอนาคต เนื่องจากความตองการผลิตภัณฑที่มีอยู

สูงโดยเฉพาะประเทศญี่ปุน มาเลเซีย หรือประเทศอื่นในเขตเอเชีย
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4. การประสบความสํ าเร็จในการทํ าธุรกิจจะเปนการลดโอกาสที่จะลดการสูญเสียพันธุ พืชพ้ืนบานที่มีคุณคา
เศรษฐกิจสูงไปใหตางประเทศเหมือนเชนที่เคยมีมาแตกอน ซึ่งที่ผานมามีพืชที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจหลายพันธได
ถูกสงไปตางประเทศนํ าไปพัฒนาพันธุจนประสบความสํ าเร็จและจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทาง genetic biotechnology
เพื่อนํ ามาใชประโยชนทางธุรกิจ โดยที่ประทศเจาของพืชพันธุนั้นไมไดประโยชนอันใดจากพืชพันธุนั้นเนื่องจาก
ไมไดสนใจอยางจริงจังในการนํ าพัฒนาใหเปนพืชเศรษฐกิจแตอยางใด ในปจจุบันมีการลักลอบสงกวาวเครือให
กับชาวตางชาติหลายรูปแบบ อยางเชนแปรรูปเปนผงแลวสงไปบรรจุไปเปนผลิตภัณฑของตางประเทศ หรือขาย
ในรูปหัวสดๆ มีบริษัทและนักวิจัยจากญี่ปุนที่พยายมเขามาในประเทศไทยเพื่อหาซื้อเมล็ดพันธุ  รวมทั้งการ
พยายามขอความรูเกี่ยวกับการปลูกกวาวเครือจากสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อที่จะนํ าไปปลูกซึ่งมีทั้งการปลูกใน
ประเทศไทยและนํ าวัตถุดิบออกไป โดยนํ าเมล็ดพันธุกลับไปปลูกที่ประเทศญี่ปุน เพื่อการแกไขปญหาเรื่อวัตถุดิบ
ที่ใชผลิตผลิตภัณฑกวาวเครือ

5. เมื่อธุรกิจประสบความสํ าเร็จในระดับหนึ่ง มีจะเปนการกระตุนใหเกิดการทํ าการวิจัยอยางตอเนื่องของกวาวเครือ
เพื่อผลทางธุรกิจจากหลายๆหนวยธุรกิจ ซึ่งจะทํ าใหประสิทธิภาพของกวาวเครือไดรับการพัฒนามากขึ้น นํ ามาซึ่ง
การทํ าเปนสินคาใหมๆมากขึ้น ซึ่งสุดทายจะเปนผลดีตอประเทศไทย ถากวาวเครือสามารถเปนพืชเศรษฐกิจที่นํ า
มาทํ าธุรกิจไดอยางจริงจังเชนเดียวกับโสมของประเทศเกาหลี

6. เพิ่มผลิตภัณฑที่เปนทางเลือกของผูที่ตองการเพิ่มขนาดสัดสวนทรวงอกของตนจากทางเลือกเดิมที่อยูปจจุบันซึ่ง
เปนการใชยากลุมฮอรโมน ยกทรงเสริมทรวงอก หรือการทํ าศัลยกรรมเสริมทรวงอก สํ าหรับผูบริโภคพิจารณา
ดวยตนเองถึงผลิตภัณฑที่เปนทางเลือกที่ดีที่สุด

ปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดความสํ าเร็จในธุรกิจ(Key success factors)
1. ความตองการของตลาดที่มีสูงมาก เนื่องจากผูบริโภคจํ านวนมากเพิ่มสัดสวนทรวงอกของตนเอง
2. คุณภาพของผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได  คือสามารถขยายยขนาดของทรวงอก

ไดเนื่องมาจากการใหความรูผูบริโภคอยางถูกตอง ทั้งปริมาณการบริโภคที่เหมาะสมที่จะใหเกิดประสิทธิภาพตรง
ตามความตองการกับวัตถุประสงคที่ใชบริโภคจากการสัมภาษณผูขาย(1) พบวา แมในป 2543 ซึ่งผลงานวิจัยทาง
ดานกวาวเครือยังไมชัดเจน แตผูบริโภคกลุมหนึ่งยังคงมีการซื้อผลิตภัณฑกวาวเครืออยางสมํ่ าเสมอและมีแนว
โนมสูงมากขึ้นเรื่อยๆ

3. การอนุมัติจากองคการอาหารและยา
4. ความเชื่อมั่นในตัวสินคา เนื่องจากมีขอมูลวิจัยสนับสนุนซึ่งเปนการสราง product differentiation จากสินคา

กวาวเครืออื่น ๆ ผลิตภัณฑกวาวเครือซึ่งมีผูบริโภคบางสวนไดกังวลถึงความปลอดภัยในตัวสินคากวาวเครือ การ
มีนักวิจัยที่มีช่ือเสียงและมีขอมูลวิจัยสนับสนุนเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับการสรางความสํ าเร็จในการทํ าธุรกิจ ผูที่ไมมี
งานวิจัยหรือขอมูลวิจัยมาสนับสนุนถึงประสิทธิภาพความปลอดภัยจะไมสามารถทํ าธุรกิจได

5. การทํ าการตลาดของสินคาใหเปน value brand ซึ่งเปนการสรางความนาเชื่อถือในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมี
ความปลอดภัยสูง ซึ่งเกิดจากการผลิตโดยโรงงานที่ไดมาตรฐาน ผานการวิจัยและพัฒนาโดยอุปกรณที่ทันสมัย
โดยนักวิจัยที่มีช่ือเสียง และไดรับการยอมรับจากผูบริโภคเนื่องจากการไดความนาเชื่อถือและความั่นใจในความ
ปลอดภัย

(1) การสัมภาษณผูประกอบการจํ านวน 8 รายท่ีศูนยการคามาบุญครอง เมษายน 2543
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6. ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติเสริมอื่น ๆเชน การบํ ารุงผิวพรรณและสุขภาพความงาม และบํ ารุงสุขภาพของสตรีวัยทอง
ทํ าใหสินคามีฐานลูกคากวางมาก

7. เปนผลิตภัณฑมาจากธรรมชาติ เปนทางเลือกที่นาสนใจอยางมากตอผูบริโภคที่ตองการเพิ่มขนาดทรวงอก ซึ่ง
สามารถแขงขันไดอยางดีกับสินคาทดแทนอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงคชวยเสริมทรวงอกของสตรี เชน การใชยกทรง
เพื่อเพิ่มขนาด การทํ าศัยกรรม และยาเพิ่มขนาดทรวงอกอื่น ๆ ที่มีจํ าหนายในทองตลาดเชน ยากลุมฮอรโมน ซึ่ง
ในระยะแรกที่สินคาออกสูตลาด สินคากวาวเครือเปนที่ตองการของผูบริโภคสูงมากเนื่องจากประสิทธิภาพของ
สินคากอนที่จะกระทบกระเทือนจากผลกระทบของการเผยแพรจากองคการอาหารและยา

การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของผลิตภัณฑ
จุดแข็ง(strength)
1. ผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพที่ดีและเปนที่ยอมรับของตลาด เพราะปจจัยที่มีผลตอการออกฤทธิ์คลาย estrogen

hormone ของกวาวเครือนั้นขึ้นกับสายพันธุของกวาวเครือและแหลงที่กวาวเครือขึ้นไปอยู ประสิทธิภาพของ
การใชกวาวเครือนั้นตองมาจากการไดรับปริมาณของ Active ingredient  ซึ่งเปนสารสกัดจากธรรมชาติใน
ปริมาณที่เหมาะสม ดังนั้นประสิทธิภาพในการผลิตและปริมาณ active ingredient ของกวาวเครือในผลิตภัณฑ
จากตางแหลงกัน อาจทํ าใหผลแตกตางกัน ซึ่งปจจัยเหลานี้บริษัทไดทํ าการวิจัยมาอยางดี รวมทั้งมีกระบวนการ
ผลิตสกัดเพื่อใหไดสารออกฤทธิ์ที่มีความบริสุทธิ์และ คุณภาพตามตองการ ในขณะที่สินคาในตลาดหลาย
ๆผลิตภัณฑเปนการนํ ากวาวเครือสดมาแปรรูปโดยการหั่น ตากแหง คั้นนํ้ าโดยไมมีการสกัด(extraction) สาร
ปนเปอนหรือสารออกฤทธิ์ๆ ออกไป

2. การมีขอมูลวิจัยสนับสนุน โดยกระบวนการผลิตของบริษัทเปนการซื้อลิขสิทธิ์จากทีมงานวิจัยซึ่งวิจัยเกี่ยวกับ
กวาวเครือมาโดยตลอดและเปนผูที่รูจักในตลาดสมุนไพรกวาวเครือ ทํ าใหผลิตภัณฑบริษัทมีภาพลักษณที่นา
เช่ือถือมากขึ้น

จุดออน (weakness)
1. เปนผลิตภัณฑที่ตองใชอยางตอเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นถาหยุดใชเซลลเนื้อเยื่อจะ

หยุดการเจริญเติบโต ซึ่งหลังจากใชแลวควรมีการบริหารทรวงอกเพื่อรักษาเซลลเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นจากการใช
กวาวเครือดวย

2. การใชผลิตภัณฑในปริมาณเกินไปอาจมีผลเสียตอผูบริโภคซึ่งสํ าหรับผลิตภัณฑที่ผลิตโดยบริษัท การบริโภคมาก
จะทํ าใหประจํ าเดือนมาเร็วกวาปกติ

3. ราคาสินคาที่คอนขางสูง เนื่องจากปจจัยทางการตลาดในการวางตํ าแหนงผลิตภัณฑ
การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคในการทํ าธุรกิจ
โอกาสในการทํ าธุรกิจ(Opportunity)
1. ความตองการของตลาดตผลิตภัณฑที่ใชเพิ่มขนาดทรวงอกที่สูงมากและเปนไปอยางตอเนื่อง ความตองการในการ

เพิ่มขนาดทรวงอกเปนความตองการที่เกี่ยวของความรักสวยรักงามที่เปนธรรมชาติของผูหญิง สัดสวนของทรวง
อกเปนสวนหนึ่งที่สุภาพสตรีใหความสนใจอยางยิ่ง เพราะเปนสัดสวนสํ าคัญที่ผลตอความสวยงามของสรีระราง
กาย ซึ่งความตองการในเรื่องการรักสวยรักงามของผูหญิงนั้นเปนความตองการที่ผูบริโภคมองหาสินคามา
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2. ตอบสนองความตองการอยางตอเนื่อง โดยจะยอมเสียเงินคาสินคาในราคาที่แพง ถาสิ้นคานั้นสามารถที่จะตอบ
สนองตอการปรับปรุงความสวยงามของตนเองได การมีสัดสวนทรวงอกที่ไมสมสวนจะมีผลตอความสวยงาม
ของสรีระรางกายอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสุภาพสตรีที่สัดสวนของทรวงอกที่เหมาะสมกวา
จะทํ าใหสรีระรางกายของคุณสุภาพสตรีนั้นมีความสวยงามมากกวา รวมทั้งแฟชั่นการแตงกายอันเปนแนวโนมที่
นิยมในปจจุบันจะทํ าใหความสํ าคัญของสรีระมีความสํ าคัญมากขึ้น ดังนั้นสินคาที่สามารถใชปรับปรุงสวนของ
ทรวงอกเพื่อใหไดสรีระรางกายที่งดงามขึ้นกวาเดิมนั้น จะเปนสินคาที่ผูบริโภคเรียกหาอยางตอเนื่องแนนอนถา
สินคานั้นสามารถตอบสนองการปรับปรุงหรือเพิ่มขนาดของทรวงอกได

3. ขนาดของตลาดที่มีขนาดใหญ เนื่องจากสุภาพสตรีในเขตเอเชียมีสรีระรางกายที่คอนขางเล็ก ดังนั้นสวนใหญแลว
สุภาพสตรีชาวเอเชียจะมีสัดสวนของทรวงอกซึ่งคอนขางเล็ก ซึ่งทํ าใหตลาดของสินคาของผลิตภัณฑเพื่อขนาด
ของทรวงอกนั้นมีขนาดของตลาดใหญรวมทั้งมีโอกาสในการขยายตลาดไปตางประเทศ

4. ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาของผูบริโภค ในระยะเริ่มแรกในการออกสินคากวาวเครือสูตลาดนั้น สินคา
กวาวเครือเปนที่ตองการของผูบริโภคสูงมากเนื่องจากประสิทธิภาพของสินคา กอนที่จะกระทบกระเทือนจากผล
กระทบของการโฆษณาจากองคการอาหารและยา ซึ่งปจจุบันแมวาจะมีปญหาในแงลบ ตอสินคากวาวเครือซึ่งเคย
นํ าออกจํ าหนาย แตก็ยังมีการผลิตอยูบางโดยเฉพาะทางเขตชายแดนกาญจนบุรี โดยสินคาบางสวนเปนการขายใน
ประเทศซึ่งเปนสวนนอย แตสวนใหญแลวเปนการผลิตเพื่อสงออกมากกวา การที่ผลิตภัณฑกวาวเครือยังมีการ
ผลิตออกจํ าหนายอยูนั้น แสดงถึงความตองการของผูบริโภคกลุมหนึ่งซึ่งมีความตองการมีรางกายที่มีสัดสวนที่
สวยงามโดยมีการเพิ่มขนาดทรวงอก โดยยอมเสี่ยงกับขอมูลทางดานความปลอดภัยที่ยังไมไดพิสูจนยืนยันอยาง
ชัดเจนแสดงถึงศักยภาพของคุณสมบัติผลิตภัณฑกวาวเครือผูบริโภคตองการ

5. ชองทางการจัดจํ าหนายมีการพัฒนามากขึ้นทั้งดานภูมิศาสตรและเทคโนโลยี เชนรานขายยาแบบผสมซึ่งมีเครื่อง
สํ าอางจํ าหนายดวย ทํ าใหสตรีสวนใหญ ไมรูสึกวาตนเองดอยหรือมีขอบกพรองใดเมื่อตองเขาตองเขาไปซื้อสิน
คาหรือทาง internet ซึ่งกํ าลังมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและกวางไกล

6. โอกาสในการขยายการตลาดไปตางประเทศ ตลาดตางประเทศเชนประเทศ ญี่ปุน เกาหลี มีความนิยมตอสินคา
กวาวเครือ ซึ่งถาสามารถรองรับเรื่องความปลอดภัยแลว จะทํ าใหศักยภาพในการทํ าตลาดตางประเทศของสินคา
กวาวเครือมีสูง รวมทั้งแนวโนมการรวมมือทางการคาระหวางประเทศเชน AFTA

อุปสรรคในการทํ าธุรกิจ(Threat)
1. ความรูของผูบริโภคในผลิตภัณฑกวาวเครือยังไมเพียงพอ เพราะแตเดิมที่มีผูนํ ากวาวเครือมาจํ าหนายอาจมีทั้ง

กวาวเครือขาวและกวาวเครือแดง อีกทั้งปริมาณที่ใชและระยะเวลาที่ใชไมแนนอน อาจทํ าใหเกิดความสับสนใน
หมูผูบริโภค

2. การหวั่นเกรงอันตรายจากผลขางเคียงของการใชกวาวเครือของผูบริโภค ซึ่งที่ผานมามีการโฆษณาประชา
สัมพันธที่เกินขอบเขตของบริษัทผูจํ าหนาย รวมทั้งการใหขอมูลที่ช้ีถึงโทษและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และตี
กรอบของคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสงผลใหกวาวเครือเกิดภาพลักษณทางดานลบมีผลทํ าใหเกิดความสับ
สนในวงกวางทั้งประชาชนทั่วไปและผูประกอบการ จนเปนสาเหตุของขาวลือในดานลบเปนระยะเวลาพอสม
ควร จึงทํ าใหชวงตนทัศนคติในแนวตานยังมีอยู จึงตองใชกลวิธีในการปรับทัศนคติผูบริโภค ทํ าใหมีตนทุนคาใช
จายและเวลาในการทํ าตลาดสินคามากขึ้น
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ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
ในป 2543 กวาวเครือไดรับการอนุญาตใหเปนยาแผนโบราณซึ่งแสดงถึงความปลอดภัยในระดับหนึ่ง เชน

เดียวกับที่คนในสมัยกอนไดนํ ามาบริโภคในเวลานานแลว ดังนั้นผูบริโภคสามารถซื้อจากรานขายยาดังกลาวมาใชตาม
ความตองการซึ่งสวนใหญเพื่อประสิทธิภาพในการเสริมทรวงอก

และเนื่องมาจากกวาวเครือเปนพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสํ าคัญ ดังนั้นไดมีหลายหนวยงานที่เขามาทํ าการวิจัย
ถึงความปลอดภัยในการบริโภคเชนการวิจัยโดยทางโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดมีการทดลองนํ ากวาวเครือมาใชในสตรี
วัยทอง เปนฮอรโมนเพื่อบํ ารุงสุขภาพซึ่งโครงการนี้สนับสนุนการวิจัยโดยคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพิสูจนถึง
ประสิทธิภาพของกวาวเครือ  ในเบื้องตนพบวา ประสิทธิภาพขึ้นกับชนิดของกวาวเครือเปนสํ าคัญ กวาวเครือบางชนิด
จะไมมีประสิทธิภาพถาไมใชสายพันธุที่ถูกตอง ในสายพันธุที่ถูกตองจะใหประสิทธิภาพขึ้นกับปริมาณที่รางกายไดรับ
ผลในเบื้องตนสํ าหรับสตรีวัยทอง การใชกวาวเครือไดผลดีพอสมควร หรือการวิจัยโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยได
ทํ าการวิจัยดานพิษวิทยาในขั้นตอนสุดทายเพื่อหาขอสรุปปริมาณการใชที่ปลอดภัย หลังจากนั้นจะไดมีการทํ าวิจัยตอ
ในกลุมคนแตละประเภท จะใชในปริมาณเทาใดจึงจะปลอดภัย

สวนการขออนุมัติใหเปนอาหารเสริมนั้นอยูในระหวางการทํ าวิจัยโดยหลายหนวยงาน ซึ่งหนวยงานหนึ่งคือ
การทํ าวิจัยโดย รศ.ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถึงผลความ
ปลอดภัย ซึ่งผูวิจัยมีความมั่นใจวาสามารถนํ าเสนอถึงความปลอดภัยในการใชตอคณะกรรมการอาหารและยาใหอนุมัติ
การใชออกมาเปนอาหารภายในป พ.ศ.2543

ในการอนุญาตออกมาเปนอาหาร หรืออาหารเสริมจากองคการอาหารและยาของสารปรุงแตงในอาหาร ทาง
คณะกรรมการอาหารและยาจะอาศัยผลทาง Clinical test เปนสํ าคัญ(2) ซึ่งจะมี 3 ระดับดวยกันมาเปนขอมูลหรือปจจัย
สํ าคัญในการพิจารณา โดยการอนุมัติจะเปนเฉพาะตัวผูที่นํ าเสนอเทานั้น เนื่องจากเหตุผลที่วาประสิทธิภาพนั้นจะขึ้น
กับชนิดกวาวเครือเปนสํ าคัญ ดังนั้นการอนุมัติจะเฉพาะเจาะจงกับสารเคมีของสารออกฤทธิ์ในกวาวเครือที่ผูทํ าการวิจัย
นํ าผลการวิจัยมาพิสูจนยืนยันเทานั้น ในกรณีที่มีผูผลิตรายอื่นมาขออนุญาตฉลากอาหารแตถาไมสามารถพิสูจนไดวา
เปนสารออกฤทธิ์ตัวเดียวกับที่ทางคณะกรรมการอาหารและยาเคยอนุมัติไป หรือไมสามารถพิสูจนไดวาไมมีสารปน
เปอน(impurity) ที่เปนอันตรายอยู ทางคณะกรรมการอาหารและยาจะขอผลทาง clinical test มาพิจารณากอนการ
อนุมัติฉลากอาหารเชนกัน

นอกจากนั้นเมื่ออนุมัติออกมาเปนสารปรุงแตงอาหารแลว ทางคณะกรรมการอาหารและยาจะมีขอกํ าหนดไว
ถึงปริมาณที่จะบริโภคไดตอวันโดยไมเกิดผลขางเคียงหรืออันตรายตอผูบริโภค ซึ่งในอาหารบางอยางทางคณะ
กรรมการอาหารและยาจะมีขอกํ าหนดใหเขียนคํ าเตือนไวบนฉลากอาหารนั้น เชนหามสตรีมีครรภและเด็กรับประทาน
หรือหามทานเกินวันละ 2 ขวดเปนตน ใหกรณีที่มีการบริโภคแลวผูบริโภคมีอาการแพอาหารหรือแพสารปรุงแตง
อาหารในอาหารชนิดนั้นอะไรก็ตาม ทางคณะกรรมการอาหารและยาจะนํ ามูลของผูบริโภคดังกลาวมาพิจารณาในบาง
กรณีจะก็ใหทางบริษัทผูผลิตเขียนคํ าเตือนเพิ่มในฉลากอาหาร หรือในเปนกรณีที่รุนแรง ทางคณะกรรมการอาหารและ
ยาจะยกเลิกตํ ารับอาหารนั้นและไมอนุญาติใหจํ าหนาย

(2) การสัมภาษณเจาหนาท่ีองคการอาหารและยา
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แผนการผลิต พัฒนาและควบคุมสินคา

วัตถุดิบ
บริษัท เนทูรา จํ ากัด ติดตอสั่งซื้อหัวกวาวเครือสดจากไรและนํ ามาทํ าการแปรรูป โดยสัญญษกับสหกรณชาวไรที่
จังหวัดเชียงรายสํ าหรับปอนโรงงานโดยตกลงราคาซื้อขายที่ 10 บาทตอกิโลกรัมของกวาวเครือสด เนื่องจากราคาที่
ประเมินในตลาดในเดือนเมษายน 2543 นั้นราคาจะอยูเพียงกิโลกรัมละ 10 บาท การทํ าสัญญานี้จะทํ าใหไดคุณภาพที่
คงที่และไดกวาวเครือที่มีความบริสุทธิ์ของสายพันธุตามที่ตองการ

กรรมวิธีการผลิต
จะซื้อลิขสิทธิ์ของสิทธิบัตรกรรมวิธการผลิตและการสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรกวาวเครือขาว จากรศ.ดร.วิชัย
เชิดชีวศาสตร คาลิขสิทธิ์จะมีมูลคา 5 ลานบาท และทางบริษัทฯ จะจายคาบํ ารุงรายป ปละ 1 ลานบาท โดยลิขสิทธิ์จะ
ครอบคลุมผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่ม และยา ดังที่ระบุไวในสิทธิบัตร โดยลิขสิทธิ์นี้ไดเปนสิทธิผลิตเพื่อจํ าหนายของ
บริษัท เนทูรา เพียงผูเดียว

การพัฒนาผลิตภัณฑ
สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑเนทูรา ทั้งแบบแคปซูล และแบบครีม ดํ าเนินการวิจัยและพัฒนาโดย รศ.ดร.วิชัย เชิดชีวิ
ศาสตร  ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญและทํ าการวิจัยมาโดยตลอด ผลิตภัณฑที่ผานการพัฒนาแลว จะดํ าเนินการขอการรับรองคุณ
ภาพผลิตภัณฑจากคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อผลิตและจํ าหนายสวนผลิตภัณฑใหมๆ ที่ทํ าการทดสอบผานแลว
โดย รศ.ดร.วิชัย เชิดชีวิศาสตร ทางบริษัทฯจะไดรับสิทธิในการผลิตและการพิจารณารับลิขสิทธิ์เพื่อการจํ าหนายผู
ประกอบการรายอื่น ๆ

การควบคุมสินคาและการจัดสง
บริษัทจะผลิตสินคาตามแผนการตลาดที่ไดทํ าการประเมินไวลวงหนา โดยจะเก็บสตอคสินคาไว 1 เดือนในคลังสินคา
ของบริษัท และทํ าการจัดสงสินคาเอง
สถานการณของผลิตภัณฑจากกวาวเครือขาวในป พ.ศ.2543

ตามที่ทราบกันดีแลววากวาวเครือขาว (Pueraria Mirifica) คือสมุนไพรที่พบมากทางตอนเหนือของประเทศ
ไทย ซึ่งมีแนวโนมที่จะกลายเปนพืชเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล เนื่องจากมีฤทธิ์ในการกระตุนเชนเดียวกับฮอรโมน
เอสโตรเจนซึ่งมีการใชประโยชนทางการแพทยอยางกวางขวางนั้น จึงทํ าใหมีบริษัทยักษใหญหลายรายจากประเทศ
ญี่ปุน เยอรมัน รวมถึงสหรัฐอเมริกา ไดใหความสนใจและไดทํ าการเรงวิจัยกันอยางมาก จนเปนที่นาวิตกวาสมุนไพร
ไทยดังกลาว อาจถูกชาวตางชาตินํ าไปทํ าการเพาะเลี้ยงและทํ าการจดลิขสิทธิ์ไวเปนของตนเอง แนวทางการปองกันได
ถูกนํ าเสนอขึ้นโดยคณะกรรมการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯเพื่อใหมีการรางกฎหมายเพื่อปองกันการสูญพันธ ของ
สมุนไพรดังกลาวซึ่งอาจเปนผลจากการสงออกมาเกินไป หรือเปนผลมาจากการลักลอบในการสงออก(3) นอกจากนี้
แลว รศ.ดร.วิชัย เชิดชีวิศาสตร ผูเช่ียวชาญในสมุนไพรกวาวเครือ แหงภาคกวาวเครือเปนสมุนไพรหายาก(race forest
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species ) ซึ่งการขึ้นทะเบียนดังกลาวจะมีผลในการควบคุมที่เขมงวดขึ้นโดย การเก็บเกี่ยวสมุนไพรดังกลาวมาจากปา
จะตองไดัรับความเห็นชอบและอนุมัติกอน รวมไปถึงการสงออกสมุนไพรดังกลาวไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ตามจะ
ถูกจํ ากัดไว

สํ าหรับการนํ าสมุนไพรกวาวเครือมาใชในปจจุบันสวนใหญผูบริโภคยังคงคํ านึงถึงความปลอดภัยและ
ตองการขอมูลดานงานวิจัยมาสนับสนุน รวมไปถึงหากไดรับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาดวยแลวคาด
วาผลิตภัณฑจากกวาวเครือะไดรับการตอบรับจากผูบริโภคสูงมาก ทั้งนี้เนื่องจากผลการทํ าวิจัยในตัวผลิตภัณฑตอผู
บริโภค พบวาผูบริโภคสวนมากตองการขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑซึ่งก็รวมไปถึงการ
รับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาดวย ซึ่งจากประเด็นนี้เอง ทางกลุมผูวิจัยโดย รศ.ดร.วิชัย ไดใหขอมูลวามีความ
มั่นใจที่จะสามารถนํ าเสนอขอมูลมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชตอคณะกรรมการอาหารและยา ใหอนุมัติการใช
เปนอาหารไดภายในป พ.ศ.2543 ทั้งนี้เพราะจากขอมูลที่คณะกรรมการอาหารและยาที่ไดทํ าการทดลองถึงปจจัยในการ
ทํ าใหเกิดมะเร็งของสารสกัดจากกวาวเครือ โดยทํ าการฉีดเขาไปในหนูพบวาไมสามารถทํ าใหเกิดเนื้อเยื่อมะเร็งแต
อยางใด โดยผลของสารสกัดจากกวาวเครือนาจะมีผลในการปองกันการเกิดมะเร็งอีกดวยสํ าหรับขอมูลดานพิษวิทยา
ไดมีการทํ าการวิจัยโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยโดยกํ าลังอยูในขั้นตอนสุดทายสํ าหรับการหาปริมาณการใชที่ปลอด
ภัย รวมไปถึงจะไดทํ าการวิจัยตอไปในคนในแตละกลุมประเภทวาตองใชในปริมาณเทาใดจึงจะไมเกิดอันตรายใดๆ

อยางไรก็ตามในปจจุบันไดมีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑจากกวาวเครือในรูปของยาแผนโบราณแลวเกือบ 50
ตํ ารับ โดยสวนใหญจะมีกวาวเครือผสมอยูไมเกินรอยละ 50 ซึ่งไดระบุขอบงใชวาเปนยาอายุวัฒนะสํ าหรับผูสูงอายุ ซึ่ง
ผลิตภัณฑทั้งหมดนี้ไดมีการจํ าหนายกันอยางปกติเนื่องจากไดรัรบการอนุมัติเปนที่เรียบรอยแลว หากทางคณะ
กรรมการอาหารและยาประกาศใหกวาวเครือสามารถถูกขึ้นทะเบียนเปนยาเทานั้นก็จะสงผลกระทบตอกลุมผูขายตรง
ที่มีการผลิตและจํ าหนายกันอยางแพรหลาย เนื่องจากสวนใหญกลุมผูขายตรงดังกลาวจะจํ าหนายในรูปของเครื่อง
สํ าอางทั่วไปหรืออาหารเสริม เพราะการเปนยาจํ าเปนตองอยูภายใตความควบคุมดูแลของแพทยอยางใกลชิดและจะ
ตองจํ าหนายตามรานขายยา และโรงพยาบาลเทานั้น ซึ่งไมเหมาะที่จะนํ ามาใชขายตรงดังที่เปนกันอยู

สํ าหรับผลิตภัณฑจากกวาวเครือ ที่มีวัตถุประสงคในการนํ ามาใชเสริมทรวงอก เนื่องจากการใชงานดังกลาว
เปนการใชโดยหวังผลจากสารสกัดที่มีฤทธิ์คลายฮอรโมนเพศหญิง ซึ่งมีผลโดยตรงตอโครงสรางของรางกาย รวมไป
ถึงมีผลตอการทํ าหนาที่ของรางกายมนุษย จึงทํ าใหผลิตภัณฑจากกวาวเครือที่ถกนํ ามาใชในวัตถุประสงคดังกลาวเขา
ขายยา ดังนั้นผูผลิตจะตองขอขึ้นทะเบียนเปนยา ซึ่งตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการอาหารและยาเปนสํ าคัญ

ในภาวะการณปจจุบันไดมีการแขงขันกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดการณไววาหลังจากการประกาศผลการวิจัย
ดานพิษวิทยาของกรมวิทยาศาสตรการแพทยออกมาเปนที่แนชัดแลว ซึ่งประมาณการณไววาจะเปนชวงเวลากอนสิ้นป
พ.ศ.2543 จะยิ่งสงผลใหเกิดอุปสงคในผลิตภัณฑจากกวาวเครือมากขึ้นอยางมากในตลาด จากการที่ตลาดผลิตภัณฑ
จากกวาวเครือถือเปนตลาดที่มีศักยภาพสูงนี้เอง บริษัท เนทูรา จํ ากัด จึงไดตัดสินใจที่จะทํ าการวางผลิตภัณฑใน 2 รูป
แบบดวยกันคือ ชนิดแคปซูล และชนิดครีม ซึ่งผลิตภัณฑทั้ง 2 ชนิดจะผานการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยา
โดยจะทํ าการวางตํ าแหนงผลิตภัณฑในระดับบน เนื่องจากผลิตภัณฑที่ไดเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากสารออกฤทธิ์ที่มีคุณ
ภาพสูงเนื่องจากผานกรรมวิธีการสกัดดวยวิธีการจากงานวิจัยของดร.วิชัย เชิดชีวศาสตรดังไดกลาวไวแลว

(3) ประชาชาติธุรกิจ 21 ต.ค. 2541
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การวิเคราะหตลาด
ในป 2543 ผลิตภัณฑกวาวเครือไดรับการอนุมัติออกมาเปนยาแผนโบราณ ผูผลิตจะตองมาขอขึ้นทะเบียนยา

ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการอาหารและยา วัตถุประสงคของการบริโภคมีเพียงอยางเดียวคือเพื่อการเพิ่มขนาด
ทรวงอก ลักษณะผลิตภัณฑที่จํ าหนายในตลาดจะมีหลายลักษณะดวยกัน เชนการจํ าหนายโดยแพทยแผนโบราณจะนํ า
ผงกวาวเครือมาผสมกับนํ้ าผึ้งเพื่อปนเปนลูกกลอนขนาด 0.4-0.5 กรัม หรือการจํ าหนายในรูปแบบผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวย
เชนแบบบรรจุแคปซูล ลูกกลอน และแบบผง และแบบครีม โดยแบบ capsule จะเปนแบบที่ผูบริโภคนิยมมากที่สุดโดย
กวาวเครือบรรจุเม็ดที่จํ าหนายอยูในขณะนี้มีราคาแตกตางกัน สาเหตุนั้นมาจากหลายปจจัยทั้งจากสวนผสมภายใน
ความสะอาด และการสรางแบรนด

ผลิตภัณฑกวาวเครือในชวงขณะป 2543 ซึ่งยังอยูในระหวางการโตแยงถึงความปลอดภัย ซึ่งมีผูบริโภคบาง
สวนไดกังวลถึงความปลอดภัยในตัวสินคากวาวเครือ แตอยางไรก็ตามในป 2543 ไดมีบริษัทผูผลิตสินคากวาวเครือสง
ออกรายหนึ่งไดใหขอมูลกับหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ(4) วาบริษัทไดแปรรูปและผลิตสินคาทั้งเครื่องสํ าอางเครื่อง
บํ ารุงผิว และยา ที่ผลิตจากวาวเครือไปจํ าหนายในตางประเทศมานานแลว อาทิ ญี่ปุนและอังกฤษ และไดรับความนิยม
อยางสูง สวนสหรัฐอเมริกาจะเริ่มในปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 สวนมูลคาตลาดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 จากการ
ติดตามตัวเลขในการสงออกกวาวเครือประเมินวา เฉพาะญี่ปุนประเทศเดียวในปนี้มูลคานาจะมีประมาณ 1,500-2,000
ลานบาท สวนประเทศอื่นที่รับซื้อไปอาทิ เกาหลี ไตหวัน แมกระทั่งมาเลเซีย รวม ๆ แลวนาจะอีกประมาณ 1,000ลาน
บาท และมีอีกบางสวนที่สงออกไปยุโรปและอเมริกา

สวนการตอบสนองของผูบริโภคนั้นพบวาคุณภาพของผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของผู
บริโภคได คือสามารถขยายขนาดของทรวงอกได จากการสัมภาษณผูขายในศูนยการคามาบุญครองพบวา แมในป2543
ซึ่งผลงานวิจัยทางดานกวาวเครือยังไมชัดเจน แตผูบริโภคกลุมหนึ่งยังคงมีการซื้อผลิตภัณฑกวาวเครืออยางสมํ่ าเสมอ
และมีแนวโนมสูงมากขึ้นเรื่อยๆ และมีผูผลิตหลายรายไดผลิตออกมาจํ าหนายดวยกัน ในระยะเริ่มแรกในการออก
สินคากวาวเครือสูตลาดนั้น สินคากวาวเครือเปนที่ตองการของผูบริโภคสูงมากเนื่องจากประสิทธิภาพของสินคากอนที่
จะกระทบกระเทือนจากผลกระทบของการโฆษณาจากองคการอาหารและยา การที่ผลิตภัณฑกวาวเครือยังมีการผาลิต
ออกจํ าหนายอยูนั้น แสดงถึงความตองการของผูบริโภคกลุมหนึ่งซึ่งมีความตองการมีรางกายที่มีสัดสวนที่สวยงามโดย
มีการเพิ่มขนาดทรวงอก โดยยอมเสี่ยงกับขอมูลทางดานความปลอดภัยที่ยังไมไดพิสูจนยืนยันอยางชัดเจน แสดงถึง
ศักยภาพของคุณสมบัติผลิตภัณฑกวาวเครือผูบริโภคตองการ

ซึ่งปจจุบันแมวาจะมีปญหาในแงลบตอสินคากวาวเครือซึ่งเคยนํ าออกมาจํ าหนาย แตก็ยังมีการผลิตอยูบาง
ตามโดยเฉพาะทางเขตชายแดนกาญจนบุรี โดยสินคามีทั้งการจํ าหนายในประเทศ และมีการพยายามทํ าสงตางประเทศ
ดวยแตจากการที่จดทะเบียนเปนยานั้นเปนอุปสรรคในการขยายตลาดไปตางประเทศ เนื่องจากยาจะมีภาษีสูงและขอ
กํ าหนดในการจํ าหนายในบางประเทศ

(4) หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจฉบับวันที่ 7 ต.ค. 2542
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การวิเคราะหคูแขง
1. ผลิตภัณฑจากกวาวเครือโดยผูผลิตอื่น ๆ

สํ าหรับกวาวเครือบรรจุเม็ดที่จํ าหนายอยูในขณะนี้มีราคาแตกตางกัน แตดวยสาเหตุนั้นมีหลายปจจัย ทั้งสวนผสม
ภายใน ความสะอาด และการสรางแบรนด เชน
▪  พันโทหญิงพิชา ขนาดบรรจุ 75 เม็ดราคา 190 บาท
▪  อุษาสมุนไพร ขนาดบรรจุ 45 เม็ดราคา150 บาท
▪ ไบโอเพียว ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากคณะแพทยโรงพยาบาลยันฮี และผานการขึ้นทะเบียนตํ ารับยาจาก อย.แลว
ขายเปนแคปซูลบรรจุขวด 100 เม็ด ราคา 450 บาท
▪  เพียวริน ขายเปนแคปซูลบรรจุกลอง 60 เม็ดราคา 280 บาท
▪  สํ าหรับ แบรนดที่แพงที่สุดในขณะนี้เปนของบริษัทเพอรเฟคเฮลธโซลูช่ัน ขายภายใต กวาวทิพยขนาดบรรจุด
60 เม็ด ราคา 1,325 บาท
▪  Herbal One เปนผลิตภัณฑของบริษัท Herbal One จํ ากัด ซึ่งจํ าหนางทั้งกวาวเครือขาว กวาวเครือแดงและ
กวาวเครือทอง
▪  สวนการจํ าหนายโดยแพทยแผนโบราณจะเปนการนํ าผงกวาวเครือมาผสมกับนํ้ าผึ้งเพื่อปนเปนลูกกลอนขนาด
0.4-0.5 กรัม จํ าหนายในราคาเม็ดละ 2-3 บาท

จากการสัมภาษณผูประกอบการที่ศูนยการคามาบุญครอง 8 รายพบวา ไบโอเพียวเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความ
นิยมที่สุดในหมูผูบริโภค รองลงมาจะเปนกวาวทิพยซึ่งทั้ง 2 แบรนดสินคานี้จะเปนตราสินคาที่เปนที่นิยมมากที่
สุด สวนที่เหลือจะเปนกวาวเครือจากผูผลิตอื่น ๆ ในระยะแรกสินคากวาวทิพยจะเปนที่นิยมมากที่สุด แตใน
ปจจุบันไปโอเพียวจะเปนที่นิยมมากกวาทั้งนี้สวนหนึ่งมาจากชาวตางประเทศที่เขามาซื้อสินคาเนื่องจากสินคา   
ไบโอเพียวมีการโฆษณาสินคาในตางประเทศดวยและผลิตโดยสาถบันที่คอนขางมีช่ือเสียงคือ โรงพยาบาลยันฮี
ทํ าใหผูบริโภคชาวตางประเทศมีการรูจักสินคาไบโอเพียว จากการสํ ารวจพบอีกวาทุกยี่หอจะมีทั้งแบบแคปซูล
และครีม

2. ผลิตภัณฑปราสโต-แซ็งครีม
เปนครีมสํ าหรับเสริมทรวงอกซึ่งนํ าเขาจากประเทศเบลเยี่ยม เปนสินคาที่อยูในหมวดหมูของเครื่องสํ าอาง ใชการ
จัดจํ าหนายสินคาโดยบริษัทดีทแฮลม เทรดดิ้งเปนผูจัดจํ าหนาย มีจํ าหนายทั้งตามหางสรรพสินคา และรานขายยา
เคานเตอรขายเครื่องสํ าอางทั่วไป ผลิตภัณฑมีทั้งหมด 3 ชนิด คือ ชนิดที่ 1 สํ าหรับเสริมสรางขนาดทรวงอกขนาด
โดยมีสวนผสมจากธรรมชาติเปนFilator ชนิดที่ 2สํ าหรับคืนความเตงตึงใหกับทรวงอกที่คลอยหรือยานโดยมี
สวนผสมสกัดจากพืชเชน Horsetails และสุดทายเปนชนิดที่ 3 สํ าหรับปรับลดขนาดทรวงอกใหญยานที่ไมสม
สวนใหสวยไดสัดสวนขึ้น โดยมีสวนผสมสกัดจากธรรมชาติ เชน Ivy ขนาดที่จํ าหนายเปนหลักคือขนาด 50 ml
แตในบางผลิตภัณฑจะมีขนาดทดลองใชแบบ 25 ml. ดวย
โดยผลิตภัณฑปลาสโต-แซงมี 3 รุนคือ
▪  รุนสูตรธรรมดา(Regular formula) ราคา  481 บาท/ตอปริมาณ 50 ml
▪  รุนเอ็กซตรา ( Extra formular) ราคา 962 บาท / ปริมาณ 50 ml .โดยเปนสูตรเรงรัด เปยมดวยคุณประโยชนของ
สวนผสมที่เขมขน สํ าหรับผูที่ตองการเห็นผลเร็วในเวลาอันสั้น



▪  รุนสูตรเจลเอ็กตา (Gel extra plus with Liposomes formula) ราคา 1,454  บาท / ปริมาณ 50 ml.เปนสูตรที่มี
Liposomes เปนสวนประกอบซึ่งสามารถนํ าสวนผสมชึมลึกสูเซลลช้ันใตผิว อันจะทํ าใหเห็นผลเร็วกวาโดยไม
ตองนวด

3. ยกทรงเสริมทรวงอก  ที่จํ าหนายแพรหลายคือตราสินคา คามิโอบรา
4. การทํ าศัยกรรมเสริมทรวงอก
ผังแสดงการรับรูในผลิตภัณฑ (Perception Map)

ผลิตภัณฑจากกวาวเครือของบริษัทฯ ภายใตตราสินคา “Natura” ไดถูกกํ าหนดตํ าแหนงสินคาไวในระดับสูง
(Premium) เนื่องจากใชสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) ที่มีคุณภาสูง รวมถึงทีความปลอดภัยในการบริโภค เนื่องจาก
ไดถูกผลิตขึ้นดวยกรรมวิธีการผลิตภายใตลิขสิทธิ์ของรศ.ดร. วิชัย เชิดชีวศาสตร ซึ่งไดผานการวิจัยคนความาแลว จาก
การที่สินคาเปนสินคาที่คุณภาพและความปลอดภัยสูง ประกอบกับแผนการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งจะทํ าการเพิ่มการ
ประชาสัมพันธใหกับผู บริโภครับรู ถึงขอมูลผลิตภัณฑอยางแทจริงซึ่งสามารถบงช้ีถึงการรับรู ในตัวผลิตภัณฑ
กวาวเครือไดดังผังแสดงการรับรูในผลิตภัณฑโดยเทียบกับสินคาในตลาดไดดังนี้

การรับรูในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
ดกสวเร
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กวาวเครือสด
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สูง
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กวาวทิพย
ยันฮ
Traditional Products
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รายละเอียดขององคกร
1.การจัดองคกร

บริษัทไดจัดองคกร โดยแบงการบริหารออกเปน 4 ฝายตามผังองคกรดังนี้

2.      การบริหารฝายการตลาดและฝายขาย
ทํ าหนาที่วิเคราะหวางแผนและพัฒนากลยุทธทางการตลาด อันไดแกการโฆษณา ประชาสัมพันธ การสงเสริม

การขาย และการสรางภาพจนที่ดีของผลิตภัณฑ  เนนการทํ าโฆษณา และสงเสริมการขายสินคาเพื่อใหผูบริโภครูจัก
ผลิตภัณฑโดยใหมีการทดลองใช และสรางใหเกิดความภักดีในตราสินคา นอกจากนี้ยังกระตุนใหผูบริโภคซื้อผลิต
ภัณฑอยางสมํ่ าเสมอ โดยจะทํ าการเนนการขายที่ทํ าใหผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑโดยเล็งเห็นถึงคุณคาและประโยชนในตัว
ของผลิตภัณฑ สํ าหรับในภาคการบริหารการขาย จะทํ าหนาที่เนนการวางระบบและการบริหารพนักงานขาย โดยควบ
คุมระบบการจัดจํ าหนายใหครอบคลุมถึงชองทางการจัดจํ าหนายตางๆ คือ หางสรรพสินคา รานขายยา รวมถึงศูนย
บริการลูกคา และการขายตรงโดยระบบ MLRโดยเนนการสราง และรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาในปจจุบัน และ
ลูกคาที่คาดหวัง ขยายฐานลูกคาหรือเพิ่มยอดขายตอหนวยลูกคา กระตุนและสรางแรงจูงใจโดยอาศัย Trade Promotion
สรางและรักษาสภาพความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขง ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพทีมงานขาย เพื่อเพิ่มผล
กํ าหรและสวนแบงทางการตลาด
3. การบริหารฝายการเงินและการบัญชี

ทํ าหนาที่วางแผนการเงิน จัดหาเงินทุน ควบคุมตนทุนการผลิต บริหารเงินสดหมุนเวียน และจัดการระบบบัญชี
รวมถึงการจัดทํ ารายงานทางการเงิน เนนการจัดหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุนการเงินตํ่ าที่สุดและควบคุมคาใชจายอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล

ทํ าหนาที่ในการเลือกเฟนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ตรงตอสายงานรวมถึงการจัดการฝกอบรมเพื่อใหพนักงาน
มีความตื่นตัวและมีการเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน ใหสูงอยูเสมอ นอกจากนี้เปนการวางแผนในการบริหาร
งานที่เกี่ยวของกับการจัดการดานงานบุคคลของหนวยงานดวย รวมถึงงานการจัดการดานธุรการดวย

General Manager

Marketing/Sale Manager Finance/Accounting Manager Administration Manager Production/Quality Control Manager
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5. การบริหารการผลิตและควบคุมคุณภาพสินคา
ทํ าหนาที่ในการวางแผนการผลิตโดยใหเกิดตนทุนผันแปรที่ต่ํ าที่สุด การจัดการเก็บวัตถุดิบ และสินคาคงคลัง

การควบคุมคุณภาพของทั้งวัตถุดิบ และผลิตภัณฑที่ผลิตไดใหมีคุณภาพสูงในระดับสมํ่ าเสมอ นอกจากนี้จะตองทํ าการ
คัดเลือกวัตถุดิบ และ ผูจํ าหนายวัตถุดิบที่มีคุณภาพดวย
ทีมงานบริหาร บริษัท เนทูรา จํ ากัด
นายธวัชชัย  มาจิตนภากุล

ตํ าแหนง :  General Manager
การศึกษา :  ปริญญาตรี และปริญญาโท วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณ :  ผูจัดการแผนก บริษัท ทีพีไอ จํ ากัด

นายสัมฤทธิ์  พงศวารินทร
ตํ าแหนง :  Production Manager
การศึกษา :  ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณ :  ผูจัดการฝายขาย บริษัท ดราโกโค(ประเทศไทย) จํ ากัด

นายประพันธ นุกรณนวรัตน
ตํ าแหนง :  QC Manager
การศึกษา :  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณ : ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท วอรเนอร แลมเบิรท (ประเทศไทย) จํ ากัด

นายพิศุทธ   พันธวิชาติกลุ
ตํ าแหนง :  Sale Manager
การศึกษา :  ปริญญาตรี เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณ :  ผูจัดการฝายขาย บริษัท เดกุสซา (ประเทศไทย) จํ ากัด

นายไพบูลย   นอยพิทักษ
ตํ าแหนง :  Personal Manager
การศึกษา :  ปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณ :  ผูหัวหนาฝายขาย บริษัท โนวารติส(ประเทศไทย) จํ ากัด
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น.ส.  สุชานัน  หงษจินดาเกศ
ตํ าแหนง :   Financial and AccountingManager
การศึกษา :  ปริญญาตรี   

   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณ :  ผูตรวจสอบบัญชี อาวุโส บริษัท เอิรนท แอนด ยัง (ประเทศไทย)จํ ากัด

ระเบียบวิธีวิจัย
ชื่อโครงการ

แผนธุรกิจสํ าหรับผลิตภัณฑจากสมุนไพรกวาวเครือขาว
มูลเหตุจูงใจ

เนื่องจากความสวยความงามทางดานสรีระทางรางกายเปนเรื่องที่ผูหญิงทุกคนตางใฝหา ทรวงอกเปนอวัยวะ
ที่สํ าคัญสวนหนึ่งที่ผูหญิงสวนมากตางใหความสนใจเปนอันดับแรกๆ เนื่องจากเปนอวัยวะที่แสดงออกถึงความเปนผู
หญิงและเปนสิ่งที่สามารถสงเสริมใหมีบุคลิกภาพที่ดี โดยเฉพาะสตรีชาวเอเชียโดยเฉพาะประเทศญี่ปุน ประเทศไทย
ซึ่งมีสรีระทรวงอกที่คอนขางเล็กเมื่อเทียบกับสตรีทางตะวันตก ในชวงหลายปที่ผานมาจะเห็นวาสตรีชาวเอเชียตางใช
วิธีการตาง ๆในการเพิ่มขนาดทรงอก สุดแลวแตกํ าลังทรัพยของแตละบุคคลและเทคโนโลยีที่เอื้ออํ านวย ไมวาจะเปน
การใชครีมทาหนาอก การผาตัดศัลยกรรมทรวงอก ยาสมุนไพรตาง ๆ เปนตน อยางไรก็ดีบางครั้งเนื่องจากการคํ านึงถึง
ความสวยงามและตองการผลที่รวดเร็ว ทํ าใหผูบริโภคซึ่งอาจจะเปนทั้งสตรีจริงหรือสตรีไมจริงมองขามเรื่องความ
ปลอดภัยไป แตสิ่งที่ปฏิเสธไมไดเลยก็คือตลาดของผลิตภัณฑที่เสริมทรวงอกนี้นเปนตลาดที่ผูประกอบการสนในที่เขา
มาลงทุนอยูเสมอ เพราะมีความตองการที่มหาศาลทํ าใหผูประกอบการสามารถที่จะทํ ากํ าไรไดอยางเปนกอบเปนกํ า

ในชวงกวา 10 ปที่ผานมาสมุนไพรไทยที่ไดรับการกลาวขานถึงอยางแพรหลายก็คือ กวาวเครือซึ่งอาจจะ
กลายเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหมที่มีบทบาทสํ าคัญตอการพัฒนาสมุนไพรไทยที่กํ าลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในการวิจัยเบื้องตน
พบวาพืชที่มีฤทธิ์คลายเอสโตรเจนซงเปฯฮอรโมนเพศหญิง สามารถนํ ามาใชทดแทนยาคุมกํ าเนินและชวยใหสตรีมีผิว
พรรณเปลงปลั่งมีนํ้ ามีนวลขึ้น นอกจากนี้ กวาวเครือยังชวยกระตุนใหมีทรวงอกใหญและกระชับขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนานนัก สะโพกขยายขึ้น นํ้ าหนักเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สตรีวัยทองยังสามารถบริโภคเพื่อชวยใหระบบภายในรางกายดี
ขึ้นดวยการเขาไปปรับสมดุลของฮอรโมนซึ่งจะชวยลดอาการอันไมพึงปรารถนาไดในชวงวัยหมดประจํ าเดือน นอก
จากนั้นกวาวเครือยังเปนพืชสมุนไพรไทยที่จะชวยในการลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศและยังเปนพืชความหวังที่
จะสรางรายไดเขาประเทศ

แตจากการโฆษณาสรรพคุณที่เกินขอบเขตรวมทั้งการใหขอมูลที่ช้ีถึงโทษและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและตี
กรอบของคณะกรรมการอาหารและยา จนทํ าใหเกิดความสับสนในวงกวาง ทั้งประชาชนทั่วไปและผูประกอบการ
อยางไรก็ดี  นักวิชากร นักวิทยาศาสตร และนักวิจัย กํ าลังเรงหาขอสรุปสมุนไพรกวาวเครือ ทั้ง ในดานดี และดานเสีย
เพื่อนํ าสรรพคุณไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานยา อาหาร และเครื่อง สํ าอาง งานวิจัยโดยมาไดดํ าเนิน
มาระยะเวลาหนึ่งแลว คาดวาจะมีการแพรผลงานวิจัยภายในป พ.ศ.2543 และคาดวาจะไดรับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการอาหารและยาภายในป พ.ศ. 2543 ดวยเชนกัน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑกวาวเครือโดยแบงวิจัยในแตละ

กลุมอาชีพ และอายุ รวมไปถึงระดับรายได
2. เพื่อใหเขาใจถึงทัศนคติของผูบริโภคใจปจจุบันที่มีตอผลิตภัณฑจากกวาวเครือ
3. เพื่อคาดคะเนขนาดของตลาดและความตองการในการซื้อผลิตภัณฑกวาวเครือ
4. เพื่อหาความเปนไปไดทางการตลาดของผลิตภัณฑ
5. เพื่อนํ าขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธดานการตลาดคือดานผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการ

ตลาด และดานชองทางการจํ าหนาย
6. เพื่อศึกษาหาปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากวาวเครือของคนไทย
7. เพื่อหาวาผูบริโภคมีวามเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑเกี่ยวกับกวาวเครือมากนอยและถูกตองเพียงใด
ขอบเขตการวิจัย

ทํ าการวิจัยโดยการเก็บขอมูลปฐมภูมิจากผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเปนตลาด
ที่มีขนาดใหญ และมีกํ าลังซื้อสูง โดยเลือกกลุมตัวอยางเปาหมายเปนเพศหญิง อายุระหวาง 18-45 ป โดยแบงออกเปน
กลุมอาชีพตาง ๆกันไปคือ นักศึกษา แมบาน พนักงานธุรกิจเอกชน ขาราชการ และอื่นๆ (หญิงอาชีพพิเศษ) โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูลทั้งสิ้น จํ านวน 316 ชุด โดยแบงสวนออกไปตามกลุมอาชีพ(Quota sampling) ดังนี้

1. นักศึกษา ใชแบบสอบถามทั้งสิ้น 60 ชุด
2.  แมบาน ใชแบบสอบถามทั้งสิ้น 48 ชุด
3.  พนักงานธุรกิจเอกชน ใชแบบสอบถามทั้งสิ้น 118 ชุด
4.  ขาราชการ ใชแบบสอบถามทั้งสิ้น 42 ชุด
5. หญิงอาชีพพิเศษ ใชแบบสอบถามทั้งสิ้น 48 ชุด

วิธีการวิจัย

ในการวิจัยนี้จะใชแนวทางในทางการวิจัยดังตอไปนี้
1. การวิจัยเอกสาร(Documentary research) โดยการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการทํ าธุรกิจผลิตภัณฑกวาวเครือในอดีตถึงปจจุบัน
2. การวิจัยเชิงสํ ารวจ (Survey research) เปนการศึกษาพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคกวาวเครือ

ประมาณขนาดของตลาด ความเปนไปไดทางการตลาดของผลิตภัณฑ เพื่อนํ าขอมูลที่ไดเปนแนวทางใน
การพัฒนากลยุทธดานการตลาด
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ลักษณะประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ผูหญิงอายุระหวาง 18-45 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ระดับการศึกษา
3. อาชีพ
4. รายได

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดการแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ

สวนที่ 1: ลักษณะดานประชากรศาสตรของกลุมเปาหมาย
สวนที่ 2: พฤติกรรมการซื้อหรือการบริโภคสินคาประเภทผลิตภัณฑเพื่อเสริมทรวงอก
สวนที่ 3: ปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอการซื้อหรือการบริโภคผลิตภัณฑเสริมทรวงอกที่สกัดจากวาวเครือ

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานวิจัย
แบบสอบถามจะถูกนํ ามาทํ าการทดสอบ(pretest) เพื่อตรวจสอบความเขาใจที่ชัดเจนและตรงกันระหวางผูทํ า

การวิจัยและผูถูกวิจัย จํ านวน 20 ชุด และปรับปรุงเพิ่มเติมในหัวขอที่จํ าเปน หลังจากทํ าการทดสอบในเบื้องตนแลว ผู
เก็บขอมูลในสนามจะไดรับการฝกอบรมจากกลุมผูวิจัย เกี่ยวกับจุดประสงค ขอบเขต เนื้อหาของงานวิจัย รวมถึง
เทคนิคในการเก็บขอมูล เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองและมีความเชื่อถือได

วิธีการเก็บขอมูล
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเปาหมาย จํ านวนทั้งสิ้น 316 คน โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูล โดยผูวิจัยจะรอรับแบบสอบถามคืนจากผูตอแบบสอบถาม และอธิบายในกรณีที่ผูตอบแบบสอบถามไมเขาใจคํ า
ถาม

การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
นํ าขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่ตรงกับเขอบเขตประชากรที่

กํ าหนดไวมาทํ าการลงรหัส(Coding) และใชโปรแกรม SPSS for windows ในการประมวลผลทางสถิติ
การวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติมีดังนี้
• ใชวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา โดยใชตรารางแจกแจงความถี่พรอมทั้งอัตราสวนรอยละ( Precentage)

มาอธิบายคุณสมบัติสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการ
ซื้อหรือการบริโภคสินคาประเภทผลิตภัณฑกวาวเครือ

• ใชการคํ านวณหาคาเฉลี่ย(Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ของแตละตัว
แปรที่เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลิตภัณฑกวาวเครือ



19

• การทดสอบสมมุตฐานวาคุณสมบัติสวนบุคคลของผูบริโภคอันไดแก อายุ รายได อาชีพระดับการศึกษา
มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกวาวเครือหรือไม โดยใชวิธีการวิเคราะหดวย Chi – square ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%

วรรณกรรมปริทัศน
การสืบคนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับรายละเอียดเชิงวิชาการ และความเปนไดทางการตลาดของผลิตภัณฑจาก
กวาวเครือที่ผลิตจากสารออกฤทธิ์(Active Ingredient) ที่สกัดไดจากหัวกวาวเครือขาว(Pueraria Mirifica) เพื่อนํ าไปสู
การทํ าแผนทางธุรกิจนั้น ไดแบงออกเปนหัวขอหลักตางๆดังนี้

ภาพรวมงานวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาวตั้งแตอดีต(พ.ศ.2524) ถึงปจจุบัน(พ.ศ. 2541)

ร.ศ.ยุทธนา สมิตะสิริ สาขาวิชา ชีววิทยา สํ านักงานวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดรวบ
รวมขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมงานวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาวตั้งแตอดีต จวบจนปจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

ประวิติความเปนมา  หลวงอนุสารสุนทร(2474) ไดมอบหมายให นายเปลี่ยน กิติศรี แปลและเรียบเรียง
”ตํ ารายาหัวกวาวเครือ” จากตนฉบับซึ่งเปนตํ ารายาของพมา โดยตํ ารายานี้กลาววาหัวกวาวเครือเปนยาอายุวัฒนะมี 4
ชนิดดวยกันคือ กวาวเครือขาว กวาวเครือแดง กวาวเครือดํ า และกวาวเครือมอ โดยไดใหรายละเอียดของกวาวเครือขาว
วาเปนไมเถาขึ้นกับตนไม หรือเลื้อยไปบนดิน กานใบหนึ่งมี 3 ใบ ใบเล็กกวาชนิดแดงหัวคลายมันแกว ขนาดของหัว
จะขึ้นอยูกับลักษณะดิน การใชทํ ายาใหเลือกหัวแก เอามีปาดจะมียางสีขาวคลายนํ้ านม เนอเปราะ และมีเสนมาก

พืชที่เหมือนกวาวเครือ จะมีตนเหมือนกวาวเครือใบเล็ก หัวเล็ก กานใบหนึ่งมี 7 ใบ ปลายใบไมแหลมเหมือน
กวาวเครือ พมาเรียกวา”วินอู” ไทยเรียกตางๆกันไป ชนิดนี้รับประทานแลวทํ าใหลํ าไสบวมถึงตายได อีกชนิดคลาย
กวาวเครือแดงมีรากคลายหัวมียางแดงคลายเลือดกินแลวจะใหโทษ ขอสํ าคัญที่ตํ าราเนนคือตองรูจักตนยาใหดี ถาไมรู
จักเถา ตน หัว ใบ ของยาแลวไปเอาพืชอื่นที่คลายกันมาทํ ายา นอกจากไมไดรับคุณประโยชนแลวอาจเปนถึงโทษถึง
ตายได

สรุปสรรพคุณของกวาวเครือตามตํ ารายาไทย
• เปนยาอายุวัฒนะสํ าหรับผูสูงอายุ ใชไดทั้งหญิงและชาย ( คนหนุมสาวหามรับประทาน ) ทํ าให

กระชุมกระชวย
• ทํ าใหผิวหนังที่เหี่ยวยนกลับเตงตึงมีนํ้ ามีนวล
• ชวยเสริมอก กระตุนเตานมขยายตัว โดยเฉพาะกวาวเครือขาว
• ชวยใหเสนผมที่หงอกกลับดํ า และเพิ่มปริมาณเสนผม
• แกโรคตาฟาง ตอกระจก
• ทํ าใหความจํ าดี
• ทํ าใหมีพลัง การเคลื่อนไหวการเดินเหิน จะคลองแคลว
• ชวยบํ ารุงโลหิต
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• ชวยใหรับประทานอาหารมีรสชาติอรอย
• ชวยใหนอนหลับสนิท

ขนาดที่ใช
ยาหัวกวาวเครือขาวใหปนรับประทานวันละ 1เม็ด เทาเม็ดพริกไทย ในตราเดียวกัน มีขอความวากวาวเครือขาวควรรับ
ประทานเทาเมล็ดในมะขาม ถารับประทานติดตอกัน 3-6 เดือน ฤทธิ์ยาจะซึมซาบไปทั่วรายกายแลว อาจเพิ่มขนาดได
โดยคอยเพิ่มขนาดทีละนอยซึ่งเปนจุดออนของยาไทยที่ไมสามารถบอกขนาดที่แนนอนได อาจเปนอันตรายตอผูใช

ขอหามใช
แพทยพ้ืนบานแนะนํ าวา ไมควรรับประทานกวาวเครือมากหรือตอเนื่องกันนานเกินไป จะทํ าใหมีอาการเตานมโตเกิน
ไป เตานมดานแข็งเปนกอน และทํ าใหเกิดเปนลมสาน(เนื้องอกหรืออาจเปนมะเร็ง) ที่เตานมได และผูชายหากรับ
ประทานมาก จะมีเยื่อหุมอัณฑะหนาตัวขึ้นและอาจนํ าไปสูการเปนลมสาน(มะเร็ง) ที่อัณฑะได

อาการขางเคียง
เมื่อรับประทานกวาวเครือ 3-4 วัน จะปวดครั่นตามเนื้อตัว ที่เอว และขอตอทุกแหง เมื่อมีอาการดังกลาวใหอาบนํ้ าเย็นก็
จะมีอาการดีขึ้น ใหรับประทานยาตอไดไมตองหยุดยา

พิษของหัวกวาวเครือขาว สมาคมโรงเรียนแพทยแผนโบราณ (2521) รายงานวาถารับประทานกวาวเครือขาว
มากเกินขนาดจะทํ าใหเกิดอาการมึนเมา และในบางรายอาจถึงตายไดโดยไดแนะนํ าวิธีการแกพิษได 2 วิธีคือ ใหกิน
นํ้ าผึ้ง 4 ชอนหรือกินกวาวเครือแดงกับเสลดพังพอน

ที่มาของความสนใจที่นํ ากวาวเครือขาวมาวิจัย ความสนใจในการวิจัยเริ่มในป 2523 ไดมีนักศึกษาปริญญาโท
ภาควิชาชีวิวทยา ช่ือน.ส.ศันสนีย  สวัสดิพงศ ซึ่งมีDr.A.F. Geater เปนอาจารยที่ปรึกษาไดทํ าวิทยานิพนธเกี่ยวกับ
กวาวเครือขาวพบวา กวาวเครือขาวมีผลใหตอมนํ้ านมของหนูถีบจักรโตขึ้น และมีการแตกแขนงของทอตอมนํ้ านม
มากขึ้น ซึ่งตอมาทราบวา กวาวเครือขาวเปนสมนุไพรที่มีฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจน จึงเริ่มใหความสนใจวา
กวาวเครือขาวสามารถคุมกกํ าเนิดสัตวทดลองไดหรือไม การศึกษาวิจัยกวาวเครือขาวจึงนาสนใจศึกษามากขึ้นเนื่อง
จากเปนของใกลตัวโครงการวิจัยเรื่องแรกที่ทํ าโดยมีนักศึกษาปริญาโทชื่อ น.ส. อารี  ชวยชูเปนผูวิจัย โดยมีอาจารย
สมบูรณ     อนันตลาโภชัย เปนอาจารยที่ปรึกษา พบวาถาใหนกกระทากินกวาวเครือขาวมากๆ นกกระทาจะตาย ถาให
นอยลงมาหนอย จะมีอาการวิงเวียน เดินโซเซ คลายอาการจากพิษ รวมทั้งทํ าใหเกิดผีหนองขึ้นตามตัว ในนกตัวเมียจะ
ไมออกไข  ซึ่งพบวาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลที่รังไข ยับยั้งการตกไขซึ่งเปนกลไกการคุมกํ าเนิด
สวนในนกตัวผูจะไมขัน ไมผสมกับตัวเมีย และพบวาอัณฑะมีขนาดเล็ก การสรางสเปอรมถูกยับยั้งและคุมกํ าหนัดใน
เพศผูได จากผลงานวิจัยดังกลาวจึงจุดประกายใหมีการวิจัยอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

ฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจนจากหัวกวาวเครือขาว  ผงปนแหงจากหัวกวาวเครือขาว( ในรูปที่ชาวบานใช
รับประทาน) สามารถออกฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจนไดจากการใชวิธีการทาง Bioassay ซึ่งพบวาผงปน 1 มิลิกรัม
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ออกฤทธิ์เทากับเอทธินิลเอสตราไดออล ประมาณ 0.5 ไมโครกรัม(จากการทดสอบกวาวเครือขาวจากแหลงในอํ าเภอ
แมริม และในอํ าเภอเมือง จ.เชียงใหม)

ความคงฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจนของกวาวเครือขาว จากการทดลองใหหนูกินครั้งเดียว พบวาฤทธิ์จะ
หมดในเวลาประมาณ 2 สัปดาห ซึ่งพบไดเชนเดียวกันในนกกระทา จากขอมูลช้ีใหเห็นวาฤทธิ์ของกวาวเครือขาวไม
ถาวร จะใหฤทธิ์ประมาณ 2 สัปดาหเทานั้น อยางไรก็ตามความคงฤทธิ์จะขึ้นกับปริมาณที่รับเขาไป รวมถึงระยะเวลา
ดวย นอกจากนี้ไดตรวจสอบฤทธิ์คลายเอสโตรเจนหลังเก็บไว 5 ป พบวา สามารถคุมกํ าเนิดในหนูไดเหมือนปที่เก็บป
แรก แตเมื่อใชผงกวาวขาวที่เก็บไวมากกวา 10 ป มาทดสอบพบวาฤทธิ์ในการคุมกํ าเนิดเริ่มลดลงบาง

สารเคมีที่พบในหัวกวาวเครือขาว   สารใหฤทธิ์คลายเอสโตรเจนคือ miroestrol , puerarin , mirificin ,
daidzin , ß – sitosterol , coumestrol , genistein , genistin นอกจากนี้มีสารอื่นที่ไมมีรายงานวามีฤทธิ์คลายเอสโตรเจน
คือ kwakhurin , kwakhurin hydrate , puerarin – 6 – mono acetate , mirificoumestan  hydrate , mirificoumestan glycol
, 5-deoxy isoflavone สวนสารสารพิษที่พบคือ butanin  และยังพบโลหะประเภท lithium , potassium , sodium และ
calcium ในปริมาณ 4.0, 94.0 , 10.0 และ 29.0 มก./กรัม อีกทั้งยังมี phosphorus , โปรตีน ไขมัน เยื่อใย นํ้ าตาล ดวย

ผลของผงปนแหงจากหัวกวาวเครือขาว /สารสกัดจากหัวกวาวเครือขาวในสัตวทดลองที่คนพบ
• ผลดานการคุมกํ าเนิดในสัตวทดลอง ทั้งกอนและหลังผสม
• ผลการชักนํ าการแทงในสัตวทดลอง
• ไมมีผลชักนํ าการคลอดใหเร็วขึ้นในสัตวทดลอง
• ผลยับยั้งการใหนมในสัตวทดลอง
• ผลชักนํ าใหเตานมสัตวทดลองใหญขึ้น
• ผลชักนํ าใหขนาดอวัยวะสืบพันธุ ตอมลูกหมากในสัตวทดลองเพศผู มีนํ้ าหนักลดลง รวมถึงมีความรูสึก

ทางเพศลดลง
• ผลทํ าใหปากชองคลอดในสัตวทดลองเพศเมียขยายใหญขึ้น บวมขึ้น
• ผลทํ าใหเสนขนในสัตวทดลองดกขึ้น เปนมันสวยขึ้น
• ผลในการเพิ่มผลผลิตในสัตวเศรษฐกิจ หากใหกวาวเครือขาวในปริมาณตํ่ า โดยทํ าใหสามารถลดกลิ่น

สาบในสุกรเพศผูได เพิ่มผลผลิตไขใน ไกไข และสามารถเพิ่มสเปอรมในไกและสุกรได
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พิษและผลกระทบของผงปนแหงจากหัวกวาวเครือขาว / สารสกัดจากหัวกวาวเครือขาวในสัตวทดลอง
ศาสตราจารยนายแพทย อวย เกตุสิงห เปนผูสกัดสารพิษออกมาจากหัวกวาวเครือขาวไดเปนคนแรกและให

ช่ือวา butanin โดยเมื่อฉีดสัตวทดลองพบวา สัตวทดลองมีอาการหายใจขัด ชักกระตุกและที่สุดถึงตายโดยที่หัวใจอยูใน
สภาวะที่บีบคางอยู จากการศึกษาในเวลาตอมาพบวาพิษของกวาวเครือขาวในปริมาณสูงสามารถเกิดพิษพอสรุปไดดัง
นี้

• ทํ าใหสัตวทดลองตาย
• ทํ าใหลดภูมิคุมกันของสัตวทดลองได
• ทํ าใหเกิด ฝ หนอง  และ ลักษณะคลายเนื้องอก ขึ้นตามตัวสัตวทดลอง
• สามารถลดจํ านวนเม็ดเลือดแดง คาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน และ  neutrophilic segmented cell  ลง

แตเพิ่มจํ านวน lymphocyte
• ทํ าใหกระดูกเปราะและหักงาย
• ทํ าใหเซลตับเล็กลง เซลตับอักเสบ มีเลือดคั่งที่หลอดเลือดดํ า และมีการเพิ่มของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทํ าให

เกิด fibrosis
• มีผลทํ าใหตอมหมวกไตในหนูทดลองมีขนาด และนํ้ าหนักเพิ่มขึ้น
• มีฤทธิ์กอกลายพันธุโดยสารสกัดใหฤทธิ์มากกวา ผงปนแหง อยางไรก็ตามขอมูลยังไมชัดเจนนัก

ปจจัยบางประการที่มีผลตอการออกฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจนของหัวกวาวเครือขาว
ปจจัยที่วิจัยพบไดแก ปจจัยเกี่ยวกับฤดูกาล ขนาดของหัว แหลงกวาวเครือขาวขึ้นอยู สายพันธุของกวาวเครือ

ขาว
แหลงของกวาวเครือขาวที่พบในประเทศไทย  สํ ารวจพบใน 13 จังหวัดของประเทศไทย  โดยจะสํ ารวจตอ

ไปอีก เพื่อรวบรวมกวาวเครือขาวสายพันธุตาง ๆ เพื่อใหนักวิจัยไดคนควาตอไปในแงพันธุศาสตร ชีววิทยาโมเลกุล
การตัดตอยีนในอนาคต

การเพาะและการขยายพันธุกวาวเครือขาว  สามารถทํ าไดดังนี้
1. การเพาะเมล็ด
2. การทอดเครือ
3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ขณะนี้ไดมีการรวมกันในการขยายพันธุกวาวเครือขาวโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยอาจารย พินิจ กรินทร

ธัญญกิจ สถาบันวิจัยปากชอง , ดร.เฉลิมพล  เกิดมณี ศูนย BIOTEC สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ , รศ.ดร. อารีย  วรัญูวัฒน สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สํ านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
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ศัตรูของกวาวเครือขาวในธรรมชาติ พบหนอน แมลงหลายชนิด รวมทั้งหอยทาก ตุน ที่เปนศัตรูในธรรมชาติ
แตยังไมทราบผลการควบคุมกํ าเนิดจากกวาวเครือขาวในสัตวเหลานี้วามีหรือไมอยางไร หรือไมมีผลตอศัตรูเหลานี้เลย
เปนสิ่งที่ยังไมไดศึกษา

ขอมูลผลการใชกวาวเครือขาวในคน สรุปผลการใชในคนมีดังตอไปนี้
• กินไดนอนหลับ
• ผิวหนังไมเหี่ยวยน เตงตึง มีนํ้ ามีนวลขึ้น ลบรอยตีนกา
• เสริมหนาอก คัดหนาอก
• หูตาที่ฝาฟางกลับดีขึ้น อานหนังสือไดชัดขึ้น
• ความจํ าดีขึ้น
• ไมออนเพลียมีกํ าลังดี มีเคยเสนเอ็นยึดก็หายไป ยืดหยุนดีขึ้น
• ลดกํ าหนัดได
• ชองคลอดไมแหง
• ประจํ าเดือนกลับมา
• เสนผมที่หงอกกลับดํ า  ผมดกขึ้น
• มีอาการวิงเวียนศรีษะ คลื่นเหียนอาเจียน(สํ าหรับคนที่กินกวาวเครือขาวแลวแพ)
ในกรณีที่หยุดกินปรากฏวา
• กินไมอรอย กินนอยลง และนอนไมคอยหลับ หรือหลับไมสนิท
• ผิวกลับเหี่ยวยนใหม ตีนกากลับมา
• หนาอกหายคัด ไมเตงตึง และอาจคลอยลงในบางคน
• ประจํ าเดือนมาผิดปกติ
• ชองคลอดกลับแหงอีก
• ออนเพลีย ไมมีกํ าลัง เสนเอ็นยึด ไมยืดหยุนเหมือนแตกอน
การทํ ากวาวเครือใหอยูในรูปของอาหารเสริมสุขภาพ กวาวเครือขาวมีสาร genistein  และdaidzein ซึ่งพบใน

ถ่ัวเหลือง มีคุณสมบัติสํ าคัญในดาน  antioxidant , antiaging , anticancer ชวยรักษาหลอดเลือดแดงและอื่น ๆหากนํ ามา
ทํ าใหอยูในรูปอาหารเสริมสุขภาพได แตตองปลอดภัยจึงนาจะเปนสมุนไพรที่ชวยเสริมสุขภาพใหกับผูบริโภคไดเปน
อยางดี

งานวิจัยในคน
• การนํ ากวาวเครือขาวมาใชในผูสูงอายุทั้งชาย และหญิง
• การใชกวาวเครือขาวมาทดแทนฮอรโมนเอสโตรเจนในหญิงหมดประจํ าเดือน
• การนํ ากวาวเครือขาวมาใชในการคุมกํ าเนิด
• การนํ ากวาวเครือขาวมาใชในการเสริมทรวงอก ผิวพรรณ และบํ ารุงเสนผม
• พิษและผลกระทบตอระบบตาง ๆ
ขอมูลพฤกษศาสตร สรรพคุณทางการแพทยแผนโบราณ ฤทธิ์และพิษของกวาวเครือ
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จากขอมูลเรียบเรียงโดยเภสัชกร รุจน สุทธิศรี คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดมีการเผยแพร
ลงในอินเตอรเน็ท ที่http://www.pharm.chula.ac.th/surachai/misce/khao-01.htm นั้น สามารถสรุปประเด็นหลักๆไดดัง
นี้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
กวาวเครือขาว มีช่ือวิทยาศาสตรวา Pueraria Mirifica Airy Shaw et Suvatab. เปนพืชตระกูลถ่ัว(วงศ

Leguminosae) ขึ้นในปาเบญจพรรณ บนพื้นที่สูงจากระดับนํ้ าทะเล 250-8000 เมตร ในปาสูงทางภาคเหนือ ภาคตะวัน
ตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เปนเถาไมเลื้อยพาดพันตนไมใหญ เปนไมผลัดใบขนาดกลาง เถายาว
ประมาณ 5 เมตร ลํ าตนเกลี้ยง เปลือกนอกของลํ าตนมีสีนํ้ าตาลเขม และคอนขางแขงมีหัวใตดินขนาดใหญ ทํ าหนาที่
สะสมอาหาร ลักษณะคอนขางกลม และคอดยาวเปนตอนๆ ตอเนื่องกัน ก่ิงออน และยอดออน กานชอดอก และกลีบ
เลี้ยงมีขนสั้น ๆใบเปนใบประกอบ มีใบยอย 3 ใบ กานใบประกอบยาว 10-38 ซม.ใบยอยใบกลางรูปไขวงกวาง 9-15
ซม. ยาว 15-30 ซม. ปลายมนถึงเรียวแหลม ใบคูขางขนาดใกลเคียงกับใบกลางปลายมนถึงเรียวแหลม โคนเบี้ยว ดาน
บนใบเกลี้ยง ดานลางมีขนสั้นๆ ประปราย กานใบยอยยาว5-7 มม.ดอกออกเปนชอตามปลายกิ่งยาว 20-30 ซม. ดอกมี
รูปรางคลายดอกแคขนาดเล็ก  สีนํ้ าเงินอมมวงออกเปนกระจุกในระยะผลัดใบ ดอกมีกลีบเลี้ยงยาว 6-7 มม.โคนติดกัน
เปนรูปถวย ปลายแยกเปน 4 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ สีมวงอมนํ้ าเงินออน กลีบนอกสุดมีขนาดใหญ กลีบคูกลางคอน
ขางกลม งอโคง กลีบคูในสุดติดกันเปนรูปทองเรือหอเกสรเอาไว เกสรตัวผูมี 10 อัน แตสวนกานชูอับเรณูเช่ือมติดกัน
ฝกแบน รูปขอบขนานผิวเกลี้ยงหรือมีขนสั้นประปราย กวาง 7 มม. ยาว 3 มม.กลายเปนสีนํ้ าตาลเมื่อแก มีเมล็ด 3-5
เมล็ด

ฤทธิ์ทางเภสัชศาสตร
งานวิจัยสวนมากเนนศึกษาผลคลายฮอรโมน estrogen ของกวาวเครือ ซึ่งผลการทดลองเกือบทั้งหมดเปนการ

ศึกษาในสัตวทดลองยังมีการศึกษาในมนุษยนอยมาก งานวิจัยในชวงแรกมุงเนนไปที่การศึกษาฤทธิ์ของสาร miroestrol
ซึ่งพบวาในสัตวทดลอง สารนี้มีฤทธิ์ประมาณ 2 ใน 3 ของ stibestrol เมื่อทดลองใหหนูถีบจักรที่ยังไมโตเต็มที่กินสาร
นี้เขาไป และมีฤทธิ์ราว 70% ของสาร 17β-estradiol เมื่อใหโดยการฉีดเขาใตผิวหนังของหนูขาว แตเมื่อใหโดยวิธี
เดียวกันนี้กับหนูถีบจักร พบวามีฤทธิ์เปน 2.2 เทาของสาร estrone ผลการทดลองในสตรีที่ประจํ าเดือนไมมาตามปกติ
10 คน โดยใหสารนี้ในขนาด 1 และ 5 มก. วันละ 6 ครั้ง พบวาสารนี้แสดงฤทธิ์เปน estrogen อยางรุนแรง โดยแสดงผล
2-3สัปดาห หลังจากเริ่มใหสารนี้ และในบางกรณีสามารถทํ าใหประจํ าเดือนมาหลังจากหยุดใหสาร 7 – 18 วัน อาการ
ขางเคียงที่พบสวนใหญไดแก ออนเพลีย ปวดศรีษะคลื่นไสอาเจียน บางรายมีอาการทรวงอกขยายใหญขึ้น และอาการ
เห็นไดชัดเมื่อใชขนาดที่สูง

ภายหลังมีการพบสารกลุม isoflavones หลายตัวไดแก genistein , daidzein รวมทั้ง glocosides ของสารนี้ใน
หัวกวาวเครือขาว ซึ่งสารเหลานี้ จัดไดวาเปน phytoestrogens ซึ่งแสดงฤทธิ์ในลักษณะของฮอรโมนเพศหญิงไดเชนกัน

นอกจากนี้ กวาวเครือขาวยังมีผลตอการสรางเม็ดเลือดทั้งแดงและขาว ผลตอระดับของแคลเซียมโปรตีนและ
คอเลสเตอรอลในเลือด รวมทั้งผลตอการเจริญเติบโตของสัตวทดลองดวย

สารเอสโตรเจนจากพืช(Phytoestrogen)
Phytoestrogen  เปนสารอินทรียซึ่งสรางโดยพืช แตมีคุณสมบัติเชนเดียวกับเอสโตรเจนสารเหลานี้พบไดทั้ง

ในสวนเมล็ด ลํ าตน ราก หรือดอก โดยในพืช สารนี้จะทํ าหนาที่เปนสารฆาเชื้อรา(Fungicide) หรือเปนphytoalexin ซึ่ง
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เปนสารเคมีที่พืชสรางขึ้นเพื่อปองกันตนเองจากจุลชีพ ในชวงแรก ๆ ความสนใจ phytoestrogen มักมุงประเด็นไปที่
ปญหาปศุสัตว แตระยะหลังมีงานวิจัยมากมายแสดงใหเห็นวาสารกลุมนี้มีผลสํ าคัญตอสุขภาพมนุษยเมื่อรับประทาน
เขาไป เนื่องจากเปนสวนประกอบในอาหาร โดยสารเหลานี้อาจเขาไปมีผลปองกันหรือปรับเปลี่ยนภาวะความผิดปกติ
ของรางกาย หรือปรับเปลี่ยนภาวะความผิดปกติของรางกาย หรือการเกิดโรคตางๆ เชน มะเร็ง โรคหัวใจ รวมทั้งปญหา
เกี่ยวกับภาวะหมดประจํ าเดือนไดอีกดวย

Phytoestrogen อาจเปนสารในกลุม flavonoids , isoflavonoids, lignins , coumestans หรือ  chalcones ซึ่งสาร
เหลานี้มีลักษณะรวมกันคือ มีโครงสรางที่เปน diphenolic สวนมากแลว phytoestrogen จะมีบางสวนของสูตรโครง
สรางคลายหรือเทียบไดกับ steroid nucleus ของ estradiol อันเปนเอสโตรเจนที่พบในธรรมชาติ หรือเอสโตรเจน
สังเคราะห และสาร antiestrogen บางชนิด เชน diethylstibestrol (DES) และ tamoxifen การที่สูตรโครงสรางของ
phytoestrogen เหลานี้สามารถเทียบเคียงไดเปนอยางดีกับ estradiol บงบอกถึงศักยภาพของสารในการเขาไป  interact
กับ receptor  ของเอสโตรเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการเขาไปปรับเปลี่ยนการเจริญของเซลมะเร็งซึ่งตองอาศัย
ฮอรโมนนี้

การรับประทานสารกลุมนี้เขาไป มีผลตอสุขภาพไดหลายแบบเชนกัน คุณประโยชนของการไดรับ
phytoestrogen ในอาหารซึ่งมักจะไดรับการกลาวถึงอยูเสมอ ไดแก  ผลในการเปลี่ยนแปลงการเจริญของมะเร็งบาง
ชนิดที่ตองอาศัยฮอรโมนชวยปองกันโรคของระบบหลอดเลือดและหัวใจ  ลดอาการที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะการหมด
ประจํ าเดือน และปองกันการสูญเสียเนื้อเยื่อกระดูกหรือภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis)ผลของ phytoestrogen ตอสุข
ภาพเหลานี้อาจแยกไดเปน 2 แงคือจากการแสดงฤทธิ์เปน เอสโตรเจน และจากฤทธิ์antioxidant ของสาร

ฤทธิ์ในลักษณะเอสโตรเจนของ phytoestrogen เกิดขึ้นไดเนื่องจากสารเหลานี้ มีสูตรโครงสรางบางสวน
คลายกับ estradiol และแมวาสารกลุมนี้จะจับกับ receptor ของเอสโตรเจนไดไมดีเทา estradiol เอง  การจับกันดังกลาว
ก็สามารถทํ าใหเกิดการตอบสนองในเซลมะเร็งตางๆ กันไปไดในลักษณะที่เหมือนกับผลของเอสโตรเจนเอง หรือเปน
ตรงกันขามที่ระดับความเขมขนตํ่ าๆ phytoestrogen บางตัวสามารถแสดงฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนโดยกระตุนการเจริญ
ของเซล แตขณะเดียวกัน ที่ความเขมขนสูงขึ้น phytoestrogen ชนิดเดียวกันนั้นกลับแสดงฤทธิ์anti-estrogen  และยับยั้ง
การเจริญของเซลแทน ลักษณะของปรากฏการณที่เปน biphasic เชนนี้ยังไมเปนที่เขาใจกันดีนัก และอาจเกี่ยวของกับ
ศักยภาพของ phytoestrogen เหลานี้ ในการแสดงฤทธิ์ที่ขึ้นกับตัวแปรหลายๆ อยางที่ความเขมขนตํ่ า แตที่ความเขมขน
สูงกลับแสดงฤทธิ์โดยใชกลไกคนละแบบกับเอสโตรเจนโดยอาจแสดงผลยับยั้งเอ็นไซมกลุมใหญกลุมหนึ่งที่มีหนาที่
เรงการสงผานหมูฟอสเฟตของ adenosine triphosphate (ATP) ไปยังโมเลกุลของโปรตีนอีกมากมายหลายชนิดที่ลวน
แตมีความสํ าคัญเกี่ยวเนื่องกับการทํ าหนาที่ หรือการเปลี่ยนแปลงไปของเซล หรือยับยั้งเอนไซม topoisomerase  ซึ่งก็มี
ผลตอการผันแปรไปจากเดิมของเซลไดเชนกัน

ในประเทศญี่ปุนซึ่งมีอุบัติการณของโรคมะเร็งเตานม และตอม prostate ต่ํ า คาดวาเนื่องมาจากการที่คนญี่ปุน
ไดรับ phytoestrogen จากการบริโภคผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองเปนประจํ า เมื่อเปรียบเทียบการบริโภคและการขับสาร
phytoestrogen หลายชนิดออกทางปสสาวะ รวมทั้งอุบัติการของโรคมะเร็งที่สัมพันธกับฮอรโมนระหวางชาวฟนแลนด
อเมริกัน และญี่ปุน พบวาคนญี่ปุนซึ่งมีการขับถาย phytoestrogen ออกมาในปริมาณมากที่สุดนั้นมีความเสี่ยงตอการ
เกิดมะเร็งตํ่ าสุด อาหารของคนตะวันตกไมคอยจะมีสวนประกอบที่เปน phytoestrogen และดูเหมือนวาประเทศเหลานี้
จะมีอุบัติการณ หรือความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเตานม ลํ าไสและตอม postrate สูงกวาดวย
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คุณประโยชนอยางหนึ่งของ phytoestrogen ที่ยังไมสามารถสรุปแนนอนได คือการนํ าสารเหลานี้มารักษา
อาการที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะการหมดประจํ าเดือน ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะรักษาโดยการใหเอสโตรเจนที่เหมาะสมเพื่อทด
แทน การไดรับ phytoestrogen จากอาหารที่รับประทานเขาไปอาจเขามาแทนการใชเอสโตรเจนทดแทนโดยตรงได มี
รายงานวา หญิงชาวญี่ปุนในวัยหมดประจํ าเดือนซึ่งบริโภค phytoestrogen อันเปนสวนประกอบในอาหารที่รับ
ประทานเขาไปตามปกติในปริมาณมากอยูแลวนั้น มีอาการรอนวูบวาบ เหงื่อออกมากรวมทั้งอาการตางๆ ของภาวะ
การหมดประจํ าเดือนนอยกวาผูหญิงในประเทศอื่น ๆ

ผลจากการศึกษาในผูหญิงญี่ปุนวัยหมดประจํ าเดือนพบวามีเพียงประมาณ4% ที่รักษาโดยการใชฮอรโมนทด
แทนตามวิธีที่ใชกันอยูในปจจุบันเทียบกับในอเมริกาซึ่งใชวิธีนี้ถึงประมาณ 30% จากงานวิจัยพบวา phytoestrogen บาง
ชนิดเชน genisteinใหผลปองกันการสูญเสียเนื้อเยื่อกระดูกในหนูทดลองไดนอกจากนี้แลว phytoestrogen บางชนิดมี
สูตรโครงสรางที่คลายคลึงกับวิตามินอี สามารถเปน antioxidant ที่มีฤทธิ์สูงไดซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ antioxidant
ในกลุม flavonoid และ phytoestrogen มักเนนในแงที่เกี่ยวของกับโรคของระบบหลอดเลือดและหัวใจ หรือมะเร็งที่
เกี่ยวเนื่องกับฮอรโมน ขณะเดียวกันเมื่อไมนานมานี้มีผลการศึกษาที่ช้ีใหเห็นวา เอสโตรเจนอาจมีบทบาทที่สํ าคัญมาก
ตอระบบประสาทสวนกลาง(CNS) โดยอาจไปเพิ่มการทํ างานบางลักษณะของเซลในCNS กระตุนการเจริญของเซล
ประสาท และจะมีผล antioxidant ตอสารพิษบางอยางในรางกายที่กอใหเกิดอนุมูลอิสระขึ้นไดใน CNS ความเสียหาย
ในลักษณะ oxidative stressจากอนุมูลอิสระเหลานี้นาจะเกี่ยวของกับการเกิดโรคอัลไซเมอรและภาวะ dementia การที่
phytoestrogen มีฤทธิ์ antioxidant นี้อยูจึงนาจะสามารถชวยปองกันความผิดปกติตอระบบประสาทสวนกลางหรือโรค
ดังกลาวไดดวย

กวาวเครือ(Pueraria Mirifica วงศ Papilionaceae) เปนสมุนไพรไทยซึ่งเคยมีรายงานวาพบสารกลุม
isoflavonoids หลายชนิดไดแก kwakhurin , kwakhurin hydrate , daidzein และ genistein  ในรากของพืชนี้ซึ่งสารกลุม
นี้สามารถแสดงฤทธิ์ลักษณะเดียวกับ estrogen อยางไรก็ตามการนํ าสมุนไพรนี้มาใชควรคํ านึงถึง ความแรงและโอกาส
เกิดพิษ รวมถึงบทบาทหรือกลไกของสารเหลานี้ตอภาวะการเกิดโรคตางๆ เรายังคงตองศึกษาสารกลุมนี้ทั้งในแง
bioavailability กระบวนการ metabolism ความคงตัวเมื่อใหเขาสูรางกาย รวมถึงขนาดใชเพื่อใหเกิดผลตามตองการ
การไดรับสารกลุม estrogen ตอเนื่องกันนาน ๆ อาจเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดเนื้อรายบางชนิดได กรณี phytoestrogen
ยังเปนที่สงสัยวามีความเสี่ยงเชนนี้ดวยหรือไม สิ่งที่นาเปนหวงคือ เรายังไมมีขอกํ าหนดที่แทจริงเกี่ยวกับการใช
phytoestrogen หรือเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑที่มีองคประกอบเปนสารเหลานี้ รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับการที่
คนทั่วไปจะนํ าสารกลุมนี้มาใชไดอยางปลอดดภัย ในขณะที่เรายังมีขอมูลทางพิษวิทยาของ phytoestrogen อยูไมเพียง
พอเชนนี้ ผูบริโภคบางรายอาจใชสารนี้ในขนาดที่มากเกินควร จนอาจทํ าใหเกิดอาการพิษขึ้นได

จากขอมูลที่เรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิงมยุรี ตันติสิระ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและไดตี
พิมพในมติชนสุดสัปดาหฉบับวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2542 และสามารถพบขอมูลเดียวกันไดที่
http://www.pharm.chula.ac.th/surachai/misce/khao-01.htm มีขอมูลเกี่ยวกับกวาวเครือโดยยอดังนี้

กวาวเครือขาว(Pueraria Mirifica วงศ Papilionaceae) ตามตํ ารายาไทยกลาววา สวนรากของสมุนไพรนี้ ถูก
นํ ามาใชเปนยาอายุวัฒนะ บํ ารุงผิวพรรณและทรวงอกใหเตงตึง โดยมีขนาดรับประทานวันละ 1 เม็ดพริกไทย อีกทั้งมี
ขอหามมิใหใชในคนหนุมสาว ในทางพฤกษเคมีพบวาสารที่เปนองคประกอบในกวาวเครือจัดอยูในกลุม
phytoestrogen ซึ่งใหฤทธิ์เชนเดียวกับ estrogen ซึ่งเปนฮอรโมนควบคุมลักษณะทางเพศตลอดจนการทํ างานของระบบ

http://www.pharm.chula.ac.th/surachai/misce/khao-01.htm
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สืบพันธุในเพศหญิงในยาแผนปจจุบันมีการนํ าสารกลุมเอสโตรเจนมาใชเปนสวนประกอบของยาคุมกํ าเนิด รวมถึง
การใชทดแทนฮอรโมนในสตรีวัยหมดประจํ าเดือน การใชในลักษณะดังกลาวตองอยูภายใตการดูแลของแพทย เนื่อง
จากมีรายงานทางการแพทยวา การไดรับ เอสโตรเจติดตอกันนานๆมีสวนทํ าใหมีความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งบางชนิด
สูงขึ้น

ตอคํ าถาม phytoestrogenในกวาวเครือปลอดภัยกวา estrogen หรือไม ยังไมสามารถตอบไดแตมีรายงานการ
นํ า zearalenone ซึ่งเปนสารจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์คลาย estrogen มาใชเปนยาคุมกํ าเนิด หรือทดแทนฮอรโมน พบวา
สารนี้มีฤทธิ์กระตุนการเจริญของเซลมะเร็งเตานมบางชนิดในมนุษยและหนูทดลองนอกจากนี้ยังมีรายงานวา genistein
ซึ่งเปนสารตัวหนึ่งที่เปน phytoestrogen ที่พบในกวาวเครือ มีผลใหเกิดความผิดปกติของโคโมโซม และเรงการเจริญ
เติบโตของเซลมะเร็งเตานมของมนุษย

จากการศึกษาฤทธิ์ของกวาวเครือในสัตวทดลองหลายชนิดพบวา นอกจากฤทธิ์ในการทํ าใหตอมนํ้ านมโตขึ้น
แลว ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญพันธุในสัตวทดลองทั้ง 2 เพศดวย กลาวคือ สัตวทดลองเพศผู จะมีขนาดอัณฑะและตอม
ลูกหมากเล็กลง ลดการสรางและการเคลื่อนไหวของอสุจิ ความรูสึกทางเพศหายไปไมสนใจตัวเมียสวนในเพศเมีย
กวาวเครือทํ าใหปากชองคลอดขยาย และบวม นํ้ าหนักมดลูกเพิ่มขึ้น มีความผิดปกติของรังไข ลดการตกไข และยับยั้ง
การใหนมลูก หรือทํ าใหแมลูกออนไมมีนํ้ านมเลี้ยงลูก รวมทั้งลดการทํ างานของระบบภูมิคุมกัน แตเปนที่นาเสียใจที่
นอกเหนือจากฤทธิ์ในการทํ าใหตอมนํ้ านมโตขึ้นแลว ขอมูลเหลานี้ไมมีโอกาสผานไปสูสาธารณชนแตอยางใดกระแส
ความสนใจอยากลองใชของสตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุนเปนสิ่งที่นาเปนหวง ความเขาใจผิดวาถาเปน
สมุนไพรแลวยอมไมเปนพิษในทุกกรณี อาจเปนเหตุของการเกิดพิษจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์และพิษแรงไดในอนาคต ถา
เราไมนํ าเอาภูมิปญญาไทยในเรื่องสมุนไพรกับเขาสู วงการสาธารณสุขอยางเปนระบบและดวยหลักการทาง           
วิทยาศาสตรที่เหมาะสม

เนื่องจากกวาวเครือไมใชพืชอาหาร เชนเดียวกับสมุนไพรอื่น บางชนิดเชน ของ ขา หรือ กระเทียมและเมื่อ
พิจารณาถึงขนาดใชตามที่ระบุในตํ าราไทยวา ใหรับประทานเพียงวันละเทาเม็ดพริกไทย และหามใชในคนหนุมสาว
ประกอบกับขอมูลทางพฤกษเคมี และผลการทดลองในสัตวที่บงวา phytoestrogen กลุมที่พบในกวาวเครือนาจะเปน
สารที่มีทั้งฤทธิ์และพิษแรง และในขณะนี้ยังไมสามารถระบุไดแนนอนวาขนาดที่สามารถนํ าไปใชไดอยางปลอดภัย
ควรจะเปนเทาใด การทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังในสัตวทดลองที่กํ าลังดํ าเนินการอยูโดยกรมวิทยาสาตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข และกํ าลังจะเสร็จเรียบรอย ในเวลาอันใกล นาจะใหขอมูลที่จะชวยใหพิจารณาไดวา สมควรหรือไมที่จะ
นํ ากวาวเครือมาทดสอบตอไปในคน ภายใตการดูแลของแพทยซึ่งตองยึดหลักการทดลองทางคลีนิคที่ดี มีวิธีการวัดผล
ที่เที่ยงตรงปราศจากอคติ และใหผลการทดลองที่สามารถตรวจสอบและทํ าซํ้ าได รวมทั้งมีจํ านวนคนที่เขารวมในการ
ทดลองมากพอที่จะทํ าใหประเมินผลไดอยางถูกตองโดยวิธีการทางสถิติ ผลการทดลองตามขั้นตอนตางๆดังไดกลาวมา
แลว เปนขอมูลทางวิทยาศาสตรที่จะชวยบอกไดวาเราจะสามารถใชกวาวเครือไดอยางปลอดภัยหรือไม ขนาดไหนจึง
จะไมเกิดพิษ และในเมื่อสารออกฤทธิ์ในกวาวเครือเปน phytoestrogen สมควรที่จะยึดหลักปฏิบัติในการใช เชนเดียว
กับการใชเอสโตรเจนในยาแผนปจจุบันหรือไม

มาตราการการปองกันการสูญพันธของสมุนไพรกวาวเครือ
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สํ าหรับการปองกันการสูญพันธุของกวาวเครือนั้น ไดมีกลุมผูเช่ียวชาญไดออกมาเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ตางๆไป จากขอมูลในหัวขอขาวเรื่อง” Experts want new bill passed soon” ซึ่งไดตีพิมพในหนังสือพิมพ บางกอก
โพสต ฉบับวันที่19 ตุลาคม 2541 สามารถสรุปสาระสํ าคัญไดดังนี้

ผูเช่ียวชาญทางพฤกษศาสตรกํ าลังทํ าการเรียกรองใหมีการผานรางพระราชบัญญติคุมครองพืช เพื่อเปนการ
ปองกันการลักลอบขายสมุนไพร “กวาวเครือ” ซึ่งกํ าลังเปนผลิตภัณฑยาที่มีมูลคาสูงและเปนที่ตองการ ของทั้งตลาด
ภายในประเทศและตางประเทศ

รศ.ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร กลาววา “ขณะนี้นักลงทุนตางชาติโดยเฉพาะอยางยิ่ง ญี่ปุนกํ าลังใหความสนใจใน
ตลาดทองถิ่นของกวาวเครือ หรือ Pueraria Mirifica โดยมีบริษัทญี่ปุนอยางนอยบริษัทหนึ่ง กํ าลังวางแผนในการทํ า
โครงการในไทยแบบครบวงจร โดยเริ่มจากการเพาะเลี้ยงไปจนถึงการทํ าการผลิตกวาวเครือใหเปนผลิตภัณฑสํ าเร็จ
รูป”

พญ.เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ กลาวอยางไมเปนทางการในเรื่องนี้วา การขายกวาวเครือใหกับชาวตางชาติมีการ
ทํ ากันอยางแพรหลายในเขตจังหวัดทางภาคเนืออาทิเชน แพรนาน เชียงราย แมฮองสอน สกลนคร รวมไปถึงอีก
หลายๆจังหวัด โดยมีกลุมชาวตางชาติเขามาเปดรานรับซื้อจากชาวบาน ซึ่งผลที่ตามมาอาจทํ าใหถึงขั้นสูญพันธุในไม
ชา ดวยเหตุที่ชาวบานเพียงตองการเงิน โดยขายในตลาดทองถิ่นเพียงกิโลกรัมละ 120 ถึง 250 บาทในขณะที่ตลาดตาง
ประเทศ ขายกันในระดับราคาที่สูงกวา พันบาทตอกิโลกรัม

ขณะนี้นักลงทุนชาวญี่ปุนกํ าลังรอรับอนุญาติใหสามารถนํ ากวาวเครือเขาประเทศได โดยสิ่งที่ตองการเปน
เพียงแคผงกวาวเครือ ซึ่งจะใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑตางๆ เทานั้น โดยผลิตภัณฑเหลานั้นอาจยอนกลับ
จํ าหนายในประเทศไทยในราคาที่สูงขึ้น

พญ.เพ็ญนภา กลาวตออีกวา “หากรางพระราชบัญญัติมีผลบังคับใชแลว เช่ือวาพืชสมุนไพรตางๆ จะไดรับ
ความคุมครองตอไป อยางไรก็ตามสิ่งเหลานี้จะขึ้นกับระบบราชการที่มักจะลาชาเสมอ” ทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งคือการ
ออกกฎกระทรวงประกาศให กวาวเครือเปนพืชคุมครองเพื่อยับยั้งการสงออก อยางไรก็ตามจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การศึกษาและหารือกอนการประกาศออกไป

รศ.ดร.วิชัยกลาวอีกวาขณะนี้กํ าลังคัดเลือกบริษัทเอกชนสํ าหรับการทํ า joint venture สํ าหรับโครงการครบวง
จรในการผลิตผลิตภัณฑจากวาวเครือโดยเริ่มจากการเพาะเลี้ยงโดยบริษัที่จะไดรับการคัดเลือกจะตองดํ าเนินธุรกิจบน 
4 พ้ืนฐานหลักคือ ใชขอมูลเพื่อการผลิตการวิจัย(academic data) โครงการเปนโครงการผลิตแบบครบวงจร(full cycle)
บริษัทตองมีศักยภาพในการแขงขันระดับนานาชาติ และผลิตภัณฑที่ไดจะขายใหกับคนไทยในราคาที่สมเหตุสมผล

นอกจากนี้แลวกลุมนักวิจัยไดมีการเรียกรองใหมีการขึ้นทะเบียนสมุนไพรประเภทใหฤทธิ์ฮอรโมน โดยจาก
จากหัวขอขาว”Hormone herb cause of concern:Researcher calls for registration” ในหนังสือพิมพบางกอกโพสต
ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2542 มีเนื้อหาสรุปไดดังนี้

จากความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางผูเช่ียวชาญดานสุขภาพ ในประเด็นที่จะอนุญาติใหกวาวเครือเปนพืชเชิง
พาณิชย เนื่องจากเชื่อวาเปนสมุนไพรที่มีฮอรโมนประกอบอยูสูง ในขณะที่รมต.กร ทัพรังสี รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ใหการสนับสนุนเนื่องจากเห็นวาเปนพืชเศรษฐกิจที่จะมีสวนชวยในเศรษฐกิจของชาติ

รศ.รด.วิชัย เชิดชีวศาสตร แนะใหองคการอาหารและยา เรงการอนุมัติการขึ้นทะเบียนสมุนไพร 2 ชนิดคือ
กวาวเครือขาว (Pueraria Mirifica)และกวาวเครือแดง(Butea Superba) เนื่องจากเกรงวา จะถูกแยงลิขสิทธิ์ในสมุนไพร
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ทั้ง 2 โดยชาวตางชาติ แลวประเทศไทยจะเสียผลประโยชนไดจากการที่นักลงทุนตางชาตินํ าสมุนไพรไทยทั้ง 2 นี้ไป
ผลิตเปนผลิตภัณฑสํ าเร็จรูปแลวสงกลับมาจํ าหนายในประเทศไทย ในราคาที่สูงกวามาก

รศ.ยุทธนา สมิตะสิริ ขณะนี้เขตจังหวัดทางภาคเหนือไดมีการขนกวาวเครือไปยังประเทศจีนตอนใต และ
ญี่ปุนประมาณเดือนละ 40 ตัน กวาวเครือที่ไดรับการแปรรูปในญี่ปุนจะอยูในรูปของยา  หรือผลิตภัณฑเสริมความงาม
ที่ใชสํ าหรับประทินผิว บํ ารุงเสนผม และกระชับทรวงอก

นายมงคล ณ สงขลา เลขาธิการองคการอาหารและยา กลาวทาง อย.มิไดปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากวาวเครือ ที่ยื่นโดย รศ.วิชัย เพียงแตตองการรอขอมูลความปลอดภัยในการยืนยันใหมากขึ้น เนื่องจากถือวา
เปนสมุนไพรที่ยังใหมตอแพทยแผนปจจุบัน ดังนั้น จึงตองการขอมูลดานพิษที่อาจเกิดขึ้นไดเพิ่มเติม

นอกจากนี้แลว รศ. วิชัยไดกลาวยํ้ าวา นอกจากประเทศในเอเชียแลว ยังมีการสงกวาวเครือไปยังประเทศ
เยอรมัน ผานทางประเทศจีนอีกดวย ซึ่งควรเรงการควบคุมการสงออกโดยเรงดวนโดยเพิ่มเติมเขาไปในรายชื่อของพืช
คุมครองซึ่งปจจุบันมีอยูแลว 7 ชนิด เพื่อเปนการควบคุมมิใหมีการสงสมุนไพรดังกลาวออกนอกประเทศอีก

อยางไรก็ตาม พญ.เพ็ญนภา ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวาประเทศไทยอาจจะไมสามารถอางสิทธิ์ในกวาวเครือ
ไดทั้งนี้เนื่องจากสมุนไพรดังกลาวสามารถเจริญเติบโตไดเชนกันในประเทศเพื่อนบานเชน พมา หรือลาวนอกจากนี้
แลวก็ไดเสริมอีกวานอกจากการสงเสริมใหมีการใชกวาวเครือในลักษณะของอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑเสริมความ
งามแลว ก็ควรพัฒนาใหใชเปนยาอีกดวย เนื่องจากกวาวเครือสามารถใชในการแกปญหาผูหญิงวัยหมดประจํ าเดือน
และยังสามารถใชแทนยา Viagra สํ าหรับผูชายที่มีปญหาเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศดวย

สมมติฐานการวิจัย

เพื่อตองการศึกษาวาคุณสมบัติสวนบุคคลของผูบริโภคอันไดแกอายุ รายได อาชีพ ระดับการศึกษา มีผลตอการตัดสิน
ใจซื้อผลิตภัณฑกวาวเครือโดยกํ าหนดสมมุติฐานทางสถิติดังนี้
1) HO: อายุที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกวาวเครือแตกตางกัน
    H1: อายุที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกวาวเครือแตกตางกัน
2) HO: รายไดที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกวาวเครือแตกตางกัน
    H1: รายไดที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกวาวเครือแตกตางกัน
3) HO: อาชีพที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกวาวเครือแตกตางกัน
    H1: อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกวาวเครือแตกตางกัน
4) HO: ระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกวาวเครือแตกตางกัน
    H1: ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกวาวเครือแตกตางกัน

โดยนอกจากนี้แลวยังมีปจจัยอื่นที่นํ ามาพิจารณารวมดวยคือ ความพึงพอใจในสรีระหรือขนาดทรวงอกของ
ตนเอง ที่มีตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ หรือ การไดรับขอมูลขาวสารหรือการรูจักในตัวผลิตภัณฑมีผลอยางไรตอการ
ตัดสินใจซื้อ
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ตัวแปรที่เก่ียวของกับงานวิจัย

ตัวแปรทางดานคุณสมบัติสวนบุคคลของกลุมเปาหมายไดแก อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษาสถาน
ภาพการสมรส

ตัวแปรที่เกี่ยวของกับปจจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหารกวาวเครือไดแก
ตัวแปรทางดานผลิตภัณฑ

• ชวยเพิ่มขนาดทรวงอก
• ชวยทํ าใหผิวพรรณดี
• ชวยบํ ารุงสุขภาพของสตรีวัยทอง
• เปนผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ 100% ไมมีอันตรายหรือผลขางเคียงจากการบริโภค
• มีการบรรจุหีบหอที่เหมาะสมและสวยงาม
• ผานการรับรองจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)
• มีความสะดวกในการรับประทาน

ตัวแปรทางดานราคา
• ราคาเหมาะสม และอยูในระดับที่แขงขันไดในตลาด

ปจจัยทางดานการจัดจํ าหนาย
• สถานที่จัดจํ าหนายตั้งอยูในศูนยการคา
• พนักงานขายตรงในลักษณะของ Multilateral Retailing(MLR)

ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด
• การใหขาวสารและความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
• การแจกของแถม
• การใหสวนลด
• การจัดรายการชิงรางวัล
• การโฆษณา

ปจจัยอื่นๆ
• ภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัทผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิต
• มีผลการวิจัยจากในหรือตางประเทศรองรับ
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• คํ าแนะนํ าจากเพื่อนหรือคนรูจัก
• คํ าแนะนํ าจากแพทย/เภสัชกร

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย

1. ทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายและมีศักยภาพในการใชผลิตภัณฑกวาวเครือ
2. ทราบถึงปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑกวาวเครือ
3. ทราบถึงความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมายโดยนํ าขอมูลมากํ าหนดกลยุทธทางการตลาดและการปรับ

เปลี่ยนกลยุทธในอนาคตดังนี้
• ผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการใหเขาถึงความตองการของผูบริโภค
• การต้ังราคา เพื่อนํ าขอมูลราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดมาเปนสวนหนึ่งในการตั้งราคา
• ชองทางการจัดจํ าหนาย เพื่อทราบรูปแบบในการจัดจํ าหนายที่เหมาะสม
• การสงเสริมการตลาด เพื่อวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑกวาวเครือ

4. ทราบถึงมูลคาตลาดและความเปนไปไดของผลิตภัณฑ
5. สามารถพิสูจนสมมุติฐานทางการตลาดในบางเรื่องที่เกี่ยวของกับองคประกอบทางการตลาดของสินคาอันจะนํ า

ไปสูการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดํ าเนินธุรกิจในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
จํ านวนแบบสอบถามและกลุมผูตอบ

แบบสอบถามมีจํ านวนทั้งหมด 316 ชุด สามารถแบงกลุมผูตอบตามอาชีพไดเปน 5 กลุม คือ แมบาน(48ชุด)
นักศึกษา (60ชุด) ผูหญิงอาชีพพิเศษ(48ชุด) พนักงานธุรกิจเอกชน(118ชุด) และขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ(42
ชุด) การที่ใหพนักงานธุรกิจเอกชน ตอบแบบสอบถามถึง 118 ชุด เพราะเปนกลุมประชากรที่มีขนาดใหญที่สุดเมื่อ
เทียบกับกลุมอื่น ๆ
ขอมูลสวนบุคคล

กลุมผูตอบสวนใหญมีอายุอยูในชวง 21-35 ป ซึ่งมีมากกวา 80 เปอรเซ็นต ยกเวนกลุมแมบานที่มีจํ านวนมาก
พอสมควรที่มากกวา 36 ป(33%) ขณะที่กลุมนักศึกษาเกือบทั้งหมดอายุอยูในชวง 21-25 ป

ระดับการศึกษาของกลุมพนักงานธุรกิจเอกชน กลุมนักศึกษา และขาราชการ สวนใหญอยูในระดับปริญญา
ตรีหรือสูงกวาขณะที่กลุมแมบานและพนักงานธุรกิจเอกชนบางสวนจะมีระดับการศึกษาที่สวนใหญต่ํ ากวาปริญญาตรี

รายไดเฉลี่ยของทุกกลุมจะตกอยูในระดับ นอยกวา30,000 บาทตอเดือน นักศึกษาจะเปนกลุมที่มีรายไดนอย
ที่สุด ขณะที่ในกลุมสาวอาชีพพิเศษมีจํ านวนหนึ่งที่มีรายไดมากกวา 45,000 บาทตอเดือน

สถานภาพสมรสในกลุมแมบานจะมีเปอรเซ็นตของการสมรสหรือเคยสมรสสูงที่สุด และจะพบตัวเลขนี้นอย
ที่สุดในกลุมนักศึกษาซึ่งสวนใหญจะมีสัดสวนเปนครึ่งตอครึ่งระหวางโสดแตมีคูหรือเพื่อนชายและโสดไมมีคูหรือ
เพื่อนชาย สวนใหญของกลุมสาวอาชีพพิเศษและขาราชการจะเลือกตอบโสดแตมีคูหรือเพื่อนชายขณะที่พนักงาน
ธุรกิจเอกชนจะเลือกตอบในทุกๆทางเลือกในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
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ผูตอบในกลุมแมบานสวนใหญจะมีบุตรแลว ขณะที่กลุมอื่น ๆ สวนใหญจะยังไมมีบุตรและนักศึกษาทุกคน
ตอบแบบสอบถามวายังไมมีบุตร

นักศึกษาและขาราชการทุกคนเลือกตอบวามีสุขภาพแข็งแรง ขณะที่กลุมแมบานและพนักงานธุรกิจเอกชน
เลือกตอบวาแข็งแรงมากกวา 80 เปอรเซ็นต และกลุมผูหญิงอาชีพพิเศษเลือกมากกวา 90 เปอรเซ็นต

กลุมสาวอาชีพิเศษจะเอกตอบวาเคยใชยาคุมกํ าเนิดทุกคน สวนใหญตอบวาใชยาคุมกํ าเนิดยี่หอไดแอน ครึ่ง
หนึ่งใชวิธีการรับประทาน ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งเลือกวิธีการฉีดหรือทั้งฉีดและรับประทาน กลุมนักศึกษาจะเปนกลุมที่
ตอบวาเคยใชยาคุมกํ าเนิดนอยที่สุด ประมาณ 10 เปอรเซ็นต โดยกลุมตัวอยางทั้งหมดตอบวาใชวิธีการรับประทานเพื่อ
วัตถุประสงคเกือบทั้งหมดในการคุมกํ าเนิน มีเพียงเล็กนอยเทานั้นที่เลือกตอบวาบํ ารุงผิวพรรณ ขาราชการและ
พนักงานธุรกิจเอกชนสวนใหญเลือกตอบวาไมเคยใชยาคุมกํ าเนิด และคนที่ตอบวาเคยใชก็มีวัตถุประสงคเกือบทั้งหมด
เพื่อการคุมกํ าเนิดเทานั้น

กับคํ าถามเกี่ยวกับการทํ าศัลยกรรมทรวงอกนั้น ผูที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดตอบไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
หมดโดยไมมีใครตอบวาเคยมีประวัติการทํ าศัยกรรมทรวงอก

พฤติกรรมการซื้อหรือการบริโภคสินคาประเภทผลิตภัณฑเพื่อเสริมทรวงอก

ทุกกลุมอาชีพสวนใหญจะเลือกตอบวามีความพอใจและพอใจปานกลางในสรีระทรวงอกของตัวเองซึ่งสัด
สวนของการเลือกตัวเลือก 2 ขอนี้คอนขางใกลเคียงกัน ดังในตารางสรุปตอไปนี้
ทานมีความพอใจในสรีระทรวงอกของทานแคไหน

พอใจ ปานกลาง ไมพอใจ
พนักงานoffice 51.69 33.90 13.56
ขาราชการ 57.14 42.86 -
แมบาน 41.67 50.00 8.33
นักศึกษา 45.00 40.00 15.00

หญิงอาชีพพิเศษ 50.00 45.83 4.17

กลุมหญิงอาชีพพิเศษและแมบานจะเลือกตอบวาคนใกลชิดมีความพอใจในสรีระทรวงอกของตัวเองถึง 50
เปอรเซ็นต ขณะที่ตัวเลือกทุกตัวยกเวน” ไมพอใจ” ถูกเลือกในสัดสวนที่ใกลเคียงกันโดยกลุมอาชีพที่เหลือ
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คนใกลชิดทานมีความพอใจในสรีระทรวงอกของทานแคไหน
พอใจ ปานกลาง ไมพอใจ ไมรู

พนักงานoffice 31.36 21.19 5.93 41.53
ขาราชการ 28.87 28.87 - 42.86
แมบาน 50.00 8.33 - 41.67
นักศึกษา 25.00 35.00 10.00 30.00

หญิงอาชีพพิเศษ 50.00 37.50 - 12.50

จากคํ าถามที่วาการเพิ่มขนาดทรวงอกทํ าใหความสวยงามของสรีระรางกายโดยรวมดูดีขึ้นหรือไม ตัวเลือก”
เห็นดวยมาก” และ “ไมแนใจ” มีสัดสวนรวมกันมากกวา “ตัวเลือก” ไมเห็นดวย” ซึ่งสัดสวนหรือเปอรเซ็นตไดแสดง
ไวในตารางตอไปนี้แลว
ทานคิดวาการเพิ่มขนาดทรวงอกทํ าใหความสวยงามของสรีระรางกายทานโดยรวมเพิ่มมากขึ้นหรือไม

พอใจ ปานกลาง ไมพอใจ ไมรู
พนักงานoffice 3.39 26.27 26.27 44.07
ขาราชการ - 42.86 28.57 28.57
แมบาน - 33.33 33.33 33.33
นักศึกษา 5.00 30.00 30.00 35.00

หญิงอาชีพพิเศษ 8.33 50.00 3.33 8.33

กลุมแมบานจะเปนกลุมที่ตอบวาเคยใชผลิตภัณฑเสริมทรวงอกมากที่สุดถึง 25 เปอรเซ็นต รองลงมาคือกลุม
พนักงานธุรกิจเอกชนและสาวอาชีพพิเศษ  ขณะที่กลุมนักศึกษาและขาราชการทุกคนตอบวาไมเคยใชผลิตภัณฑเสริม
ทรวงอกเลย กลุมแมบานซื้อผลิตภัณฑจากรานขายยาในหางสรรพสินคา พนักงานขายตรงและอื่นๆ หญิงอาชีพพิเศษ
ทั้งหมดตอบซื้อจากแหลงอื่นๆที่ไมมีอยูในตัวเลือก สวนแมบานตอบวาซื้อจากรานขายยาทั่วไป รานจํ าหนายอาหาร
เสริมในหางสรรพสินคา คลินิก/โรงพยาบาล และสถานเสริมความงาม

แมบานเหลานั้นตอบวารูจักผลิตภัณฑจากวิทยุ นิตยสาร/วารสาร โทรทัศน และคํ าแนะนํ าจากคนรูจักขณะที่
พนักงานธุรกิจเอกชนเลือกตอบทุกสื่อ ยกเวนตัวเลือกอื่นๆ และสาวอาชีพพิเศษเลือกตอบ นิยสาร/วารสาร และหนังสือ
พิมพเทานั้น

หญิงอาชีพิเศษเลือกตอบวาเพื่อนชายและเพื่อนมีอิทธิผลในการตัดสินใจใชผลิตภัณฑเสริมทรวงอกขณะที่
พนักงานธุรกิจเอกชนตอบสามี เพื่อนชาย เพื่อน และอื่น ๆ และกลุมแมบานทุกคนเลือกตอบอื่น ๆ

กลุมแมบานเลือกตอบสํ าหรับแรงกระตุนที่ทํ าใหตองการเพิ่มขนาดทรวงอกจาก สื่อตางๆ และอื่นๆ ขณะที่
พนักงานธุรกิจเอกชนจะมาจากสามี ญาติพ่ีนอง เพื่อน และสื่อตางๆ และสาวอาชีพพิเศษตอบวาเพื่อนชายและเพื่อน
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ปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอการซื้อหรือการบริโภคผลิตภัณฑเสริมทรวงอกที่สกัดจากกวาวเครือ
ในการตอบคํ าถามที่วาทานนึกถึงอะไรเปนอยางแรกเมื่อมีคนพูดถึงผลิตภัณฑเสริมทรวงอกที่สกัดมาจาก

กวาวเครือ คํ าตอบที่ทุกกลุมอาชีพเลือกตอบมากที่สุดคือ เคยไดยินแตไมรูเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดย
สัดสวนของทางเลือกตางๆที่ถูกตอบไดถูกแสดงไวในตารางดังตอไปนี้
ทานนึกถึงอะไรเปนอยางแรกเมื่อมีคนพูดถึง”ผลิตภัณฑเสริมทรวงที่สกัดมาจากกวาวเครือ”
ตัวเลือก พนักงานoffice ขาราชการ แมบาน นักศึกษา หญิงอาชีพพิเศษ
เสริมทรวงอก”ไดจริง”แต”อันตราย” 16.95 42.86 46.67 20.00 8.33
เสริมทรวงอก”ไดจริง”และ”ปลอดภัย” 1.69 - - - -
เสริมทรวงอก”ไมไดผล”และ”อันตราย” 13.25 - - 10.00 12.50
เสริมทรวงอก”ไมไดผล”แต”ปลอดภัย” 0.85 - - 5.00 -
ไมเคยไดยิน 11.86 28.57 16.67 5.00 -
เคยไดยินแตไมรูขอมูลเรื่องประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย

49.15 28.57 58.33 55.00 70.83

อื่นๆ ( โปรดระบุ) 3.39 - - - -
ทุกกลุมอาชีพจะเลือกตอบ ทราบบาง เปนสัดสวนที่มากที่สุด เมื่อถูกถามวาเคยทราบขอมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑเสริมทรวงอกที่สกัดจากกวาวเครือ
ทานเคยทราบขอมูลดังกลาวขางตนมากอนหรือไม

ทราบดี ทราบบาง ไมทราบ
พนักงานoffice 3.39 63.56 33.05
ขาราชการ 14.29 57.64 28.57
แมบาน - 58.33 33.33
นักศึกษา - 75.00 25.00

หญิงอาชีพพิเศษ - 79.17 20.83

กลุมพนักงาน office และขาราชการเลือกตอบวาไมเคยซื้อผลิตภัณฑเสริมทรวงที่สกัดจากกวาวเครือมีเพียง
กลุมนักศึกษา แมบานและสาวอาชีพพิเศษ ที่เลือกตอบวา เคยซื้อแตไมไดซื้อแลว เพียงเล็กนอย

ในการตอบคํ าถามที่วา ทานตองการใหผลิตภัณฑเสริมทรวงอกที่สกัดจากกวาวเครือมีลักษณะผลิตภัณฑเปน
อยางไร คํ าตอบจากทุกกลุมอาชีพมีแนวโนมไปในทางเดียวกันหมดคือ เลือกครีมสํ าหรับทาและแคปซูลมากที่สุด ขณะ
ที่ตัวเลือกอื่นถูกเลือกคอนขางนอยมาก

ทุกกลุมอาชีพไดเลือกตอบวาขอเสียของผลิตภัณฑที่สํ าคัญที่สุดคือเรื่อง มีผลขางเคียงตอสุขภาพ
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ปจจัยตางๆที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมทรวงอกที่สกัดจากกวาวเครือ
ปจจัยตางๆที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ สามารถดูไดจากตารางดังตอไปนี้ประกอบคํ าอธิบาย

โปรดใหความสํ าคัญของปจจัยตางๆดังตอไปน้ี ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
เสริมทรวงอกที่สกัดจากกวาวเครือ
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ พนักงานบริษัทเอกชน ขาราชการ แมบาน นักศึกษา หญิงอาชีพพิเศษ คาเฉลี่ย
           ชวยเพิ่มขนาดทรวงอก 3.59 3.43 3.20 4.00 4.04 3.66
           ชวยทํ าใหผิวพรรณดี 3.85 3.43 2.91 3.89 3.58 3.62
           ชวยบํ ารุงสุขภาพของสตรีวัยทอง 3.57 3.57 3.10 3.72 3.04 3.45
           เปนผลิตภัณฑท่ีไดจากธรรมชาติ100% 4.51 4.14 3.55 4.72 4.29 4.32
ไมมีอันตรายหรือผลขางเคยจากการบริโภค
            มีการบรรจุหีบหอท่ีเหมาะสมและสวยงาม 3.03 3.00 3.00 3.11 3.29 3.08
           ผานการรับรองจากสํ านักงานอาหารและยา 4.69 4.00 4.09 4.78 4.50 4.50
          มีความสะดวกในการบริโภค 3.94 4.00 3.91 4.17 3.54 3.93
ปจจัยทางดานราคา
         ราคาเหมาะสม 4.35 4.14 4.00 4.50 3.88 4.23
         ราคาใกลเคียงกับผลิตภัณฑเสริมทรวงอกประเภทอื่นๆ 3.69 3.86 3.64 3.67 3.38 3.65
ปจจัยทางดานการจัดจํ าหนาย
         สถานที่จํ าหนายตั้งอยูใกลบาน 3.48 3.00 3.50 3.33 3.63 3.41
         สถานที่จํ าหนายตั้งอยูใกลท่ีทํ างาน 3.39 3.00 3.40 3.17 3.54 3.32
         สถานที่จํ าหนายตั้งอยูในศูนยการคา 3.75 3.57 3.80 3.83 3.63 3.73
         พนักงานขายตรงขายใหถึงบานหรือท่ีทํ างาน 2.86 3.00 3.50 2.67 3.13 2.98
ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด
         การใหสวนลด 3.80 3.57 3.91 3.68 3.83 3.77
        การจัดรายการชิงรางวัล 2.95 2.86 3.18 2.47 3.13 2.91
        การโฆษณา 3.81 3.43 3.91 4.05 4.08 3.86
         การใหขาวสารความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 4.58 4.14 4.10 4.63 4.17 4.40
         การไดรับสิทธิพิเศษจากการเปนสมาชิก 4.08 3.57 3.70 3.58 3.38 37.50
         ภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัทผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิต 4.10 3.86 4.00 4.26 3.83 4.04
         มีผลการวิจัยจากในหรือตางประเทศรองรับ 4.25 4.14 3.82 4.58 3.83 4.17
         คํ าแนะนํ าจากเพื่อนหรือคนรูจัก 3.64 3.57 3.73 3.63 3.29 3.59
         คํ าแนะนํ าจากแพทย/เภสัชกรหรือนักวิจัย 4.53 4.00 4.18 4.68 4.13 4.37
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1. ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ
โดยเฉลี่ยจากทุกอาชีพแลวปจจัยสี่อันดับแรกที่ถูกใหความสํ าคัญคือ
1. ผานการรับรองจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เปนผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ 100 เปอรเซ็นต ไมมีอันตรายหรือผลขางเคียงจากการบริโภค
3. มีความสะดวกในการบริโภค
4. ชวยเพิ่มขนาดทรวงอกได

2.  ปจจัยทางดานราคา
ทุกกลุมอาชีพใหความสํ าคัญของ ราคาเหมาะสม สูงกวา ราคาใกลเคียงกับผลิตภัณฑเสริมทรวงอกประเภท

อื่นๆ
3.  ปจจัยทางดานการจัดจํ าหนาย

อันดับความสํ าคัญที่ทุกกลุมอาชีพใหจะเรียงลํ าดับจากสูงไปตํ่ าดังนี้
1. สถานที่จํ าหนายตั้งอยูในศูนยการคา
2. สถานที่จํ าหนายตั้งอยูใกลบาน
3. สถานที่จํ าหนายตั้งอยูใกลที่ทํ างาน
4. พนักงานขายตรงขายใหถึงบานหรือที่ทํ างาน

4.  ปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย
ปจจัยสามอันดับแรกที่ทุกอาชีพใหความสํ าคัญมากที่สุดไดแก
1. การใหขาวสาร ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
2. คํ าแนะนํ าจากแพทยหรือเภสัชกรหรือนักวิจัย
3. มีผลการวิจัยจากในหรือตางประเทศรองรับ

การเลือกตอบคํ าถามที่วา ทานสนใจที่จะซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑเสริมทรวงอกที่สกัดจากกวาวเครือหรือไม
หญิงอาชีพพิเศษตอบวาซื้อ 50.00% และเคยซื้อผลิตภัณฑสํ าหรับเสริมทรวงอก 4.17%
แมบานตอบวาซื้อ 16.67% และเคยซื้อผลิตภัณฑสํ าหรับเสริมทรวงอก 25.00%
ขาราชการตอบวาซื้อ 14.29% และเคยซื้อผลิตภัณฑสํ าหรับเสริมทรวงอก 0.00%
พนักงานธุรกิจเอกชนตอบวาซื้อ 7.63%   และเคยซื้อผลิตภัณฑสํ าหรับเสริมทรวงอก 5.78%
นักศึกษาตอบวาซื้อ 5.00%   และเคยซื้อผลิตภัณฑสํ าหรับเสริมทรวงอก 0.00%
การวิเคราะหผลการวิจัย
• เพื่อประมาณการระดับความตองการ

จากสรุปการวิจัย พบวาทุกกลุมอาชีพคาดวาจะซื้อผลิตภัณฑกวาวเครือในจํ านวนนอย(ยกเวนกลุมหญิงอาชีพ
พิเศษ) แตเนื่องจากผลการวิจัยไดซื้ออกมาชัดเจนวาผูหญิงสวนใหญไมคอยรูขอมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอด
ภัย รวมทั้งมีแนวโนมที่คอนขางเห็นดวยวาการเพิ่มขนาดทรวงอกทํ าใหความสวยงามของสรีระรางกายโดยรวมเพิ่ม
มากขึ้น ทํ าใหเช่ือมั่นไดระดับหนึ่งวาระดับความตองการสามารถที่จะถูกกระตุนไดดวยการใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและความปลอดภัยผานทางสื่อและชองทางตางๆ
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สถิติตัวเลขทางประชากรศาสตรของกลุมอาชีพตางๆ ที่ประมาณและรวบรวมจากขอมูลสถิติของสํ านักงาน
ขอมูลสถิติแหงชาติประจํ าป 2542 (ดังแสดงไวในภาคผนวก) จะเปนดังนี้

อาชีพ จํ านวน(รวมชาย-หญิง) สมมติฐานวาเปนผูหญิง จํ านวน(หญิง)
นักศึกษา 1,187,600 50% 593,800
พนักงานบริษัทเอกชน 3,269,200 50% 1,634,600
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 665,500 50% 332,750
แมบาน(ไมไดทํ างาน) 281,700 50% และแตงงานแลว 100,000
หญิงอาชีพพิเศษ 200,000 100% 200,000

ประมาณการจํ านวนผูที่จะซื้อผลิตภัณฑรอยละที่จะตัดสินใจซื้อซึ่งอยูในชวงอายุ 20-59 ป
อาชีพ จํ านวนกลุมเปาหมาย(คน) รอยละที่จะตัดสินใจซื้อ จํ านวนลูกคา/ป

(คน)
นักศึกษา 593,800 5 29,690
พนักงานบริษัทเอกชน 1,634,600 7.63 124,720
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 332,750 14.29 47,550
แมบาน(ไมไดทํ างาน) 100,000 16.67 16,670
หญิงอาชีพพิเศษ 200,000 50 100,000
รวม 2,861,150 318,630

จากสถิติของสํ านักงานสถิติแหงชาติประจํ าป พ.ศ. 2542 ผูอยูในกํ าลังแรงงานแปรผันตามอายุตางๆ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปนดังนี้

อายุ(ป) จํ านวน(คน)
15-24 2,235,000
25-34 2,449,000
35-44 1,904,000
45-59 1,534,000
20-44 5,420,500
20-59 6,954,500

คํ านวณสัดสวนจํ านวนประชากรชวงอายุ 20-44 ป ตอชวงอายุ 20-59 เทากับ 5,420,000 /6,654,000=0.8145
ดังนั้นจํ านวนประชากรกลุมเปาหมายและลูกคาที่มีอายุอยูในชวง 20-44 ปจะเปนดังนี้

ชนิดของประชากร จํ านวน(คน)
ประชากรกลุมเปาหมาย 2,330,407
ประชากรกลุมลูกคาเปาหมาย 259,524
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• เพื่อช้ีถึงปจจัยสํ าคัญที่มีผลตอการตัดสินใจในการซื้อ ทางบริษัทฯจึงไดทํ าการสรุปลักษณะการใชเครื่องมือสวน
ผสมทางการตลาด(Marketing Mix) ในการจัดจํ าหนายผลิตภัณฑดังตอไปนี้
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ
จากผลการวิจัย ทางบริษัทฯ จะทํ าการตลาดโดยจัดจํ าหนายผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองจากสํ านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา โดยลักษณะผลิตภัณฑจะมีหีบหอที่สะดวกตอการบริโภคคือจะบรรจุแคปซูลไวในแผง
กันความชื้นซึ่งจํ านวนเม็ดตอแผงคือ 60 เม็ด ซึ่งเพียงพอตอการบริโภค 1 รอบ(การบริโภคจะตองบริโภคติดตอกัน
เปนเวลา 15 วัน นับจากวันแรกของการมีประจํ าเดือน) โดยจะใชสัญลักษณลูกศรระบุบนแผงเพื่อใหผูบริโภค
สะดวกแกการจดจํ า นอกจากนี้แลวผลิตภัณฑชนิดครีมนวดทรวงอกจะบรรจุไวในหลอดซึ่งสะดวกตอการกํ าหนด
ปริมาณที่ตองการใชดวยการบีบครีมจากหลอด รวมไปถึงความสะอาดในการสัมผัสเนื้อครีม โดยที่ทั้งชนิดผง
แคปซูล และหลอดครีม จะมีหีบหอบรรจุซึ่งใชโทนสีเขียวเพื่อเนนใหผูบริโภครับรูถึงวาเปนผลิตภัณฑผลิตจาก
วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ เชนเดียวกับการใชช่ือตราสินคาวา”เนทูรา” ซึ่งใหความรูสึกถึงความเปนธรรมชาติเชน
กัน

ปจจัยทางดานราคา
ทุกกลุมอาชีพใหความสํ าคัญของ ราคาเหมาะสม สูงกวา ราคาใกลเคียงกับผลิตภัณฑเสริมทรวงอกประเภท

อื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคในปจจุบันใหความใสใจตอตัวผลิตภัณฑที่ตองมีความปลอดภัยสูงมากกวาการจะ
พิจารณาถึงเรื่องราคาดังนั้นทางบริษัทฯ จะทํ าการกํ าหนดราคาไวในระดับของสินคาระดับสูง(Premium)ทั้งนี้
เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทฯผลิตขึ้นจากกรรมวิธีภายใตลิขสิทธิ์ของรศ.วิชัย เชิดชีวศาสตร ซึ่งสารออกฤทธิ์ที่
สกัดไดถือวาเปนสารที่มาจากธรรมชาติทั้งรอยเปอรเซ็นต มีความปลอดภัยตอการบริโภคสูง รวมไปถึงมีผลงาน
วิจัยรองรับอยู ซึ่งทางบริษัทฯเชื่อวาดวยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตนั้น การกํ าหนดราคาดังกลาวก็ยัง
สามารถแขงขันในตลาดได

ปจจัยทางดานการจัดจํ าหนาย
จากอันดับความสํ าคัญที่ไดจากผลการวิจัย ทางบริษัทฯ จะใหความสํ าคัญของชองทางจัดจํ าหนายที่จะทํ าใหผู

บริโภคสามารถซื้อหาไดสะดวกที่สุด โดยทางเลือกของผูบริโภค ที่สํ าคัญๆไดแก สถานที่จํ าหนายที่ต้ังอยูในศูนยการ
คาซึ่งบริษัทจะทํ าการกระจายสินคาไปทุกศูนยการคา รานขายยาสมัยใหม ศูนยบริการลูกคาของบริษัทรวมถึงการ
จํ าหนายผาน Direct mail  และระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังอาศัยการขายตรงดวยระบบสมาชิกแนะ
นํ าสมาชิกอีกดวย

ปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย
จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานการสงเสริมการขายที่บริษัทจะตองมุงเนนใหสัมฤทธิ์ผลไดแก การใชสื่อ

ประชาสัมพันธ หรือโฆษณาตางๆ เพื่อทํ าใหผูบริโภครับรูถึงขอมูล หรือไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑโดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอมูลทางดานความปลอดภัยจากการบริโภค ทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทจะใชผลงานวิจัยที่มีเพื่อเผยแพรความรูไปสู
ผูบริโภค ในขณะเดียวกันก็กระตุนใหผูบริโภคเกิดความรูสึก หรือรับรูวาผลิตภัณฑที่ปลอดภัยนั้นอยูภายใตตรา
”เนทูรา” โดยนอกจากนี้ยังอาศัยกิจกรรมทางการตลาดตางเพื่อเปนการกระตุนการซื้อของลูกคา ดังจะไดกลาวตอไปใน
สวนของแผนการตลาด
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แผนการตลาด

วัตถุประสงคทางการตลาด
1.  สรางยอดจํ าหนายในป2544 เปนจํ านวน 123  ลานบาท
สรางยอดจํ าหนายในป 2545 เปนจํ านวน 247  ลานบาท0
สรางยอดจํ าหนายในป 2546 เปนจํ านวน 347  ลานบาท
2.  ใหขอมูลและความรูแกผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑกวาวเครือ

กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาหลัก

• สุภาพสตรีอายุ 20-35 ป
• มีอาชีพทํ างานทางดานบริการหรือตองมีการใชสรีระมากเปนพิเศษ

กลุมลูกคารอง
• สุภาพสตรีอายุ 20-35 ป
• มีความรักสวยรักงามมีการดูแลรักษาสัดสวนสรีระของรางกายอยางสมํ่ าเสมอ ตองการการบํ ารุงผิว

พรรณสุขภาพและกระดูก
กลยุทธผลิตภัณฑ

ชนิดผลิตภัณฑ
สินคาที่บริษัทจะผลิตออกจํ าหนายเปนผลิตภัณฑสํ าเร็จรูปที่มีสวนผสมของ Active ingredients จากกวาวเครือโดย
Active ingredients ที่ไดมาจากกการกรรมวิธีนํ ากวาวเครือสดมาแปรรูปใหไดสารที่มีความบริสุทธและมีประสิทธิภาพ
สูงซึ่งนํ ามาผลิตเปนผลิตภัณฑสํ าหรับออกจํ าหนายตอไปนี้
1. อาหารเสริมที่อยูในรูปเม็ด ซึ่งเปนcapsule ขนาด 250 mg มีสาร Active ingredients ของกวาวเครือประมาณ 40%

ของนํ้ าหนัก (หรือ 200mg ของสาร Active ingredients ของกวาวเครือ)
2. ครีมทาทรวงอกซึ่งมีสวนผสมของ Active ingredients จากกวาวเครือในอัตราสวน 2-3 % ของนํ้ าหนัก และยังมี

สวนผสมของEvening Primrose, Vitamin E อันเปนสารออกฤทธิ์ที่เปนที่นิยมในกลุมสุภาพสตรีที่รักสวยรักงาม
และ บริษัทจะใชสินคาประเภทครีมเปนกลยุทธสํ าคัญสํ าหรับลูกคาที่ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยอยูบางโดยการ
ใชแบบครีมนั้น โอกาสที่จะเกิดผลขางเคียงจะนอยมากหรือแทบจะไมมีเลย เนื่องจากการดูดซึมเขารางกายจะเปน
สวนนอยและเปนเฉพาะที่มากกวา โอกาสที่รางกายจะไดรับสารออกฤทธิ์เปนปริมาณมากจนเกิดผลขางเคียงที่ไม
ตองการหรือเกิดอันตรายนั้นจะนอยมากหรือแทบไมนาจะเกิดอาการแพขึ้นเลย
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ขอแนะนํ าในการบริโภค
• สํ าหรับการบริโภคเพื่อเพิ่มขนาดของทรวงอก ควรบริโภคที่ปริมาณแนะนํ า 400mg ตอวัน
หมายเหตุ

1. การทานผลิตภัณฑ  capsule  จะไดผลทั้งตัว  แตแบบครีมทาทรวงอกจะเปนการไดผลเฉพาะที่
2. การบริโภคมากเกินขนาดจะสงผลผิดปกติทางรางกาย เชน  ประจํ าเดือนมาเร็วกวาปกติ

ช่ือผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑใชช่ือ เนทูรา(Natura) เพื่อสรางความรับรูของผูบริโภควาเปนผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติโดยแตละประเภท
ผลิตภัณฑจะมีช่ือเรียกยอยอีก  คือ
•     เนทูรา  โกลด  (Natura  Gold)  สํ าหรับผลิตภัณฑ  Capsule  และ  cream  ของสตรีที่ตองการเพิ่มขนาดทรวงอก
•     เนทูรา  บิวต้ี  (Natura  Beauty) สํ าหรับผลิตภัณฑ  Capsule  ที่ทานเพื่อบํ ารุงผิวพรรณ

ลักษณะบรรจุภัณฑ (Packaging)
บริษัทจะใชเปนกลยุทธที่สํ าคัญอยางหนึ่งในการดึงดูดใจลูกคา  และสรางภาพลักษณของผลิตภัณฑในระดับ Premium
บรรจุภัณฑที่ใชจะมีลักษณะที่สวยงาม เพราะกลุมลูกคาหลักเปนกลุมผูหญิงซึ่งเนนความสวยงามสวนประเภทของ
บรรจุภัณฑนั้นโดยบรรจุภัณฑสํ าหรับสินคาตางชนิดกันจะมีสีที่ตางกัน  ทั้งนี้เพื่อใหผูบริโภคจดจํ าไดงายในการซื้อซํ้ า
(Repeat  Purchase)  โดยใหผูบริโภคคนละกลุมเขาใจวากํ าลังบริโภคผลิตภัณฑตางชนิดกัน  ทํ าใหไมกังวลกับผลที่อีก
กลุมตองการเชน  สตรีทั่วไปที่บริโภคเพื่อบํ ารุงรางกายก็ไมตองกังวลวาบริโภคผลิตภัณฑวันละ 1 แคปซูล, แลวจะทํ า
ใหทรวงอกโตขึ้น

รายละเอียดบรรจุภัณฑซึ่งแบงตามประเภทสินคาจะมีดังตอไปนี้
1.     บรรจุภัณฑสํ าหรับผลิตภัณฑ Capsule จะเปนแผงบรรจุยาแบบ Capsule  แผงละ 15 เม็ด 4 แผง  บรรจุลงในกลอง
        กระดาษเคลือบมันอยางดี  ในแผงนั้นจะมีตัวเลขเรียงลํ าดับตามยาแตละเม็ดดวย  เพื่อปองกันการลืมบริโภคของผู
        บริโภค  ซึ่งการับประทาน Capsule ไมตอเนื่องจะมีผลเสียตอธุรกิจ  ทั้งนี้เนื่องมาจากประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
        อาจไมตรงกับความคาดหวังของผูบริโภคจากปริมาณการบริโภคไมถูกตอง  ทํ าใหผูบริโภคมีความรูสึกวาคุณภาพ
        ผลิตภัณฑไมดีเทาที่คาดไว   และการลืมทาน  Capsule  ยังเปนการลดปริมาณการจํ าหนายสินคาดวย
        การใชบรรจุภัณฑสํ าหรับ  Capsule   แตละประเภทจะเปนคนละสีกัน     กลองกระดาษที่ใชมีลักษณะจะคลายกับ
        กลองใสนํ้ าหอมและมีสีเขียวเขมใบไมที่แสดงถึงความเปนธรรมชาติสํ าหรับผลิตภัณฑ   Nature  Gold     เพื่อเพิ่ม
       ทรวงอกและสีขาวสํ าหรับผลิตภัณฑบํ ารุงผิวพรรณ    Natura  Beauty    และมีแผนพับแนบในกลองผลิตภัณฑที่มี
       รายละเอียดโดยรายละเอียดจะมีลักษณะใหขอมูลเพื่อผูบริโภคสามารถตัดสินใจใชดวยตนเอง     โดยพิจารณาจาก
       ขอดี  ขอเสีย  ขอจํ ากัดของผลิตภัณฑ  อันจะแสดงถึงความเปนผูเช่ียวชาญในตัวสินคานั้นขอมูลในแผนพับจะมีดัง
       ตอไปนี้

▪ การแนะนํ าวิธีการใช
▪ ขอมูลการวิจัยดานความปลอดภัย
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▪ ขอมูลการวิจัยถึงประสิทธิภาพขอหามและขอควรระวัง  และคํ าเตือนในการใชผลิตภัณฑโดยเฉพาะ
    ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มทรวงอก
▪ ที่สํ าคัญ คือ ระบุรายละเอียดวาผลการวิจัยดังกลาวครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑเนทูราที่ผานการวิจัยโดยทีม
    งานเทานั้น  ไมรวมถึงผลิตภัณฑกวาวเครืออื่นๆในตลาดดวย

2.     บรรจุภัณฑสํ าหรับประเภท  Cream   จะบรรจุในหลอดพลาสติก     เพื่อสามารถแนะนํ าปริมาณการใชตอครั้งได
         แมนยํ ามากขึ้น   และมีความปลอดภัยจากการปนเปอน  (Contamination)    จากสิ่งสกปรกรอบขางไดดีกวาแบบ
         กระปุกครีมทั่วไป   จากนั้นบรรจุในกลองกระดาษสีเขียวเขมเชนเดียวกันแบบ   Capsule    และมีแผนพับดังเชน
         เดียวกับแบบ  capsule  แนบใหลูกคาดวย   และที่สํ าคัญคือ  การบอกรายละเอียดถึงประสิทธิภาพการทํ าหนาที่มี
         กลไกในการทํ างานตางกันของผลิตภัณฑแบบ  capsule  และแบบครีม

การสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ (product  differentiation)
บริษัทมีการสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑจากคูแขงขันดังตอไปนี้  ซึ่งบริษัทจะเนนการใหขอมูลดังกลาวเพื่อประ
สิทธิภาพทางการดํ าเนินแผนทางการตลาด
1. การยืนยันในประสิทธิภาพที่ลูกคามั่นใจ  มีการเผยแพรงานวิจัยถึงประสิทธิภาพของสินคาเพื่อยืนยันวาลูกคา

สามารถใชสินคาแลวไดผลตามตองการ  ซึ่งคุณภาพของสินคามีการควบคุมอยางดี
2. การลงทุนดานการวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑของบริษัทเปนการซื้อลิขสิทธิ์ผลการวิจัยที่มาจากการ

ลงทุนดานการวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องและจริงจัง  โดยบริษัทนั้นเปนผูนํ าดานการวิจัย  ซึ่งอาจจะ
เปนบริษัทเดียวในธุรกิจกวาวเครือที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางมากที่สุด  โดยบริษัทกวาวเครือของ
บริษัทอื่นๆสวนใหญหลายบริษัท  จะไมมีการทํ าวิจัยเพื่อใหไดผลการวิจัยในการสนับสนุนคุณภาพของผลิตภัณฑ
สวนใหญแลวบริษัทที่ทํ าธุรกิจกวาวเครือจะไมมีการทํ าการวิจัยเลย  แตเปนการนํ ากวาวเครือสดมาใชอยางเดียว

3. ความแตกตางอันมาจากขบวนการผลิต  โดยการอาศัยผลงานวิจัยวา  สารออกฤทธิ์ที่ไดจากกวาวเครืออาจจะมีประ
สิทธิภาพที่แตกตางกันอันเนื่องมาจากขบวนการผลิตที่แตกตางกัน  เพราะโดยขบวนการผลิตที่แตกตางกันนั้นจะ
มีการแยกสารปนเปอน (Impurity) ตางกัน  ควรจะมีการแสดงขอมูลใหผูบริโภคเห็นวา  ผลิตภัณฑที่ไดจากการ
วิจัยโดยกระบวนการของ  รศ.ดร.วิชัย  นั้นเปนสารที่มีประสิทธิภาพสูง  และไมแนวาสารออกฤทธิ์  ดังนั้นนอก
จากสารออกฤทธิ์ของกวาวเครือแลว  ยังมีสารปนเปอนอื่นๆ ดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในผูผลิตหลายรายจะเปน
การนํ ากวาวเครือสดมาหั่นหรือบด  ซึ่งไมมีการแปรรูปใดกอนโดยนํ ากวาวเครือที่ไดมาทํ าเปนตัวผลิตภัณฑเลย
ดังนั้น  สารออกฤทธิ์ของกวาวเครือที่ไดจากขบวนการสกัดที่ถูกตองจะมีประสิทธิภาพกวา

4. การสรางภาพลักษณของระบบการผลิตที่ไดมาตรฐาน  บริษัทจะใชระบบการผลิตแบบ  TQM  เพื่อประสิทธิภาพ
การผลิตและผลทางการตลาดของการสรางภาพลักษณวาเปนสินคาที่มีมาตรฐานสูงเพื่อใหมีการรับรูของผูบริโภค
วาเปนสินคาที่ผลิตจากโรงงานผลิตที่ทันสมัยแลไดมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล

5. การมี customer  service  office     ใหคํ าปรึกษาถึงการใชผลิตภัณฑ  ทางบริษัทจะเปด customer  service  office
สํ าหรับใหคํ าปรึกษาผูที่ใชผลิตภัณฑของบริษัทโดยจะมีระบบการทํ ารายชื่อลูกคา  และประเมินผลการใชผลิต
ภัณฑรวมทั้งการแนะนํ าลูกคาถึงการบริโภคผลิตภัณฑอยางถูกตอง  ใหคํ าปรึกษาแกลูกคาเมื่อลูกคาอาจเกิดความ
กังวลตางๆไดเมื่อมีการปรับเปลี่ยนของรางกาย
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6. บริษัทจะระบุถึงขอมูลการวิจัยและความปลอดภัยตางๆในเอกสารวาครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑของบริษัทเนทูรา
ที่ผานกรรมวิธีการสกัดของบริษัทเทานั้น  ไมรวมถึงผลิตภัณฑกวาวเครืออื่นๆในตลาดดวย

กลยุทธดานราคา

สํ าหรับผลิตภัณฑเพื่อเสริมทรวงอก (Natura  Gold)
บริษัทใชการต้ังราคาที่สูงกวาสินคากวาวเครือของบริษัทอื่นๆเพื่อรักษาภาพลักษณทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑ  อีก
ทั้งเปนการเพิ่ม  Profit  margin  และในอีกดานหนึ่งนั้นการตั้งราคาเปนการตั้งแบบ  Comparative  โดยเปรียบเทียบคา
ใชจายแลวจะใกลเคียงกับการใชผลิตภัณฑเสริมทรวงอกอื่นๆ  เชน ครีมปลาสโตแข็ง หรือการทํ าศัลยกรรมโดยการ
บริโภคเพื่อเพิ่มขนาดทรวงอกนั้นจะตองบริโภคเปนระยะเวลา 6 เดือน  โดยขนาดทรวงอกจะเพิ่มประมาณ 1-3 นิ้ว
โดยบริโภค 1 เม็ดทุกวัน  ซึ่งคาใชจายประมาณ  1,800 x 6 = 11,520  บาท  สํ าหรับคาใชจายในการเพิ่มขนาดทรวงอก
ทั้งหมด

โดยสรุปแลวราคาสินคาแบบ  Capsule  เทากับ 1,800  บาทตอหนึ่งกลองซึ่งบรรจุ  60  เม็ดสํ าหรับรับประทานในระยะ
เวลาหนึ่งเดือน  สวนแบบครีมนั้นราคา 660  บาทตอหนึ่งกลองซึ่งบรรจุครีม  120  mg.

สํ าหรับผลิตภัณฑเพื่อการบํ ารุงผิวพรรณ (Natura  Beauty)
ต้ังราคาที่ 1,035  บาท / หนึ่งกลอง (active  ingredient  50  mg. / tablet)

กลยุทธชองทางการจัดจํ าหนาย

บริษัทมุงการทํ าตลาดภายในประเทศในระยะแรกเริ่มและทํ าชองทางการจํ าหนายเพื่อตลาดตางประเทศสํ าหรับระยะ
ยาวในการดํ าเนินธุรกิจดวย  โดยบริษัทมีการจัดจํ าหนายโดยการใชชองทางการจัดจํ าหนายดังนี้
1.     รานขายยาสมัยใหม (Chained Drug Store)   เชน  Boots ,  Watson ‘s ,  P & C     ซึ่งเขาถึงผูบริโภคไดเทียวเทากับ
        Supermarket  อันสอดคลองกับความสํ าคัญของผูบริโภคดานปจจัยในการตัดสินใจซื้อนั้นวาสถานที่จํ าหนายควร
         ต้ังอยูในศูนยการคามีความสํ าคัญสูงมาก
2.     การสงซื้อกับบริษัทโดยตรงผาน customer  service  office  และสั่งซื้อทาง  internet  และไปรษณีย
3.     รานขายยาทั่วไปและรานคาปลีก
4.     รานคายาสมุนไพร  เนื่องจากกวาวเครือเปนพืชสมุนไพรไทยและเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ซึ่งจะสอดคลองกับ
        ลักษณะของกลุมลูกคาเหลานี้ซึ่งมีความเชื่อมั่นในตลาดยาสมุนไพรสูง
5.    สถานเสริมความงามตางๆ เชน  รานเสริมสวย  รานทํ าผม  รานดูแลผิวพรรณ
6. เคานเตอรขายเครื่องสํ าอางตางๆ
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สํ าหรับตลาดในกรุงเทพบริษัทเปนผูจัดจํ าหนายเอง แตสํ าหรับตลาดตางจังหวัดนั้นจะมีการคัดเลือกตัวแทนในลักษณะ
ของ Exclusive  agent  เขาเปนตัวแทนจํ าหนายและทํ าหนาที่กระจายสินคาในภูมิภาคนั้น  โดยในระยะเวลา 3 ปแรกจะ
เปนการทํ าสัญญาแบบปตอป  หลังจากนั้นจะเปนการทํ าสัญญาตัวแทนจํ าหนายระยะยาวขึ้น

การวางแผนสํ าหรับการขยายออกไปสูตลาดตางประเทศ
สํ าหรับการดํ าเนินธุรกิจระยะยาวนั้น  บริษัทจะใชกลยุทธตอไปนี้ในการขยายตลาดออกสูตางประเทศ
1. บริษัทใชการเลือกตัวแทนในแตละภูมิภาค (Exclusive  agent)  ในการทํ าการจํ าหนายสินคาของบริษัท  โดยมีการ

ต้ังเปาการจํ าหนายในแตละภูมิภาคตามแตขอตกลงที่เกิดขึ้น  โดยเงื่อนไขสํ าคัญในขอตกลงจะเปนการพิจารณา
ยอดขายทุกป และตอสัญญา Exclusive  agent  ทุก 1 ป

2. บริษัทจะทํ าการสราง  web  site  โดยบริษัทจะจัดทํ า  homepage ของบริษัทโดยเปน Homepage ที่ใหความรูความ
เขาใจในการใชและประโยชนของผลิตภัณฑจากกวาวเครือของบริษัท และเปนชองทางที่จะทํ าใหผูบริโภค
สามารถติดตอสอบถามขอมูลกับบริษัทโดยตรง

กลยุทธการสงเสริมการขาย

บริษัทจะมีการใชกลยุทธการสงเสริมการขายดังนี้
1. Advertising
2. Even  marketing
3. Promotion

▪  Consumer  Promotion
▪   Trade  Promotion

               ▪    Sale  Promotion
4. การตั้ง  Customer service office

1.     การตั้ง  Customer service office
วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูบริโภคมีความมั่นใจในการใชสินคาของบริษัท  โดยมีความรูสึกวาอยูภายใตการดูแลของผูเช่ียว
ชาญ

2. เพื่อใหเกิดภาพลักษณของการเปนผูเช่ียวชาญดานผลิตภัณฑ
3. เปนแหลงสํ าคัญที่จะใหความรูผูบริโภคเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆของกวาวเครือ
4. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการบริโภคเพื่อใหเกิด word of  mouth

ระยะเวลา ตั้งแตเริ่มวางสินคาจํ าหนายไปตลอด
แนวคิดหลัก       การตั้ง customer service office  สํ าหรับใหคํ าปรึกษาในการใชผลิตภัณฑในแนว”intensive  care
center”  โดยมีนางพยาบาล    คอยใหคํ าแนะนํ า      และจัดผลิตภัณฑที่เหมาะสมใหแกลูกคาที่สนใจ ตอบคํ าถามตางๆที่
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ลูกคาสงสัย  และมีเครื่องวัดขนาดทรวงอก  เพื่อที่ลูกคาจะไดสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงของรางกายในเรื่องปริมาณ
ได  อันจะสรางความเชื่อมั่นของคุณภาพสินคาได  รวมทั้งมีเครื่องตรวจสภาพผิวพรรณดวย
รายละเอียด ตั้ง Customer service office  อยูบริเวณศูนยการคาสยามและศูนยการคายานบางกะปในที่ซึ่งมีการ
จราจรไปมาสะดวก  และเปดรับใหคํ าแนะนํ าลูกคาและจํ าหนายผลิตภัณฑ  รวมทั้งการวัดขนาดทรวงอกตรวจวัดสภาพ
ผิว  และใหคํ าแนะนํ าประโยชนของการสมัครเปนสมาชิกเพื่อรับบริการเพื่อเสริมความงามจากสถานเสริมความงามที่
รวมโครงการกับบริษัทเชน  การนวดหนา  การนวดตัว  รวมทั้งเปนที่ใหรางวัลแกสมาชิกที่แนะนํ าสมาชิกครบ  และ
เปนที่รวบรวมขอมูลของสมาชิกผูใชสินคา

2.     การโฆษณา  (Advertising)
             สื่อโฆษณาสํ าคัญที่จะใชในการสงเสริมการขาย  จะมีดังตอไปนี้

1. แผนพับ  เพื่อการใหขอมูล  ความรู  ผูบริโภคอยางเต็มที่ เปนกลยุทธสํ าคัญสํ าหรับการใหความรูแกผู
บริโภคและการสราง product  differentiation

2. วิทยุ  เพราะเปนสื่อที่สามารถครอบคลุมกลุมผูบริโภคไดกวาง
3. หนังสือพิมพ  สํ าหรับการครอบคลุมกลุมผูบริโภคกลุมใหญที่สุด
4. นิตยสาร  เพื่อสรางภาพลักษณและการใหขอมูล
5. บริษัทจะทํ าการสราง  web site  โดยบริษัทจะจัดทํ า Homepage  ของบริษัทโดยเปน Homepage  ที่ให

ความรูความเขาใจในการใชและประโยชนของผลิตภัณฑจากกวาวเครือของบริษัท  และเปนชองทางที่จะ
ทํ าใหผูบริโภคสามารถติดตอสอบถามขอมูลกับบริษัทโดยตรง  ซึ่งบริษัทจะใชเปนชองทางการจํ าหนาย
ออกสูตลาดตางประเทศในระยะยาวดวย

6. โปสเตอร
7. ปายโฆษณา (Billboard)
เปาหมายสํ าคัญในการทํ าโฆษณานั้นจะมุงเนนถึงวัตถุประสงคดังตอไปนี้

1. การใหขอมูลกับผูบริโภค  จากผลวิจัยผูบริโภค  สามารถสรุปไดวา  ผูบริโภคสวนใหญไมมีความรูในตัวผลิต
ภัณฑที่ดีพอ  ขอมูลผลิตภัณฑนั้นมาจากความเชื่อและขาวที่ไดรับจากคนรอบขางมากกวา  ดังนั้น  สิ่งสํ าคัญคือ
การสื่อสารกับผูบริโภคถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ  เพื่อที่จะทํ าใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ
เพราะจากผลการวิจัยพบวา  ผูบริโภคเห็นวาการเพิ่มขนาดทรวงอกอาจทํ าใหสรีระรางกายสวยงามขึ้น  เพียงแตมี
ความไมแนใจในความปลอดภัยในผลิตภัณฑจากกวาวเครือ  ดังนั้น  การใหขอมูลเพื่อใหผูบริโภคใชขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจดวยตนเองวาจะเลือกใชหรือไม  จะเปนวิธีที่ดีที่สุด  ซึ่งขอมูลสํ าคัญๆที่ควรจะประกอบดวย

▪ ขอมูลดานความปลอดภัยจากการไดรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา
▪ ขอมูลการใชกวาวเครือต้ังแตยุคสมัยกอนของคนโบราณในลักษณะยาสมุนไพร
▪ ขอมูลการสนใจตัวกวาวเครือในตางประเทศ     เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคคนไทยมีความเชื่อถือในการ

           พัฒนาสินคาตางประเทศ
▪ ขอมูลการทํ าวิจัย , ขอมูลทางดานตัวบุคคลที่ทํ าการวิจัย

2. การสราง  Brand  Royalty
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3. เพื่อกระตุนการทดลองซื้อ

การวางแผนสื่อ (Media  planning)

1. วิทยุ
ตลาดเปาหมายและรายการ
กลุมผูฟงหญิงอายุ 20-40 ปขึ้นไป  โดยวิทยุจะทํ าการโฆษณาในรายการวิทยุคลื่นซึ่งเปนคลื่นวิทยุที่เปนขาวสารเพื่อผู
หญิง  และเปนเพลงไทยสากล  เพลงสากล  และสาระความบันเทิงซึ่งกลุมผูฟงเปาหมายจะเปนนักศึกษา วัยรุนทั่วไป
คนทํ างาน  ซึ่งมี life  style  เปนคนรักความทันสมัย  สนใจขาวสาร  เรื่องราวสังคมรอบตัว  ซึ่งจะมี
          FM 99.5                :                WOMAN’SWAVE
          FM 106.5              :            GREEN  WAVE
          FM 91.5          :              HOT  WAVE
          FM 88.0          :            RADIO  NO  PROBLEM
ตารางการใชสื่อ
           ▪ ใชการโฆษณาอยางตอเนื่อง (Continuity) โดยแบงเปน 2 ชุดๆละ 6 เดือน  โดยจะออกอากาศในชวง 7.30 –
                8.00 น. ละ 17.30 – 18.00 น.
           ▪ เพิ่มการโฆษณาแบบมุงเนนโดยการเพิ่มความถี่ในบางชวงเวลา
แนวคิดและรูปแบบ
           ▪ sponsor  programming  เปนสารคดีใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑกวาวเครือ   การใสใจเรื่องสุข
                ภาพและความงาม
           ▪ ชวงครึ่งปกแรกเนนการกระตุนการทดลองซื้อ  สวนชวงครึ่งปหลังเนนการเพิ่มยอดขาย
2. หนังสือพิมพ (Newspaper)
ตลาดเปาหมายและรายการ
             กลุมผูอานหญิงอายุ 20 – 40 ปขึ้นไป  โดยลงในหนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส และขาวสด ขนาดหนึ่งสวนสี่
             หนาขาวดํ า  ในชวงในทุกเดือน
การคลอบคลุม
             การเขาถึงและความถี่ตองการใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางนอย 30% และอยางนอย 4 ครั้งในระยะเวลา 1 เดือน
แนวคิดและรูปแบบ
             ใชการซื้อพ้ืนที่สื่อสิ่งพิมพแบบ advertorial  โดยเขียนบทความแฝงโฆษณาเอาไวโดยใชสลับกับ print ad
3. นิตยสาร
ตลาดเปาหมายและรายการ

กลุมผูอานหญิงอายุ 20 – 40 ปขึ้นไป โดยแยกเปนประเภทสื่อตอประเภทสินคาดังนี้
            ▪ สํ าหรับผลิตภัณฑเสริมทรวงอกประเภทแคปซูลและครีม ลงโฆษณาในหนังสือ Image, ขวัญเรือน, CLEO
       ▪ สํ าหรับผลิตภัณฑเพื่อการบํ ารุงผิวพรรณ  ลงโฆษณาในหนังสือ แพรว, แพรวสุดสัปดาห
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ตารางการใชสื่อ
              ใชการโฆษณาแบบตอเนื่องตลอดป (continuity) โดยสลับนิตยสารในการลงโฆษณาซึ่งเนนในชวง 6 เดือน
               แรกในการออกสินคา
แนวคิดและรูปแบบ

▪ ใชโฆษณาแบบเต็มหนา
▪ ใชการลงพื้นที่สื่อสิ่งพิมพแบบ Advertorial เปนหลัก  โดยบทความแฝงโฆษณาเอาไว
▪ ใชการซื้อพ้ืนที่เขียนขาวแฝงโฆษณา (Informatial)
▪ ใชการเขียนบทความลงในนิตยสาร(feature article)  โดยมีผูที่มีช่ือเสียงในเรื่องรูปรางอันสวยงามสลับใน

                    บางโอกาสโดยมี Logo และ Slogan ของบริษัทในโฆษณาวาเปนผูใหการสนับสนุน
4.     Billboard
ตลาดเปาหมายและรายการ

▪ กลุมผูหญิงอายุ 20 – 40 ปขึ้นไป
การคลอบคลุม

การเขาถึงและความถี่  ตองการใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางนอย 20% และจัดทํ าภายในระยะเวลา 6 เดือน
ตารางการใชสื่อ

ใชการโฆษณาแบบเนนการสรางความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑเปนระยะเวลา 6 เดือนในการออกสินคา
แนวคิดและรูปแบบ

▪ เพื่อใหผูบริโภคจดจํ าตราสินคา   โดยจะทํ าการเนนดวยการใชภาพตัวอักษรและ brand ขนาดใหญ ใช
                presentation ที่เปนสตรีที่มีรูปรางสมสวนอยูในชุดรัดกุมแตไม sexy ประมาณ 7-8 คน และมีภาพสินคาโดย
                จัดทํ าแผนปายโฆษณาสินคาขนาด 13x14 เมตร จํ านวน 3 ปาย โดยติดตั้งบริเวณทางดวน
                 เขาบางนา-ตราด 1 ปาย บริเวณทางดวนขาเขาดินแดง 1 ปายและสะพานสาธรอีก 1 ปาย

▪ใชความสวยงามของสรีระรางกายสุภาพสตรีเปนสื่อแทนตัวสินคาในการรับรูตัวสินคา(customer perceive)
5. Poster

จัดทํ าแผน  Poster  ขนาด  15” x 21”   เพื่อแจกรานยา เคานเตอรเครื่องสํ าอางหางสรรพสินคาและรานเสริมสวย
ตลาดเปาหมาย      กลุมผูหญิงอายุ 20-40 ปขึ้นไป  ที่มาใชบริการรานเสริมสวย
แนวคิดและรูปแบบ     เปนรูปเดียวกับ Billboard เพื่อเปนการสราง Beauty impression
ระยะเวลา      ชวง 3 เดือนแรกของการเปดตัวสินคา

Public  Relation
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เผยแพร แนะนํ า คุณสมบัติของผลิตภัณฑและตรวจยี่หอ (Brand) ใหกลุมเปาหมายรูจักและจด
จํ าเขาใจในคุณคาและประโยชนที่ไดจากการบริโภคผลิตภัณฑสรางความสนใจ  นาเชื่อถือ และเกิดการทดลองใชสราง
ภาพพจนที่ดีแกผลิตภัณฑที่ดีแกผลิตภัณฑและตรายี่หอ  ใหเกิดความนาเชื่อถือและสรางการยอมรับโดยจัดกิจกรรม
ตางๆดังนี้
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รายละเอียดกิจกรรม
1. Direct  Mail  จากการทํ าสมาชิกของการใชผลิตภัณฑกวาวเครือ  ทางบริษัทจะทํ าการสอดแทรกแผนพับ และมี

การจัดพิมพวารสารรายไตรมาส  เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากกวาวเครือ  ผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพและประสบการณของผูที่ใชผลิตภัณฑมากอนการออกกํ าลังกายใหรางกายมีรูปรางที่สมสวนสัด
สวนสรีระที่เหมาะสมตอคนแตละวัย  การบํ ารุงรักษาผิวพรรณและสุขภาพ  โดยวารสารฉบับแรกจะออกเมื่อมี
สมาชิกครบ 5,000 คน

2. Natura  Hot  Line (สายดวนเนทูรา) จัดทํ าสายดวนเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑเพื่อตอบ
คํ าถามสมาชิกและคนทั่วไปที่มีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพสรีระรางกาย   โดยจะมีทั้งเบอรโทรและ Web  Page

        สํ าหรับผูที่ใหแนะนํ าที่ดีตอผลิตภัณฑกวาวเครือ  และคํ าแนะนํ านั้นถูกพิจารณาไปใชในการปรับปรุงผลิตภัณฑ
         ผูสงคํ าแนะนํ าจะไดรับรางวัลเปนจี้ 1 สลึง 1 เสน ตอ 1 คํ าแนะนํ า
3. จัดงานแถลงขาว  เปดตัวตัวแทนสินคา
4. จัดสัมมนาวิชาการ “กวาวเครือ : ความจริงและคุณประโยชน” โดยเชิญวิทยากรที่เปนผูที่นาเชื่อถือ  เชน นักวิจัย ,

อาจารย โดยการสัมมานาจะเปน 2-3 ครั้งในปแรกของการจํ าหนายสินคา
5. จัดเสวนาวิชาการ  ใหกับผูเกี่ยวของ  ไดแก  ลูกคาของตัวแทนจํ าหนาย หรือ สถานเสริมความงามตางๆ ทุกเดือน

ตอเนื่อง
และสวนอื่นๆซึ่งจะเปนการประชาสัมพันธรวมกับการทํ า event  marketing ตางๆเชน การทํ า Promotion  Booth ใน
Promotion  Area  ของศูนยการคาตางๆในชวง 6 เดือนแรกของการออกผลิตภัณฑ หรือการจัดทํ า Web  Site  ของ
บริษัทเพื่อทํ าการประชาสัมพันธใหขอมูลใน Internet  และการทํ า PR  กิจกรรมของบริษัทในรูปแบบของขาวตาม
หนังสือพิมพและนิตยสารอยางตอเนื่องซึ่งเปนการโฆษณาในตัว

Promotion
การสงเสริมการขายหลักๆจะแบงเปน 3 ดานหลักคือ

▪ Consumer  Promotion
▪ Trade  Promotion
▪ Sale  Promotion
ในแตละดานของการสงเสริมการขายจะเนนเปาหมาย และ Campaign ที่สํ าคัญดังรายละเอียดตอไปนี้

1. Consumer  Promotion
สิ่งสํ าคัญของผลิตภัณฑกวาวเครือ คือ การซื้อซํ้ าของผูบริโภค  เนื่องจากผลิตภัณฑกวาวเครือทุกชนิดจะมีคุณลักษณะก็
คือ การตองใชอยางตอเนื่องเพื่อประสิทธิภาพอยางเต็มที่ไมวาจะเปนการบริโภคเพื่อเพิ่มขนาดทรวงอก  ซึ่งควรจะมี
การทาน Capsule ประมาณ 6 เดือน หรือการทา Cream ซึ่งอาจจะตองใชเวลามากกวานั้นสวนการบริโภคเพื่อปจจัย
อื่นๆ เชน  เพื่อเพิ่มปริมาณฮอรโมนในสตรีวัยทอง หรือเพิ่มบํ ารุงผิวพรรณนั้นก็ตองมีการใชเวลาเชนกันนั้น  การสง
เสริมการขายสํ าหรับ Consumer  Promotion  จะมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
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1. กระตุนลูกคาเดิมใหเกิดการซื้อซํ้ า (Increase  customer  repeat sale)
2. ขยายฐานลูกคาออกไป (Expand  customer  base)

ปที่ 1
กลยุทธ  ใชกระตุนยอดขายโดยการใหสวนลดพิเศษ  บริการเสริมที่สามารถเพิ่มคุณคาและความนาเชื่อถือใหกับผลิต
ภัณฑรูปแบบการสงเสริม  จะเนนไปที่  Consumer  Promotion โดย

1. จัดการขายแบบลดราคา  เพื่อกระตุนใหเกิดการทดลองใช และการกลับมาใชอีก
2. การขายในชวงแรก  จะกํ าหนดสวนลดลงจากราคาปกติ
3. ถาผูบริโภคนํ าฉลากมาแสดงในการซื้อครั้งตอไป ก็จะไดสวนลดเทากับการซื้อครั้งแรก
4. เมื่อซื้อครบตามจํ านวนที่กํ าหนด ก็มีบัตรสมนาคุณในสถานเสริมความงามใหลูกคาไปใชบริการ
5. นอกจากนี้ยังมีกลยุทธในการจัดทํ าบัตรสมาชิกของผลิตภัณฑกวาวเครือ เพื่อใชบันทึกปริมาณการใช

รวมทั้งมีของสมนาคุณใหกับเจาของบัตรที่สามารถแนะนํ าเพื่อนมาเปนสมาชิกใหมได และผูที่เปน
สมาชิกก็มีสิทธิ์ไดรับรางวัลปลายปถามีการใชที่สมํ่ าเสมอ สวนการรับสมาชิกจะทํ าตลอดไป

6. Campaign  การลดราคาจะทํ าในชวง 3 เดือนแรก  และจะทํ าตอเนื่องทุกๆ 2 เดือน โดยมีระยะเวลา
Campaign แตละชวงเปน 3 เดือน สวนการรับสมาชิกจะทํ าตลอดไป

7. การแจกตัวอยางใหลูกคาทดลองใชซึ่งเปนการแจกตัวอยางฟรีตอรานเสริมความงาม  สถานออกกํ าลัง
กายและตามสถานที่ที่จัดกิจกรรมทางการตลาดตางโดยขนาดตัวอยางจะเปน sample size ซึ่งจะมี

1. Cream  สํ าหรับทางเพื่อเสริมทรวงอก
2. Capsule  เพื่อบํ ารุงผิวพรรณ  จํ านวน 1 ขวด

Campaign  for  consumer  promotion
1. Campaign  for  Member
วัตถุประสงค กระตุนใหเกิดการสมัครสมาชิก
ระยะเวลา ตั้งแตวางจํ าหนายสินคาตลอดไป
แนวคิดหลัก เปดรับสมัครสมาชิกผูใชผลิตภัณฑจากการซื้อสินคา  จากผูจํ าหนายแหลงตางๆเพื่อการกระตุนให
ทดลองใชและใชตอเนื่อง
รายละเอียด แนบเอกสารสมัครเปนสมาชิกที่ขางผลิตภัณฑ  ซึ่งผูซื้อสามารถสมัครเปนสมาชิกได  โดยการ
กรอกขอมูลและสงกลับมาที่บริษัท  โดยมีผลประโยชนดังนี้

▪ เมื่อนํ าบัตรสมาชิกมาแสดงในการซื้อครั้งตอไป  จะไดสวนลด 10%
▪ ไดรับ direct mail เอกสารวิชาการ เอกสารเกี่ยวกับความงามตางๆซึ่งทางบริษัทจะสงใหเปนประจํ าสํ าหรับ

                    สมาชิกตามที่อยูในใบสมัคร
▪ สวนแถมพิเศษ มูลคา 500 บาท  เมื่อมีการสะสมรายการซื้อในบัตรสมาชิกครบ 5,000 บาท
▪ มีการจับรายชื่อสมาชิกผูโชคดีทุก 3 เดือน ครั้งละ 5 ราย เพื่อรับชุดของขวัญจากทางบริษัทมูลคา 5,000

                    บาท ซึ่งเปนบัตรกํ านัลการบริการเสริมสวย ที่พักตามอากาศ หรือการใชบริการสถานออกกํ าลังกาย
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2. “Kraw  Krau  for  your  friend”
วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มสมาชิกและเปนการขยายตลาดและใหเกิดการกระจายขอมูลแบบปากตอปาก (word  of
                               mouth)
ระยะเวลา ตั้งแตเริ่มวางสินคาจํ าหนายไปตลอด
แนวคิดหลัก เพื่อใหสมาชิกที่ใชผลิตภัณฑเปนผูที่แนะนํ าและบอกตอไปยังเพื่อนๆหรือคนรูจัก  และชักชวนให
มาซื้อผลิตภัณฑและเปนสมาชิกใหม  โดยระบบสมาชิกแนะนํ าเพื่อนสมาชิก (Member  get  Member)  โดยบริษัทหวัง
ประสิทธิภาพจากกลุมผูบริโภคที่ตองการเพิ่มขนาดทรวงอกเปนหลักมากกวาผลิตภัณฑกลุมอื่น  โดยใชในลักษณะ
สมาชิกแนะนํ าเพื่อนสมาชิก (Member  get  Member) ใหเขามาใชผลิตภัณฑ  การใชชองทางการจํ าหนายนี้จะเหมาะ
สมตอปจจัยในการตัดสินใจซื้อในหลายๆดาน  เพราะสมาชิกที่แนะนํ าคนอื่นใหใชนั้นสํ าคัญคือ ตนเองก็ใชผลิตภัณฑ
นั้นดวยเชนกัน และอาจจะมีความสัมพันธที่ใกลชิดซึ่งความกระดากในการพูดคุยเรื่องผลิตภัณฑเพื่อเสริมทรวงอกจะมี
นอยกวาการพูดคุยกับคนแปลกหนา  สมาชิกที่แนะนํ าจะสามารถสรางความเชื่อมั่นตอผูบริโภคคนอื่นถึงความปลอด
ภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑไดอยางมีผลดี  ซึ่งวิธีการนี้จะตางจากการใชพนักงานขายตรง  ซึ่งผูบริโภคสวน
ใหญอาจจะเกิดความอายที่พูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมทรวงอกดวย

▪ สมาชิกคนใดสามารถชักชวนผูอื่นที่ไมไดเปนสมาชิกมากอนใหมาทดลองซื้อผลิตภัณฑรวมทั้งเปนสมาชิก
ใหมจะไดรับคา   commission  คืนเปนเงินสด  หรือสวนลดในการซื้อสินคาของบริษัท  โดยคิดจากยอดสั่งซื้อสะสม
ของสมาชิกที่ตนแนะนํ าทั้งหมดเปนทอดๆจนสิ้นสุดในระดับสมาชิกที่แนะนํ าตอกันในลํ าดับที่ 10
ปที่ 2-3
กลยุทธในปที่ 2-3  นี้ยังคงเปนการลดราคารวมถึงการใหขาวสารที่เปนประโยชนกับสมาชิก และผูบริโภครายใหมๆ
นอกจากนี้  ยังทํ าการเสริมการขายโดยรวมมือกับบริษัทผลิตชุดช้ันในในการไดสวนลดพิเศษจากการซื้อผลิตภัณฑ
กวาวเครือแลวไปซื้อชุดช้ันใน  สิ่งตางๆเหลานี้ทํ าโดยมีจุดมุงหมายเพื่อรักษาลูกคาเดิมและเพิ่มจํ านวนลูกคาใหม  โดย
การขยายตลาดไปในลูกคาตางจังหวัดใหมากขึ้นโดยใช  Promotion เดียวกันนี้
ปที่ 4-5
จัดรายการชิงโชคใหญทั่วประเทศ  โดยใหผูบริโภคสงคูปองของผลิตภัณฑมารวมรายการ  นอกจากนี้ยังมี  Campaign
ดานราคา การใหขอมูลขาวสารและรวมกับสถาบันเสริมความงามเชนเดิม

Trade  Promotion
บริษัทใชกลยุทธในการผลิตสินคาเขาสู Chain  Store  รานขายยา  รานขายยาสมุนไพร  โดยการใชเงื่อนไขจูงใจ เพื่อให
เงื่อนไขจูงใจ เพื่อใหเกิดการสั่งซื้อสินคาจํ านวนมาก  โดยมีกลยุทธดังนี้
ปท่ี 1
ในชวงเปดตัวใหม  จะเนนให Trade  รับสินคา  โดยใหสวนลดเพิ่มเปนเวลา 3 เดือน พรอมกับการสงเสริมการขายให
โดยการวางแผนพับ และปายดึงดูดลูกคาตลอดทั้งป และในปลายป (3 เดือนสุดทาย) จะมีการลดราคาอีกครั้งเพื่อ
กระตุนยอดซื้อ
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ปท่ี 2-5
จะเนน Campaign  ในการตั้งเปาปริมาณขายใหกับ Trade โดยมีการจูงใจดวย Bonus ถาหากสามารถทํ ายอดขายไดตาม
กํ าหนด นอกจากนี้ยังใหมีสวนรวมในการใช Promotion เดียวกับขายตรงไดดวย
Campaign  for  Trade  Promotion
1. Golden  Discount
วัตถุประสงค กระตุนให Chain  Store ซื้อสินคามากขึ้น
วิธีการ ใหสวนลดกับ Store  ที่ซื้อสินคาในปริมาณตางๆในการซื้อ 3 เดือนแรกของการ  Launch

สวนลด 5 %     สํ าหรับการซื้อ  2,000,000 บาท
สวนลด 10%    สํ าหรับการซื้อ  4,000,000 บาท
สวนลด 5 %     สํ าหรับการซื้อ  9,000,000 บาท

2. Golden  Bonus
วัตถุประสงค กระตุนการขายของ Store  ในแตละป
วิธีการ โดย Set ปริมาณที่จะให Store แตละแหงพยายามใหไดในแตละปลายป  โดยให Bonus  เปนสวน

แถมปลายปใหกับ Store ที่สามารถขายไดเขาเปาในปแรก และในปที่ 2-5 จะใหตามอัตราการเพิ่มขึ้นของยอด
                ขายของแตละ Store
ยอดขายเพิ่ม 10-30 %   สวนและยอดสั่งซื้อไมนอย 1,000,000 บาท ใหสินคาแถมมูลคา      100,000  บาท
ยอดขายเพิ่ม 31-50 %   สวนและยอดสั่งซื้อไมนอย 1,500,000 บาท ใหสินคาแถมมูลคา      200,000  บาท
ยอดขายเพิ่ม 51-75%    สวนและยอดสั่งซื้อไมนอย 2,000,000 บาท ใหสินคาแถมมูลคา      300,000  บาท
ยอดขายเพิ่ม 76-100 % สวนและยอดสั่งซื้อไมนอย 2,500,000 บาท ใหสินคาแถมมูลคา      400,000  บาท
ยอดขายเพิ่มมากกวา 100% และยอดสั่งซื้อไมนอย 2,500,000 บาท ใหสินคาแถมมูลคา          500,000  บาท
3. Thank  you  Meeting
วัตถุประสงค จัดงานพบปะสังสรรคตัวแทนจํ าหนาย     รวมทั้งรานคาเพื่อเสริมสรางความสัมพันธและแถลง

นโยบาย
วิธีการ                จัดงานพบปะสังสรรคในชวงปลายปทุกๆปโดยเชิญตัวแทนจํ าหนายและรานคาทั่วประเทศมา

รวมงาน
1. คัดเลือกตัวแทนการขายดีเดนและมอบรางวัล
2. จับฉลากของขวัญในงาน
3. เฉลิมฉลองความสํ าเร็จรวมกัน
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Sales   Promotion and  Campaign
1. Launching  Campaign
วัตถุประสงค กระตุนสงเสริมใหเกิดการทดลองซื้อและใหเกิดการบอกตอ (word of mouth ) และเกิดทํ าสมาชิก

ใหดวย
ระยะเวลา ทันทีที่วางจํ าหนายเปนระยะเวลา 3 เดือน
แนวคิดหลัก

 1.    จัดบูธแนะนํ าสินคา  และสงเสริมการขาย บริเวณ Promotion  Area ของ Shopping Center โดยจัดครั้งละ
                1 แหง  ครั้งละ 7 วัน  ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯตลอดระยะการออกสินคา 6 เดือนแรก

2.     มีการใหขอมูลดานคุณภาพและความปลอดภัยโดยผูเช่ียวชาญ
3.     ประชาสัมพันธจุดจํ าหนายสินคาทุกจุด และรูปแบบการเปนสมาชิก

รายละเอียด
1. ใหบริการคํ าปรึกษาและความรูดานรูปกาย ความงาม พรอมเอกสารแนะนํ าใหความรูตางๆ
2. ขายสินคาในราคาพิเศษ เชนซื้อสินคาในราคา 10%

2.  “Beautiful  Krew  Krau”
วัตถุประสงค สงเสริมการซื้อ การสมัครสมาชิกและการซื้อซํ้ า
แนวคิดหลัก รวมกับสถาบันเสริมความงามตางๆ ในการใหสวนลดกับสมาชิกผูใชผลิตภัณฑกวาวเครือ  ในการ

ใชบริการสถานเสริมความงามเหลานั้น เชน  สถานบํ ารุงผิวแจมจันทร หรือ แชมมี่
ระยะเวลา ตั้งแตเริ่มวางสินคาจํ าหนายตลอดไป
รายละเอียด ทํ าสัญญากับสถาบันเสริมความงามตางๆ ในประเทศที่มีสาขาและชื่อเสียงอันเปนที่ยอมรับในการ

จัด Campaign  ดังนี้
1. สะสมยอดซื้อ ครบ 10,000 บาท สามารถใชบริการสถานเสริมความงาม  โดยไดสวนลด
        5% 1 ครั้ง
2. สะสมยอดซื้อ ครบ 20,000 บาท สามารถใชบริการสถานเสริมความงาม  โดยไดสวนลด

10 % 1 ครั้ง
3. สะสมยอดซื้อ ครบ 30,000 บาท สามารถใชบริการสถานเสริมความงาม  โดยไดสวนลด

20 % 1 ครั้ง

3.  “ Double  Bonus”
วัตถุประสงค กระตุนการซื้อของลดราคาและการสมัครเปนสมาชิก
แนวคิดหลัก ลูกคาที่เปนสมาชิกและซื้อผลิตภัณฑสามารถไดผลประโยชนเพิ่มในการซื้อผลิตภัณฑชุดช้ันใน ใน
                               ราคาพิเศษ
ระยะเวลา ตลอดเวลา
รายละเอียด รวมมือกับผูจัดจํ าหนายชุดช้ันใน เชน วาโก, ไทรอัมพ, ในการทํ า Campaign คือ สมาชิกสามารถ
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ซื้อผลิตภัณฑชุดช้ันในยี่หอตางๆโดยไดรับสวนลด 5 %

4.   “Kraw  Krau  For  You”
วัตถุประสงค ขยายตลาดออกไปยังตางจังหวัด  เพื่อจับกลุมลูกคาและเพิ่มสมาชิก
แนวคิดหลัก รวมมือกับตัวแทนจํ าหนาย  สถานเสริมความงาม  ในการจัด Booth ตามศูนยการคา และขายสินคา

รวมทั้งรับสมัครสมาชิก
ระยะเวลา ในชวงปที่ 2-5 โดยจัดทุกๆ 3 เดือน หมุนเวียนกันไป
รายละเอียด บริการใหคํ าปรึกษา  ความรู เอกสารตางๆ และรับสมัครสมาชิก และมี Campaign  พิเศษ

1. สวนลด  10 %  เมื่อซื้อสินคาและสมัครสมาชิก
2. ผูเปนสมาชิกไดรับสิทธิพิเศษเหมือนสมาชิกทั่วไป

5.   “Good  Luck  Good  Shape”
วัตถุประสงค กระตุนการซื้อ  และสมัครสมาชิกและตอบแทนลูกคา
แนวคิดหลัก            จัดเปนคูปองชิงโชคเพื่อสงเสริมการขาย
ระยะเวลา 3  เดือนสุดทายของปที่ 1-4
รายละเอียด ผูใชผลิตภัณฑกรอกคูปองชิงโชค สงมาชิงรางวัลในชวง 3 เดือนสุดทาย และจับรางวัลในตนปถัด

ไป
รางวัลที่1 ทองคํ ามูลคา 1  ลานบาท
รางวัลที่2 ทองคํ ามูลคา 2,500,000 บาท
รางวัลที่3 ทองคํ ามูลคา 1,000,000 บาท
รางวัลที่4 ทองคํ าหนัก 10 บาท 10 รางวัล
รางวัลที่ 5 ทองคํ าหนัก 5  บาท 10 รางวัล

แผนการเงิน

นโยบาย  แหลงเงินทุนและแผนการเงิน

จากการประเมินเงินลงทุนขั้นตนของโครงการพบวาตองใชเงินลงทุนจํ านวนทั้งหมดประมาณ 80,000,000
ลานบาท  ทางบริษัทไดพิจารณาวาเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทํ าใหอัตรดอกเบี้ยคอนขางตํ่ า  เพราะ
ธนาคารมีสภาพคลองเหลือ  ดังนั้นบริษัทจึงจะกูเงินจากธนาคารมาใชในการลงทุนคอนขางมาก  โดยจะมีสัดสวนของ
เงินกูตอสัดสวนผูถือหุนเปน  50:50 ดังนั้นเงินลงทุนที่มาจากสวนของการกูยืมจากธนาคารและสวนของผูถือหุนจะ
เปนดังนี้
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สวนของการกูยืมจากธนาคาร 40,000,000 บาท
สวนของผูถือหุน 40,000,000 บาท
เงินลงทุนเริ่มทั้งหมด 80,000,000 บาท
จากขางตนทุนจดทะเบียนของบริษัทจะเทากับ 40 ลานบาท  ออกหุนจํ านวน 400,000 หุนหุนละ 100 บาท

โดยมีรายนามผูถือหุนและจํ านวนหุนดังตอไปนี้
รายช่ือ จํ านวนหุน % หุนที่ถือ

1.  ผูรวมทุน   40,000 10 %
2. นายสัมฤทธิ์  พงศวารินทร   60,000                 15%
3. นางสุชานัน  พันธุวิชาติกุล   60,000 15 %
4. นายพิศุทธิ์  พันธุวิชาติกุล   60,000       15 %
5. นายธวัชชัย  มาจิตนภากุล   60,000 15 %
6. นายไพบูลย  นอยพิทักษ   60,000                15 %
 7. นายประพันธ  นุกรณนวรัตน    60,000                                15 %

 สวนของเงินกูยืม 40 ลานบาท  จะแบงเปนสวนของเงินกูยืมระยะสั้น 10 ลานบาทโดยจะชํ าระคืนภายใน 6
เดือน และเงินกูยืมระยะยาว 30 ลานบาท  ระยะเวลา 2 ป  โดยจะชํ าระคืนเงินตนทุกเดือนเดือนละ 300,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 8% ตอปทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ปท่ี 0
1) ดํ าเนินงานจัดตั้งบริษัท  ซื้อที่ดิน และกอสรางโรงงาน ตองใชเงินทั้งสิ้น 19,430,000 บาท (Land &

Building + total operation  expense) เงินทั้งหมดจะมาจากการระดมทุน
2) ปลายป  สั่งซื้อเครื่องจักร  อุปกรณสํ านักงานตางๆทั้งหมด  ตกแตงอาคารสํ านักงานและติดตั้งเครื่อง

จักรทั้งหมดใหแลวเสร็จสิ้นปพอดี
3) ปลายป  เริ่มรับสมัครพนักงานทั้งสวนของโรงงานและสํ านักงาน  โดยใหเริ่มงานใหวันแรกของปที่ 1
4) ตกลงทํ าสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ในการผลิตผลิตภัณฑกวาวเครือกับนักวิจัย  โดยไดลิขสิทธิ์  สํ าหรับ 5 ป

โดยนับตั้งแตปที่ 1 ของการดํ าเนินงานเปนตนไป
5) รับเงินจากผูถือหุนตามที่กฎหมายกํ าหนด 25% ณ วันตนป  เนื่องจากอาคาร  สํ านักงาน  เครื่องจักร

ตางๆที่เปนเงินลงทุนหลักจะเริ่มจายหลังจากการกอสรางสํ าเร็จเรียบรอยแลว  ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 1
ป โดยนํ าเงินที่ไดหลังจากใชจัดตั้งบริษัทและใชจายอื่นๆไปฝากออมทรัพยในธนาคารไดดอกเบี้ย
ประมาณ 4 %

6) สั่งซื้อวัตถุดิบและเริ่มผลิตสํ าหรับ  Capsule  Beauty  และ  Gold  และจางใหโรงงานอื่นเริ่มผลิตสํ าหรับ
Cream  Gold  โดยมีสินคาคงคลังของสินคาทุกตัวเทากับประมาณเผื่อไว 2 เดือน
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ปท่ี 1
ต้ังแตเดือนที่ 1 บริษัทเริ่มกูยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวตามแผนที่วางไวทั้งหมด 40 ลาน  รวมทั้งเริ่มการ

ผลิต  สินคาและขายสินคาใหลูกคาจายลิขสิทธิ์ 5 ลาน
เดือนที่ 1  เรียกเก็บเงินทุนจากผูถือหุนจาก  25%  เปน   75%
เดือนที่ 2  เรียกเก็บเงินทุนจากผูถือหุนจาก  25%  เปน   75%
ปลายปชํ าระเงินกูยืมระยะยาวทั้งหมด
ปที่ 2
ปลายปที่ 2 บริษัทมีนโยบายวาถามีเงินสดเหลือ  จะแบงเงินฝากกระแสรายวันเปนเงินฝากออมทรัพย 80%

โดยไดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยประมาณ 4% ตอป  นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจายโบนัสใหพนักงาน 3 เดือน

สมมติฐานในการทํ างบการเงิน
- ขายในรานของตัวเองไดรับชํ าระเปนเงินสดซึ่งเปน 10 เปอรเซ็นตของยอดขาย  อีก  90  เปอรเซ็นต

มาจากการขายผานตัวแทนจํ าหนาย
- ใหเครดิตลูกหนี้ประมาณ 4 เดือน
- เจาหนี้มีเครดิตประมาณ 2 เดือน
- มีคาลิขสิทธิ์ 5 ลานบาท  ใชระยะเวลา 10 ป ในการทยอยตัด
- คาเชารานของตัวเองที่สยาม 2 รานรานละ 40,000 บาท
- สินทรัพยถาวรคงเดิมตลอด 5 ป (คาซอมแซมบํ ารุงรักษาจะบันทึกในคาใชจาย) อัตราการคิดคาเสื่อม

ราคาเปนไปตามกฎหมายคืออาคารตัดคาเสื่อม 20 ป อุปกรณและเครื่องจักรตางๆตัดคาเสื่อม 5 ป
- วัตถุดิบ  บรรจุภัณฑ และคาใชจายตางๆที่เกี่ยวกับตนทุนผลิตคงที่
- ยอดขายผลิตภัณฑสํ าหรับการบํ ารุงผิวพรรณใหเทากับ 1% ของมูลคาของตลาดผลิตภัณฑบํ ารุงผิวดัง

แสดงในภาคผนวก
สมมติฐานในการคํ านวณ NPV ของกระแสเงินสุทธิ

-     NPV  to  Shareholders (m Bath) 456.7
-     Discounted  Rate (%) (Year1-5) 12.0%
-     Discounted  Rate (%)(Year 6 and beyond) 15.8%
-    Growth  Rate for year  6 and beyond 0.0%
-    NPV / Share (Bath) 1141.92
-     IRR (%) 197%
-     Payback  Period (year) 2.2  (starting  from  year 0)
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การคํ านวณ  Discounted  Rate ที่ใชในปที่ 6  เปนตนไป
-      Cost  of  debt 8.0%
-      Tax  Rate 30.0%
-      Cost  of  capital 20.0%
-      Risk  Free  Rate 5.0%
-      Market  Return 15.0%
-      Beta ( times) 1.5
-      WACC 12.8%
-      Risk  Premium 3.0%
-      Discounted  Rate 15.8%
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การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินและผลตอบแทนการลงทุน

Financial  summary Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Profit  margin (%) 75.06 75.06 75.06 75.6 75.06
EBIT (‘000  Bath) 58,237.51 88,847.80 136,189.20 179,784.78 233,650.73
Net  profit (‘000  Bath) 38,915.45 60,757.06 95,332.44 125,849.34 163,555.51
Earning  per  share (Bath) 97.29 151.89 238.33 314.62 408.89
Dividend  paid (‘000  Bath) 0.00 4,000.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00
Dividend  per  share (Bath) 0.00 10.00 50.00 100.00 150.00

Financial  ratio Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Current  ratio (times) 29.1 19.5 24.3 12.6 12.0
Quick / Acid  test  ratio (times) 29.1 19.3 24.6 12.5 11.9
A/R turnover (times) 2.5 3.2 3.1 3.4 3.4
Days  sales  outstanding (days) 141.8 111.3 115.5 105.0 105.0
Inventory  turnover (times) 24.1 22.3 21.5 24.1 24.1
A / P turnover (times) 27.7 12.8 12.3 5.4 3.7
Total  debt  to  total  assets (times) 0.26 0.04 0.03 0.07 0.08
Total  debt  to  equity (times) 0.36 0.04 0.04 0.08 0.09
L-t  debt  to  equity (times) 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
Time  interest  earned (times) 0.02 0.04 - - -
Return  on  assets (%) 36.3 42.2 42.0 35.9 32.2
Return  on  equity (%) 49.31 43.80 43.53 38.74 34.92

จากตารางขางตนจะพบวากิจการสามารถทํ ากํ าไรไดต้ังแตปแรกของการดํ าเนินงาน  กลาวคือ  มีกํ าไรสุทธิ
กํ าไรตอหุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทํ าใหมีความสามารถจายเงินปนผลไดในจํ านวนที่สูงจาก 10 บาทตอหุนในปที่ 2 เปน 150
บาทตอหุนในปที่ 5  ซึ่งนับวาใหผลตอบแทนแกผูถือหุนในจํ านวนที่สูงมาก  เนื่องจากราคาหุน (par) เปน 100 บาท

บริษัทมีสภาพคลองที่สูงจะเห็นไดจากอัตราสวนหมุนเวียน  ซึ่งเปนผลมาจากการที่ยอดขายขึ้นสูง  ทํ าให
กํ าไรขั้นตนสูงเมื่อเทียบกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวา

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยและผูถือหุนก็เปนเปอรเซนตที่สูงประมาณ 35-45 %  ในปที่ 4 และ 5  อัตรา
ผลตอบแทนของผูถือหุนลดลงเนื่องจากมีการจายเงินปนผลจํ านวนที่สูง



57

การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity  Analysis)

NPV  of  cash flow  to  shareholders ( M Bath)

% Change Sales  Volume Selling  Pirice CGD  Increase
-30% 271,280,783 303,781,650 498,181,788
-20% 333,091,045 354,758,290 484,358,382
-10% 394,901,307 405,734,929 470,534,975

Base  case 456,711,568 456,711,568 456,711,568
10% 518,521,830 507,688,208 442,888,162
20% 580,332,092 558,664,847 429,064,755
30% 642,142,354 609,641,486 415,241,349

เมื่อพิจารณาจาก  Sensitivity  Analysis  เราพบวาโครงการนี้มีความนาสนใจตอนักลงทุนมาก  เนื่องจากมี
ความเสี่ยงตํ่ า  จากตารางแสดงความเปลี่ยนแปลงขางตน  ที่ช้ีใหเห็นวาถึงแมวาปริมาณราคาขาย  ลดลง  30% และตน
ทุนขายเพิ่มขึ้น NPV ก็ยังคงเปนบวก และไมเปลี่ยนแปลง ไปจาก  Base  Case  มากนัก
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Balance  Sheet

Balance  Sheet   (Bath)
                          Asset
Cash  on  hand  and  at  bank
Accounts  receivable-net
Inventory
Other  current  assets
     Total  current  assets
Investment
Property  and  equipment (net)
Other  assets
     Total  assets

       Liabilities& Shareholders equity
Bank  overdraft and loan from bank
Accounts  payable
Short-term  loan
Current  portion  of  long-term loan
Other  current  liabilities
     Total  current  liabilities
Long-term  debt
Other   long-term  liabilities
     Total  liabilities
                Shareholders’equity
Paid-up  capital
Retained  earning
Appropriated  legal  reserve
Dividend
U nappropriated
     Total  shareholders’equity
     Total  Liabilities&Shareholders’equity

Year 0

998,880
0
0

5,000,000
5,998,880

0
4,000,000

0
9,998,880

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,000,000
-1,120

0
0
0

9,998,880
9,998,880

Year 1

8,440,153
50,276,736

5,299,623
190,000

64,206,513
0

37,924,300
5,086,925

107,217,738

1,148
0,403

0
300,000
755,000

2,203,403
26,100,000

0
28,303,403

0
40,000,000
38,914,335

0
0
0

78,914,335
107,217,738

Year 2

40,574,300
55,267,168

8,024,833
1,000,000

104,866,301
0

34,654,600
4,561,833

144,082,735

0
3,483,489

0
0

1,890,000
5,373,489

0
0

5,373,489
0

40,000,000
99,671,393

3,037,853
4,000,000

0
138,709,246
144,082,735

Year 3

97,497,789
80,293,810
11,650,869

1,800,000
191,242,467

0
31,384,900

4,086,925
226,714,292

0
5,064,457

0
0

2,646,000
7,710,457

0
0

7,710,457
0

40,000,000
195,0003,835

4,000,000
20,000,000

0
219,003,835
226,714,292

Year 4

211,779,180
91,242,966
13,003,202

2,500,000
318,525,348

0
28,115,200

3,586,925
350,227,473

0
14,349,295

0
0

11,025,000
25,374,295

0
0

25,374,295
0

40,000,000
320,853,178

4,000,000
40,000,000

0
324,853,178
350,227,473

Year 5

347,527,178
114,053,707
16,254,002

2,800,000
480,634,888

0
24,845,505

3,086,925
508,567,318

0
26,377,381

0
0

13,781,250
40,158,631

0
0

40,158,631
0

40,000,000
484,408,687

4,000,000
60,000,000

0
498,408,687
508,567,318
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ภาคผนวก
1.  แบบสอบถามที่ใชในการทํ าวิจัยสํ าหรับแผนธุรกิจผลิตภัณฑจากสมุนไพรกวาวเครือขาว

แบบสอบถาม  เร่ืองผลิตภัณฑเสริมทรวงอกที่สกัดจากกวาวเครือ
แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการจัดทํ าแผนธุรกิจ  ตามหลักสูตรปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะผูจัดทํ าการวิจัยใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม  และขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถาม
ทุกทานที่ใหขอมูลอันเปนประโยชนแกการวิจัยนี้ไว ณ ที่นี้ดวย

คํ าช้ีแจง: กรุณาทํ าเครื่องหมาย   ✔ ในชอง  ❏   ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานหรือเติมขอความลงในชองวาง
ขอมูลสวนบุคคล
1. อายุ

❏  ต่ํ ากวา 20 ป  ❏  21-25 ป ❏  26-35 ป
❏  36-45 ป ❏  สูงกวา 45 ป

2.     อาชีพ
❏  นักศึกษา ❏  แมบาน
❏  พนักงานธุรกิจเอกชน ❏  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
❏  อื่นๆ (โปรดระบุ)__________________

3.  การศึกษา
❏  ต่ํ ากวามัธยมศึกษาปที่ 3 ❏   สูงกวามัธยมศึกษาปที่ 3 แตต่ํ ากวาระดับปริญญาตรี
❏  ระดับปริญญาตรี ❏  สูงกวาระดับปริญญาตรี

4.  รายไดตอเดือน
❏  ยังไมมีรายได ❏  นอยกวา  15,000 บาท
❏  15,001-30,000 บาท ❏  30,001-45,000 บาท
❏  มากกวา 45,000  บาทขึ้นไป

5.     สถานภาพการสมรส
❏  เคย/แตงงาน ❏  โสดแตมีคู/มีเพื่อนชาย ❏  โสดไมมีคู/ไมมีเพื่อนชาย

6. สถานภาพการมีบุตร
❏  ไมมีบุตร ❏  มีบุตรจํ านวน_________คน (โปรดระบุ)

7. สภาพรางกาย
❏  แข็งแรง ❏  ออนแอ (ถามีโรคประจํ าตัวโปรดระบุ)
❏  นํ้ าหนักตํ่ ากวาปกติ



62

8. ประวัติการใชยาคุมกํ าเนิด
❏  เคย(โปรดระบุช่ือ)__________________ ❏  ไมเคย (ขามไปทํ าขอ 11)

9. ยาคุมกํ าเนิดที่ใชเปนประเภท
❏  ฉีด     ❏  รับประทาน ❏  ทั้งสองอยาง

10. วัตถุประสงคในการใชยาคุมกํ าเนิด
❏  คุมกํ าเนิด ❏  บํ ารุงผิวพรรณ
❏  รักษาสิว ❏  กระตุนทรวงอก
❏  อื่นๆ(โปรดระบุ)______________

11. ประวัติการทํ าศัลยกรรมทรวงอก
❏  เคย ❏  ไมเคย

สวนที่ 1  พฤติกรรมการซื้อหรือการบริโภคสินคาประเภทผลิตภัณฑเพื่อเสริมทรวงอก
12. ทานมีความสนใจในสรีระทรวงอกของทานแคไหน

❏  พอใจ               ❏  ปานกลาง ❏  ไมพอใจ
13. คนใกลชิดของทานมีความพอใจในสรีระทรวงอกของทานแคไหน

❏  พอใจ               ❏  ปานกลาง ❏  ไมพอใจ ❏  ไมรู
14. ทานคิดวาการเพิ่มขนาดทรวงอกทํ าใหความสวยงามของสรีระรางกายทานโดยรวมเพิ่มมากขึ้นหรือไม

❏  เห็นดวยอยางยิ่ง              ❏  เห็นดวย ❏ ไมแนใจ ❏  ไมเห็นดวย
15. ทานเคยซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มขนาดทรวงอกหรือไม

❏  เคย ❏  ไมเคย
(ถาทานตอบไมเคย  กรุณาขามไปตอบสวนที่ 2 ในหนาที่ 3

16. ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มขนาดทรวงอกที่ทานซื้อหรือบริโภคในขอที่แลว (16) ทานไดมาจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา
1 ขอ )

❏  รานขายยาทั่วไป ❏  รานจํ าหนายอาหารเสริมทั่วไป
❏  รานขายยาในหางสรรพสินคา ❏  รานจํ าหนายอาหารเสริมในหางสรรพสินคา
❏  คลินิก/โรงพยาบาล ❏  สถานเสริมความงาม
❏  พนักงานขายตรง ❏  อื่นๆ (โปรดระบุ)______________

17. ทานทราบขอมูลผลิตภัณฑเสริมทรวงอกดังกลาวจากสื่อใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
❏  วิทยุ ❏  นิตยสาร/วารสาร
❏  โทรทัศน ❏  หนังสือพิมพ
❏  พนักงานขายตรง ❏  คํ าแนะนํ าจากคนรูจัก
❏  อื่นๆ(โปรดระบุ)______________



63

18. ใครที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใชผลิตภัณฑเพื่อเสริมทรวงอก (เลือกไดมากกวา 1 ขอ )
❏  สามี ❏  เพื่อนชาย ❏  ญาติพ่ีนอง
❏  เพื่อน ❏  อื่นๆ(โปรดระบุ)______________

19. แรงกระตุนที่ทํ าใหทานตองการเพิ่มขนาดทรวงอก(เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
❏  สามี ❏  เพื่อนชาย ❏  ญาติพ่ีนอง

                ❏  เพื่อน   ❏  สื่อตางๆ                            ❏  ดาราหรือนักรอง
❏  อื่นๆ(โปรดระบุ)______________

สวนที่ 2  ปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอการซื้อหรือการบริโภคผลิตภัณฑเสริมทรวงอกที่สกัดจากกวาวเครือ
20.     ทานนึกถึงอะไรเปนอยางแรกเมื่อมีคนพูดถึง “ผลิตภัณฑเสริมทรวงอกที่สกัดมาจากกวาวเครือ”

❏  เสริมทรวงอก”ไดจริง”แต”อันตราย” ❏  เสริมทรวงอก”ไดจริง”และ”ปลอดภัย”
❏  เสริมทรวงอก”ไมได”ผล”และ”อันตราย”                 ❏  เสริมทรวงอก”ไมไดผล”แต”ปลอดภัย”
❏  ไมเคยไดยิน                                              ❏  เคยไดยินแตไมรูขอมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัย
❏  อื่นๆ(โปรดระบุ)

   “ปจจุบันมีการนํ าสารสกัดจากกวาวเครือ  ซึ่งเปนพืชสมุนไพรของไทยชนิดหนึ่งมาใชเปนผลิตภัณฑเสริมทรวงอก
ซึ่งมีฤทธิ์ในการกระตุนใหเตานมขยายตัว  ทํ าใหผิวหนังที่เหี่ยวยนกลับเตงตึงมีนํ้ ามีนวล  และนอกจากนั้นยังชวยใน
เรื่องการบํ ารุงเสนผมและกระดูกดวย
21.  ทานเคยทราบขอมูลดังกลาวขางตนมากอนหรือไม

❏  ทราบดี ❏  ทราบบาง
❏  ไมทราบ

22. ทานเคยซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑเสริมทรวงอกที่ทํ าจากกวาวเครือหรือไม
❏  เคยซื้อ  ปจจุบันก็ยังคงซื้ออยู(ขามไปทํ าขอ 24) ❏  เคยซื้อแตปจจุบันไมไดซื้อแลว
❏  ไมเคยซื้อ(ขามไปทํ าขอ 28)

23. ทานเลิกใชเพราะสาเหตุใด
❏  มีผลขางเคียงตอสุขภาพ ❏  ราคาสูงเกินไป
❏  ประสิทธิภาพไมดีพอ ❏  หาซื้อยาก
❏  อื่นๆ (โปรดระบุ)_____________

24. ทาน(เคย)ซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑเสริมทรวงอกจากกวาวเครือยี่หออะไรบาง(โปรดระบุ)
1.._________________ 2.__________________
3._________________                 4.__________________
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25. ทานมีการเลือกยี่หอโดยเฉพาะเจาะจงในการซื้อหรือไม
❏  ใช ❏  ไมใช

26. ทานจะเปลี่ยนยี่หอของผลิตภัณฑเสริมทรวงอกโดยสกัดจากกวาวเครือโดยคํ านึงถึงปจจัยดังตอไปนี้  (เลือกได
มากกวา 1 ขอ)

❏  ประสิทธิภาพ ❏  ความปลอดภัยตอสุขภาพ
❏  ราคา ❏  ความยากงายในการซื้อ
❏  ความมีช่ือเสียง ❏  อื่นๆ (โปรดระบุ)____________

27. ผลิตภัณฑเสริมทรวงอกจากกวาวเครือที่ทานเคยซื้อมีลักษณะผลิตภัณฑเปนอยางไร
❏  ผงบรรจุซองสํ าหรับชงละลายนํ้ า ❏  แคปซูล
❏  ลูกกลอน ❏  ครีมสํ าหรับทา
❏  อื่นๆ(โปรดระบุ)______________

28.     ถาเลือกได ทานตองการใหผลิตภัณฑเสริมทรวงอกจากกวาวเครือมีลักษณะผลิตภัณฑเปนอยางไร
     ❏  ผงบรรจุซองสํ าหรับชงละลายนํ้ า ❏  แคปซูล

❏  ลูกกลอน ❏  ครีมสํ าหรับทา
❏  อื่นๆ(โปรดระบุ)_______________

29.     ทานคิดวาผลิตภัณฑเสริมทรวงอกที่สกัดจากกวาวเครือมีขอเสียอยางไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
❏  มีผลขางเคียงตอสุขภาพ ❏  ราคาสูงเกินไป
❏  ประสิทธิภาพไมดีพอ ❏  หาซื้อยาก
❏  อื่นๆ(โปรดระบุ)__________________
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 30.     โปรดใหความสํ าคัญของปจจัยตางๆตอไปนี้  ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมทรวงอกที่สกัดจากกวาวเครือ
ปจจัยทางดานผลิภัณฑ สํ าคัญมาก

ที่สุด
สํ าคัญมาก สํ าคัญ

ปานกลาง
สํ าคัญนอย สํ าคัญนอย

ที่สุด
•   ชวยเพิ่มขนาดทรวงอกได
•   ชวยทํ าใหผิวพรรณดี
•   ชวยบํ ารุงสุขภาพของสตรีวัยทอง
•   เปนผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ 100% ไม
       มีอันตรายหรือผลขางเคียงจากการบริโภค
•   มีการบรรจุหีบหอที่เหมาะสมและสวยงาม
•   ผานการรับรองจากสํ านักงานคณะกรรมการ
       อาหารและยา
•   มีความสะดวกในการบริโภค

❏
❏
❏

❏

❏
❏

❏

❏
❏
❏

❏

❏
❏

❏

❏
❏
❏

❏

❏
❏

❏

❏
❏
❏

❏

❏
❏

❏

❏
❏
❏

❏

❏
❏

❏

ปจจัยทางดานราคา สํ าคัญมาก
ที่สุด

สํ าคัญมาก สํ าคัญ
ปานกลาง

สํ าคัญนอย สํ าคัญนอย
ที่สุด

•   ราคาเหมาะสม
•   ราคาใกลเคียงกับผลิตภัณฑเสริมทรวงอก
ประเภทอื่นๆ

❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

ปจจัยทางดานการจํ าหนาย สํ าคัญมาก
ที่สุด

สํ าคัญมาก สํ าคัญ
ปานกลาง

สํ าคัญนอย สํ าคัญนอย
ที่สุด

•   สถานที่จํ าหนายตั้งอยูใกลบาน
•   สถานที่จํ าหนายอยูใกลที่ทํ างาน
•   สถานที่จํ าหนายตั้งอยูในศูนยการคา

•   พนักงานขายตรงขายใหถึงบานหรือที่
       ทํ างาน

❏
❏
❏

❏

❏
❏
❏

❏

❏
❏
❏

❏

❏
❏
❏

❏

❏
❏
❏

❏
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ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด สํ าคัญมาก
ที่สุด

สํ าคัญ
มาก

สํ าคัญ
ปานกลาง

สํ าคัญนอย สํ าคัญนอย
ที่สุด

•   การใหสวนลด
•   การจัดรายการชิงรางวัล
•   การโฆษณา

•   การใหขาวสาร ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
•   การไดรับสิทธิพิเศษจากการเปนสมาชิก

❏
❏
❏

❏
❏

❏
❏
❏

❏
❏

❏
❏
❏

❏
❏

❏
❏
❏

❏
❏

❏
❏
❏

❏
❏

ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด สํ าคัญมาก
ที่สุด

สํ าคัญ
มาก

สํ าคัญ
ปานกลาง

สํ าคัญนอย สํ าคัญนอย
ที่สุด

•   ภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัทผูจัด
       จํ าหนาย/ผูผลิต
•   มีผลการวิจัยจากในหรือตางประเทศรองรับ
•   คํ าแนะนํ าจากเพื่อนหรือคนรูจัก
•   คํ าแนะนํ าจากแพทย-เภสัชกรหรือนักวิจัย

❏

❏
❏
❏

❏

❏
❏
❏

❏

❏
❏
❏

❏

❏
❏
❏

❏

❏
❏
❏

31.  ทานสนใจที่จะซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑเสริมทรวงอกที่สกัดจากกวาวเครือหรือไม
ซื้อ  เพราะ__________________________________
ไมซื้อ  เพราะ________________________________

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳    ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการทํ าวิจัย คะ   ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
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2. ขอมูลที่สํ ารวจไดจากการใชแบบสอบถาม  โดยใชแบบสอบถามทั้งสิ้น 316 ชุด และทํ าการปอนขอมูลทั้งหมดลง
ในโปรแกรม  SPSS  เพื่อประมวลผลทางสถิติ  ดังมีตารางการปอนขอมูลดังตอไปนี้

ขอมูลจากการสํ ารวจกลุมนักศึกษา
AGE CAREER EDUCATION INCOME PHYSICA ATTITUD

E
KHAW IMAGE KHAW  INFO. DECISION

21-25 student bachelor less than 15,000 satisfy absolutely
agree

No but safe Known some no

21-25 student bachelor no  income unsatisfy agree OK but danger Known some buy
21-25 student bachelor no  income satisfy unsure Never heard Do not know no
21-25 student bachelor less than 15,000 So so agree Heard but no safely

info.
Known some no

21-25 student bachelor less than 15,000 unsatisfy disagree No and danger Known some no
21-25 student bachelor no  income satisfy unsure Heard but no safely

info.
Known some no

Less than 20 student bachelor no  income So so disagree Heard but no safely
info.

Do not know no

21-25 student bachelor no  income So so agree OK but danger Known some no
21-25 student bachelor no  income So so agree Heard but no safely

info.
Known some no

21-25 student bachelor less than 15,000 unsatisfy agree Heard but no safely
info.

Known some no

21-25 student bachelor no  income So so disagree Heard but no safely
info.

Known some no

21-25 student About less than 15,000 satisfy disagree Known some no

21-25 student bachelor no  income satisfy disagree Heard but no safely
info.

Known some no

Less than 20 student bachelor no  income So so unsure Heard but no safely
info.

Do not know no

21-25 student bachelor no  income So so unsure Heard but no safely
info.

Do not know no

21-25 student bachelor less than 15,000 satisfy unsure OK but danger Known some no
21-25 student higher less than 15,000 satisfy agree OK but danger Known some no
21-25 student bachelor less than 15,000 So so disagree No and danger Known some no
21-25 student bachelor no  income satisfy disagree Heard but no safely

info.
Do not know no

21-25 student bachelor no  income satisfy unsure Heard but no safely
info.

Known some no

Less than 20 student bachelor no  income So so disagree Heard but no safely
info.

Do not know no

21-25 student bachelor no  income So so agree OK but danger Known some no
21-25 student bachelor no  income So so agree Heard but no safely

info.
Known some no

21-25 student bachelor less than 15,000 unsatisfy agree Heard but no safely Known some no
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info.
21-25 student bachelor no  income So so disagree Heard but no safely

info.
Known some no

21-25 student less than 15,000 satisfy disagree Known some no

21-25 student bachelor no  income satisfy disagree Heard but no safely
info.

Known some no

Less than 20 student bachelor no  income So so unsure Heard but no safely
info.

Do not know no

21-25 student bachelor no  income So so unsure Heard but no safely
info.

Do not know no

21-25 student bachelor less than 15,000 satisfy absolutely
agree

No and danger Known some no

21-25 student bachelor no  income unsatisfy agree OK but danger Known some buy
21-25 student bachelor no  income satisfy unsure Never heard Do not know no
21-25 student bachelor less than 15,000 So so agree Heard but no safely

info.
Known some no

21-25 student bachelor less than 15,000 absolutely
agree

disagree No and danger Known some no

21-25 student bachelor less than 15,000 satisfy unsure OK but danger Known some no
21-25 student less than 15,000 satisfy agree OK but danger Known some no

21-25 student bachelor less than 15,000 So so disagree No and danger Known some no
21-25 student bachelor no  income satisfy disagree Heard but no safely

info.
Do not know no

21-25 student bachelor less than 15,000 satisfy unsure Heard but no safely
info.

Known some no

21-25 student bachelor less than 15,000 satisfy absolutely
agree

No and danger Known some no

21-25 student bachelor no  income agree OK but danger Known some buy

21-25 student bachelor no  income satisfy unsure Never heard Do not know no
21-25 student bachelor less than 15,000 So so agree Heard but no safely

info.
Known some no

21-25 student bachelor less than 15,000 disagree No and danger Known some no

21-25 student bachelor less than 15,000 satisfy unsure OK but danger Known some no
21-25 student less than 15,000 satisfy agree OK but danger Known some no

21-25 student bachelor less than 15,000 So so disagree No and danger Known some no
21-25 student bachelor no  income satisfy disagree Heard but no safely

info.
Do not know no

21-25 student bachelor less than 15,000 satisfy unsure Heard but no safely
info.

Known some no

21-25 student bachelor no  income satisfy unsure Heard but no safely
info.

Known some no

Less than 20 student bachelor no  income So so disagree Heard but no safely
info.

Do not know no

21-25 student bachelor no  income So so agree OK but danger Known some no
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21-25 student bachelor no  income So so agree Heard but no safely
info.

Known some no

21-25 student bachelor less than 15,000 agree Heard but no safely
info.

Known some no

21-25 student bachelor no  income So so disagree Heard but no safely
info.

Known some no

21-25 student less than 15,000 satisfy disagree Known some no

21-25 student bachelor no  income satisfy disagree Heard but no safely
info.

Known some no

Less than 20 student bachelor no  income So so unsure Heard but no safely
info.

Do not know no

21-25 student bachelor no  income So so unsure Heard but no safely
info.

Do not know no

21-25 student bachelor less than 15,000 satisfy unsure Heard but no safely
info.

Known some no

ขอมูลจากการสํ ารวจกลุมแมบาน
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ขอมูลจากการสํ ารวจกลุมพนักงานธุรกิจเอกชน
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ขอมูลจากการสํ ารวจกลุมขาราชการ
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ขอมูลจากการสํ ารวจกลุมผูหญิงอาชีพพิเศษ
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หมายเหตุ:  ขอมลูทีแ่สดงในตารางขางตนเปนขอมูลดิบที่ไดจากการสํ ารวจดวยแบบสอบถามโดยมี
ลํ าดับของสดมภจากซายไปขวา แทนคํ าถามขอที่ 1, 2, 3, 4, 12, 14, 20, 21 และ 31 ซ่ึงไดทํ าการปอนขอ
มูลเหลานี้ลงในโปรแกรม SPSS เพือ่ท ําการวิเคราะหหาความสัมพันธของแตละปจจัยโดยจะทดสอบ
ออกมาเปนคาทางสถิติตางๆ คือ คาเฉลี่ย เลขคณิต, สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานรวมไปถึงการวัดความ
สัมพนัธโดยการจับคูปจจัยตางๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานดังไดกลาวไดวาในสวนของระเบียบวิธีวิจัยโดย
อาศัย Chi-square
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3. สถิติเลขทางประชากรศาสตรของกลุมอาชีพตาง ๆ ที่ประมาณและรวบรวมจากขอมูลสถิติของ
สํ านักงานขอมูลสถิติแหงชาติประจํ าป 2542

จงัหวัด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แรงงาน

ที่มา
2541 2542

ผูอยูในกํ าลังแรงงาน (พันคน) 6,061.90 6,193.70
    กํ าลังแรงงานปจจุบัน 6,061.90 6,193.70
        -ผูมีงานทํ า 5,889.60 5,911.90
        -ผูไมมีงานทํ า 172.3 281.7
    กํ าลังแรงงานที่รอฤดูกาล - -
ผูไมอยูในกํ าลังแรงงาน 2,840.90 2,938.90
    -ภาคเกษตร 305.7 339.4
    -ภาคอุตสาหกรรม 2,291.50 2,028.60
    -ภาคบริการ 3,292.30 3,543.70
    -นายจาง 241.9 229.4
    -ลูกจางรัฐบาล 721.3 665.5
    -ลูกจางเอกชน 3,433.00 3,268.20
    -ทํ างานสวนตัว 964.3 1,147.10
    -ชวยธุรกิจครัวเรือน 529.1 600.9
    -ไมมีการศึกษา 85.4 114.4
    -ตํ่ ากวาประถมศึกษาตอนตน 52.9 78.8
    -ประถมศึกษาตอนตน 1,653.80 1,604.50
    -ประถมศึกษาตอนปลาย 1,131.80 1,083.90
    -มัธยมศึกษาตอนตน 908.5 942.7
    -มัะยมศึกษาตอนปลาย 386.1 397.8
    -อาชีวศึกษา 387.3 362.5
    -มหาวิทยาลัย 1,108.30 1,187.60
    -ฝกหัดครู 139.1 126
    -อาชีวศึกษาระยะสั้น 2.1 1.1
    -อื่นๆ 3.8 3.2
    -ไมทราบ - 9
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อัตราการวางงาน 15.7 22.5
ผูมีอายุตํ่ ากวา 13 ป 1,891.00
คาจางเฉลี่ยของลูกจางเอกชน (บาท/เดือน) - -
คาจางเฉลี่ยของลูกจางรัฐบาล (บาท/เดือน) - -
ผูอยูในกํ าลังแรงงาน (พันคน) 6,089.00 6,107.60
    กํ าลังแรงงานปจจุบัน 6,087.90 6,106.50
        -ผูมีงานทํ า 5,827.40 5,415.20
        -ผูไมมีงานทํ า 260.5 200.5
    กํ าลังแรงงานที่รอฤดูกาล 1.1 1.2
ผูไมอยูในกํ าลังแรงงาน 2,910.30 3,123.70
        -ภาคเกษตร 287.4 340.4
        -ภาคอุตสาหกรรม 3,369.80 1,920.60
        -ภาคบริการ 2,170.20 3,546.80
        -นายจาง 215.2 221.6
        -ลูกจางรัฐบาล 734.1 699.4
        -ลูกจางเอกชน 3,247.40 3,284.00
        -ทํ างานสวนตัว 1,041.80 1,104.30
        -ชวยธุรกิจครัวเรือน 588.9 596.6
        -ไมมีการศึกษา 93.5 110.5
        -ตํ่ ากวาประถมศึกษาตอนตน 68.2 63.7
        -ประถมศึกษาตอนตน 1,537.20 1,5.3.20
        -ประถมศึกษาตอนปลาย 1,052.90 963.5
        -มัธยมศึกษาตอนตน 979.6 960.8
        -มัธยมศึกษาตอนปลาย 374.5 461.4
        -อาชีวศึกษา 419.1 351.4
        -มหาวิทยาลัย 1,111.10 1,296.10
        -ฝกหัดครู 144.6 122
        -อาชีวศึกษาระยะสั้น 5 207
        -อื่นๆ 3 202
        -ไมทราบ 8.7 8
อัตราการวางงาน 4.3 303
ผูมีอายุตํ่ ากวา 13 ป 1,911.20 1,916.50
อัตราคาจางขั้นตํ่ า -
คาจางเฉลี่ยของลูกจางเอกชน (บาท/เดือน) - -
คาจางเฉลี่ยของลูกจางรัฐบาล (บาท/เดือน) -

กองคลังขอมูลและสนเทศสถิติ สํ านักงานสถิติแหงชาติ สํ านักนายกรัฐมนตรี
(Statistical Data Bank and Information Dissemination Dissemination Division)
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จงัหวัด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประชากร[1]
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกป

ที่มา
2541 2542

จํ านวนประชากร 9,242,038
    -ชาย 4,518,688
    -หญิง 4,723,350
0-14 ป 2,269 2,252
15-59 ป 7,064 8,022
15-24 ป 2.133 2.135
25-34 ป 2,399 2,449
35-44 ป 1,838 1,904
45-59 ป 1,458 1,534
     60 ปขึ้นไป 813 855
ประชากรในเขตเทศบาล 6,788,890
ประชากรนอกเขตเทศบาล 2,453,148
ความหนาแนนของประชากร (ตอตร.กม.) 1,191
จํ านวนคนเกิด 139,406
อัตราการเกิด (ตอพันคน) 15.1
จํ านวนคนตาย 39,834
อัตราการตาย (ตอพันคน) 4.3
อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร
(ตอรอยคน)

1.1

จ ํานวนคนยายเขา 687,347
จ ํานวนคนยายออก 689,254
อัตราการเพิ่มของประชากร 1.4
0-4 601,815
5-9 657,699
10-14 635,412
15-19 731,022
20-24 755,135
25-29 787,057
30-34 869,857
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35-39 850,964
40-44 730,384
45-49 575,832
50-54 391,028
55-59 312,623
60-64 265,719
65-69 185,505
70-74 119,197
75-79 68,369
80-84 41,722
58 และมากกวา 41,180
ไมทราบ 621,518

กองคลังขอมูลและสนเทศสถิติ สํ านักงานสถิติแหงชาติ สํ านักนายกรัฐมนตรี (Statistical Data Bank and Information Dissemination
Division



79

เรียน  บรรณาธิการขาว

ดวยกรมวิทยาศาสตรการแพทย จะจดัใหมีการประชุมผูประกอบการสุมนไพรเพื่อการสงออก
ในวนัที ่ 18  เมษายน  2543  เวลา 16.00-19.00 น. ณ หองประชุม 501 อาคาร 3 กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย จ.นนทบุรี  เพือ่ปรึกษาหารือรวมกับผูผลิตและจํ าหนายผลิตภัณฑเสริมสุขภาพของไทยในการ
เตรยีมการนํ าผลิตภัณฑไปรวมแสดงในงาน NUTRACON 2000 ณ Csesar Palace เมือง Las Vegas
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวนัที ่17-19 กรกฎาคม 2543 โดยมี นายกร  ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหเกียรติเปนประธานเปดการประชุม

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเขารวมทํ าขาวกิจกรรมดังกลาว จะเปนพระคุณ

                                                                                                          (นางกาญจนี  หวังถิรอํ านวย)
                                                                                                          หวัหนาฝายประชาสัมพันธ
                                                                                                         กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ฝายประชาสัมพันธ
โทรศัพท 5910203 – 14 ตอ 9017 , 9081
โทรสาร   5911707
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บรรณานุกรม

1. กรมการแพทยดัน “กวาวเครือ” ใหเปนพืชเศรษฐกิจ เตือนชายไมจริงอยากเปนหญิงแทใชผิด ๆ มีอันตราย
หนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาห 6 พฤศจิกายน 2541 หนา 13

2. กลุมยาเวชภัณฑจากธรรมชาติเทศบุกยึดสมุนไพรไทย; หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ 11  เมษายน  2542 หนา 27
3. อย. ชี้สมุนไพรสํ าเร็จรูป คุณภาพไมเที่ยงกินเสี่ยง; หนังสือพิมพไทยโพสท 25  ธันวาคม  2541 หนา 12
4. กาวเครือ เภสัชกร รุจน  สุทธิศรี คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย;

http://pharm.chulacac.th/surachai/miscel/khao-01.htm
5. กวาวเครือ (pueraria mirifica); http://pharm.chulacac.th/surachai/miscel/khao-02.htm
6. กวาวเครือคิดสักนิดกอนใช เภสัชกรหญิงมยุรี  ตันติสิระ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; มติชนสุด

สัปดาห 8 มิถุนายน 2542
7. กวาวเครือแผลงฤทธิ์ระบาดในงานชุมนุมแพทยแผนไทยฯผูประกอบการเกือบทุกราย; หนังสือพิมพผูจัดการราย

สัปดาห 24 พฤษภาคม 2542 หนา 13,23
8. กวาวเครือหนีกฎหมายไทย ญี่ปุนสบชองซื้อวัตถุดิบแปรรูปตีกลับมาขาย; หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 30

สิงหาคม 2542 หนา 20
9. ขายตรงกวาวเครือเบรกหัวทิ่มเหลาประเทืองวี๊ดวายสงของคืน; หนังสือพิมพสยามธุรกิจ 13 มิถุนายน 2542 หนา

25,27
10. บทสรุปกวาวเครือเสร็จ “กร” เตรียมประกาศเอง; หนังสือพิมพสยามธุรกิจ 15 สิงหาคม หนา 25,27,28
11. จี้ออกกฎหมายคุมครองกวาวเครือกอนตางประเทศบาง; หนังสือประชาชาติธุรกิจ 21 ตุลาคม 2542 หนา 17,18
12. เสนทางการพัฒนายาใหม เภสัชกร  สุรชัย อิญเชิญ; http://pharm.chulacac.th/surachai/misce/khao-05.htm
13. สารเอสโตรเจนจากพืช เภสัชกร รุจน  สุทธิศรี คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย;

http://pharm.chulacac.th/surachai/misce/khao-2
14. อํ าพา เหลืองภิรมยและชุติมา  หาญวานิช   การศึกษาผลของสารสกัดหัวกวาวเครือตอนํ้ าหนักตัว อวัยวะสืบ

พันธตอมใตสมอง การหลั่งนํ้ านมและการฝงของตัวออนในหนูขาว; http://www.geoc
15. Anjira Assavanonda Korn back draft law on traditonal medicine; The Bangkok post newspaper

October 24,1998
16. Expert want new bill to passed soon; The Bangkok post newspaper newspaper October 19, 1988
17. Breast Enlarger & rejuvenator บริษัทสยามกวาวเครือจํ ากัด;

http://www.imall.com/stores/breastenlarger/index.html
18. Hormone herb cause for concern: Researcher call for registration; The Bangkok post newspaper

October 10, 1998
19. Kwaao Khreua to be barred from export; The Bangkok Post January 29, 1999

http://www.geocities.com/reinforest/9813/10/herb

http://pharm.chulacac.th/surachai/miscel/khao-01.htm
http://pharm.chulacac.th/surachai/misce/khao-05.htm
http://pharm.chulacac.th/surachai/misce/khao-2
http://www.imall.com/stores/breastenlarger/index.html
http://www.geocities.com/reinforest/9813/10/herb
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Financial projection
Project investment (in Baht)

Initial investment
1. Pre-operating expenses

Entity registration fee                                                                                        30,000
Copyright fee                                                                                               5,000,000
Copright maintenance fee                                                                           1,000,000

Total pre-operating expenses                                                                              6,030,000
2. Fixed assets

Land at Ratchaburi 2 acre                                                                           4,000,000
Factory                                                                                                         1,000,000
Production factory                                                                                        1,000,000
Raw material godown                                                                                     400,000
Finished goods godown                                                                              4,000,000
Office building                                                                                             3,000,000
Furniture & decoration                                                                                 1,000,000
Office equipment

-      Computer (19 units)                                                                        494,000
- Copied machine (2 unit)                                                                200,000
- Others                                                                                            200,000

       Vehicle (2 units)                                                                                           1,000,000
       Machinery                                                                                                  25,000,000
Total Fixed assets                                                                                             41,294,000
3. Working copital

Inventory                                                                                                      5,299,623
Accounts receivable                                                                                  21,227,955
Cash reserve                                                                                                4,732,400

Total working capital                                                                                          31,259,979

Total initial investment                                                                                        78,583,979

Equity (approx. 50%)                                                                                          40,000,000
Loan (approx. 50%)                                                                                    40,000,000
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Fixed asset plan

Cost
Item Initial year Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

Land at Kanjanaburi 2 acr 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
Factory 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Production factory 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Raw material kodang 0 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Finished goods kodang 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
Office building 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Furniture & decoration 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Office equipment
     -Computer (19 units) 0 494,000 494,000 494,000 494,000 494,000
     -Copied machine (2 units) 0 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
     -Others 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Machinery 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Vehicle 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Total fixed assets 4,000,000 41,194,000 41,194,000 41,194,000 41,194,000 41,194,000
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Proforma  Income  Statement

Income Statement (Bath)
Sales  through distribution
Sales  through  own  shops
Total  sales
Cost  of  goods  sold
   Gross  Profit
Other  income
Selling & admin. Exp.
   Administrative  exp.
   Selling  exp.
   Depreciation
   Amortization
Total  selling & admin.exp.
Interest  exp.
Other  expenses
Net  profit  before tax
Income  tax
   Net  profit  (loss)

Year 0
0
0
0
0
0

38,400

40,000
0
0
0

40,000
0
0

-1,600
-480

-1,120

Year 1
111,726,081
15,933,938

127,660,019
31,844,576
95,815,443

66,667

10,365,615
22,379,288
3,269,700

500,000
36,514,603
2,644,000
1,130,000

55,593,507
16,678,052
38,915,455

Year 2
156,416,513
22,307,513

178,724,026
44,582,406

134,141,620
469,456

  11,656,575
29,094,003
3,269,700

500,000
44,520,278
2,052,000
1,243,000

86,795,797
26,038,739
60,757,058

Year 3
218,983,118
31,230,518

250,213,636
62,415,369

187,798,267
2,150,977

14,229,416
34,393,624
3,269,700

500,000
52,392,741

0
1,367,300

136,189,204
40,856,761
95,332,443

Year 4
273,728,897
39,038,148

312,767,045
78,019,211

234,747,834
3,119,929

15,014,178
38,957,286
3,269,700

500,000
57,741,163

0
341,825

179,784,775
53,935,433

125,849,343

Year 5
342,161,122
48,797,685

390,958,807
97,524,014

293,434,793
6,776,934

17,028,887
44,258,387
3,269,695

500,000
65,056,969

0
1,504,030

233,650,727
70,095,218

163,555,509
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Proforma  Statement  of  Cash  Flow
Statement  of  Cash Flow(Bath)
Cash flow from operation
Net   income(loss)
(Increase) Decrease  in  current    assets
Change  in  A/R
Change  in  inventory
Change  in  other  current liabilities
Increase( Decrease) in current liabilities
Change  in  A/P
Change  in  other  current  liabilities
Add : Items not affecting working capital
-  Depreciation
-  Amortization
-  Other non-cash items
Net  cash flow from operation

Cash  flow  from  investing  activities
Investment
Property  and  equipment  (net)
Other  assets
Net  cash  flow  from  investing  activities

Cash  flow  from  financing  activities
Change in  bank overdraft  and loan  from bank
Change  in  short-term  loan
Change  in  current  portion  of  long-term loan
Change  in  long-term  debt
Change in  other  L-t liabilities
Issuance  of  common  stock
Payment  of  dividend
Change  in  appropriated  legal    reserve
Net  cash  flow  from  financing  activities

Change  in  cash
Beginning  cash  balance
Ending  cash  balance

Year 0

-1,120
0
0
0

-5,000,000
0
0
0
0
0
0
0

-5,001,120

0
-4,000,000

0
-4,000,000

0
0
0
0
0

10,000,000
0
0

10,000,000

998,880
0

998,880

Year 1

38,915,455
0

-50,276,736
-5,299,623
4,810,000

0
1,148,403

755,000
0

3,269,700
500,000

0
-6,177,802

0
-37,194,000
-5,586,925

-42,780,925

0
0

300,000
26,100,000

0
30,000,000

0
0

56,400,000

7,441,273
998,880

8,440,153

Year 2

60,757,058
0

-4,990,432
-2,725,210

-810,000
0

2,335,086
1,135,000

0
3,269,700

500,000
0

59,471,203

0
0

25,092
25,092

0
0

-300,000
-26,100,000

0
0

-4,000,000
3,037,853

-27,362,147

32,134,147
8,440,153

40,574,300

Year 3

95,332,443
0

-25,026,642
-3,626,036

-800,000
0

1,580,968
756,000

0
3,269,700

500,000
0

71,986,433

0
0

-25,092
-25,092

0
0
0
0
0

-16,000,000
962,147

-15,037,835

56,923,488
40,574,300
97,497,789

Year 4

125,849,343
0

-10,949,156
-1,352,333

-700,000
0

9,284,838
8,379,000

0
3,269,700

500,000
0

134,281,392

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-20,000,000
0

-20,000,000

114,281,392
97,497,789

211,779,180

Year 5

163,555,509
0

-22,810,741
-3,250,800

-300,000
0

12,028,086
2,756,250

0
3,269,695

500,000
0

155,747,998

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-20,000,000
0

-20,000,000

135,747,998
211,779,180
347,527,178

Cash  flow  to  debtors                                 0         26,400,000    - 26,400,000                     0                          0                        0
Cash  flow  to  shareholders                           -9,001,120         -5,617,413      36,233,762      73,303,680         134,671,625     156,146,972
Terminal  Value  (assume  no  growth – year 5  onwards)                                                                                                          379,746,835
Total  cash  flow  to  shareholders                  -9,001,120         -5,015,547      28,558,333     52,176,112           85,586,252      304,080,538

              (NPV)         456,711,568
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