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บทสรุปสํ าหรับผูบริหาร

ภายใตภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในชวงเวลาที่ผานมา  ธุรกิจผลิตภัณฑสมุนไพรไทยกลับเปนธุรกิจที่มี
การเตบิโตสวนกระแสโดยมีอัตราการเจริญเติบโตไมต่ํ ากวา 20-30%  ตอป  โดยมีมูลคาตลาดประมาณ
30,000 ลานบาท  ซึง่เกิดจากกระแสความนิยมของผูบริโภคที่หันกลับไปใชผลิตภัณฑธรรมชาติแทนสารเคมี
สํ าหรบัผลิตภณัฑเครื่องสํ าอางสารสกัดธรรมชาติมีมูลคาตลาดประมาณ 2,000 ลานบาท  จากการวิเคราะห
พลงัผลกัดนัตาง ๆ  ที่สงผลตอระดับความรุนแรงของการแขงขันในอุตสาหกรรมและศักยภาพในการทํ ากํ าไรใน
อนาคต  พบวาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพรยังมีศักยภาพในการทํ ากํ าไรที่ดี เนื่องจากสภาวะการแขงขันใน
ปจจบัุนไมรุนแรงมาก ทั้งอํ านาจตอรองของผูผลิตและผูซื้ออยูในระดับที่ไมสูงนัก และสภาพแวดลอมเอ้ืออํ าน
วนตอการน ําเขาไปของคูแขงในลักษณะอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดยอม  ซึ่งหากสามารถสรางความ
แตกตางใหแกผลิตภัณฑในสายตาของผูบริโภคไดชัดเจนและสรางความภักดีในตราสินคาไดอยางตอเนื่อง ก็
จะเปนการรักษาศักยภาพในการทํ ากํ าไรในระยะยาว

บริษัท กรีนฮารท จํ ากัด  เปนบริษทัผูจัดจํ าหนายผลิตภัณฑธรรมชาติ  โดยมีสวนผสมของสมุนไพรไทย
ชนดิตางๆ ภายใตแนวคิดของรานที่จํ าหนายผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ วิสัยทัศนของบริษัท คือ
การเปนผูน ําในดานการนํ าเสนอผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงสูสังคมไทยดวยรูปแบบที่ทันสมัย และมี
พนัธกจิหลกั ในการนํ าเสนอผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีคุณคาตอสุขภาพและเหมาะสมกับวิถีชีวิตปจจุบัน  เพื่อตอบ
สนองความตองการและสรางความพอใจใหแกผูบริโภค รวมทั้งสามารถสรางความมั่งคั่งในระดับที่ทํ าใหผูถือ
หุนพอใจ และชวยสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรไทยใหแพรหลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย  โดยบริษัทจะใชกล
ยทุธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) ในการแขงขันกับผูประกอบการรายยอยอื่นๆ โดยจะใช
การสรางความแตกตางในดานคุณภาพและความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ  รวมทั้งการสรางภาพพจนของสิน
คาทีเ่หนอืคูแขงและบริการที่แตกตาง  เปนเครื่องมือในการสรางความภักดีในตราสินคา  ซึ่งจะชวยใหบริษัท
สามารถตัง้ราคาในระดับที่สูงกวาคูแขง เพื่อสรางกํ าไรใหกับบริษัทฯไดในระยะยาว

สํ าหรบัในดานการดํ าเนินงานบริษัทมีจุดแข็งในดานคุณภาพของผลิตภัณฑซึ่งผานการวิจัยและพัฒนา
จากทางบรษิทั และผานการรับรองจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย  โดยบรษิัทจะเปนผูควบคุมการผลิตโดย
เลอืกโรงงานทีไ่ดมาตรฐาน GMP เปนผูผลิต  นอกจากนี้คัดเลือกผลิตภัณฑที่มีคุณภาพนาเชื่อถือจากแหลง
ผลิตทีม่คุีณภาพสงู เชน  โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ใหเปนผูผลิตหนึ่งในหลายรายของ
บริษัท



ในสวนของดานการตลาด บริษัทตองการเจาะกลุมเปาหมายที่เปนผูหวงใยสุขภาพ  โดยใชกลยุทธการ
สรางตราสนิคากรีนฮารทใหเปนตราสินคาในใจของกลุมเปาหมายและเปนผูนํ าในกลุมธุรกิจผลิตภัณฑสมุนไพร
ขนาดยอม  โดยใชกลยุทธในดานการสื่อสารและสงเสริมการขายที่เหมาะสมกับวิถีการดํ าเนินชีวิตของกลุมเปา
หมายเพือ่สรางความภักดีในตราสินคา  สํ าหรับการจัดจํ าหนายสินคาจะผานชองทางหลักคือ  รานคาของ
บริษทัและเคานเตอรจํ าหนายในหางสรรพสินคารวมทั้งการบริการจัดสงสินคา (Delivery) และมีการรับประกัน
คุณภาพสนิคา เพื่อมุงสรางความพอใจสูงสุดใหแกลูกคา

สํ าหรบัความเปนไปไดของแผนธุรกิจนี้ หากอัตราการขยายตัวธุรกิจผลิตภัณฑสมุนไพรเปนไปตามที่
คาดการณ  กจิการจะสามารถสรางผลตอบแทนขั้นตํ่ าใหผูลงทุนในอัตรา 20% ตอป  และมี ROIC เฉลี่ย 61%
ตอป  โดยกจิการนี้จะสามารถสรางมูลคาตลาดเพิ่มจากอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่ าที่ผูลงทุนตองการ (Market
Value Added) เปนมลูคาประมาณ 2.4 ลานบาท



I  สวนนํ า

บรษิัทและแนวคิดในการจัดต้ัง
บริษทั กรีนฮารท จํ ากัด  เปนบริษัทผูจัดจํ าหนายผลิตภัณฑธรรมชาติ โดยมีสวนผสมของสมุนไพรชนิด

ตาง ๆ ภายใตแนวคิดของรานที่จํ าหนายผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพสํ าหรับผูบริโภคในเมืองที่
ตองการทางเลือกในการใชชีวิตใกลชิดธรรมชาติมากขึ้น โดยบริษัทไดสรรหาผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีคุณภาพ
เหมาะส ําหรบัน ํามาใชไดทุกวัน เชน เครื่องสํ าอางที่มีสวนผสมสมุนไพร  เครื่องดื่มสมุนไพร ในรูปแบบที่หลาก
หลาย ซึง่เปนผลติภณัฑที่มีมาตรฐานนาเชื่อถือ สะดวกตอการใชงานและมีบรรจุภัณฑที่ทันสมัยเหมาะกับการ
ใชในชีวิตประจํ าวัน

วสิยัทัศน (Vision)
ผูน ําในดานการนํ าเสนอผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีคุณภาพสูสังคมไทยดวยรูปแบบที่ทันสมัย

พนัธกิจ (Mission)
1. มุงน ําเสนอผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีคุณคาตอสุขภาพและเหมาะสมกับวิถีชีวิตปจจุบันเพื่อตอบ

สนองความตองการและสรางความพอใจใหแกผูบริโภค
2. สรางความมั่งคั่งในระดับที่ผูถือหุนพอใจ (Shareholder Wealth)
3. สงเสรมิผลิตภัณฑสมุนไพรไทยใหแพรหลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย

เปาหมายองคกร (Goal)
เปามายระยะสั้น (ป 2545-2546)

1. สรางใหผลิตภัณฑและตราสินคาเปนที่รูจักแกกลุมเปาหมายไมต่ํ ากวา 20%
2. มอัีตราการเติบโตของยอดขายมากกวา 20% ตอป โดยไมต่ํ ากวาอัตราการเติบโตของตลาดรวม
3. สรางผลตอบแทนใหแกผูลงทุนในอัตรา 20%  ตอป

เปาหมายระยะยาว
1. สรางตราสนิคาใหเปนที่จดจํ า และเปนผูนํ าในกลุมผูประกอบการรายยอย
2. รักษาอัตราการเติบโตของยอดขายไมต่ํ ากวาอัตราการเติบโตของตลาดรวม
3. รักษาอตัราผลตอบแทนใหแกผูลงทุนไมต่ํ ากวา 20% ตอป



สนิคาและบริการ
ผลิตภณัฑทีบ่ริษทัจํ าหนายทุกชนิดเปนผลิตภัณฑที่ใชสวนผสมจากพืชพรรณธรรมชาติ โดยคัดเลือก

พชืสมนุไพรไทยที่มีประโยชนตอสุขภาพมาใชทดแทนสารเคมี  และเปนการนํ าภูมิปญญาไทยในอดีตมา
ประยกุตใหเขากับการใชในชีวิตประจํ าวัน  โดยผูบริโภคสามารถใชผลิตภัณฑเหลานี้  ซึ่งใชสวนผสมจากสาร
สกดัจากธรรมชาติแทนสารเคมีไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการใชงานที่แตกตางจากผลิตภัณฑทั่วไป
ในทองตลาด  โดยผลิตภัณฑที่บริษัทจัดจํ าหนายไดแก แชมพูและครีมนวดสมุนไพร สบูสมุนไพร ผลิตภัณฑ
บํ ารุงผวิสมุนไพร  และชาชงสมุนไพร จัดจํ าหนายภายใตตรา “Green  Heart”



II  สภาพตลาดของสินคา

โครงสรางอุตสาหกรรม

แนวโนมการเจริญเติบโตของตลาดผลิตภัณฑสมุนไพร
การแพทยแผนไทยและการใชสมุนไพรในธุรกิจตาง ๆ ในลักษณะของ ยา อาหารเสริมสุขภาพ เครื่อง

สํ าอางสมนุไพร นวดและอบตัวดวยสมุนไพร ไปจนถึงการรับประทานชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีการพัฒนาอยาง
รวดเรว็ ซึง่ธรุกจิทีเ่กีย่วของกับสมุนไพรเหลานี้ เปนธุรกิจที่สามารถสรางรายไดอยางมหาศาล อีกทั้งยังเปน
ธรุกจิทีต่ลาดยังเปดกวางในการเขามาลงทุน และมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก  ทัง้นีจ้ะเหน็ไดจากการที่ตลาดผลิต
ภัณฑสมนุไพรในประเทศขยายตัวปละไมต่ํ ากวารอยละ 20 –30 เนื่องจากความนิยมในการบริโภคและใช
สมนุไพรไทย คาดวามูลคาตลาดรวมในประเทศของผลิตภัณฑสมุนไพรในป 2544  จะมีมูลคาสูงถึงเกือบ
30,000 ลานบาท1  และมอัีตราการขยายตัวไมต่ํ ากวารอยละ 30 มูลคาตลาดรวมผลิตภัณฑสมุนไพรในประเทศ
เตบิโตในลกัษณะกาวกระโดด เนื่องจากความนิยมผลิตภัณฑสมุนไพรเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง เพราะสอดรับกับ
กระแสนยิมผลติภณัฑอิงธรรมชาติที่เปนกระแสที่กํ าลังมาแรง ซึ่งนับวาเปนการขยายตัวที่สวนทางกับภาวะ
เศรษฐกจิทีย่งัคงซบเซา ทั้งนี้เนื่องจากมีปจจัยสนับสนุน ดังนี้

1. กระแสนิยมสินคาอุปโภคและบริโภคที่ใกลเคียงกับธรรมชาติ ผูบริโภคเริ่มหันไปใชสินคาอุปโภคที่
เปนผลติภณัฑธรรมชาติ เนื่องจากมีความเชื่อวาสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากการบริโภคอาหารที่การปน
เปอน หรือตกคางของสารเคมีอันเนื่องมาจากการผลิต รวมทั้งอันตรายจากผลขางเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได

2. กระแสการแพทยทางเลือก  ปจจุบันผูบริโภคเริ่มสนใจทางเลือกใหม ๆ นอกจากการรักษาโดยการ
แพทยแผนปจจบัุน เนื่องจากเริ่มวิตกในปญหาการใชยาแผนปจจุบันซึ่งสวนใหญเปนสารเคมีประเภทตาง ๆ ที่
นาจะมผีลขางเคยีงกับคนไข  รวมทั้งการใชเคมีบํ าบัดในการรักษาโรคบางโรคโดยเฉพาะมะเร็ง  ดังนั้นคนไขเร่ิม
หนัไปหาแพทยทางเลือกมากขึ้น  ทํ าใหความนิยมในการใชยาสมุนไพรเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว

3. กระแสการบรโิภคอาหารที่มีคุณประโยชนเพื่อเปนการปองการการเกิดโรค เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกจิทีซ่บเซาทํ าใหผูบริโภคตองการประหยัดคาใชจาย และยังมีการคนพบวาการบริโภคอยางผิดๆ เปนบอ
เกดิของโรคตาง ๆ โดยเฉพาะโรคที่ไมไดเกิดจากเชื้อโรค เชน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง เปนตน ซึ่งโรคเหลานี้สวน
ใหญเปนโรคเรือ้รังและเสียคาใชจายในการรักษาสูงมาก  ดังนั้นการบริโภคอาหารโดยคํ านึงถึงคุณประโยชนจึง
เปนแนวทางที่จะปองกันการเกิดโรคได

1 ทีม่า : ผลิตภณัฑสมุนไพร : ภูมิปญญาไทย… กูภัยเศรษฐกิจ, กระแสทรรศน ปที่ 7 ฉบับที่ 1113 วันที่ 11
กนัยายน  2544



4. การวจิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตร  ทํ าใหในปจจุบันมีงานวิจัยหลายชิ้นอธิบายถึงคุณประโยชน
นานปัการของสมนุไพร ซึ่งทํ าใหผูบริโภคสมัยใหมยอมรับผลิตภัณฑสมุนไพรตาง ๆ มากยิ่งขึ้น เปนผลใหลูทาง
ในการลงทนุผลติผลติภณัฑสมุนไพรตาง ๆ แจมใสมากขึ้นดวย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่เปนความ
พยายามของนกัวทิยาศาสตรที่จะสกัดสารออกฤทธิ์ หรือสารที่มีคุณประโยชนออกมาจากสมุนไพร  ทํ าใหเกิด
การพฒันาสนิคาผลติภัณฑหลากหลายประเภทออกมาตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมายเฉพาะ
กลุม

นอกจากนีผ้ลิตภณัฑสมุนไพรยังไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณ
สุขวางยทุธศาสตรการพัฒนาสมุนไพรอยางครบวงจร และประกาศนโยบายเพื่อดํ าเนินการเชิงรุกวางยุทธ
ศาสตรในการพัฒนาสมุนไพรไทยใหเปนผลิตภัณฑเศรษฐกิจของชาติ โดยมั่นใจผลิตภัณฑสมุนไพรไทยจะได
รับการยอมรบัจากตางประเทศ เพียงแตจะตองเพิ่มคุณภาพและหาความตองการที่แทจริงของตลาดโลกใหได

ในสวนของกรมวทิยาศาสตรการแพทยอยูระหวางยกระดับสถาบันวิจัยสมุนไพร ใหเปนสถาบัน
สมนุไพรแหงชาติ เพื่อใหเปนศูนยกลางในการพัฒนา  ตรวจสอบ  และควบคุมคุณภาพสมุนไพรของประเทศ
ขณะเดยีวกนัเตรยีมออกเครื่องรับรองคุณภาพสมุนไพรที่ผานเกณฑตามมาตรฐาน โดยในเบื้องตนนี้จะเนนผลิต
ภัณฑสมนุไพรจากขมิ้นชันของไทย ซึ่งจัดวามีคุณภาพดีที่สุดในโลก ในป 2545 จะพัฒนาอีก 10-15 ตัว ทั้งนี้
หากไทยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรเจาะเขาตลาดโลกไดก็จะสามารถสรางรายไดเขาประเทศไดอีกเปน
จ ํานวนมาก

คาดวาผลติภณัฑสมุนไพรยังมีแนวโนมที่แจมใส โดยเฉพาะผลิตภัณฑสมุนไพรที่พึ่งพิงตลาดใน
ประเทศเปนหลกั  ไมวาจะเปนยาสมุนไพร อาหารเสริมสุขภาพจากสมุนไพร เครื่องสํ าอางจากสมุนไพร และ
เครือ่งดืม่จากสมุนไพร แตผลิตภัณฑที่จะยังเติบโตตอไปไดนั้นมีเงื่อนไขวาราคาจะตองอยูในเกณฑที่ผูบริโภค
ยอมรับได และผูบริโภคมีความเชื่อถือในมาตรฐานการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑสมุนไพร ดังนั้นแนว
โนมผลิตภณัฑสมุนไพรที่มีอนาคตแจมใสนั้นนาจะเปนผลิตภัณฑสมุนไพรที่ผลิตในประเทศที่มีการรับรองมาตร
ฐานจากหนวยงานของทางราชการ สวนผลิตภัณฑสมุนไพรที่นํ าเขา ซึ่งมีแนวโนมวาราคาจะอยูในเกณฑสูงกวา
ผลิตภณัฑสมนุไพรที่ผลิตในประเทศนาจะมีปญหาในเรื่องการผลักดันยอดขาย เนื่องจากผูบริโภคยังเนนใน
เร่ืองประหยัดคาใชจายในชวงภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัว

อยางไรตามปจจัยหนุนที่สํ าคัญ คือ นโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมการผลิตสมุนไพรในเชิงพาณิชย และ
สงเสรมิใหมกีารใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ รวมทั้งการบรรจุยาสมุนไพรบางประเภทเขาไปอยูในบัญชี
ยาหลกั  ตลอดจนการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ในเรื่องผลิตภัณฑสมุนไพรใหกับผูบริโภค ทํ าใหการใชผลิต
ภัณฑสมนุไพรเริ่มเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายมากขึ้น2

2 ที่มา : ผลิตภัณฑสมุนไพร : ภูมิปญญาไทย..กูภัยเศรษฐกิจ,กระแสทรรศน ปที่ 7 ฉบับที่ 1113 วันที่ 11 กันยายน 2544



แนวโนมการแขงขันในตลาดเวชสํ าอางสมุนไพร
สํ าหรบัอุตสาหกรรมเครื่องสํ าอางแลวตลาดเวชสํ าอางที่ใชสมุนไพรหลากหลายชนิดเปนวัตถุดิบกํ าลัง

ไดรับความนยิมอยางมาก เนื่องจากตอบรับกับกระแสอิงธรรมชาติ โดยที่ไทยมีความไดเปรียบในแงของความ
หลากหลายและความอุดมสมบูรณของวัตถุดิบประเภทสมุนไพรที่สามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑเวชสํ าอาง
นานาชนดิ  ซึง่ผูประกอบการของไทยตองเรงยกระดับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑเวชสํ าอาง
ในประเทศ โดยมีโอกาสที่จะขยายตลาดทั้งในและตางประเทศอยางมาก

ตลาดเวชส ําอางหรือเครื่องสํ าอางสารสกัดธรรมชาติมีมูลคาตลาดสูงถึง 2,000 ลานบาทตอป และมี
อัตราการขยายตวัสูงถึงรอยละ 30 ตอป โดยตลาดเครื่องสํ าอางจากสมุนไพรแบงออกเปนกลุมยี่หอตางประเทศ
และกลุมทีผ่ลิตในประเทศ ปจจุบันผูผลิตเวชสํ าอางของไทยเริ่มรุกตลาดตางประเทศมากยิ่งขึ้น โดยการเนนไป
ทีก่ารใชสวนผสมทางการตลาด 2 P คือ Product และ Place ในการเพิ่มสูตรผสมสมุนไพรใหม ๆ โดยผสม
ผสานวตัถดิุบทัง้ในประเทศและนํ าเขาจากตางประเทศ การพลิกแพลงสวนผสมใหมๆ ในเครื่องสํ าอางเปนแนว
ทางการแกปญหาการไมรูจักสมุนไพรไทย ซึ่งหลายรายการปลูกไดเฉพาะในประเทศเทานั้น เชน อัญชัญ  ฟา
ทลายโจร  ขมิน้  ไพล  ประคํ าดีควาย เปนตน  มาผสมกับสมุนไพรนํ าเขาอยางเชน ทีทรี ออย อีฟวินิ่งพริมโรส
เปนตน  รวมถงึน ําสมนุไพรชื่อไทยที่รูจักกันในสากลอยางวานหางจรเขและมะกรูด ซึ่งนอกจากจะทํ าใหลูกคา
ในตางประเทศรูจักแบรนดสินคางายขึ้นแลว ยังเปนการยกระดับมาตรฐานเครื่องสํ าอางสมุนไพรไทยใหสูงขึ้น
และเปนทีย่อมรับในวงกวางและการสรางชองทางจํ าหนายโดยผานบริษัทจัดจํ าหนายเครื่องสํ าอางในแตละ
ประเทศ นอกจากนีย้งัมีการเจรจาหาคูคาใหม ๆ จากการเปดตัวในงานแสดงสินคานานาชาติ ตลาดตาง
ประเทศทีน่าสนใจในเบื้องตนจะเปนตลาดในเอเชีย ไดแก ญ่ีปุน  ฮองกง  อินเดีย  สิงคโปร และประเทศในยาน
ตะวนัออกกลาง  สวนเปาหมายการขยายตลาดเวชสํ าอางของไทยในระยะตอไปไดแก  แอฟริกาใต  สหรัฐฯ
และยโุรป  ซึง่ผูบริโภคเครื่องสํ าอางในตลาดเหลานี้มีความนิยมสินคาเวชสํ าอางเชนกัน นอกจากนี้การ
พจิารณาแผนการลงทนุรวมกับตัวแทนจํ าหนายในประเทศที่มีศักยภาพและสามารถสรางแบรนดสินคาใหติด
ตลาด  และแขงขนัไดในธุรกิจเครื่องสํ าอางเต็มตัวก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจในการขยายตลาดเวชสํ าอาง
ของไทย3

3 ทีม่า : สมนุไพรไทย , อนาคตสดใส..ในป 2000, กระแสทรรศน ปที่ 5 ฉบับที่ 769 วันที่ 27 ธันวาคม 2542



อุปสรรคในการขยายตัวของอุตสาหกรรม
แมวาในปจจุบันตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรจะขยายตัวอยางกวางขวางทั้งตลาดในประเทศและ

ตลาดตางประเทศ แตก็ยังมีปญหามากมายที่เปนอุปสรรคหรือเปนขอจํ ากัดในการขยายตัวของผลิตภัณฑ
สมนุไพร ซึง่ถาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของรวมมือกันผลักดันมาตรการตาง ๆ เพื่อขจัดอุปสรรคที่มีอยู
คาดวาอนาคตของผลิตภัณฑสมุนไพรจะแจมใสกวาที่เปนอยูในปจจุบัน มาตรการที่ตองเรงสงเสริมเพื่อผลักดัน
ใหผลิตภัณฑสมุนไพรมีอนาคตแจมใส มีดังนี้
1. มาตรการในดานการผลิต

แนวทางการพฒันาผลิตภัณฑสมุนไพรในอนาคตตองเนนสงเสริมการผลิตสมุนไพรเชิงพาณิชย แนว
ทางการพฒันาสมนุไพรนั้นแบงออกเปน 2 กลุมคือ การสงเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อใชบริโภคในครัวเรือน และ
การปลกูสมนุไพรเชิงพาณิชยเพื่อปอนโรงงานแปรรูป ซึ่งโรงงานแปรรูปสมุนไพรนั้นแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
ผลิตภณัฑทีใ่ชสมุนไพรเปนวัตถุดิบ เชน อาหาร  เครื่องสํ าอาง  เครื่องดื่ม เปนตน  และโรงงานผลิตยาสมุนไพร
ในสวนของการผลิตสมุนไพรเพื่อปอนโรงงานผลิตยาสมุนไพรตองมีการควบคุมคุณภาพที่เขมงวด ต้ังแตวิธีการ
ปลูกทีดี่ ไดสารสํ าคัญหรือสารออกฤทธิ์ในปริมาณที่ตองการ มีการจัดการที่ดีต้ังแตการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
การจดัเกบ็ทีส่ะอาด ไมมีการปนเปอนโดยเฉพาะการปนเปอนจากเชื้อรา ซึ่งเกษตรกรที่จะปลูกสมุนไพรในเชิง
พาณชิยตองเริ่มศึกษาในเรื่องการควบคุมคุณภาพ แหลงรับซื้อ และราคาที่รับซื้อ ปจจุบันการปลูกสมุนไพรใน
เชงิพาณิชยยังตองพึ่งพิงพอคาคนกลางในการรวบรวมเพื่อสงใหกับโรงงานแปรรูปสมุนไพร เนื่องจากโรงงานจะ
ไมรับซือ้จากชาวบานชนิดใดชนิดหนึ่งโดยตรง ซึ่งการจัดตั้งสหกรณสมุนไพรจะชวยแกปญหาในสวนนี้ไดอยาง
มาก และเปนการสงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกสมุนไพรในเชิงพาณิชยมากขึ้น โดยมีการพัฒนาและควบคุม
การผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพของสมุนไพร3

2. มาตรการดานการตลาดในประเทศ
ปจจบัุนรัฐบาลมีการสงเสริมใหเกษตรกรหรือกลุมแมบานเกษตรกรรวมตัวกัน เพื่อทํ าการผลิตผลิต

ภัณฑสมนุไพรโดยอาศัยวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่งธุรกิจผลิตภัณฑสมุนไพรนับเปนที่ธุรกิจจะสามารถชวย
เสริมรายไดใหกับเกษตรกรในยามที่ภาคเกษตรกรรมมีปญหาไดเปนอยางดี เนื่องจากราคาสินคาเกษตรโดย
สวนใหญมแีนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2542 ทํ าใหรายไดของเกษตรกรจากการประกอบอาชีพการ
เกษตรลดลง และแมในยามที่เศรษฐกิจอยูในภาวะปกติหรือเศรษฐกิจมีความรุงเรืองดวยแลว ธุรกิจผลิตภัณฑ
สมนุไพรกจ็ะยิง่สรางรายไดเพิ่มแกเกษตรกรไดอยางเปนกอบเปนกํ าสรางความมั่นคงแกฐานะครัวเรือน
เกษตรกรและประเทศชาติไดเปนอยางดีทีเดียว นอกจากนี้ธุรกิจผลิตภัณฑสมุนไพรยังเปนธุรกิจที่ชวยสราง

                                                          
3 ที่มา : สมุนไพรไทย,อนาคตสดใส…ในป 2000,กระแสทรรศน ปที่ 5 ฉบับที่ 769 วันที่ 27 ธันวาคม 2542



เสริมการจางงานในชนบท ซึ่งเทากับเปนการชวยแรงงานที่ออกจากภาคอุตสาหกรรมและบริการแลวกลับสู
ชนบทเนือ่งจากมีการลดและปลดแรงงานในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ4

สภาวะการแขงขัน
จากอตัราการขยายตัวอยางตอเนื่องของความตองการในประเทศที่มีตอผลิตภัณฑที่มีสวนผสมจาก

สมนุไพร และกระแสความนิยมในผลิตภัณฑธรรมชาติ  ทํ าใหมีผูผลิตรายยอยจํ านวนมากพยายามจะเขามา
แยงสวนแบงตลาด ซึ่งสามารถวิเคราะหคูแขงที่สํ าคัญไดดังนี้

คูแขงทางตรง
ไดแกผูทีป่ระกอบธุรกิจรายยอย ที่จํ าหนายผลิตภัณฑจากธรรมชาติหรือจากสมุนไพรไดแก

1. กรีนฉัตร (Green  Chart)
เปนผูผลิตและจัดจํ าหนายเครื่องสํ าอางที่มีสวนผสมของสมุนไพร ไดแก  สบูสมุนไพร  แชมพูสมุนไพร

ครีมบํ ารุงผิว  ผงขดัผวิสมนุไพร  โดยเนนความหลากหลายของสินคา  สินคาที่บริษัทผลิตเองอยูในระดับมาตร
ฐาน  ไดรับการรับรองจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  การตั้งราคาในระดับสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑประเภท
เดยีวกนัทีจ่ ําหนายอยูในทองตลาด  ปจจุบันสินคามีจํ าหนายในรานผลิตภัณฑธรรมชาติหลายแหงและมี
จ ําหนายในรานของตนชื่อ  The  Herb  Shop ต้ังอยูบริเวณชั้นพลาซาชั้นใตดินของเซ็นทรัลลาดพราว ซึ่ง
จ ําหนายสนิคาของบริษัทเปนหลักและรับผลิตภัณฑสมุนไพรยี่หออ่ืนมาจํ าหนายดวย
2. สมนุไพรสุภาภรณ

เปนผูผลิตทีป่ระสบความสํ าเร็จจากผงสมุนไพรขัดผิว และกํ าลังขยายตลาดมายังตลาดเครื่องสํ าอาง
สมนุไพร ไดแก ผลิตภัณฑประเภทสบู แชมพูสมุนไพร ครีมถนอมผิว ปจจุบันมีผลิตภัณฑประมาณ 10 ชนิด
ราคาปานกลาง ใชชองทางการจัดจํ าหนายผานซูเปอรมารเก็ต เปนหลัก
3. ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรรายยอย

นอกจากนี้  ในตลาดผลติภณัฑสมุนไพรยังมีผูผลิตภาคเอกชนอีกหลายรายที่ขยายตลาดมายังผลิต
ภัณฑสมนุไพรประเภทเครื่องสํ าอาง เชน วานไทย นิ่มพร  ดร.กรีน  ตรีสยาม  Herb Various โดยสวนมากผู
ผลิตแตละรายจะจํ าหนายผลิตภัณฑเพียงสายผลิตภัณฑเดียว  เชน นิม่พร และวานไทยจํ าหนายเฉพาะแชมพู
ดร.กรีนเนนผลติภัณฑชาสมุนไพร  ราคาของผลิตภัณฑในกลุมนี้จะอยูในระดับปานกลางถึงสูง  และกลยุทธ
การแขงขันจะใชกลยุทธมุงเฉพาะกลุม (Focus Strategy)

                                                          
4 ที่มา : ผลิตภัณฑสมุนไพร : ภูมิปญญาไทย…กูภัยเศรษฐกิจ, กระแสทรรศน ปที่ 7 ฉบับที่ 1113 วันที่ 11 กันยายน 2544



กลุมแมบานเกษตรกรและชุมชนทองถิ่น
จากการเกดิวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา  ทางภาครฐับาลไดพยายามสงเสริมใหชุมชน

ทองถิน่สามารถพึง่ตนเองได  โดยเปนผลิตภัณฑที่สามารถผลิตจากวัตถุดิบที่มีในชุมชนนั้นๆ เพื่อสรางรายได
และเลีย้งตนเอง โดยเฉพาะโครงการ “หนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตํ าบล” ทํ าใหมีสินคาจํ านวนมากโดยเฉพาะผลิต
ภัณฑจากธรรมชาตทิี่สามารถหาไดทองถิ่น เชน แชมพูสมุนไพร  สบูสมุนไพร และชาชนิดตาง ๆ ออกสูตลาด
โดยมรีะดบัราคาคอนขางหลากหลายแตจัดอยูในระดับคอนขางตํ่ าเมื่อเทียบกับราคาของสินคาประเภทเดียว
กนัทีจ่ ําหนายอยูในทองตลาด  อยางไรก็ตามผลิตภัณฑของกลุมชุมชนเหลานี้ยังไมมีความแข็งแกรงดานตรา
สินคา และหาซื้อไดยาก



คูแขงทางออม
นอกจากผูประกอบธุรกิจที่ผลิตสินคาจากสมุนไพรธรรมชาติดังไดกลาวมาแลว ในดานสินคาอุปโภค

ทัว่ไปยงัมีสินคาที่สามารถใชทดแทนได  ไดแกผูที่ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑชํ าระลางรางกาย  แชมพูสระผม
ยาสฟีน สบู  ทัว่ ๆ ไป  ซึ่งสามารถใชทดแทนผลิตภัณฑสมุนไพรได  โดยในตลาดผลิตภัณฑชํ าระลางรางกายจะ
มมีลูคาตลาดในประเทศในป 2543  ดังนี้คือ

รูปที่ 2-1  มลูคาตลาดผลิตภัณฑชํ าระลางรางกาย

ผูน ําตลาดไดแกผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภครายใหญจากตางประเทศ  เชน คอลเกต ปาลมโอลีฟ  ยูนิลี
เวอร  พแีอนดจี  โดยกลยุทธการแขงขันของคูแขงทางออมเหลานี้จะแขงขันในตลาดระดับกวาง (Mass
Market) และใชความเปนผูนํ าดานตนทุน

มูลคาตลาดผลติภณัฑชําระลางรางกายป 2543 
(ลานบาท)

4,498

3,184

4,919 แชมพสูระผม

ยาสฟีน

สบู



การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
ในการพจิารณาความนาสนใจในการลงทุนของอุตสาหกรรมนี้  ไดคํ านึงถึงศักยภาพในการทํ ากํ าไรใน

อนาคต  ซึง่ถกูก ําหนดโดยระดับความรุนแรงในการแขงขันในอุตสาหกรรม  ซึ่งแรงกดดันในการแขงขันนั้นถูก
ก ําหนดดวยพลังผลักดันการแขงขัน  (Competitive Forces)  5 ประการคือ



1. แรงผลกัดันจากนกัลงทุนรายใหมที่มีศักยภาพที่จะเขามาลงทุนในอุตสาหกรรม (Potential
Competitor)

1.1 อุปสรรคดานตนทุน
1.1.1 การประหยดัอนัเนื่องมาจากขนาด (Economy of Scale)   เนื่องจากภายในอุตสาหกรรมผลิต

ภัณฑสมนุไพร  ขนาดการผลิตอยูในระดับเล็กถึงระดับปานกลาง  ความไดเปรียบดานตนทุน
ตอหนวยของสนิคาจึงอยูในระดับต่ํ า ทํ าใหเปนการงายที่นักลงทุนรายใหมจะเขามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมและเพิ่มความรุนแรงของการแขงขันในอนาคต

1.1.2 การรวมตวัในแนวตั้ง (Vertical  Integration) ในอุตสาหกรรมนี้มีการรวมตัวในแนวตั้งคอนขาง
ต่ํ า  เนือ่งจากผูประกอบการสวนใหญขาดทรัพยากรที่เพียงพอในการที่จะเขาไปครองครองกิจ
การในแนวตั้ง

1.1.3 การประหยดัอันเนื่องจากประสบการณที่สะสม (Learning  Curve Effect) ผูประกอบการที่อยู
ในอตุสาหกรรมนีม้านานจะไดเปรียบในดานความชํ านาญเกี่ยวกับตัวยาสมุนไพร ทั้งในดาน
สรรพคณุ  สูตรในการผลิต  การจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งคอนขางยากตอการที่คูแขงรายใหมจะ
สามารถตามไดทัน

1.2 อุปสรรคดานภาพพจนและความภักดีของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑ (Brand Loyalty) สํ าหรับใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร  ระดับความภักดีของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑต่ํ า  เนื่องมาจากมีผลิตภัณฑที่
หลากหลายอยูในตลาดและมีคาใชจายในการเปลี่ยนตราสินคา (Switching Cost) ที่คอนขางตํ่ า ทํ าใหการเขา
มาของคูแขงรายใหมทํ าไดงาย

1.3 อุปสรรคดานเงนิทุน   ในดานการลงทุนเพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม  มีการลงทุนดานเครื่อง
จกัรส ําหรบัผลิตสินคาคอนขางสูง และกระบวนการผลิตควรไดมาตรฐานตามขอกํ าหนดของกระทรวงสาธารณ
สุขในเรื่องมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP:Good Manufacturing Process) จึงเปนอุปสรรคตอการเขาของคูแขง
ในระดบัอุตสาหกรรมที่ตองอาศัยเวลาและการลงทุนเพื่อสรางมาตรฐานดังกลาว  อยางไรก็ตามหากเปนการ
ผลิตในระดบัครัวเรือนจะใชการลงทุนตอและไมถูกควบคุมโดยขอกํ าหนดดังกลาว จึงสงผลใหคูแขงรายยอยๆ
เขามาไดงาย

1.4 อุปสรรคดานการควบคุมจากรัฐบาล   ปจจุบันรัฐบาลมีนโยลายสงเสริมการผลิตและจํ าหนาย
ผลิตภณัฑจากชมุชน  ซึ่งสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ เชน โครงการหนึ่งตํ าบลหนึ่งผลิตภัณฑ
เพือ่ชวยกระตุนเศรษฐกิจในประเทศไทย  การควบคุมจากรัฐบาลจึงมีนอย สงผลใหมีผูประกอบการรายใหม ๆ
สามารถเขาสูตลาดผลิตภัณฑจากธรรมชาติมากขึ้น  แมวาจะเปนเพียงผูประกอบการรายยอยๆ ก็ตาม



2. ความรนุแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Established Companies)
2.1 จ ํานวนผูผลิตในอุตสาหกรรม  โครงสรางการแขงขันในอุตสาหกรรมเปนแบบรายยอย ๆ จํ านวน

มากมาย  มผูีน ําตลาดนอยรายและอยูในเฉพาะบางสายผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑยาสีฟน  ซึ่งตราดอกบัวคู
เปนผูน ําของตลาดอยูในขณะนี้ เนื่องจากเขาตลาดมาเปนเวลานาน ขณะที่ตลาดในผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่เหลือยัง
เปนการแขงขนักนัระหวางผูประกอบการรายยอยจํ านวนมาก (Fragmented Industry) ทํ าใหการแขงขันมี
ความรุนแรงในระดับปานกลาง

2.2 ความสามารถในการแขงขันของผูผลิตในอุตสาหกรรม  มีความแตกตางกันคอนขางมาก ระหวางผู
น ําตลาดและผูผลิตอื่น ๆ ที่เปนผูตาม  ทํ าใหระดับความรุนแรงในการแขงขันนอยลง เพราะผูผลิตรายยอยจะ
หลกีเลีย่งการเผชิญหนากับผูผลิตรายใหญ

2.3 สภาวะของความตองการ (Demand Conditions) มีอัตราการเติบโตคอนขางสูง คือประมาณ
20% ตอป  ซึง่เปนอุตสาหกรรมที่สวนกระแสเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัว ชวยทํ าใหลดความรุนแรงในการแขงขันลง
เพราะผูผลิตแตละรายจะสามารถขยายยอดขายของตนในตลาดไดโดยไมจํ าเปนที่จะตองแยงชิงลูกคาจากผู
ผลิตอื่น ๆ มากนัก

2.4 ความสามารถในการสรางความแตกตางแกตัวผลิตภัณฑในสายตาของลูกคา  ปจจุบันผลิตภัณฑ
ธรรมชาตใินทองตลาดมีความใกลเคียงกันทั้งในดานสวนผสมและประโยชนที่ไดรับ ซึ่งเปนการยากที่ลูกคาจะ
แยกถงึความแตกตางระหวางผลิตภัณฑไดอยางเดนชัด  จึงมีแนวโนมที่จะแขงขันกันรุนแรงขึ้นในอนาคต เพื่อ
สรางภาพพจนของความแตกตางใหเกิดขึ้นเพื่อแยงชิงลูกคา

2.5 อุปสรรคส ําหรับการออกจากอุตสาหกรรม (Exit Barriers) เนื่องจากใชเทคโนโลยีในการผลิตไมสูง
และสามารถนํ าเครื่องจักรไปผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่ไมไดใชสวนผสมจากสมุนไพรได จึงสงผลใหการออกจาก
อุตสาหกรรมทํ าไดไมยาก และไมสรางแรงกดดันตอการแขงขันมากนัก

3. อํ านาจตอรองของผูซ้ือ (The  bargaining power of buyers)
3.1 ในอตุสาหกรรมผลิตภัณฑจากธรรมชาตินี้ประกอบดวยผูจํ าหนายรายยอยมากมาย และผูซื้อราย

ยอยๆ กระจายอยูทั่วไป  ลักษณะการซื้อเปนการซื้อปลีก จึงสงผลใหผูซื้อมีอํ านาจการตอรองที่ไมสูงนัก
3.2 สินคาทีผ่ลิตไดในอุตสาหกรรมนั้นมีลักษณะที่ใกลเคียงกัน  และความแตกตางของตัวผลิตภัณฑ

จากผูผลิตแตละรายมีอยูต่ํ า  ทํ าใหมีความภักดีในตราสินคามีอยูนอย  และตนทุนในการเปลี่ยนการซื้อจากผู
ผลิตรายหนึง่ไปยังอีกรายหนึ่งตํ่ า สงผลใหเพิ่มอํ านาจตอรองของผูซื้อ



4. อํ านาจตอรองของผูผลิตและสงมอบวัตถุดิบ (The  bargaining power of suppliers)
4.1 จ ํานวนผูผลิตและสงมอบวัตถุดิบ (Suppliers)  ในอุตสาหกรรมมีจํ านวนคอนขางมากทั้งรายกลาง

และรายยอย  จึงทํ าใหผูผลิตมีอํ านาจการตอรองคอนขางตํ่ า
4.2 ผูจ ําหนายวตัถุดิบที่มีความไดเปรียบดานคุณภาพจะมีอํ านาจตอรองสูง  เนื่องจากผูบริโภคให

ความสํ าคัญในคุณภาพของผลิตภัณฑคอนขางมาก

5. การคกุคามของสินคาทดแทน  (Threat  of  substitute products)
5.1 สินคาทดแทนในอตุสาหกรรมมีคอนขางมาก  ซึ่งจะผลิตโดยใชสวนผสมที่ทํ าจากสารเคมีทดแทน

สวนผสมทีไ่ดจากธรรมชาติ ซึ่ง ณ ปจจุบัน เกือบทุกสายผลิตภัณฑนั้นสามารถถูกทดแทนดวยผลิตภัณฑที่มี
สวนผสมจากสารเคมีไดทั้งหมด  แมวาจะไมสามารถทดแทนกันไดอยางสมบูรณก็ตาม  นอกจากนี้ตนทุนการ
ผลิตของสนิคาทดแทนที่ใชสวนผสมจากสารเคมีจะตํ่ ากวา  เนื่องจากสามารถผลิตไดในจํ านวนมากและเกิด
การประหยดัจากขนาด  อยางไรก็ตามแนวโนมของผูบริโภคที่หันมานิยมผลิตภัณฑจากธรรมชาติมีมากขึ้น  สง
ผลใหชวยลดแรงกดดันดานสินคาทดแทนลง

5.2 ผลิตภณัฑธรรมชาตินํ าเขาจากตางประเทศ  สวนใหญเปนผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของพืชพรรณ
ธรรมชาตทิีไ่มสามารถปลูกไดในไทย เชน Tea Tree, Primrose เปนตน โดยผลิตภัณฑเหลานี้มีราคาคอนขาง
สูง   ในชวงทีภ่าวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัวสินคาทดแทนกลุมนี้จะมีอิทธิพลนอยเนื่องจากกํ าลังซื้อของผูบริโภค
อยูในระดับต่ํ า

จากการวเิคราะหพลังผลักดันตาง ๆ ที่สงผลตอระดับความรุนแรงของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
และศกัยภาพในการทํ ากํ าไรในอนาคต  จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพรยังมีศักยภาพในการทํ า
ก ําไรทีดี่  เนื่องจากสภาวะการแขงขันในปจจุบันไมรุนแรงมาก   ทั้งอํ านาจตอรองของผูผลิตและผูซื้ออยูใน
ระดบัทีไ่มสูงนัก  และสภาพแวดลอมเอ้ืออํ านวยตอการเขาไปของคูแขงในลักษณะอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือ
ขนาดยอม  ซึง่หากสามารถสรางความแตกตางใหแกผลิตภัณฑในสายตาของผูบริโภคไดชัดเจนและสรางความ
ภักดใีนตราสนิคาไดอยางตอเนื่อง  ก็จะเปนการรักษาศักยภาพในการทํ ากํ าไรในระยะยาว  อยางไรก็ตามใน
อนาคตคาดวาจะมีคูแขงรายใหมอีกจํ านวนมากที่สนใจจะเขามาในอุตสาหกรรมนี้  รวมทั้งคูแขงในลักษณะ
สินคาทดแทนซึ่งจะสงผลใหระดับความรุนแรงในการแขงขันเพิ่มข้ึนในอนาคต



การวิเคราะหปจจัยภายใน
การวเิคราะหความไดเปรียบในการแขงขัน

เพือ่ศึกษาถงึความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) ขององคกร ในการดํ าเนินธุรกิจ
ในอตุสาหกรรมนี้ สามารถพิจารณาองคประกอบตางๆ สํ าหรับสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดดังนี้
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency)

บริษทัมขีนาดเลก็และมีความคลองตัวสูง ซึ่งสามารถใชสรางความสะดวกและรวดเร็วในการกระจาย
สินคาใหถึงมือผูบริโภค  โดยวางแผนส ําหรับการบริการจัดสงสินคาถึงบาน (Delivery Service) เพิ่มข้ึนจากชอง
ทางการกระจายสนิคาทั่วไป  นอกจากนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบขอมูลดานการตลาดและดานการจัดซื้อเขาดวย
กนั  เพือ่การจดัหาสินคาในปริมาณที่เหมาะสมและลดตนทุนในการบริหารสินคาคงเหลือ
2. คุณภาพ (Quality)

ผลิตภณัฑของบริษัทมีสวนผสมของสมุนไพรไทยที่ไดรับการยอมรับถึงประสิทธิผลในการรักษามาเปน
เวลานานในวถิชีวีติแบบไทย   และผานการศึกษาและทดลองทางวิทยาศาสตรถึงสรรพคุณของสมุนไพรนั้นๆ
รวมทัง้ผานการทดสอบความเปนพิษโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย ผลิตภัณฑของบริษัทจึงปลอดภัยสํ าหรับ
การอปุโภคบริโภค  นอกจากนี้ผลิตภัณฑของบริษัทตองผานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยเภสัชกรกอนที่
จะสงถงึมอืผูบริโภค และมีการรับประกันคืนสินคาหากใชผลิตภัณฑแลวเกิดการแพ  จึงเปนการสรางความเชื่อ
ถอืในดานคุณภาพแกตราสินคา
3. นวัตกรรม (Innovation)

ผลิตภณัฑของบริษัทเกิดขึ้นจากการประยุกตใชความรูดานสมุนไพรไทยที่ส่ังสมมาตั้งแตอดีตที่มีความ
เหมาะสมกบัการใชงานในปจจุบัน  โดยมีการคนควาวิจัยเพื่อคัดเลือกสมุนไพรที่เหมาะสมกับการใชงานแตละ
ประเภท  ซึง่เปนการแนะนํ าสมุนไพรไทยหลายชนิดที่คนรุนใหมไมรูจักใหเปนที่แพรหลายในรูปลักษณใหม เชน
ในอดตีคนไทยนยิมใชขมิ้นชันทาผิวกอนอาบนํ้ าเพื่อบํ ารุงผิวใหผุดผอง  แตปจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยไดเปลี่ยน
ไปจงึปรับผลิตภณัฑใหเหมาะสมตอการใชงานในรูปของสบูเหลวขมิ้นชันและสบูกอนขมิ้นชัน เปนตน  โดย
บริษทัไดใหความสํ าคัญกับเร่ืองนวัตกรรมเปนอยางมากโดยพยายามสรรหาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค และสามารถใชเปนเครื่องมือในการสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑได



4. การตอบสนองตอลูกคา (Customer  Responsiveness)
บริษทัใสใจตอการตอบสนองตอลูกคาโดยใหความสํ าคัญดานความตองการของลูกคาและความพอใจ

ของลกูคา โดยเริ่มจากการทํ าวิจัยตลาดเพื่อศึกษาถึงความตองการเพื่อนํ าเสนอผลิตภัณฑที่ผูบริโภคสนใจและ
อํ านวยความสะดวกในการซื้อสินคา โดยคัดเลือกชองทางการจัดจํ าหนายที่เหมาะสม  เชน การมีบริการจัดสง
รวมทัง้มกีารรับฟงปญหาจากลูกคาโดยมีพนักงาน

จากปจจยัทัง้ 4 ประการดังกลาวจึงนํ ามาสูความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร

รูปที่ 2-3  ความไดเปรียบในการแขงขัน

     ความเปนเลิศดานคุณภาพ
-ผานการทดสอบความปลอดภัย
จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย

   ความไดเปรียบ
   ในการแขงขัน
การสรางความแตกตาง
      (Differentiation)

ความเปนเลิศดาน
ประสิทธิภาพ
- ความรวดเร็วในการจัด
สงสินคา
 การบริหารสินคาคงเหลือ

การตอบสนองลูกคา ที่เปน
เลิศ

-การวิจัยตลาด
-รานจํ าหนายที่หาซื้อสะดวก
-การรับประกันคุณภาพ

ความเปนเลิศดานนวัตกรรม
-การวิเคราะหและพัฒนาผลิตภัณฑ
อยางตอเนื่อง



หวงโซแหงคุณคา (Value  Chain)

1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ในดานการวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เภสัชกรในฝายวิจัยและพัฒนาจะดูแลในดานการคิดคนสูตร

สํ าหรบัผลิตภณัฑใหมๆ โดยขอความรวมมือดานการคนควาวิจัยกับศูนยขอมูลสมุนไพรและสงตัวอยางผลิต
ภัณฑไปทดสอบมาตรฐานกับกรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อขอตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑสมุนไพร และ
มุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง

2. การผลิต
ใชการ Outsourcing ผูผลิตสินคาหลายชนิดภายใตตราสินคาของบริษัท เพื่อลดตนทุนและเพิ่มความ

ยดืหยุนในการบริหารงาน

3. การตลาด
เพิม่มลูคาใหกบัสินคาโดยใชกลยุทธการสรางตราสินคา (Branding Strategy) เพื่อสรางความจงรัก

ภักดีตอตราสินคา

4. การบริการ
มุงเนนการใหบริการเพื่อสรางความประทับใจแกลูกคา โดยคํ านึงถึงความพอใจของลูกคาเปนหลัก

เนนถงึการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีการรับประกันคุณภาพสินคา



SWOT  Analysis
เพือ่การพฒันากลยุทธระดับธุรกิจ  บริษัทไดพิจารณาถึงจุดออนและจุดแข็งของธุรกิจรวมทั้งการ

ประเมินโอกาสและอุปสรรค ดังตอไปนี้

จดุแข็ง (Strength)
1. ผลิตภณัฑสมุนไพรมีคุณภาพสูง  ใชกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน ผานการตรวจสอบคุณภาพ

โดยเภสชักร และมีการรับรองคุณภาพจากสถาบันที่นาเชื่อถือ
2. ใชการวจิยัตลาดรวมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ  ทํ าใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดตรง

จุด
3. คุณภาพดานการบริการที่เหนือกวา มีการรับประกันคุณภาพสินคา การใหบริการจัดสง และมี

การอบรมใหความรูแกพนักงานขาย
4. มสูีตรการผลิตเฉพาะของบริษัท  ซึ่งสามารถสรางความแตกตางใหแกผลิตภัณฑได

จุดออน (Weakness)
1. บริษทัเพิง่ออกตราสินคาใหมและยังไมเปนที่รูจักในตลาด ทํ าใหมีความเสี่ยงในดานการจัด

จ ําหนาย
2. อํ านาจตอรองตํ่ าเพราะเปนธุรกิจที่เพิ่งเขาใหม
3. มกีารลงทนุในดานสนิทรพัยถาวรที่ต่ํ า  ทํ าใหการจัดหาเงินทุนระยะยาวทํ าไดยาก เนื่องจากขาด

หลกัทรัพยสํ าหรับค้ํ าประกัน

โอกาส (Opportunity)
1. อัตราการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑสมุนไพร  มีมาอยางตอเนื่องประมาณ 20%ตอปและมีกระแส

ความนยิมผลิตภัณฑธรรมชาติแทนผลิตภัณฑที่ใชสารเคมี  ทํ าใหตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรมีการขยายตัวและ
เร่ิมเขาสูชวงการเจริญเติบโต ซึ่งภาวะการแขงขันไมรุนแรงมาก เนื่องมาจากอุปสงคในตลาดยังมีมากกวา
อุปทาน  จึงมีโอกาสในการสรางกํ าไรที่ดี

2. มผูีน ําตลาดนอยราย ถึงแมจะมีผูจํ าหนายรายยอยๆ จํ านวนมากแตก็ไมสงผลใหการแขงขันรุนแรง
มากนัก

3. ภาวะเศรษฐกจิของไทยยังคงไมฟนตัว สงผลใหคนไทยหันมาสนใจผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศ
มากขึน้  เนือ่งจากมีราคาตํ่ ากวาผลิตภัณฑจากตางประเทศและตองการชวยเหลือเศรษฐกิจไทย



4. มคีวามเปนไปไดในการขยายตลาดไปในระดับสงออก  ซึ่งมีความตองการผลิตภัณฑสมุนไพรเชน
กนั  นอกจากนีท้างภาครัฐยังไดใหการสนับสนุนดานการสงออกสมุนไพรไปยังตางประเทศ

อุปสรรค (Threat)
1. การควบคมุทางกฎหมาย สํ าหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรนั้น ตองไดรับใบอนุญาต จาก

สํ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา จึงจะสามารถลงโฆษณาหรือวางจํ าหนายอยางเปนทางการได
2. ผลิตภณัฑสมนุไพรทีม่จีํ าหนายในปจจุบันมีใหเลือกจํ านวนมาก และหลายชนิดมีความคลายคลึง

กนั ท ําใหยากตอการแยกความแตกตางในสายตาผูบริโภค
3. กลุมผูผลิตภณัฑรายใหมสามารถเขาสูตลาดไดงายดวยวิธีคลายคลึงกัน ทํ าใหมีคูแขงเปนจํ านวน

มาก
จากการประเมนิสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน  นํ ามาสูแนวคิดในการดํ าเนินธุรกิจดังนี้

วิสัยทัศน (Vision)
ผูน ําในดานการนํ าเสนอผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีคุณภาพสูสังคมไทยดวยรูปแบบที่ทันสมัย

พันธกิจ (Mission)
1. มุงน ําเสนอผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีคุณคาตอสุขภาพและเหมาะสมกับวิถีชีวิตปจจุบันเพื่อตอบ

สนองความตองการและสรางความพอใจใหแกผูบริโภค
2. สรางความมั่งคั่งในระดับผูถือหุนพอใจ (Shareholder  Wealth)
3. สงเสรมิผลิตภัณฑสมุนไพรไทยใหแพรหลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย

ปจจัยแหงความสํ าเร็จ (Key Success Factor)
1. คุณภาพของผลิตภัณฑ
2. ตนทุนการผลิต
3. สูตรเฉพาะของผลิตภัณฑ



กลยุทธระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy)
จากการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายในรวมกับปจจัยภายในตางๆ ของบริษัท พบวาในสภาวะปจจุบัน

ระดบัการแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพรไมรุนแรงมากนัก และสภาพแวดลอมเอ้ืออํ านวยตอการเขา
ไปของผูประกอบการรายยอย  ในสวนของบริษัทพบวามีความไดเปรียบในดานคุณภาพสินคาและการตอบ
สนองความตองการลูกคา  ทํ าใหกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) เปนกลยุทธที่
เหมาะสมกบับริษทั โดยจะใชการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑในดานคุณภาพและความนาเชื่อถือ รวม
ทัง้ภาพพจนของสนิคาที่เหนือกวาคูแขงและบริการที่แตกตาง เปนเครื่องมือในการสรางความภักดีในตราสินคา
(Brand Loyalty) ซึง่จะชวยใหบริษัทสามารถตั้งราคาในระดับที่สูง (Premium) เนื่องจากลูกคาจะยอมจาย
ราคาทีเ่พิม่ข้ึนนีใ้หกับคุณคาที่แตกตางจากผลิตภัณฑอ่ืนๆ ในทองตลาด ซึ่งจะสรางศักยภาพในการทํ ากํ าไรใน
ระยะยาวใหแกบริษัท



III   โครงสรางองคกร

ทมีผูบริหาร (Board of Management)

ประวัติผูบริหาร
นายไพศาล  พลูมาสิน Managing Director & Procurement Manager
ประวัติการศึกษา บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํ างาน เจาของกิจการโรงงาน จักรวาลนํ้ าแข็ง
หนาที่ความรับผิดชอบ ก ําหนดนโยบาย ทิศทางและกํ าหนดวัตถุประสงคของบริษัท

ดูแลดานการบริหารทั่วไป และประสานงานการปฏิบัติงานจัด
ซือ้และสั่งผลิตสินคาของบริษัท
ควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพสินคา

นายกฤษดา  ไตรทางกูร Financial  Manager
ประวัติการศึกษา บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํ างาน บรษิทั การบินไทย จํ ากัด(มหาชน)

ธนาคาร กสิกรไทย จํ ากัด(มหาชน)
บริษทัเงนิทุนเอกธนกิจ จํ ากัด(มหาชน)

Managing  Director
Paisan Poolmasin

R & D
Manager
Sirinporn S.

Procurement
Manager
Paisan P.

Financial
Manager
Krisda T.

Marketing
Manager

Umapon S.

Sales
Manager

Napassorn



หนาที่ความรับผิดชอบ ดูแลดานการบัญชีและการเงินของบริษัท
ดูแลสภาพคลองทางการเงินภายในบริษัท
จดัท ํางบประมาณในการลงทุนตาง ๆ ของบริษัท

นางสาวอุมาพร  สุเมธกิจการ Marketing Manager
ประวัติการศึกษา              บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํ างาน บรษิทั จีอี แคปปตอล  ออโตลีส จํ ากัด(มหาชน)

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํ ากัด
ธนาคาร กรุงไทย จํ ากัด(มหาชน)

หนาที่ความรับผิดชอบ ก ําหนดกลยุทธและวางแผนการตลาด
ติดตามสภาพการแขงขันในตลาดที่เปนอยู
ประเมนิผลจากเปาหมายทางการตลาดและปรับกลยุทธ

นางสาวนพัสร  นพรัตน Sales  Manager
ประวัติการศึกษา               บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํ างาน บรษิทัหลักทรัพย ไอเอ็นจี แบร่ิง (ประเทศไทย) จํ ากัด

ธนาคารไอเอน็จี เอ็น.วี.สํ านักงานวิเทศธนกิจกรุงเทพฯ
หนาที่ความรับผิดชอบ บรหิารชองทางการจัดจํ าหนาย

ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของแตละชองทาง
จดัการและฝกอบรมพนักงานขายของบริษัท

นางสาวสิรินภรณ  ศรีเศรษฐนิล Research and Development
ประวัติการศึกษา             บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เภสชัศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํ างาน ฝายผลิต องคการเภสัชกรรม
หนาที่ความรับผิดชอบ วจิยัและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหม ๆ

วเิคราะหและตรวจสอบคุณภาพของสินคา
ทีป่รึกษาและทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหม

IV แผนการตลาด



ในการวางแผนการตลาด ไดใชขอมูลจากแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ ประกอบกัน โดยในสวนของขอมูล
ปฐมภูมไิดแสดงรายละเอียดของผลการวิจัยในภาคผนวก และไดผลสรุปที่สํ าคัญจากการวิจัยตลาดดังนี้

สรุปผลการวิจัยตลาด
จากการวจิยัตลาดเพื่อศึกษาพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจซื้อ ทัศนคติและความสนใจในผลิตภัณฑ

ของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑจากธรรมชาติของประชากรในกรุงเทพฯ  ในการวจิยัตลาด ใชการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) ดวยวิธีสํ ารวจ (Survey Method) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เกบ็รวบรวมขอมลู  ซึ่งมีระยะเวลาการเก็บขอมูลอยูในชวง 1 ธันวาคม 2544 ถึง 30 ธันวาคม 2544 โดยมีราย
ละเอยีดวธิวีจิยัและผลการวิจัยในภาคผนวก ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยในประเด็นที่สํ าคัญไดดังนี้

1. ทศันคติของกลุมตัวอยาง
จากการเปรยีบเทียบความสนใจซื้อผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีสวนผสมของสมุนไพรไทย และผลิตใน

ประเทศ  ระหวางกลุมตัวอยางที่เคยซื้อและกลุมที่ไมเคยซื้อผลิตภัณฑธรรมชาติมากอนพบวาทั้งสองกลุมมี
ระดบัความสนใจซื้อที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ (ที่ระดับนัยสํ าคัญ  0.05) โดยกลุมที่เคยซื้อมีระดับความสน
ใจซือ้ผลิตภณัฑธรรมชาติสูงกวากลุมที่ไมเคยซื้อ ซึ่งสามารถวิเคราะหปจจัยดานทัศนคติที่มีความสัมพันธตอ
ความสนใจซื้อของทั้งสองกลุมอยางมีนัยสํ าคัญดังนี้

1. ความสนใจซือ้ผลิตภัณฑมีความสัมพันธไปในทางบวกกับความชอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
เพราะรูสึกวาไดชวยเหลือเศรษฐกิจไทย  ผลิตภัณฑมีรูปแบบหลากหลาย มีสวนผสมจากวัตถุดิบ
ธรรมชาตแิละมีสรรพคุณตามที่กลาวอางตามฉลาก  นอกจากนี้ในดานความสนใจซื้อผลิตภัณฑ
ยงัมคีวามสมัพันธเชิงบวกกับทัศนคติที่ดีกับผลิตภัณฑ คือ คิดวาผลิตภัณฑธรรมชาติเปนผลิต
ภัณฑที่ดี

2. ความสนใจซือ้ของกลุมที่ไมเคยซื้อมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเชื่อที่วาผลิตภัณฑจากรานที่
จ ําหนายเฉพาะผลิตภัณฑธรรมชาติมีความปลอดภัย และความสนใจในอาหารเสริม ในขณะที่
ความสนใจซือ้ของกลุมที่เคยซื้อจะมีความสัมพันธเชิงบวกตอความสนใจและหวงใยในสุขภาพของ
ตน และทศันคติในการยอมจายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาติในราคาที่แพงกวาผลิตภัณฑ
ทั่วไป



ซึง่ความแตกตางในของความคิดของทั้งสองกลุมนี้  อาจสงผลกระทบตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่
แตกตางกนั โดยกลุมที่ไมเคยซื้อจะขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑจึงตองการซื้อสินคาจาก
รานคาทีน่าเชือ่ถอืหรือมีความเชี่ยวชาญในสินคานั้นจริง ๆ เชน รานคาที่จํ าหนายเฉพาะผลิตภัณฑธรรมชาติ

กลุมทีเ่คยซือ้ผลิตภัณฑธรรมชาติมากอน จะใหความสํ าคัญกับความสะดวกในการหาซื้อมากกวา
ความนาเชือ่ถอืของสถานที่จํ าหนาย  โดยลักษณะทางพฤติกรรมของกลุมที่เคยซื้อจะใหความใสใจในสุขภาพ
ของตนเอง  ซึง่ท ําใหคนกลุมนี้ยอมจายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑธรรมชาติในระดับที่แพงกวาผลิตภัณฑทั่วไป
เพราะเชื่อวาผลิตภัณฑธรรมชาติมีคุณคามากกวาผลิตภัณฑทั่วไป

2.  พฤตกิรรมผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑธรรมชาติ
กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมด (99%) รูจักผลิตภัณฑธรรมชาติอยางนอย 1 ชนิด  โดยกลุมดังกลาวเคยซื้อ

82% แตหากพจิารณากลุมตัวอยางที่เคยซื้อภายในชวง 3 เดือนที่ผานมา (กันยายน – พฤศจิกายน 2544) จะ
เหลอืเพยีง 56% และกลุมตัวอยางที่เคยใชผลิตภัณฑ 48% นั่นแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑธรรมชาติเปนที่รูจัก
คอนขางมาก  แตยังมีการซื้อและใชผลิตภัณฑที่อยูในระดับคอนขางตํ่ า โดยผลิตภัณฑที่เปนที่รูจัก เคยซื้อ และ
เคยใชคอนขางมากคือ ยาสีฟน แชมพู/ครีมนวด และเครื่องดื่มสมุนไพร  ซึ่งตรายี่หอที่เปนที่รูจัก เคยซื้อ และ
เคยใชสวนใหญ จะเปน ตราดอกบัวคู และ Oriental Princess และผลิตภัณฑจากกลุมเกษตรกร/แมบาน และ
มสีวนนอย(6%) ที่จะรูจักอภัยภูเบศร

คาใชจายในการซื้อตอคร้ังที่ผูเคยซื้อใชคือประมาณ 100-300 บาท และสํ าหรับผูที่ไมเคยซื้อก็คิดวา
ราคาดงักลาวเปนราคาที่เหมาะสม และทั้งสองกลุมเห็นวาราคาผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีจํ าหนายอยูในปจจุบัน
วามรีาคาทีแ่พงกวาผลิตภัณฑทั่วไป และควรตั้งราคาผลิตภัณฑใหอยูในระดับที่ใกลเคียงกับผลิตภัณฑทั่วไปที่
มใิชผลิตภณัฑจากธรรมชาติ อยางไรก็ตามสํ าหรับผูที่เคยซื้อนั้นยังยอมที่จะจายแพงกวาผลิตภัณฑทั่วไปเล็ก
นอย เนือ่งจากรับรูในความแตกตางของคุณสมบัติของผลิตภัณฑธรรมชาติกับผลิตภัณฑทั่วไป โดยหากมีการ
จดัโปรโมชัน่รวมกบัการจํ าหนายสินคาจะนิยมใหมีการแจกสินคาตัวอยางเนื่องจากกวา 50% ของตัวอยางนั้น
ไมเคยใชผลิตภัณฑ รองลงมาคือการลดราคาซึ่งมักจะเปนที่นิยมในสินคาทั่วไป

กลุมตัวอยางทัว่ไปเห็นวาผลิตภัณฑธรรมชาติคอนขางหาซื้อไดสะดวก และรานที่จํ าหนายผลิตภัณฑมี
บรรยากาศภายในรานคอนขางดี  โดยกลุมตัวอยางทั่งที่เคยซ้ือและไมเคยซ้ือจะไปซื้อที่หางสรรพสินคา  เนื่อง
ดวยวถิกีารด ําเนินชีวิตสวนใหญจะไปเดินหางสรรพสินคา เพื่อหาซื้อสินคาอุปโภคบริโภค

3.  ปจจยัทีใ่ชในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑธรรมชาติ



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ  ซึ่งประกอบดวยความปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภค, การรับรองจาก
อ.ย. และคณุภาพของผลิตภัณฑเปนปจจัยแรกที่กลุมตัวอยางนึกถึงในการตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ ราคา  โดย
เพศและระดบัการศึกษา มีผลตอการตัดสินใจซื้อในอดีต  โดยเพศหญิงจะเคยซื้อมากกวาเพศชาย และผูที่มี
ระดบัการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีลงมาจะเคยซื้อมากกวาระดับปริญญาโทขึ้นไป
4.  แหลงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ผูเชีย่วชาญเปนแหลงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสํ าหรับกลุมตัวอยางมากที่สุด รองลงมาคือกลุม
เพือ่น  ครอบครัว และสื่อส่ิงพิมพ ตามลํ าดับ

แผนการตลาด
วตัถปุระสงคทางการตลาดระยะสั้น (1ป)

1. สรางอตัราการรูจักสินคา (Brand awareness) 10% ของกลุมเปาหมายในเขตกรุงเทพฯ ในปที่ 1
วตัถปุระสงคทางการตลาดระยะกลาง (ปที่ 2-4)

1. เพิม่อัตราการรูจักสินคาเปน 20%  ในปที่2,  25%ในปที่ 3 และ 30% ในปที่ 4
2. ท ําวจิยัและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการลูกคา
3. อัตราซื้อซํ้ าไมต่ํ ากวา 30%

วตัถปุระสงคทางการตลาดระยะยาว (ปที่ 5)
1. เพิม่อัตราการรูจักสินคาเปน 35% ในปที่ 5
2. ท ําวจิยัและพฒันาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพื่อความสามารถในการตอบสนองความตองการ

ลูกคา
3. รักษาอัตราการซื้อซํ้ าไมต่ํ ากวา 30%
4. ขยายและเพิม่ชองทางการจัดจํ าหนายไปยังหัวเมืองใหญ คือ เชียงใหม
อัตราสวนของอัตราการรูจักสินคา (Brand awareness) หมายถึง สัดสวนของจํ านวนคนที่

สามารถรูจกัตรายี่หอไดตอจํ านวนคนในกลุมเปาหมายของบริษัทฯ x 100
วตัถปุระสงคทางการขาย
เปาหมายยอดขายสํ าหรับปที่ 1   3.5 ลานบาท คดิเปนสวนแบงทางการตลาด 0.85%
เปาหมายยอดขายสํ าหรับปที่ 2 10.8 ลานบาท คดิเปนสวนแบงทางการตลาด 2.18%
เปาหมายยอดขายสํ าหรับปที่ 3 15.5 ลานบาท คดิเปนสวนแบงทางการตลาด 2.60%
เปาหมายยอดขายสํ าหรับปที่ 4 18.6 ลานบาท คดิเปนสวนแบงทางการตลาด 2.60%
เปาหมายยอดขายสํ าหรับปที่ 5 22.3 ลานบาท คดิเปนสวนแบงทางการตลาด 2.60%
การแบงสวนแบงการตลาด (Market Segmentation)



ผลจากการวเิคราะหพฤติกรรมและทัศนคติของกลุมตัวอยาง พบวาปจจัยดานอายุและรายไดมีผลตอ
พฤตกิรรมการซื้อผลิตภัณฑธรรมชาติ  นอกจากนี้พฤติกรรมการซื้อระหวางกลุมผูที่เคยซื้อและไมเคยซื้อจะมีผล
ตอความสนใจซื้อผลิตภัณฑในอนาคต  โดยไดกํ าหนดหลักเกณฑที่ใชในการแบงสวนตลาด ดังนี้

1. Geographic Segmentation
1.1  พืน้ที ่โดยแบงเปน จ ํานวนประชากรพื้นที่ในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เนื่องจากมีความ

แตกตางกนัระหวางความหนาแนนของประชากร กํ าลังซื้อ และรูปแบบการดํ าเนินชีวิต
2. Demographic Segmentation

2.1  อาย ุแบงเปน 3 ชวงอายุ คือ นอยกวา 25 ป   25-45 ป และมากกวา 45 ป หรือเปนกลุม
 วยัเรยีน วยัท ํางาน และวัยทํ างานระดับอาวุโส

2.2  รายได  แบงเปนกลุมรายไดนอยกวา 10,000 บาท และกลุมรายไดมากกวาหรือเทากับ
      10,000 บาท
2.3   การศกึษา  แบงเปน กลุมที่มีการศึกษาตํ่ ากวาหรือเทากับระดับปริญญาตรี และกลุมที่มีการ

ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
2.4  เพศ  แบงเปน เพศหญิงและเพศชาย

3. Behavioral  Segmentation
3.1  วถิกีารดํ าเนินชีวิต (Life Style) คือ

กลุมหวงใยและใสใจในสุขภาพ (Health Concern) เปนผูบริโภคที่ตองการเอาใจใสและดู
และตวัเองเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรงอยูเสมอ เชน ชอบออกกํ าลังกาย ไมสูบบุหร่ี ไมด่ืมสุรา เลือกรับ
ประทานอาหารที่ปลอดสารพิษ  รักสิ่งแวดลอม ตองการใชชีวิตที่ใกลชิดธรรมชาติ เพื่อพักผอนจากชีวิต
ประจ ําวนัทีต่องอยูในสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยมลพิษและความเครงเครียด ใชเวลาวางอยูกับครอบครัว
นยิมใชสินคาที่ไมปรุงแตงมาก   หลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่มีสารเคมีซึ่งอาจสะสมและกอใหเกิด
ปญหากับสุขภาพ

กลุมหวงใยในสิ่งแวดลอม (Environmental Concern)  เปนกลุมผูบริโภคที่อยูในวัย
ท ํางานตอนตน  มกีารศึกษา  ทํ างานอยูในเมือง  ใชชีวิตคอนขางเรงรีบ  ตองการความสะดวกสบาย
ชอบความเรยีบงายแตทันสมัย มีความคิดสรางสรรค เห็นวาวิถีชีวิตแบบใหมที่กลับไปสูธรรมชาติเปน
ส่ิงทีดี่และไมลาสมัย  เห็นความสํ าคัญของการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ใชกระดาษรี
ไซเคิล  เติมนํ้ ามันไรสารตะกั่ว

การกํ าหนดตลาดเปาหมาย  (Market  Targeting)



กลุมเปาหมายไดแก ประชากรในกรุงเทพฯ  ทีม่กีารศึกษาตํ่ ากวาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญา
ตรี เพศหญงิและมรีายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 10,000 บาท อยูในชวงอายุ 25-45 ป ซึ่งมีประมาณ
540,000 คน และจากการวจิยัตลาดพบวาประชากรกลุมนี้เปนกลุมที่มีอํ านาจซื้อสูง  และมีเปนกลุมที่หวงใย
และใสใจในสขุภาพ  ซึ่งกลุมเปาหมายดังกลาวจะมีความสนใจซื้อในผลิตภัณฑธรรมชาติมากกวากลุมอ่ืน  จึง
คาดวาจะเปนกลุมที่มีโอกาสในการทํ าตลาดมากที่สุด

ในการแบงระหวางกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรองนั้น  จะใชเกณฑวิถีการดํ าเนินชีวิต
(Life Style) โดย

กลุมเปาหมายหลัก เปนกลุมที่มีความหวงใยในสุขภาพและรักธรรมชาติ
สาเหตทุีเ่ลอืกผูบริโภคนี้เปนกลุมเปาหมายหลักเนื่องจากเปนกลุมที่จะยอมรับผลิตภัณฑธรรมชาติได

งายกวาเพราะมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัฑณธรรมชาติพอสมควร มีความคุนเคยและเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑทีม่าจากธรรมชาติ  เปนกลุมที่หากพอใจในผลิตภัณฑแลวจะแนะนํ าตอแกคนใกลชิดและสามารถทํ า
ใหเกดิการพดูถึงผลิตภัณฑนี้แบบปากตอปากตอไป (Word of Mouth) นอกจากนี้ผูบริโภคกลุมนี้ยังยอมจาย
เงนิเพิ่มข้ึนเพื่อแลกกับสุขภาพที่ดี

กลุมเปาหมายรอง  ไดแก กลุมหวงใยสิ่งแวดลอม
เนือ่งจากผูบริโภคกลุมนี้เปนผูบริโภครุนใหมที่เห็นคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความรับผิด

ชอบตอสังคม และยินดีสนับสนุนผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถสรางคุณคาทางใจแกผูซื้อ เชน รูสึกวาไดชวยเหลือ
เศรษฐกจิ มีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งตรงกับแนวคิดผลิตภัณฑของบริษัท

การประมาณขนาดตลาดของกลุมเปาหมาย
เนือ่งดวยมลูคาตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรรวมในป 2544 กวา 30,000 ลานบาทนั้น ไดรวมประเภท

ผลิตภณัฑยาและผลติภัณฑอ่ืนๆ ที่บริษัทฯ ไมไดทํ าการจํ าหนาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดใชวิธีการคํ านวณขนาด
ตลาด โดยพจิารณาจากลักษณะทางประชากรศาสตรในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ประกอบกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซือ้เพือ่คาดการณการซื้อในอนาคต  ซึ่งสามารถแสดงการประมาณขนาดตลาด ไดดังนี้

จ ํานวนประชากรรวมในเขตกรุงเทพฯ ป 2543  มปีระมาณ 5.7  ลานคน  โดยเปนผูที่จบการศึกษาตํ่ า
กวาปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี (90%) ประมาณ 5.1 ลานคน และเปนกลุมที่มีอายุ 25-45 ป และมีราย
ไดมากกวา 10,000 บาทขึ้นไป (35%) และเปนเพศหญิงประมาณ 540,000 คน  ซึ่งเปนกลุมที่หวงใยในสุขภาพ
และมมีลูคาตลาดรวมของกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรองคือ 414 ลานบาท



การศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ ระดับตํ่ ากวาปริญญาตรี
   รายได/อายุ <25 ป 25-30 ป 31-35ป 36-40ป 41-45ป >45ป
<=10,000
10,001-20,000
20,001-40,000
>=40,001

Lifestyle :  หวงใยในสุขภาพ

รูปที่ 4-1  กลุมเปาหมายของบริษัทฯ

การวางตํ าแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning)
การวางต ําแหนงผลิตภัณฑนั้นจะคํ านึงถึงปจจัยที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑธรรมชาติที่

สํ าคญั คือ คุณภาพ และราคา โดย Green Heart จะวางตํ าแหนงผลิตภัณฑไวที่มีคุณภาพเหนือกวาผูจํ าหนาย
รายยอยอืน่ๆ โดยราคาจะอยูในระดับที่ใกลเคียงกับคูแขงหลักคือ กรีนฉัตร และสูงกวาสุภาภรณ  ซึ่งอยูใน
ระดบัราคาทีสู่งกวาผูจํ าหนายรายยอยอื่นในตลาด โดยสามารถแสดงการวางตํ าแหนงผลิตภัณฑไดดังนี้



สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)

ผลิตภัณฑ
จากผลการวจิยัตลาดพบวาผลิตภัณฑธรรมชาติที่เปนที่นิยมอยูในตลาดในปจจุบัน และที่ผูบริโภคให

ความสนใจซื้อที่สุด  ไดแก แชมพู/ครีมนวดผมสมุนไพร  ยาสีฟนสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ชาชงสมุนไพร และ
สบูสมนุไพรตามลํ าดับ  ในการเลือกผลิตภัณฑที่จะวางตลาดจะใหความสํ าคัญกับความตองการของผูบริโภค
เปนหลกัประกอบกบัการพิจารณาดานสภาวะการแขงขันและตนทุนการผลิต ซึ่งพบวาถึงแมผูบริโภคใหความสน
ใจซือ้ยาสฟีนสมนุไพรอยางมากแตการแขงขันในตลาดยาสีฟนสมุนไพรมีความรุนแรงมาก โดยเฉพาะจากคูแขง
ทางออมซึง่ไดเปรียบดานตนทุนการผลิต และความภักดีตอตราสินคา จึงไมเลือกจํ าหนายยาสีฟน

สายผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑของบริษัท/ขนาด สรรพคุณ
แชมพูขิง/ ขวด 250cc. ชวยทํ าความสะอาดผม บํ ารุงเสนผมและ

รากผมใหแข็งแรงเปนเงางาม มีสุขภาพดี
ลดผมคัน ผมรวง

1.  ผลิตภัณฑสํ าหรับดูแล
เสนผม (Hair Care)

แชมพูบอระเพ็ด / ขวด 250 cc ชวยทํ าความสะอาดผม บํ ารุงเสนผมใหมี
สุขภาพดีและดํ าเปนเงางาม ลดผมคัน

ครีมนวดผมอัญชัน / ขวด 250 cc บํ ารุงผม ทํ าใหผมนุมสลวย ผมดกดํ า เปน
เงางาม

นํ้ ามันหมักผม/ ขวด 45cc/140 cc ชวยใหผมมีนํ้ าหนัก ดํ าเปนเงางาม ปองกัน
ผมหงอกกอนวัย

2.  ผลิตภัณฑสํ าหรับใบหนา
และผิวพรรณ (Face &
Body Care)

สบูเหลวขมิ้นชัน / ขวด 250 cc ทํ าความสะอาดผิวพรรณใหนุมนวลสดใส
บรรเทาอาการแพ

สบูขมิ้นชัน / กอน 100 g บํ ารุงผิวพรรณ ชวยปรับสภาพผิวให
นุมนวลเปลงปล่ัง สดใส ลดอาการผื่นคัน

สบูเปลือกมังคุด / กอน 100g ชวยดับกล่ินกาย สมานผิว กระชับรูขุมขน
สบูรํ าขาว / กอน 100g อุดมดวยวิตามินเอ บี และอี ชวยบํ ารุงผิว

ใหออนเยาว



สบูลูกยอ / กอน 100g อุดมไปดวยสารตานการออกซิเดชั่นจาก
ธรรมชาติ  ชะลอความเสื่อม บํ ารุงผิว
พรรณ

สายผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑของบริษัท/ขนาด สรรพคุณ
ครีมลางหนามะขาม / หลอด 60 g มีกรดผลไม (AHA)จากธรรมชาติ ชวยลด

รอยเหี่ยวยน จุดดางดํ า เพิ่มความชุมชื่น
และความยืดหยุนของผิว

ครีมบํ ารุงผิวแตงกวา / กระปุก 50g ชวยปองกันการเกิดริ้วรอยกอนวัย บํ ารุงผิว
ใหเนียมนุม ชุมชื้น คงความยืดหยุนของผิว

โลชั่นขมิ้นชัน /  ขวด 80 ml ชวยบํ ารุงผิวพรรณและปรับสภาพผิว
3. ชาสมุนไพร ชาชงหญาหนวดแมว/ 15  ซอง/

กลอง
แกขัดเบา ขับปสสาวะ  บํ ารุงไต

ชาชงรางจืด/ 15 /ซอง/กลอง ถอนพิษเบื่อเมา แกไข รอนใน
ชาชงชุมเห็ดเทศ/ 15 ซอง/กลอง ชวยระบาย
ชาชงชะพลู / 15 ซอง/กลอง ลดระดับนํ้ าตาลในเลือด
ชาชงหญาปกกิ่ง/ 15 ซอง/กลอง เสริมสรางภูมิคุมกัน ปองกันมะเร็ง
ชาชงกระเจี๊ยบ 15 ซอง/กลอง ขับปสสาวะ  ขับนิ่วขนาดเล็ก กํ าจัดพิษ

จากรางกาย ลดระดับไขมันในเลือด ลด
ความดันโลหิต

ชาชงคํ าฝอย/ 15 ซอง/กลอง ลดระดับไขมันและโคเลสเตอรอบในเลือด
ชาชงกระชาย/ 15 ซอง/กลอง บํ ารุงกํ าลัง  บํ ารุงธาตุ  ขับลม

โดยในชวงปแรกนั้นบริษัทฯ จะเนนการจํ าหนายแชมพู/ครีมนวดเปนหลัก  โดยจะมีการจัด
รายการสงเสรมิการขายมากกวาสายผลิตภัณฑอ่ืน เพื่อใหสินคากลุมนี้ติดตลาดกอน  โดยทํ าใหลูกคานิยมและ
เชือ่ถอืในคุณภาพ และนํ าไปสูการสรางตราสินคา Green Heart ใหเปนที่รูจักในหมูผูบริโภควาเปนสินคาที่มี
คุณภาพสงู ซึ่งเมื่อผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและตราสินคา จะนํ าไปสูการทดลองใชผลิตภัณฑอ่ืนๆ
ตอไปในอนาคต และสํ าหรับกลยุทธผลิตภัณฑจะมุงสรางความแตกตาง (Differentiate) ในดานมาตรฐานคุณ
ภาพของสนิคาและความนาเชื่อถือเปนหลัก เนื่องจากเปนปจจัยที่ผูบริโภคใหความสํ าคัญมากที่สุดสํ าหรับการ
ตัดสนิใจเลอืกซือ้ และทํ าใหกลุมเปาหมายที่หวงใยในสุขภาพยอมรับและไววางใจในผลิตภัณฑ และสอดคลอง



กบัจดุแขง็ในดานผลิตภัณฑ  ซึ่งผลิตโดยมีกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน ผานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
จากสถาบนัทีน่าเชื่อถือ  ซึ่งจะสรางความแตกตางดานคุณภาพโดยเฉพาะกับคูแขงรายยอยและกลุมเกษตรกร
ซึ่งไมไดรับการรับรองคุณภาพ

สํ าหรบัดานการพัฒนาผลิตภัณฑจะมีการคิดคนสูตรใหมๆ อยางสมํ่ าเสมอเพื่อเพิ่มความหลากหลาย
และทนัตอการตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป
ตราสินคา

ตราสินคา “Green Heart”
ใชสีเขยีว (Green) หมายถึง ความเปนธรรมชาติของผลิตภัณฑ และหัวใจ (Heart) หมายถึง ความใสใจในการ
ดูแลตนเอง ตราสินคา “Green  Heart” จงึเปนตวัแทนของผูบริโภคที่มีความรักและเอาใจใสตัวเอง และชื่นชอบ
ในธรรมชาติ  ตองการใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่ดีและมีประโยชนตอสุขภาพ  สํ าหรับสัญลักษณที่ใชเปน
ใบไมสีเขยีวทีเ่ปนรูปหัวใจเพื่อส่ือถึงธรรมชาติและความรัก การที่เลือกใชตราสินคาเปนภาษาอังกฤษเนื่องจาก
ตองการภาพลักษณของความทันสมัยและเปนสากล

บรรจุภัณฑ
บริษทัเนนความแตกตางในดานบรรจุภัณฑเปนพิเศษ  เพื่อสรางภาพลักษณที่เหนือกวาผลิตภัณฑจาก

คูแขงรายยอยที่มีจํ าหนายในทองตลาด และสรางความนาเชื่อถือในผลิตภัณฑซึ่งเปนปจจัยสํ าคัญตอการตัด
สินใจซือ้  โดยเนนความสวยงาม ความสะดวกตอการใชงาน สามารถรักษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑไวได  ซึ่ง
รูปลักษณของบรรจุภัณฑจะสื่อถึงความปลอดภัย เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและประยุกตภูมิปญญาไทยเขากับ
การใชงานในชวีติประจํ าวัน เชนภายในรานใชตระกราสานจากไมไผที่ผลิตจากชาวบานในชนบทมาบรรจุชุด
ของขวญั และการเลือกใชถุงกระดาษรีไซเคิลแทนถุงพลาสติก

สํ าหรบัผลิตภณัฑประเภทแชมพู ครีมนวดผม นํ้ ามันหมักผม และสบูเหลวจะใชขวดพลาสติกใสเปน
หลกั เพือ่แสดงใหเห็นผลิตภัณฑในขวดที่จะเห็นสีธรรมชาติตามสวนผสมของสมุนไพรในขวดนั้น ๆ เชน สบู
เหลวขมิน้ชนัมสีีตามธรรมชาติเปนสีเหลืองออน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อส่ือถึงการใชสวนผสมจากธรรมชาติมาก
กวาการใชสวนผสมทางเคมี แสดงถึงความออนโยนสํ าหรับผูใช



สํ าหรบัผลิตภณัฑประเภทโลชั่นและครีมจะใชขวดหรือกระปุกพลาสติกขาวทึบเพื่อความสวยงามเนื่อง
จากเนือ้ผลิตภัณฑจะเปนสีขาว  ผลิตภัณฑประเภทสบูจะบรรจุอยูในกลองกระดาษและจะติดฉลากเพื่อแสดง
สรรพคณุและสวนผสม  สํ าหรับชาสมุนไพรจะบรรจุในกลองเพื่อรักษาคุณภาพของชา และสะดวกตอการใช
งาน



ขนาดของบรรจภัุณฑจะแบงเปนขนาดมาตรฐาน และขนาดทดลองใชซึ่งจะมีขนาดเล็กกวาปกติ ซึ่ง
เหมาะส ําหรับลูกคาใหมที่ตองการทดลองใชหรือซื้อเพื่อเปนของขวัญ  นอกจากนี้จะมีการจัดทํ าชุดของขวัญ
(Gift set) รวมหลากหลายผลิตภัณฑ เชน สบู  ยาสระผม  ครีมนวดผม ในขนาดเล็กถึงปานกลาง โดยออกแบบ
ใหดูสวยงามเปนพิเศษ  เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุนใหเกิดการทดลองใชผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น

ฉลาก
ฉลากส ําหรับทุกผลิตภัณฑจะแสดงตราสินคาอยางเดนชัด และแสดงชื่อผลิตภัณฑ วิธีใช สรรพคุณ

รายละเอยีดของสวนผสม เปนภาษาไทยควบคูกับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อผูผลิตและรายละเอียดตามขอ
ก ําหนดในกฎหมาย โดยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสรรพคุณของผลิตภัณฑ ติดเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
และมขีอความแสดงการรับประกันคุณภาพสินคา เพื่อสรางการรับรูดานคุณภาพและสรางความแตกตางใน
สายตาผูบริโภค  รวมทั้งในฉลากจะระบุเบอรติดตอเพื่อสอบถามและโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ และเว็บไซตของ
บริษทัเพือ่ผูบริโภคจะสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาได

การต้ังราคา
บริษทัฯ จะใชกลยุทธการตั้งราคาโดยคํ านึงถึงความเปนไปไดในการจํ าหนายในตลาดโดยพิจารณา

จากระดับการรูจักตราสินคา (Brand Awareness) ตราสินคาที่ผูบริโภคจดจํ าได (Share of Mind) และตราสิน
คาในใจ (Share of Heart) ประกอบกับสถานการณการแขงขันในดานราคา โดยจะไมใชกลยุทธการตัดราคา
แตจะตัง้ราคาในระดับที่สูงกวาผลิตภัณฑสมุนไพรทั่วไปและสูงกวาผลิตภัณฑที่ไมใชผลิตภัณฑธรรมชาติ  เนื่อง
ดวยผลส ํารวจทีว่ากลุมเปาหมายยอมจายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑธรรมชาติในราคาที่แพงกวาผลิตภัณฑทั่วไปที่
ไมใชผลิตภัณฑธรรมชาติ ซึ่งแสดงวาผูบริโภคมีความออนไหวตอราคา (Price Sensitivity) ต่ํ า  โดยบริษัทฯจะ
ต้ังราคาในระดับที่ใกลเคียงกับราคาของคูแขงหลัก คือ ผลิตภัณฑของกรีนฉัตร ซึ่งอยูในระดับที่สูงกวาระดับ



ราคาเฉลีย่ของผลิตภัณฑสมุนไพรทั่วไปคอนขางมาก เนื่องจากการวางตํ าแหนงผลิตภัณฑของ Green Heart
ตองการใหมคุีณภาพอยูระดับที่สูงกวาผลิตภัณฑสมุนไพรทั่วไปในสายตาผูบริโภค ซึ่งเปนการใชกลยุทธในการ
ต้ังราคาสงู (Premium)  ใหผูบริโภครับรูถึงคุณภาพที่เหนือกวาผลิตภัณฑสมุนไพรทั่วไปอยางชัดเจน

ประเภทผลิตภัณฑ ราคาผลิตภัณฑทั่ว
ไป (กรัม/บาท)

ราคาผลิตภัณฑ
กรีนฉัตร(กรัม/บาท)

ราคาผลิตภัณฑสมุนไพรอื่นๆ
(กรัม/บาท)

ราคาผลิตภัณฑ
Green Heart
(กรัม/บาท)

แชมพู/ครีมนวด 400ก./99 – 145บ. 300ก./160บ. สุภาภรณ  400ก/94บ.
วานทอง    400ก./92บ.
นิ่มพร        400ก./81.5บ.
วานไทย     320ก./110บ.
กรีนเมท     300ก./69บ.
Principle   200ก./150บ.

300ก./160บ.
150ก./85บ.

สบู
   สบูกอน

   สบูเหลว

100ก./8-11บ.

250ก./

100ก./65บ.

250ก./180บ.

สุภาภรณ   100ก./45บ.
ใบบัว         100ก./27บ.

100ก./60บ.

250ก./180บ.

ผลิตภัณฑบํ ารุงผิว
   ครีมลางหนา
   ครีมบํ ารุงผิว
   โลชั่น

60ก./58บ.

150มล./62 – 80บ.

50ก./140 บ.
50ก./190 บ.
ไมมี

50ก./120บ.
40ก./160บ.
150ก./180บ.

ชาชง 25ซ./48บ. ไมมี บานสมุนไพร  20ซ./33บ.
ดร.กรีน          15ซ./43บ.
ตรีสยาม        10ซ./35บ.

10ซ./25บ.
25ซ./70บ.

ชองทางการจัดจํ าหนาย
ในการจดัจ ําหนายสนิคาไดวางแผนกระจายสินคาผานชองทางคาปลีกเปนหลัก เนื่องจากเปนการเปด

ตัวสนิคายีห่อใหม ชองทางที่เลือกใชในระยะแรกจึงตองเขามาถึงกลุมเปาหมายไดชัดเจนและสรางความรูจักใน
ตราสนิคาไดดี  เพื่อทํ าใหกลุมลูกคาเปาหมายรูจักผลิตภัณฑและตราสินคาในวงกวาง และสามารถหาซื้อสินคา
ไดสะดวก  ในขณะทีไ่มใชเงินลงทุนสูงเกินไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงวางแผนชองทางการจัดจํ าหนายดังนี้



รานคาจํ าหนายเฉพาะผลิตภัณฑธรรมชาติภายในศูนยการคา
เปนรานทีจ่ ําหนายเฉพาะผลิตภัณฑของบริษัทฯ ภายใตชื่อ “Green Heart” การเปดรานคาจํ าหนาย

เฉพาะผลติภณัฑธรรมชาติภายในศูนยการคานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการรูจักตราสินคา อํ านวยความ
สะดวกในการหาซือ้และสรางความเชื่อมั่นใหกับกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมเปาหมายรุนใหมที่เปนผูรักและ
หวงใยสุขภาพ

แนวคดิของรานจะสื่อถึงความเปนธรรมชาติผสมผสานกับความเปนไทยประยุกต โดยแสดงถึงคุณคา
ของภูมปิญญาไทยและการมีสวนรวมในการชวยเหลือเศรษฐกิจไทย  บรรยากาศภายในรานจะเนนความเรียบ
งาย สะอาด สวาง สบายตา  ใชโทนสีเขียวออนและนํ้ าตาลเพื่อส่ือถึงความเปนธรรมชาติ ซึ่งจะสอดคลองกับสี
และรูปแบบของตราสินคาของบริษัทฯ

การจดัวางสนิคาจะอยูบนชั้นรอบ ๆ ราน  และจะมีปายใหความรูเกี่ยวกับคุณประโยชนของสมุนไพรที่
เปนสวนผสม   ซึง่หนารานจะเปนกระจกใสที่สามารถมองเขามาเห็นภายในรานไดโดยในรานจะมีผลิตภัณฑ
สํ าหรบัทดลองใชและมีพนักงานขายคอยใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับผลิตภัณฑและใหการบริการลูกคาเปนอยางดี
ซึง่พนกังานขายดังกลาวจะไดรับการอบรมจากบริษัทเปนเวลา 2 สัปดาห



โดยในชวงครึ่งปแรกจะเปดรานคาจํ านวน 2 แหง ดังนี้
1. รานคาในศนูยการคาเซ็นทรัลลาดพราว  เหตุที่เลือกเนื่องจากสถานที่ต้ังอยูใกลเคียงกับอาคาร

สํ านกังานขนาดใหญหลายแหง เชน การบินไทย  การปโตรเลียมฯ  ธนาคารทหารไทย และ
สามารถเขาถงึไดงายจากทั้งถนนวิภาวดี  พหลโยธิน และลาดพราว ซึ่งใกลกลุมลูกคาที่เปนคน
ท ํางานทีไ่ปซือ้ของในชวงวันธรรมดา  ในขณะที่จะไดลูกคาที่เปนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงใน
ชวงวันเสาร-อาทิตย

2. รานคาในศนูยการคาสีลมคอมเพล็กซ  เนื่องจากเปนสถานที่ที่จับกลุมเปาหมายของบริษัทที่
ท ํางานใจกลางเมืองซึ่งมีกํ าลังซื้อคอนขางสูง

ทัง้นีบ้ริษทัจะมกีารเพิม่รานในปที่ 2 อีก 1 รานโดยจัดตั้งที่หางเซ็นทรัล สาขาปนเกลาและในปที่ 4 อีก
2 ราน โดยจดัตัง้ทีเ่ดอะมอลล สาขาบางกะป และหางเซ็นทรัล ที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อขยายสาขาใหครอบคลุม
พืน้ทีม่ากขึน้ตามเปาหมายทางการตลาด

เคานเตอรจํ าหนายสินคา
บริษทัฯ จะจดัตัง้เคานเตอรในหางสรรพสินคาชั้นนํ าแหงละ 1 เคานเตอร โดยในปแรกบริษัทจะจัดตั้งที่

หางเซน็ทรลั  สาขาปนเกลาและพระราม 3 เพื่อใหสอดคลองกับผลที่ไดจากการวิเคราะหพฤติกรรมของกลุม
เปาหมายทีว่าผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑธรรมชาติจากหางสรรพสินคามากที่สุด  โดยจับกลุมลูกคาระดับกลาง ที่
อาศยัอยูในบรเิวณนั้น โดยจะจัดตั้งเคานเตอรในบริเวณใกลซุปเปอรมารเก็ตภายในหางฯ  ซึ่งกลุมลูกคาเปา
หมายทีเ่ปนผูหวงใยสุขภาพก็มักจะซื้อสินคาจํ าเปนจากซุปเปอรมารเก็ตเปนประจํ า   ซึ่งผลิตภัณฑธรรมชาติ
ของบรษิทัเปนทางเลือกใหมของสินคาอุปโภคบริโภคที่ใชในชีวิตประจํ าวันที่จะดึงดูดใหผูที่สนใจผลิตภัณฑ
ประเภทนีอ้ยูแลวเขามาเลือกซื้อ โดยขอดีของการตั้งเคานเตอรในบริเวณใกลซุปเปอรมารเก็ต คือ

1. หลกีเลีย่งการแขงขันกับคูแขงทางตรงและทางออมที่วางสินคาอยูในชั้นในซุปเปอรมารเก็ตซึ่งมี
จ ํานวนมากและเกิดการเปรียบเทียบผลิตภัณฑและราคาขายไดงาย

2. ภาพพจนของผลิตภัณฑในสายตาของผูบริโภคจะดีกวา เมื่อเทียบกับสินคาประเภทเดียวกันที่มี
วางจ ําหนายในซุปเปอรมารเก็ต

ทัง้นีบ้ริษทัฯจะมีการเพิ่มเคานเตอรในปที่ 2 อีก 3 แหง  โดยจะจดัตั้งที่หางเซ็นทรัล ราม
คํ าแหง  เดอะมอลล บางแค และบางกะป  โดยจะยกเลิกการตั้งเคานเตอรที่เซ็นทรัลปนเกลา เนื่องจากไดมีการ
เปดรานทีเ่ซน็ทรัล ปนเกลาในปที่ 2 แทนเคานเตอร และในปที่ 3 จะเปดเพิ่มที่เซ็นทรัลชิดลม  และในปที่ 4 เปด
เคานเตอร ทีเ่ดอะมอลล งามวงศวาน และปดเคานเตอรที่เดอะมอลลบางกะป  เนื่องจากบริษัทไดมีการเปดราน
ทดแทน



ซุมแสดงสินคาจัดจํ าหนายสินคาช่ัวคราว
ในชวงสองปแรก บริษัทฯจะเปดซุมแสดงสินคาแสดงสินคาจํ านวน 1 ซุม โดยจัดเปนหนวยจํ าหนายสิน

คาเคลือ่นที ่วัตถุประสงค คือ เพื่อผลักดันตรายี่หอสินคาใหเปนที่รูจัก และกระตุนใหสินคาเกิดการทดลองใช
โดยจะหมนุเวยีนตัง้ซุมแสดงสินคาตามสวนสาธารณะภายในกรุงเทพและบอง มารเช ซึ่งเปนศูนยรวมผลิต
ภัณฑสุขภาพ แหงละ 1 สัปดาหตอเดือน  ซึ่งสวนสาธารณะเปนสถานที่ที่กลุมเปาหมายซึ่งหวงใยในสุขภาพไป
พกัผอนและออกก ําลงักาย จึงคาดวาจะเปนชองทางการจํ าหนายที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดและใชสวน
สาธารณะเปนสื่อในการแสดงถึงความเปนธรรมชาติกับสุขภาพที่ดีเพื่อสราง Brand Associate ระหวางตราสิน
คาและวถิกีารด ําเนินชีวิตของผูบริโภค สํ าหรับบอง  มารเช ถ.ประชาชื่น  เปนสถานที่รวมรานคาผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพหลายชนดิ เชน ผักปลอดสารพิษ  สินคาธรรมชาติ  ผลิตภัณฑชีวจิต อาหารมังสวิรัติ ซึ่งผูบริโภคที่ไปซื้อ
สินคาจะเปนกลุมที่หวงใยในสุขภาพโดยเฉพาะ

ลักษณะจะเปนซุมแสดงสินคาจํ าหนายสินคาขนาดเล็กเพื่อแนะนํ าสินคา รวมกับการจัดกิจกรรมสง
เสริมการขาย  สํ าหรับซุมใน บอง มารเชและสวนสาธารณะจะมีการหมุนเวียนกันไป โดยเลือกจากบริเวณที่ไม
ไกลจากรานจ ําหนายผลิตภัณฑและมีผูไปใชบริการคอนขางมาก คือ สวนลุมพินี  สวนจตุจักร  สวนรมณีนาถ
และสวนเบญจศิริ

บริการจัดสงสินคาถึงที่ (Delivery Service)
ทางบรษิทัไดคํ านงึถึงความสะดวกของลูกคาในการหาซื้อสินคา ซึ่งอาจไมสะดวกในการเดินทางไปที่

ราน โดยเฉพาะลกูคาในกรุงเทพฯที่มีการจราจรติดขัด จึงไดใชชองทางการใหบริการจัดสงสินคาถึงที่  โดยลูก
คาสามารถโทรศัพทมาสั่งซื้อไดและจะจัดสงใหฟรีโดยมีเงื่อนไขยอดสั่งซื้อข้ันตํ่ า 300 บาท  ซึ่งบริษัทจะสามารถ
จดัสงสนิคาใหไดภายใน 1วันทํ าการ แตหากลูกคามีความตองการสินคาดวนเปนพิเศษ  จะคิดคาบริการในการ
จดัสง 20 บาท ซึง่จะจัดสงใหภายใน 1 ชั่วโมง โดยทางบริษัทฯจะจัดหารถจักรยานยนตสํ าหรับจัดสงสินคาให
ลูกคาจ ํานวน 2 คัน  ในปแรกและเพิ่มเปน 3 คันในปที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหจัดสงไดรวดเร็วและสอด
คลองกบัวถิกีารด ําเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯที่รีบเรงมากขึ้น  จึงมีความจํ าเปนตองจัดสรรเวลาอยางมีประสิทธิ
ภาพมากขึน้ และปจจุบันคนกรุงเทพฯก็คุนเคยกับการใชบริการจัดสงสินคาถึงที่  และสํ าหรับในมุมมองของ
บริษทัฯนัน้เหน็วาในชวงแรกของการดํ าเนินธุรกิจ  ดวยเงินลงทุนที่คอนขางมีจํ ากัด ทํ าใหยังไมสามารถขยาย
ชองทางการจดัจ ําหนายสินคาไดครอบคลุมเพียงพอ  การใหบริการจัดสงสินคาถึงที่จะชวยกระตุนใหผูบริโภคมี
การใชสินคาของทางบริษัทมากขึ้นและแพรกระจายไดรวดเร็วขึ้น



การสงเสริมการขายและการโฆษณา

Sale Promotion
1. แจกสนิคาตวัอยางตามซุมแสดงสินคาจํ าหนายสินคาชั่วคราวบริเวณสวนสาธารณะตางๆ และ

บอง มารเช รวมทัง้วันเปดรานคาในศูนยการคาหางเซ็นทรัลฯ และสีลม คอมเพล็กซ โดยจัดทํ าในขนาดบรรจุ
ภัณฑพเิศษซึ่งเล็กกวาขนาดปกติ เชน สบู ขนาด 50 กรัม  แชมพแูละครีมนวดขนาด 75 มล.  และชาชง 3 ซอง
ตอแพค็  โดยแนบโบชัวรและคูปองสวนลด 10% เมื่อนํ าคูปองมาซื้อผลิตภัณฑภายในระยะเวลา 3 เดือน  เพื่อ
กระตุนใหเกดิการทดลองใชคร้ังแรกสํ าหรับกลุมผูที่ไมเคยใช  พรอมทั้งชวยสื่อสารจํ านวนและที่ต้ังของสาขา
รวมทัง้เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอสอบถามและสั่งซื้อสินคาไดในโบชัวร  โดยจะทํ าการแจกสินคาตัวอยางดัง
กลาวภายในระยะเวลา 6 เดือนแรก และ แจกในโอกาสที่มีการออกผลิตภัณฑใหม ๆ

2. จดัโปรโมชัน่ ยกเวนคาสมาชิกปแรกหากซื้อผลิตภัณฑครบ 500 บาท โดยสมาชิกจะไดรับสวนลด
พเิศษ 5% ตลอดป  เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อซํ้ า  โดยจะจัดในชวงเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2545

3. จดัใหสามารถทดลองใชสินคาในรานไดฟรี โดยมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช หรือทดลองชิม  เพื่อ
ใหผูบริโภคมั่นใจในความปลอดภัยในผลิตภัณฑ

4. Point-of-Purchase Display ใชการสรางความนาสนใจใหกับสินคา ณ จุดขาย เชน มีการใหขอมูล
และแสดงรูปภาพที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่เปนสวนผสมของผลิตภัณฑ

5. จดัโปรโมชัน่ลด 50%  สํ าหรับสินคาชิ้นที่ 2 โดยราคาสินคาชิ้นที่ 2 ตองไมแพงเกินกวาสินคาชิ้น
แรกทีซ่ือ้  โดยจะจัดในชวงเดือนเมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคม 2546 เพื่อกระตุนยอดขายในชวง Low
season

6. จดัแคมเปญสะสม         ครบ 5 ดวง โดยมีมูลคาดวงละ 300 บาท มีสิทธิ์จับคูปองสวนลด
5 – 40% ในการซื้อคร้ังตอไป  โดยจะจัดแคมเปญในชวง เดือนกรกฎาคม 2546-2547 เพื่อเพิ่มอัตราการซื้อซํ้ า

7. สงการดวนัเกดิใหกับสมาชิก  โดยสมาชิกสามารถนํ าการดดังกลาวมารับของขวัญตามสถานที่
จ ําหนายทัว่ไปของบริษัทฯ โดยจะจัดแคมเปญดังกลาวตั้งแตป 2546 – 2549  เพื่อสรางความประทับใจ
(Delight) และรักษาฐานลูกคาเดิมในระยะยาว

Trade Promotion
รวมแสดงสนิคาในงานแสดงสินคาที่เกี่ยวของอยางนอยปละ 1 คร้ัง  เชน งานแสดงผลิตภัณฑเพื่อสุข

ภาพและความงาม  งานชุมนุมแพทยแผนไทย  เพื่อแนะนํ าสินคาใหแกธุรกิจที่สนใจจะนํ าผลิตภัณฑของบริษัท
ไปจ ําหนาย เชน ในตางจังหวัด  และเพื่อเปดโอกาสในการสงออกสูตลาดตางประเทศ



Advertising
1. แจกแผนพบัซึ่งประกอบดวยรูปภาพของผลิตภัณฑ  คุณสมบัติ ขนาดที่มีใหเลือก และราคา รวม

ทัง้สถานทีจ่ ําหนาย และเบอรโทรศัพท ที่สามารถโทรสั่งซื้อหรือสอบถามขอมูลได เพื่อแจกในรานคาของบริษัทฯ
เคานเตอร และงานเปดตัวรานคา  งานแสดงสินคา ซุมแสดงสินคาในบริเวณสวนสาธารณะและบอง มารเช  ที่
จะจดัเปนระยะสัน้ในชวง 6 เดือนแรก อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการสงเสริมการสั่งซื้อผานชองทางบริการจัดสง
โดยบรษิัทฯคาดวาจะสามารถแจกแผนพับไดทั้งสิน 100,000 ชุด

2. แจกใบปลวิและแนบแผนหอมติดโทรศัพท โดยพิมพเบอรโทรในแผนหอม เพื่อสงเสริมการขาย
เบอรโทรศพัทสํ าหรับชองทางบริการจัดสง ซึ่งบริษัทฯจะทํ าการแจกใบปลิวและแผนหอมในป 2546 เดือน
มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม หลังจากที่กลุมเปาหมายไดรูจักผลิตภัณฑและตรายี่หอพอสมควร
จากการเปดซุมแสดงสินคาในชวง 6 เดือนแรกของป 2545 ไปแลว โดยบริษัทฯไดจัดงบประมาณสํ าหรับแจก
กลุมเปาหมายประมาณ 20,000คน

3. ลงโฆษณาในนติยสาร ผูหญิง และ ชีวจิต เพื่อวัตถุประสงคทํ าใหผูอานซึ่งเปนกลุมเปาหมายไดรู
จกัตราผลติภณัฑ Green Heart มากขึ้น โดยจะลงในเดือนกุมภาพันธ  พฤษภาคม และสิงหาคม 2546 เหตุผล
ทีเ่ลอืกนติยสารดงักลาวเนื่องจากเปนนิตยสารที่ผูอานตรงกับความสนใจของกลุมเปาหมาย ถึงแมวา ส่ือโทร
ทศัน วทิย ุและหนงัสอืพิมพจะเขาถึงกลุมเปาหมายไดกวางกวา แตบริษัทฯเลือกสื่อนิตยสาร ซึ่งจัดอยูเพียง
อันดบัที ่4 เทานัน้  ทัง้นีเ้นื่องจากสื่อนิยสารนั้นสามารถเจาะกลุมเปาหมายไดชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
กวา  สามารถเก็บไวอานไดนาน ผูอานสามารถคอยๆ อานจึงใหรายละเอียดไดดี

4. จดัท ําเวปไซต เพื่อสรางการรูจักตราสินคา และใหขอมูลดานผลิตภัณฑ สถานที่จํ าหนาย วิธีการ
ติดตอส่ังซื้อและการจัดรายการสงเสริมการขายตางๆ ผานทาง www.greengeart.com โดยเริ่มต้ังแตเดือน
มกราคม 2546 – ธันวาคม 2547

Public Relation
1. ประชาสมัพนัธการเปดตัวรานและแนะนํ าบริษัทโดยเชิญสื่อมวลชนมารวมงาน สรางความสัมพันธ

ทีดี่กบัส่ือมวลชนโดยแจกสินคาตัวอยางใหกับผูส่ือขาว ในชวงอาทิตยแรกของเดือนกรกฎาคม 2545
2. เปนสปอนเซอรจัดงานแรลลี่  ที่เนนการทองเที่ยวแบบธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับผลิตภัณฑ

ธรรมชาตขิองบริษัทฯ และวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย  โดยผานสื่อวิทยคลื่น “Green Wave” FM 106.5 MHz
ซึง่เปนคลืน่ทีก่ลุมเปาหมายชอบฟงมากที่สุด และเปนการสรางภาพลักษณในแงของการรักษาสิ่งแวดลอมและ
ธรรมชาติ

http://www.greengeart.com/


3. จดังานหรอืเทศกาลเพื่อสนับสนุนและชวยเหลือสังคมไทยโดยใชบรรจุภัณฑที่ผลิตโดยชาวบาน
และคนืก ําไรสูสังคมไทยหากซื้อสินคาจากบริษัทฯดวยเหตุผลที่วาผูบริโภคจะมีความรูสึกที่ดีหากไดซื้อผลิต
ภัณฑโดยสามารถชวยเหลือสังคมไทย

การควบคุมและประเมินแผนการตลาด
บริษทัฯจะท ําการประเมินผลและวิเคราะหรายการสงเสริมการขายทุกๆ คร่ึงป  คือในชวงเดือนมกราคม

และ กรกฎาคม ของทุกป เพื่อทํ าการปรับการสงเสริมการขายใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
และประสบความสํ าเร็จมากยิ่งขึ้น

นอกจากนัน้ยงัมกีารประเมินการรูจักตราสินคาทุกๆ ป ในเดือนมกราคม เพื่อวัดผลเปรียบเทียบกับเปา
หมายทางการตลาดที่ต้ังไว

นโยบายการบริการและการรับประกันคุณภาพ
1. รับประกนัระยะเวลาการบริการจัดสง ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากลูกคาสั่งซื้อ
2. ลูกคาสามารถนํ าสินคามาเปลี่ยนไดภายใน  7 วันหลังจากซื้อ โดยนํ าใบเสร็จมาแสดง
3. ลูกคาสามารถรบัเงินคืนจากบริษัทฯ หากพิสูจนไดวาใชแลวเกิดอาการแพหรือระคายเคือง ซึ่งทาง

บริษทัฯจะทํ าการรองเรียนไปยังผูผลิตตอไป
4. บริษทัฯเปดบริการรับฟงปญหาที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑ และตอบปญหาขอสงสัยจากลูกคาทาง

สายโทรศพัท ในวันจันทรถึงศุกร เวลาทํ าการ



การพยากรณยอดขาย
วธิกีารพยากรณยอดขายตอป(s) ใชหลักของ  chain-ratio  method  โดยปจจัยที่นํ ามาคํ านวณไดมา

จากการคาดการณความเปนไปไดในการซื้อ  ซึ่งไดจากการสังเกตการณและการสัมภาษณผูประกอบการ  และ
คาใชจายในการซื้อตอคร้ังตอคน  ซึ่งไดจากการวิเคราะหแบบสอบถาม  ปจจัยที่ใชในการคํ านวณมีดังนี้

1. ปจจยัในดานชองทางการจัดจํ าหนาย  ซึง่มอียูทัง้หมด 4 ชองทาง  คือ รานเคานเตอร  ซุมแสดง
สินคา  และการบริการจัดสง  ซึ่งมีการกํ าหนดตัวแปร  ดังนี้

x1 = จ ํานวนราน
x2 = จ ํานวนเคานเตอร
x3 = จ ํานวนซุมแสดงสินคา
x4 = จ ํานวนรถจักรยานยนต

โดยจ ํานวนของแตละชองทางจะพิจารณาโดยคํ านึงถึงเงินลงทุนและความเปนไปไดในการขายในแต
ละชองทาง

2. จ ํานวนลกูคาทีค่าดวาจะซื้อสินคาในแตละชองทางจํ าหนายตอวัน  ซึง่ก ําหนดตัวแปรดังนี้
Y1 = จ ํานวนลูกคาที่คาดวาจะซื้อสินคาในรานตอวัน
Y2 = จ ํานวนลกูคาที่คาดวาจะซื้อสินคาในเคานเตอรตอวัน
Y3 = จ ํานวนลกูคาที่คาดวาจะซื้อสินคาในซุมแสดงสินคาตอวัน
Y4 = จ ํานวนลูกคาที่คาดวาจะซื้อผานบริการจัดสงตอวัน

โดยจ ํานวนลกูคาที่คาดวาจะซื้อดังกลาว  จะไดจาการประเมินดวยวิธีการ  ดังนี้
 สํ าหรบัชองทางรานคาและเคานเตอรนั้น  ไดจากการสังเกตการณจํ านวนคนเฉลี่ยที่เดินเขาราน

65 รายตอวนั  และสัมภาษณผูประกอบการและพนักงานในรานถึงจํ านวนคนโดยเฉลี่ยที่ซื้ออยูที่
ประมาณ  15 รายตอวัน

 ซุมแสดงสนิคาทีจ่ัดตามสวนสาธารณะนั้น  ไดจากการสังเกตการณจํ านวนคนที่ซื้อสินคาที่ซุม
จ ําหนายสินคาบริเวณสวนลุมพินี  ประมาณ  20 รายตอวัน

 สํ าหรบัการบรกิารจดัสงนั้น  คาดวาจะสามารถเขาถึงเพียง  0.25% จากจํ านวนคนที่ไดรับการ
ส่ือสารทั้งหมด



3.  จ ํานวนเงนิทีลู่กคาแตละรายใชจายในการซื้อตอคร้ังจากแตละชองทางจํ าหนาย จะกํ าหนดตัวแปร
ดังนี้

Z1   =    จ ํานวนเงนิที่ลูกคาแตละรายใชจายในการซื้อตอคร้ังจากราน
Z2   =    จ ํานวนเงนิที่ลูกคาแตละรายใชจายในการซื้อตอคร้ังจากเคานเตอร
Z3  =   จ ํานวนเงนิที่ลูกคาแตละรายใชจายในการซื้อตอคร้ังจากซุมแสดงสินคา
Z4  =   จ ํานวนเงนิที่ลูกคาแตละรายใชจายในการซื้อตอคร้ังผานบริการจัดสง

จากการวเิคราะหจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง  พบวา  คาเฉลี่ยคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑธรรมชาติ
ตอคร้ัง  คือ  220  บาท5   แตสํ าหรบัชองทางการจํ าหนายผานบริการจัดสงนั้น บริษัทฯ จะกํ าหนดยอดซื้อข้ันตํ่ า
ที ่ 300  บาทตอคร้ัง

4.  จ ํานวนวันทํ าการ  ในแตละชองทางการจํ าหนาย  จะมีจํ านวนวันทํ าการไมเทากัน  โดยมีตัวแปร
ดังนี้

D1 = จ ํานวนวันทํ าการของราน
D2 = จ ํานวนวันทํ าการของเคานเตอร
D3 = จ ํานวนวันทํ าการของซุมแสดงสินคา
D4 = จ ํานวนวันทํ าการของการบริการจัดสง

ซึง่ทางบรษิทัฯ  จะมีวันทํ าการของรานและเคานเตอร  30  วันตอเดือน  จัดซุมแสดงสินคา  22  วันตอ
เดอืน  และบริการจัดสง  26  วันตอเดือน

จะไดสูตรการคํ านวณ  ดังนี้

Sพยากรณ           =    (X1*Y1*Z1*D1*12) + (X2*Y2*Z2*D2*12) + (X3*Y3*Z3*D3*12) +
                        (X4*Y4*Z4*D4*12)  บาทตอป

                                                          
5   ที่มา  :  ตารางแสดงคาใชจายในการซื้อตอครั้ง  จาก ภาคผนวก



การพยากรณยอดขายรวม  ปที่ 1 – 5

พยากรณยอดขายปที่  1 (ก.ค.- ธ.ค. 45)  มีมูลคาประมาณ  3.5 ลานบาท  เนื่องจากในชวงปแรกนั้น
ตรายีห่อและผลติภัณฑเพิ่งเปดตัวซึ่งคอนขางใหมในสายตาของผูบริโภค  จึงทํ าใหยังไมเปนที่รูจักเทาที่ควร
บริษทัฯ จงึมุงเนนการขายผานชองทางใหมในสายตาของผูบริโภค  จึงทํ าใหยังไมเปนที่รูจักเทาที่ควร  บริษัทฯ
จงึมุงเนนการขายผานชองรานคา (34%) และเคานเตอร (34%) มากที่สุด  รองลงมาคือ ซุมจํ าหนายสินคา
(17%) และบริการจัดสง (15%)

พยากรณยอดขายปที่ 2 มีมูลคาประมาณ  10.85  ลาน  ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโต 54% ตอป  เนื่อง
จากมกีารขยายชองทางการจัดจํ าหนายเพิ่มข้ึนเกือบเทาตัว  และการคาดการณอัตราการเติบโตของตลาดสูง
ประมาณ  20%  ตอป  ซึ่งไดจากการวิเคราะหโดยศูนยวิจัยกสิกรไทยประกอบกับกลุมเปาหมายเริ่มรูจักตรา
ยีห่อและผลติภัณฑของบริษัทฯมากขึ้น  คือประมาณ  20%  ตามเปาหมายที่ต้ังไว  และ อัตราการซื้อซํ้ าที่ต้ัง
เปาหมายไวที ่ 30%  โดยเนนชองทางเคานเตอร  (44%) เปนอันดับหนึ่ง  รองลงมาคือ รานคา(33%) บริการ
จดัสง(20%)  และซุมแสดงสินคา(3%)



การพยากรณยอดขายรวม  ปที่ 1 – 5 แบงตามชองทางการจํ าหนาย

Year 1 2 3 4 5
Shop 1,188,000 3,564,000 4,719,600 7,866,000 9,522,000
Counter Sale 1,188,000 4,752,000 7,866,000 7,866,000 9,522,000
Boot  Promotion 580,800 290,400 - - -
Mail  Order/Delivery 561,600 2,246,400 2,948,400 2,948,400 3,276,000
Total  Sales 3,518,400 10,852,800 15,534,000 18,680,400 22,320,000

พยากรณยอดขายปที่ 3 มีมูลคาประมาณ 15.5 ลานบาท  ซึ่งมีอัตราการเติบโตจากปที่ 2 ประมาณ
43% ซึง่มอัีตราการเตบิโตสงูกวาตลาด  เนื่องจากคาดวากลุมเปาหมายมีการรูจักตราสินคาเพิ่มข้ึนเปน  25%
ประกอบกบัอัตราการซื้อซํ้ าที่ยังคงตั้งเปาหมายอยูในระดับ 30%  และคาดวาจะมีการปรับราคาขึ้น 5%
ภายใตสมมติุฐานภาวะเศรษฐกิจไมเปลี่ยนแปลงไป  โดยจะเนนขายผานเคานเตอร(51%)  รานคา(30%)  และ
บริการจดัสง(19%)  โดยไมใชชองทางการจํ าหนายผานซุมแสดงสินคา  แตจะทํ ารายการสงเสริมการขายผาน
ชองทางรานคาและเคานเตอรแทน

พยากรณยอดขายปที่  4  มีมูลคาประมาณ 18.7  ลานบาท  ซึ่งมีอัตราการเติบโตจากปที่ 3 ประมาณ
20% ซึง่เทากบัอัตราการเติบโตของตลาด  เนื่องจากคาดการณวาจะมีการแขงขันที่สูงขึ้นประกอบกับการที่
บริษทัชะลอการขยายชองทางการจัดจํ าหนาย  ทั้งนี้บริษัทฯ  ต้ังเปาหมายวาจะเพิ่มการรูจักตราสินคาเปน
30%  โดยจะเนนขายผานเคานเตอร (42%) รานคา(42%) และบริการจัดสง(16%)  โดยไมใชชองทางการ
จ ําหนายผานซุมแสดงสินคา  แตจะทํ ารายการสงเสริมการขายผานชองทางรานคา  และเคานเตอรแทน  เชน
เดยีวกบัปที ่3 และในปที่ 4 นี้บริษัทฯ มีแผนเปดรานใหม 1 รานที่จังหวัดเชียงใหมเพื่อขยายการจํ าหนาย
ผลิตภัณฑสูตลอดใหมที่มีการแขงขันนอยกวา

พยากรณยอดขายปที่ 5 มีมูลคาประมาณ 22.3 ลานบาท  ซึ่งมีอัตราการเติบโตจากปที่ 4  ประมาณ
20%  และมสีวนแบงการตลาดประมาณ  1.4%  ของมูลคาตลาดรวมของกลุมเปาหมายในกรุงเทพฯ  ทั้งนี้เนื่อง
จากบรษิทัฯไดต้ังเปาหมายวาจะเพิ่มการรูจักตราสินคาเปน  35%  โดยจะเนนขายผานเคานเตอร(43%) รานคา
(43%)  และบรกิารจดัสง(14%)  โดยไมใชชองทางการจํ าหนายผานซุมแสดงสินคา   แตจะทํ ารายการสงเสริม
การขายผานชองทางรานคาและเคานเตอรแทน  เชนเดียวกับปที่ 3 และปที่ 4

จากทางโรงพยาบาลจํ าเปนตองผลิตสินคาของทางโรงพยาบาลฯเองอยูดวย  และมีเงื่อนไขในการชํ าระ
เงนิเปนเงนิสด  เนือ่งจากทางโรงพยาบาลฯ  ยังเปนระบบราชการอยู  จึงไมสามารถใหระยะเวลาชํ าระหนี้ได



แตหากมกีารสัง่ซือ้กนัไปแลวชวงระยะเวลาหนึ่ง  ก็สามารถติดตอขอระยะเวลาในการชํ าระหนี้ได ซึ่งตองทํ าการ
ติดตอโดยตรงกับทานผูอํ านวยการโรงพยาบาลฯ เปนกรณีพิเศษ

ผลิตภณัฑทีท่างบรษิทัฯ ส่ังผลิตกับทางโรงพยาบาลฯ  คือ แชมพู  ครีมนวด  และชาชงสมุนไพร  เนื่อง
จากทางโรงพยาบาลฯมีสูตรในการผลิตซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีและมีความนาเชื่อถือ  อีกทั้งวัตถุดิบที่นํ ามาใช ก็ไดมี
การคดัเลือกและตรวจสอบการผลิตจากทางโรงพยาบาลฯดวย

สํ าหรบัสินคาทีท่างบริษัทฯสั่งผลิตจากที่อ่ืนนั้น  ทางบริษัทไดนํ าสูตรจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ซึง่เปนสตูรทัว่ไปในการผลิตเครื่องสํ าอางสมุนไพร  นํ ามาวิจัยและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโดยเภสัชกรของ
ทางบรษิทัฯ เพือ่ใหสินคาที่ผลิตมีคุณสมบัติพิเศษแตกตางจากสูตรทั่วไป และทํ าใหทราบถึงสัดสวนของวัถุดิบ
และสวนผสมสมุนไพรที่ใชแลวทํ าใหผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพสูงกวาสูตรทั่วไป  แลวนํ าตัวอยางสินคาที่ไดไป
ตรวจสอบทีก่รมวทิยาศาสตรการแพทย เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช  โดยในชวง
แรกบรษิทัฯจะผลิตสบูกอน 4 ชนิดคือ สบูลูกยอ สบูอัญชัน สบูรํ าขาว  และ สบูขมิ้นชัน  ซึ่งเปนสินคาที่ผูบริโภค
ยอมรับในสรรพคุณของสมุนไพรที่ใช  โดยใหบริษัท เอสทีเอส ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสบู  และมี
มาตรฐานการผลติที่ดีเปนผูผลิตให  สวนผลิตภัณฑครีมบํ ารุงผิวแตงกวา  สบูเหลวขมิ้นชัน  และครีมลางหนา
มะขามจะใหบริษัท  นีโอคอสเมท  เปนผูทํ าการผลิตให

สวนผลติภณัฑอ่ืนนอกเหนือไปจากนี้  ทางบริษัทฯจะคัดเลือกผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการของตลาด  ซึ่ง
จะท ําการจางผลิตจากผูผลิตที่มีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเชื่อถือไดในโอกาสตอไป

กํ าลังการผลิต
บรรจุภัณฑ

สํ าหรับโรงผลิตบรรจุภัณฑสามารถหาไดงาย  เนือ่งจากเปนรูปแบบที่ทางโรงงานผูผลิตกลองกระดาษ
และขวดพลาสติกทั่วไปสามารถทํ าใหไดอยูแลว  ดังนั้นจึงไมจํ ากัดปริมาณสั่งซื้อสูงสุด  แตจํ ากัดปริมาณสั่ง
ผลิตตํ ่าสดุอยูที่ 20,000 หนวย  ตอการสั่งผลิต  1 คร้ัง  ทั้งกลองกระดาษและขวดพลาสติก  ซึ่งเปนปริมาณที่
มากพอส ําหรบัการสั่งผลิตในแตละครั้งอยูแลว  และมีระยะเวลาในการผลิต  ประมาณ  2 สัปดาห

ผลิตภัณฑ
ในสวนของทางโรงพยาบาลฯ จะสามารถทํ าการผลิตตามการสั่งซื้อข้ันตํ่ าที่ 5,000 หนวย ตอหนึ่ง

ผลิตภณัฑ ในระยะเวลาการผลิต 2 สัปดาห  แตหากจะสั่งผลิตเปนปริมาณมากที่สุด  จะถูกจํ ากัดอยูที่  10,000
หนวย  ในระยะเวลาการผลิตเทาเดิม  เนื่องจากทางโรงพยาบาลฯ  จะมีการผลิตสินคาที่เปนผลิตภัณฑของทาง
โรงพยาบาลฯเองอยูแลว  และมีกํ าลังการผลิตที่จํ ากัดจึงไมสามารถจะทํ าการผลิตไดมากกวานี้  รวมทั้งหากมี



การสัง่ผลติเปนปริมาณมากติดตอกันจะตองแจงลวงหนา  หรือบางครั้งอาจมีโอกาสที่จะไมสามารถผลิตไดตาม
ทีส่ั่ง  เนือ่งจากมีวัตถุดิบไมเพียงพอหรือเกิดวัตถุดิบขาดตลาด

สํ าหรับบริษัทที่รับจางผลิตให  จะมขีอจ ํากัดในการสั่งซื้อสูงสุดที่  30,000 หนวยตอผลิตภัณฑตอเดือน
เนือ่งจากเปนโรงงานที่ทํ าการผลิตสินคาประเภทนี้อยูแลว  จึงมีกํ าลังการผลิตที่สูงกวา  แตหากจะสั่งซื้อเปน
ปริมาณมากกจ็ ําเปนตองแจงใหทราบลวงหนาเชนกัน  เพื่อจะไดสามารถเตรียมวัตถุดิบไดเพียงพอกับปริมาณ
การสั่งผลิต

ขัน้ตอนการดํ าเนินงาน



เสนทบึ : การเคลื่อนยายวัตถุดิบหรือสินคา
เสนประ : การแลกเปลี่ยนขอมูล

บรรจุภัณฑ
ในดานบรรจุภัณฑจะแบงเปน  2 รูปแบบ คือ

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

ผูผลิตบรรจุภัณฑ
ผูผลิตสารสกัดสมุนไพร

โรงงานสบู
โรงงานเครื่องสํ าอาง

ฝายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ

ฝายจัดซื้อ

สุมตัวอยางเพื่อทดสอบ
คุณสมบัติทางเคมี

ตรวจสอบความเรียบ
รอยของบรรจุภัณฑ

ฝายการตลาด

ตรวจรับและสงเขาคลัง
สินคา

ฝายขาย

เคานเตอรจํ าหนาย
สินคา

ราน Green Heart บริการจัดสง
สินคา



1.  บรรจุภัณฑแบบชนิดขวดพลาสติก  ซึง่จะใชบรรจุผลิตภัณฑ  แชมพู  ครีมนวด  ครีมบํ ารุงผิว ครีม
ลางหนา  สบูเหลว  และชาชงสมุนไพร  ซึ่งจะมีตนทุนของบรรจุภัณฑประมาณ  40%  ของตนทุนการผลิต

2.  บรรจุภัณฑแบบกลองกระดาษ  จะใชบรรจุผลิตภัณฑ  สบูกอน  ซึ่งมีตนทุนคากลองกระดาษ
ประมาณ 1.50-2.00  บาท ตอกลอง

ซึง่บรรจภัุณฑทั้งสองชนิดจะสั่งซื้อจากโรงงานผลิตในกรุงเทพฯ  ซึง่อตัรานีจ้ะตองสั่งเปนจํ านวน
20,000 ชิน้ขึน้ไป ทัง้ขวดพลาสติก  และกลองกระดาษ  แลวจึงใหรถของบริษัทฯ จัดสงไปยังโรงพยาบาลฯ ซึ่ง
ต้ังอยูในจงัหวดัปราจีนบุรี  แลวขากลับก็นํ าผลิตภัณฑที่ผลิตเสร็จแลวกลับเขามาในกรุงเทพฯดวย  โดยจะนํ า
มาจดัเกบ็ในสํ านกังานใหญกอน  เพื่อทํ าการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑกอนที่จะกระจายไปสูรานคาใน
ศูนยการคาตอไป

สํ าหรับบริษัท  เอสทเีอส ต้ังอยูที่พระประแดง  และ บริษัท  นีโอคอสเมท  จ.ประทุมธานี  ซึ่งทั้งสอง
บริษัทอยูในเขตปริมณฑล  ทางบรษิทักจ็ะเปนผูจัดสงบรรจุภัณฑไปใหและนํ าสินคากลับมาเชนเดียวกัน

การตรวจสอบคุณภาพ
เมือ่สินคาถกูน ําสงมายังคลังสินคาของบริษัทฯ เภสัชกรประจํ าของบริษัทฯ  จะทํ าการสุมตรวจสินคา

เปนจ ํานวน  0.1%  ของสินคาที่นํ ามาสง  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสินคา  โดยตรวจดูถึงลักษณะภายนอก
ของตวัผลติภณัฑ  คือ  ความเรียบรอยในการบรรจุ  สี กลิ่น  วาผลิตและจัดทํ าไดตามมาตรฐานที่กํ าหนดไว
ตามค ําสัง่ผลิตหรือไม  หลังจากนั้นจะทํ าการตรวจสอบคุณสมบัติของเนื้อสารผลิตภัณฑ  วามีคุณสมบัติของ
เนือ้สารตรงตามที่ทางบริษัทฯ ไดกํ าหนดเกณฑและสูตรในการผลิตไวหรือไม  โดยใชการตรวจสอบตามกรรม
วธิทีางวทิยาศาสตร  หากมีสินคาที่สุมตรวจไมผานเกณฑที่กํ าหนดไว ก็จะทํ าการสุมตรวจอีกครั้ง  หากยังมีสิน
คาทีไ่มผานเกณฑที่กํ าหนดไวอีก  ก็จะสงคืนสินคาไปยังผูผลิตใหทํ าการตรวจสอบกระบวนการผลิตตอไป

นโยบายสินคาคงคลัง
บริษัทฯ  มนีโยบายสนิคาคงคลัง  โดยกํ าหนดปริมาณบรรจุภัณฑส่ังซื้อคร้ังละ 20,000 หนวย  หากมี

ปริมาณลดลงถงึระดับการสั่งผลิตตอคร้ัง  ซึ่งในชวงเริ่มตนจะเทากับ 5,000 หนวยตอผลิตภัณฑ  จะทํ าการสั่ง
ซือ้ใหม  หากตอไปสินคามีการสั่งผลิตตอคร้ังสูงกวานี้  ก็จะเพิ่มระดับต่ํ าสุดใหเทากับจํ านวนการสั่งผลิตตอคร้ัง
ตอไป เพื่อจะรักษาปริมาณบรรจุภัณฑใหต่ํ าและมีเพียงพอใชอยูเสมอ

สวนในดานสนิคาคงคลังจะทํ าการสั่งผลิตใหมเมื่อผลิตภัณฑนั้น  เหลือที่ระดับประมาณการยอดขาย
1 เดอืน  ของผลิตภัณฑนั้น ซึ่งในชวงเริ่มตนจะเทากับ 2,000 หนวยตอผลิตภัณฑ  สาเหตุที่คงระดับต่ํ าสุดไวที่
1 เดอืน  เนือ่งจากมรีะยะเวลาในการสั่งผลิต ประมาณ 2 สัปดาห  ซึ่งหากมีการผิดพลาดในการผลิตที่ลาชา  ก็



ยังมีสินคาคงคลังทีสามารถขายตอไปไดอีก  2 สัปดาห ทํ าใหสามารถแกไขเหตุการณสินคาขาดตลาดได  หาก
ตอไปยอดขายตอเดือนสูงขึ้น  ก็จะเพิ่มปริมาณขั้นตํ่ าในคลังสินคาขึ้น  สวนปริมาณการสั่งซื้อจะอยูที่ระดับต่ํ า
สุด คือ 5,000  หนวยตอผลิตภัณฑแตหากตอไปใน  1 เดือนสามารถขายผลิตภัณฑนั้นไดสูงกวา  10,000
หนวย  ก็จะเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อในแตละครั้งออกไป

อนึง่ผลิตภัณฑของทางบริษัทฯ  มสีวนผสมจากธรรมชาติ  ทํ าใหมีอายุการใชงานไมยาวนานมาก ซึ่ง
โดยเฉลีย่ผลติภณัฑจะมอีายุการใชงานประมาณ 1 ป  ดังนั้นหากมีสินคาที่เก็บไวนานถึง  9 เดือน ก็มีนโยบาย
ผลักดนัสนิคาออกไป โดยการขายลดราคา หรือเปนของแถม  เพื่อเปนของแถม เพื่อเรงใหผลิตภัณฑนั้นออก
จากคลังสินคาไป

การจัดสงสินคา
บริษทัฯจะมยีานพาหนะสํ าหรับขนสงและกระจายสินคา 2 ประเภท คือ รถบรรทุกเล็ก 4 ลอ  1 คัน

และรถจกัรยานยนต  2 คัน  โดยจะใชรถบรรทุกสํ าหรับการขนสงบรรจุภัณฑจากบริษัทฯไปยังผูผลิตและนํ า
ผลิตภณัฑทีผ่ลิตเสร็จแลวกลับมายังบริษัทฯ  และนํ าผลิตภัณฑจัดสงไปยังรานคาตางๆ ของทางบริษัทฯ เหตุที่
ใชรถเพยีงคนัเดยีวนัน้  เนื่องจากปริมาณสินคาที่ขนสงนั้นยังมีไมมากนัก  ดังนั้นใชเพียงคันเดียวก็สามารถ
รองรับยอดขายไดพอเพียงอยูแลว

สํ าหรบัรถจกัรยานยนตนั้น  จะทํ าหนาที่สํ าหรับใหบริการจัดสงสินคาไปยังลูกคาที่โทรสั่งเขามายัง
บริษทัฯ  และจดัสงผลิตภัณฑไปยังรานคาในกรณีที่ขาดสินคาจํ านวนไมมากนัก  ซึ่งทางบริษัทฯคาดวาจะมีการ
ส่ังซือ้ทางตรงเปนจํ านวนพอสมควรจากการเปดซุมแสดงสินคาตามสวนสาธารณะตางๆ โดยมีการจัดการ
สงเสรมิการขายในการสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท เพื่อเพิ่มปริมาณการจํ าหนายไดมากยิ่งขึ้น

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
ในชวงเริม่ตนบริษัทฯ  จะใชสูตรการผลิตจากโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร  สํ าหรับสินคาแชมพู

ครีมนวดและชาชงชนดิตางๆ โดยจะเนนการสรางความแตกตางที่บรรจุภัณฑ  สี กลิ่น เทานั้น  รวมทั้งสรางการ
รูจกัตราสนิคาสินคาของบริษัทฯ  และใชสูตรที่ทางบริษัทฯ ทํ าการปรับปรุงจากสูตรมาตรฐานของกรม
วทิยาศาสตรการแพทย สํ าหรับสินคาประเภท สบูกอน  สบูเหลว ครีมบํ ารุงผิวและครีมลางหนา เนื่องจาก
บริษทัฯ ไดออกผลิตภัณฑซึ่งเปนตราสินคาใหม  จํ าเปนตองสรางความเชื่อถือจากผูบริโภคกอน  ดังนั้นทาง
บริษทัฯจงึใชโรงพยาบาลฯที่มีชื่อเสียงเปนแหลงผลิตใหสวนหนึ่ง  เนื่องจากเล็งเห็นวาจะสามารถไดรับ
ผลิตภณัฑที่มีคุณภาพ และสามารถชวยสรางความเชื่อถือจากกลุมผูบริโภคได



เมือ่เร่ิมจํ าหนายไปไดประมาณ 1 ป  บริษทัฯจะทํ าการออกผลิตภัณฑใหม ๆ ที่ทํ าการคิดคนและ
ปรับปรุง โดยฝายพฒันาผลิตภัณฑของทางบริษัทฯเอง  ซึ่งจะเนนสินคาที่เปนที่ตองการของตลาดมาจํ าหนาย
เพิม่ข้ึนและเพิม่ความหลากหลายใหกับสายผลิตภัณฑเดิมของบริษัท  ซึ่งไดขอมูลมาจากการทํ าการสํ ารวจ
ตลาด  เพือ่ทราบถงึชนิดของสินคาที่เปนที่ตองการของกลุมลูกคาของบริษัทฯ  สํ าหรับสินคาที่คาดวาจะออกสู
ตลาดในอนาคตไดแก

- แชมพวูานหางจระเข  แชมพูลูกยอ  ครีมนวดผมงาดํ า
- สบูเหลวมะขาม  สบูเหลวขมิ้นชันผสมนํ้ าผึ้ง
- สบูแตงกวา สบูโสม

ลขิสทิธิ์และสิทธิบัตร
ในสวนของตราสินคา  จะนํ าไปจดลิขสิทธิ์เพื่อเปนการคุมครองตราสินคา  สํ าหรับสูตรผลิตภัณฑที่

บริษทัเปนผูพฒันาขึ้นจะนํ าไปจดสิทธิบัติคุมครอง  กับกรมทรัพยสินทางปญญา  และนํ าไปทดสอบเพื่อขอรับ
ตรามาตรฐานสมุนไพรจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย

อุปสรรคในการดํ าเนินงานและความเสี่ยง
1.  ความเสีย่งในการดํ าเนินงานจากการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ  เกดิจากการที่ธุรกิจผลิตภัณฑจาก

สมนุไพรในปจจบัุนมีจํ านวนเพิ่มมากขึ้น  และความแตกตางในลักษณะภายนอกของตัวผลิตภัณฑยังเห็นไดไม
ชดัเจนมากนกั  ซึ่งทางบริษัทไดพยายามปองกันโดยใชการสรางความแตกตางดานตราสินคาเพื่อสรางความ
แตกตางดานตราสินคาเพื่อสรางความจงรักภักดีและความเชื่อถือในคุณภาพของตราสินคาซึ่งลอกเลียนแบบได
ยากกวา  และมีการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2. ความเสีย่งจากการพึ่งพาผูผลิตภายนอก  สํ าหรบัดานการจัดหาสินคาซึ่งบริษัทไมมีโรงงานผลิตเปน
ของตนเอง  การพึง่พิงผูผลิตเพียงรายเดียวอาจเกิดความเสี่ยงหากผูผลิตไมยอมผลิตสินคาให  หรือโรงงานเกิด
ปญหา  ทางบรษิทัจึงไดใชผูผลิตหลายรายเพื่อลดความเสี่ยงในการดํ าเนินงาน  และเพิ่มอํ านาจตอรองของ
บริษัท

ที่ต้ัง
สํ านักงานใหญ  จะท ําการเชาพื้นที่ตึกแถว  ในยานใจกลางเมือง แตไมจํ าเปนตองอยูติดกับถนนใหญ

เนือ่งจากทางบรษิทัไมไดประสงคจะทํ าการขายหนาราน  และจํ าเปนตองอยูกลางเมืองเพื่อใหสามารถจัดสง



สินคาจากการสัง่สินคาทางโทรศัพทืไดสะดวกและรวดเร็ว  โดยราคาคาเชาโดยเฉลี่ยจะอยูประมาณ  20,000
บาทตอเดอืน  ซึ่งตึกที่เชาจะทํ าเปนสํ านักงานใหญ  และคลังเก็บสินคา

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ในการจดัจ ําหนายสินคา  จะตองมีการจดทะเบียนผลิตภัณฑตามมาตรา  5 ในพระราชบัญญัติเครื่อง

สํ าอาง6 ดังนี้
เพือ่คุมครองอนามัยของบุคคล  ใหรัฐมนตรีมีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. ก ําหนดชือ่  ประเภท  ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษ ซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือการ

น ําเขาเพื่อขาย ตองไดข้ึนทะเบียนตามมาตรา  16 เสียกอน
2.   ก ําหนดชือ่  ประเภท  ชนิด  หรือลักษณะของเครื่องสํ าอางควบคุม  ซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือการนํ า

เขาเพือ่ขาย  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดตามมาตรา  27
3.  ก ําหนดชือ่  ประเภท  ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสํ าอางที่หามผลิต  นํ าเขา  หรือขาย
4. ก ําหนดชือ่วัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสํ าอาง
5. ก ําหนดชือ่  และปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสํ าอาง
6. ก ําหนดชือ่  ประเภท  ชนิดหรือลักษณะของเครื่องสํ าอางที่มีการควบคุมฉลาก
การทีต่องจดัท ําการจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทไดมีการจัดทํ าฉลากเปนตราของบริษัทเองไมไดเพียง

แตรับสินคามาจากทางโรงพยาบาลและจํ าหนายไป  สวนในดานชาชงสมุนไพรนั้น  ตามกฎหมาย  โรงพยาบาล
จะไดรับการยกเวนไมจํ าเปนตองจดทะเบียนอาหารและยา  ซึ่งทางบริษัทสามารถอางอิงไดวาทํ าการผลิตจาก
โรงพยาบาล   จึงไมจํ าเปนตองจดทะเบยีนอาหารและยาดวยเชนเดียวกัน  รวมทั้งผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ที่เขาขาย
เดียวกันดวย

                                                          
6 ที่มา :  พระราชบัญญัติเครื่องสํ าอาง.ภาคผนวก



โครงสรางตนทุน
ในบรษิทัไดจัดทํ าผลิตภัณฑ  หลายชนิด  ซึ่งมีโครงสรางตนทุนดังนี้

ตนทุนสินคา
ตนทุนบรรจุภัณฑ

ดานบรรจุภัณฑ จะแบงออกเปน  2 ชนิด  คือ
1. ขวดพลาสตกิ  ผลิตภัณฑที่ใชขวดพลาสติก  คือ  แชมพูและครีมนวดผมชนิดตาง ๆ สบูเหลวและ

ชาชงสมุนไพร  มีรายละเอียดดังนี้
ยาสระผม 8.00  บาท
ครีมนวดผม 9.60  บาท
สบูเหลว 8.00 บาท
ครีมลางหนา 6.80  บาท
ครีมบํ ารุงผิว 13.60  บาท
โลชั่น 8.00 บาท
ชาชงสมุนไพร 10.00  บาท
2. กลองกระดาษ  จะใชกับผลิตภัณฑ สบูกอน  มีรายละเอียดดังนี้
สบูกอน 1.50  บาท
ชาชงสมุนไพร 2.00  บาท

ตนทุนการจางผลิต
ในสนิคาแตละชนิด  ไดคิดคาจางในการผลิต  มีรายละเอียดดังนี้

1.  ยาสระผม 20  บาท   ตอ    300  cc.
2.  ครีมนวดผม 24  บาท   ตอ   300 cc.
3.  สบูกอน  6  บาท     ตอ   100  g.
4.  สบูเหลว             20  บาท    ตอ 250  cc.
5.  ครีมลางหนา             17  บาท    ตอ      50  g.
6.  ครีมบํ ารุงผิว             24  บาท    ตอ      40  g.
7.  โลชั่น 20 บาท    ตอ 150  g.
8.  ชาชงสมุนไพร 10  บาท   ตอ  1 กลอง(10 หอ)



ตนทุนคาขนสง
จากการทีต่องขนสงบรรจุภัณฑและสินคาเอง   ทํ าใหบริษัทฯมีตนทุนคาขนสงโดยเฉลี่ยตอหนวยสินคา

ดังนี้
1.  ยาสระผม 0.84  บาท
2.  ครีมนวดผม 1.01  บาท
3.  สบูกอน 0.32  บาท
4.  สบูเหลว 0.84  บาท
5.  ครีมลางหนา 0.71  บาท
6.  ครีมบํ ารุงผิว 1.43  บาท
7.  โลชั่น 0.84  บาท
8.  ชาชงสมุนไพร 0.36  บาท

ตนทุนคาตรวจสอบคุณภาพ
เพือ่ควบคมุใหสินคาของบริษัทมีคุณภาพตามที่กํ าหนดไว  จึงตองมีการตรวจสอบคุณภาพเมื่อไดรับ

สินคามาเรยีบรอยแลว  ซึ่งตองมีคาใชจายเปนสินคาที่นํ ามาทดลอง

ตนทุนคาจัดเก็บสินคา
ทางบริษัทไดเชาอาคาร  เพือ่เปดเปนส ํานักงานใหญ  และเพื่อเก็บสินคาไว  กอนนํ าไปยังรานคาของ

ทางบรษิทัตอไป  บริษัทมีนโยบายรักษาระดับสินคาคงคลังไวเปนจํ านวนประมาณ  1  เดือน  ทํ าใหตองเสียคา
ใชจายในการจัดเก็บ  เดือนละ  5,000  บาท

ตนทุนการจํ าหนายสินคา

ตนทุนคาเชา
รานคาทีท่างบริษัทไดทํ าการเชาไวในหางสรรพสินคาตาง ๆ จะมีอัตราคาเชาเดือนละ  20,000  บาท

และมคีาใชจายในการตกแตงเปนเงิน  270,000  บาท

ตนทุนคาเคานเตอร
ในการเปดเคานเตอรในบริเวณหางสรรพสินคาบริษัทจะเสียคาใชจายในการตกแตงเปนเงิน

100,000  บาท



ตนทุนคาเชาพื้นที่เปดแสดงสินคา(Booth)
พืน้ทีแ่สดงสนิคาที่ทางบริษัทใชในการสงเสริมการจํ าหนาย  จะมอัีตราคาเชาวันละ  500  บาท  และ

มคีาใชจายในการตกแตงเปนเงิน  20,000  บาท  ตอ  1  ซุม

ตนทุนอื่น ๆ
ตนทนุสวนแบงจากการขาย  เงินเดือนพนักงานขาย  และ  ตนทุนคาขนสงไปยังสถานที่จํ าหนายสินคา  ระบุเปน
ตารางเปรียบเทียบในสวนของแผนทางการเงิน

หวงโซอุปทาน(Supply  chain)
ในดานการจดัหาวัตถุดิบ  ผลิต  และจัดสงสินคา  ในครั้งแรกจะทํ าการจัดซื้อบรรจุภัณฑตามปริมาณ

ข้ันตํ ่าสดุชนดิละ  20,000  หนวย  ทั้งบรรจุภัณฑที่เปนกระดาษและที่เปนขวดพลาสติกซึ่งโรงงานผลิตบรรจุ
ภัณฑต้ังอยูในเขตกรุงเทพฯ  จึงจัดสงไดตามความสะดวก  โดยมีระยะเวลาผลิตบรรจุภัณฑประมาณ  1
สัปดาห  ทางผูผลิตบรรจุภัณฑจะ  นํ าเขามาเก็บไวภายในคลังวัตถุดิบกอนและทํ าการจัดสงไปผลิตสินคายัง
ผูผลิตแตละราย  คือ  โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร  ทํ าการผลิตแชมพู  ครีมนวดผมและชาชงสมุนไพร
สวน  บริษทั  เอสทีเอส  จะเปนบริษัทที่รับทํ าสบูกอน  และ บริษัท  นีโอคอสเมท  จะทํ าการผลิตสบูเหลวและ
ครีมทาผวิตาง ๆ  ซึ่งจะสั่งทํ าการผลิตในปริมาณตํ่ าสุด  คือ  ชนิดละ  5,000  หนวย  ซึ่งจะมีระยะเวลาในการ
ผลิตประมาณ  2 สัปดาห  โดยรถบรรทุกของบริษัทจะนํ าบรรจุภัณฑไปสงยังผูผลิตแตละราย  และไปรับสินคา
กลบัเมือ่ท ําการผลติเสร็จ  โดยการรับ-สงสินคากับทางโรงพยาบาลฯ  จะเดินทางสัปดาหละ  1  คร้ังในวันเสาร
เนือ่งจากเปนวนัทีก่ารจราจรไมคับค่ัง  และรถบรรทุกวางจากการจัดสงสินคาไปยังที่ตาง ๆ  สวนการรับ-สง
สินคา จากอกี  2  บริษัท  ซึ่งตั้งอยูในบริเวณเขตปริมณฑล  จะใชเวลาเดินทางไมมาก  สามารถจัดรถรับ-สง ได
ตามความสะดวกในเวลาที่ตองการ



เมือ่รับสินคาที่ผลิตเสร็จแลวกลับเขามาในคลังสินคา  กจ็ะท ําการตรวจสอบคุณภาพโดยฝายพัฒนา
ผลิตภณัฑ  ซึง่จะท ําการสุมเลือกสินคาที่ส่ังผลิตนํ ามาตรวจสอบคุณภาพเปนจํ านวน  0.1%  ของสินคาที่ส่ัง
ผลิตไป  เพือ่ตรวจสอบคุณภาพของสินคาวาไดตามมาตรฐานที่ทางบริษัทกํ าหนดใหผูผลิตแตละรายทํ าหรือไม
โดยตรวจดถูงึลกัษณะภายนอก  การบรรจุ  สี  กลิ่น  และ ทดสอบประสิทธิภาพของสารทางเคมีวิเคราะหตาง ๆ
วาผลติไดตามมาตรฐานที่ต้ังไว  ซึ่งการตรวจสอบจะจัดทํ าเมื่อสินคาเขามายังบริษัทฯ  โดยจะทํ าการตรวจสอบ
ในวนัถัดจากการสงสินคามาถึง

หลงัจากตรวจสอบคุณภาพของสินคาเปนที่เรียบรอยแลว  จะทํ าการจัดจํ าหนายไปยังชองทางการจัด
จ ําหนายตาง ๆ คือ  รานคาของบริษัท ฯ  เคานเตอรในหางสรรพสินคา  บูธจัดแสดงสินคาและการจัดสงถึง
ผูบริโภคตามการสัง่ซื้อทางโทรศัพท  ซึ่งในสวนรานคาและเคานเตอรฯ  จะจัดสงดวยรถบรรทุกทางบริษัทฯ  โดย
รานคาจะมกีารจดัเกบ็สินคาคงคลังไว  ประมาณการจํ าหนาย  5  วันทํ าการ  เนื่องจากรานคามีพื้นที่ไมมาก
และจะท ําการสงสินคาใหใหมเมื่อระดับสินคาคงคลังลดลงเหลือระดับ  2  วันทํ าการ  เพราะการจัดสงสินคาไป
ยงัรานจะใชเวลาไมนานนัก  แตรถบรรทุกตองมีการจัดเที่ยวสงสินคาดวย  ดังนั้นจึงตองกํ าหนดระดับสินคา
คงคลงัไว  2  วนั  ทํ าการ  เผื่อสํ าหรับกรณีจัดเที่ยวสงสินคาไมทันใน  1  วัน  สวนในดานเคานเตอรฯ  จะเก็บ
สินคาไวเพยีง  3  วนัท ําการ  และระดับส่ังเพิ่มที่ 1 วันทํ าการ  เนื่องจากมีพื้นที่นอย  หากรานคาและเคานเตอร
มคีวามจ ําเปนในการสัง่สินคาเพิ่มเมื่อสินคาหมดเร็วเปนพิเศษ  ก็สามารถใชรถจักรยานยนตนํ ามาสงใหกอนได

สวนการจดัสงทางโทรศัพทจะใชรถจักรยานยนตในการจัดสงตามคํ าสั่งซื้อที่เขามาในแตละวัน  ซึ่ง
ระยะเวลาในการจดัสงถึงผูบริโภคจะกํ าหนดใหจัดสงไดภายใน  1  วันทํ าการ  คือ  หากสั่งซื้อในตอนเชาจะได
รับสินคาไมเกนิ  6 โมงเย็น  หากสั่งซื้อในตอนบายจะจัดสงใหไมเกิน  12.00 น.  ของวันถัดไป  ที่เปนเชนนี้เนื่อง



จากสนิคาของบรษิทัฯ  ไมจํ าเปนตองใชในทันทีทันใด  จึงไมไดวางแผนใหจัดสงไดภายหลังจากสั่งซื้อไมเกิน  1
ชัว่โมง  เพราะจะท ําใหมีตนทุนการจัดสงที่สูงมากขึ้นการที่เลือกจัดสงสินคาใน  1  วันทํ าการจะทํ าใหสามารถ
จดัรวมการสัง่ซือ้ในเสนทางเดียวกันใหรถจักรยานตออกไปในแตละเที่ยวได  ชวยใหประหยัดคาใชจายลงได
แตหากลกูคาตองการรับสินคาไดเร็วเปนกรณีพิเศษ  ก็จะสามารถจัดสงใหได  โดยเพิ่มคาบริการจัดสง  20
บาท

ในดานการสือ่สารขอมูล  จะรับขอมูลยอนกลับจากทางผูบริโภค  รานจํ าหนายสินคา  และเคานเตอร
ในหางสรรพสนิคา  เพื่อนํ าขอมูลมาใหยังฝายการตลาดทํ าการวางแผนการจํ าหนายสินคา  การพยากรณยอด
ขายในเดอืนตอไป  และการปรับปรุงคุณภาพของสินคาในดานตาง ๆ ซึ่งจะใชแบบสอบถาม  และใบรับคํ า
แนะน ําจากลกูคา  เพื่อรับขอมูลตอบกลับจากลูกคา  นํ ามาประเมินผลทางดานการตลาดได  หากมีขอเสนอ
แนะทีม่ปีระโยชนเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ ทางฝายพฒันาผลิตภัณฑก็จะสามารถนํ าไปปรับปรุงผลิต
ภัณฑในรุนตอไปได  เมื่อไดประมาณการยอดขายในเดือนถัดไปแลว  จะจัดสงไปยังฝายสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบสิน
คาคงคลงัวามีเพียงพอในการจํ าหนายในเดอืนถดัไปหรือไม หากสินคาใดขาดหรือมียอดจํ าหนายเพิม่เปนพิเศษ
กจ็ะท ําการสัง่ซือ้และสํ ารองสินคาไวเพิ่มไดทันกับการจํ าหนายในเดือนถัดไป  รวมทั้งการติดตอกับผูผลิตเพื่อ
แจงยอดการสัง่ซือ้ในเดือนถัดไปไดลวงหนาทํ าใหผูผลิตสามารถจัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตไดแตเนิ่น ๆ สงผล
ใหการสัง่ผลิตในงวดตอไปไมเกิดปญหาความลาชา  หรือหากมีปญหาขัดของประการใด  จะสามารถแกไขได
ลวงหนา

ในระยะเริม่ตนบริษัทฯ  จะใชนโยบายการสํ ารองวัตถุดิบคงคลังไวในระดับประมาณการยอดจํ าหนาย
1  เดอืน  คือ  2,000  หนวยในสินคาแตละชนิด   กอนทํ าการสั่งผลิตสินคาเพิ่ม  ซึ่งจะสั่งผลิตเพิ่ม   เนื่องจากมี
ระยะเวลาในการสั่งผลิตประมาณ  2  สัปดาห ทางบริษัทฯจึงสํ ารองสินคาคงคลังไวประมาณ  1  เดือน  เผื่อเอา
ไวสํ าหรบักรณสิีนคาที่ส่ังผลิตไมสามารถจัดสงใหไดตามกํ าหนดหรือลาชา  ทางบริษัทฯก็ยังมีสินคาสํ ารองไว
เพือ่จ ําหนายไดอีกอยางนอย  2  สัปดาห  ซึ่งเปนปริมาณที่ไมมากเกินไป  ตอไปหากการจัดสงในการผลิตไม
เกดิปญหาใด ๆ  ก็สามารถลดจํ านวนสินคาคงคลังลงได  ใหเหลือเพียงระดับ  3  สัปดาห  กอนการสั่งผลิตใหม
จะชวยท ําใหลดปริมาณสินคาคงคลังลงและลดคาใชจายในการเก็บสินคาคงคลังลงดวย



สวนในดานปริมาณการสั่งผลิตในแตละครั้งจะใชปริมาณตํ่ าสุดที่ส่ังได   คือ  5,000  หนวยตอคร้ัง
เพือ่ใหมจี ํานวนสินคาคงคลังนอยที่สุด  แตหากตอไปยอดจากจํ าหนายมีปริมาณมากกวา  5,000  ตอเดือน
กจ็ํ าเปนตองปรบัปริมาณการสั่งซื้อในแตละครั้งใหเพิ่มข้ึนตามที่สมควรคือ  ระดับจํ านวนสินคาที่สามารถ
จ ําหนายหมดไดใน  1 เดือน  เพื่อใหมีปริมาณสั่งผลิตที่ต่ํ าที่สุด  เพราะเมื่อสินคาจัดสงมาถึงก็จะเหลือสินคา
สํ ารองในคลงัประมาณ  2  สัปดาห  ซึ่งเก็บไวเปนสินคาสํ ารองฉุกเฉิน(Safety  stock)  สํ าหรับปริมาณสั่งซื้อสูง
สุดทีท่างโรงพยาบาลฯ  กํ าหนด  คือ  10,000 หนวยตอสินคาแตละชนิด  เนื่องจากทางโรงพยาบาลฯ  จํ าเปน
ตองจ ํากดัการผลิตไวสํ าหรับผลิตสินคาของตนเองดวย  ในสวนของบริษัทฯ  ผูผลิตอีก  2  แหง   จะสามารถสั่ง
ไดสูงสดุ  30,000 หนวยตอเดือน  ซึ่งตองมีการแจงใหทราบลวงหนาดวย  หากมีการสั่งผลิตเพิ่มเปนปริมาณ
มากกวาจ ํานวนปกติมากเนื่องจากทางผูผลิตจะตองจัดเตรียมวัตถุดิบและสํ ารองการผลิตไวให  เพราะผูผลิต
สินคาใหกบัหลายบริษัท  หากไมไดแจงลวงหนาก็อาจจะทํ าการผลิตไวให  เพราะผูผลิตรับผลิตสินคาใหกับ
หลายบรษิทั  หากไมไดแจงลวงหนาก็อาจจะทํ าการผลิตใหไมทันความตองการได  แตเนื่องจากโรงงานผูผลิต
อยูไมไกลนกั  ทํ าใหสามารถทยอยรับสินคาที่ผลิตได  ไมจํ าเปนตองไปรับเปนปริมาณทั้งหมด  หากมีการผลิต
ไมทันกํ าหนดสง

ฝายจดัซือ้จะตรวจนับระดับสินคาคงคลังทุกสิ้นเดือน  เพื่อตรวจสอบจํ านวนสินคาที่คงเหลืออยู  และ
ปริมาณการขายของสินคาแตละชนดิวาสนิคาชนิดใดมีการหมุนเวียนในการจํ าหนายสูง และสินคาชนิดใดมีการ
หมนุเวยีนในการขายตํ ่ากวาคาพยากรณมาก ก็จะสงขอมูลกลับไปยังฝายการตลาดเพื่อศึกษาและทํ าการวาง
แผนกระตุนการขายสินคาชนิดนั้น หรือทํ าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แกไข เพื่อทํ าใหสินคาจํ าหนายไดดีข้ึน หาก
ไมสามารถแกไขไดก็จะเลือกนํ าสินคาชนิดอื่นเขามาทดแทน  โดยฝายพัฒนาผลิตภัณฑก็จะรับขอมูลจากฝาย
การตลาดเพือ่ปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น  หรือพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ตรง
ตามความตองการของตลาดออกมา  เพื่อตอบสนองลูกคาไดดียิ่งขึ้น

เมือ่ระดับบรรจุภัณฑลดตํ่ าลงเหลือนอยกวาปริมาณสั่งซื้อตอเดือนแลว  ก็จะทํ าการสั่งผลิตบรรจุภัณฑ
เพิม่ข้ึน  โดยสัง่ผลติตามจํ านวนขั้นตํ่ าครั้งละ  20,000  หนวย  ซึ่งจะใชเวลาในการผลิตประมาณ  2 สัปดาห  จะ
ท ําใหไมจ ําเปนตองจัดเก็บบรรจุภัณฑไวเปนปริมาณมากเกินไป  ซึ่งการสั่งมากกวาปริมาณ  20,000  หนวยตอ
คร้ัง  ไมมคีวามจ ําเปน  เนื่องจากระยะเวลาในการสั่งเพียง 2 สัปดาห  ซึ่งการสั่งในปริมาณ  20,000  หนวยก็
มากเพยีงพอ  นอกเสียจากจะสามารถขายผลิตภัณฑไดไมเกินเดือนละ  40,000  หนวย  ซึ่งเปนปริมาณขายที่
มากกวาทีพ่ยากรณไวในปจจุบันมาก  ทั้งนี้การสั่งบรรจุภัณฑไมมีปญหาในการผลิตไมทัน  เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช
ไมไดข้ึนอยูกบัฤดกูาล   และกํ าลังการผลิตของโรงงานก็มีมากเพียงพอ  หากโรงงานที่ส่ังซื้อในปจจุบันมีกํ าลัง
การผลติไมเพยีงพอ  บริษัทฯ  ก็สามารถสั่งซื้อจากโรงงานอื่นไดงาย  เนื่องจากเปนบรรจุภัณฑที่สามารถผลิตได
ทัว่ไปและมโีรงงานที่สามารถสั่งสินคาไดเปนจํ านวนมากในเขตกรุงเทพฯ



เม่ือรวบรวมขอมลูจากฝายตาง ๆ  เขามาทํ าการประมวลผลแลว  ก็จะสามารถวางแผนการเก็บสินคา
คงคลงัและการสัง่ผลิตไดในปริมาณที่เสียคาใชจายไดนอยที่สุดและสินคามีจํ าหนายทันตอเวลาอยูเสมอ  รวม
ทัง้ผูผลิตตาง ๆ  สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบและกํ าลังการผลิตใหสามารถใหสามารถตอบสนองตอการสั่งซื้อของ
บริษัทฯ  ไดตามความตองการ



VI  แผนการเงิน

นโยบายการเงิน
แหลงที่มาของเงินทุนและตนทุนเงินทุน

แหลงเงินทุนระยะยาว
บริษทัใชเงินลงทุน  3  ลานบาท  โดยจัดหาเงนิทนุจากผูถือหุนใหญ 4 คน  คนละ 750,000  บาท  โดย

มรีะดบัอัตราผลตอบแทนที่ผูถือหุนตองการคือ  20%

แหลงเงินทุนหมุนเวียน
สํ าหรบัเงนิทนุหมนุเวยีน  บริษัทจะใชการกูเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน  โดยมีวงเงิน  8

แสนบาท
เนือ่งจากบริษัทเพิ่งจัดตั้งและลงทุนเปนโครงการแรก  จงึยงัไมมคีวามสัมพันธกับทางธนาคาร  ดังนั้น

ในการประมาณตนทุนเงินกูระยะสั้นการทางการเงิน  จะใชอัตราดอกเบี้ย  MOR + 2.5% ตอป  โดยใช MOR
เฉลีย่  4  ธนาคารใหญ ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย

7.50%
7.50%
7.75%
7.75%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย* + 2.5%        10.125%

*MOR เฉล่ียของ    4 ธนาคาร  ไดแก  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกรไทย  และธนาคารไทยพาณิชย ขอมูล
ณ  วันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2545

เทอมการช ําระเงินของลูกหนี้การคาในการขายผานชองทางแบบเคานเตอร
จะใหเครดิตลูกคาประเภทนี้  60  วนั  สวนการขายประเภทขายปลีกและขายผานบริการจัดสงสินคา

เปนการขายแบบเงินสด

นโยบายการเก็บสินคาคงเหลือ
ก ําหนดใหระดับสินคาคงเหลือเพียงพอสํ าหรับการขายเปนเวลา  30  วัน



ระยะเวลาการชํ าระหนี้
เนือ่งจากเปนผูผลิตสินคาใหกับบริษัท(โรงพยาบาลอภัยภูเบศร) เปนสวนหนึ่งของหนวยงานราชการ

ทางเจาหนีก้ารคาจึงไมสามารถกํ าหนดนโยบายในการใหเครดิต

การสํ ารองเงินสด
การส ํารองถอืเงินสดขั้นตํ่ าเปนจํ านวนที่เพียงพอสํ าหรับการสั่งซื้อสินคา  4 งวด

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษทัจะเริ่มจายเงินปนผลในปที่  4  คือ  ป 2548 เนื่องจากในชวง  3 ปแรก บริษัทมีการใชจายเพื่อเพิ่ม

ขยายชองทางการจดัจํ าหนายและเพื่อสงเสริมการตลาด  โดยจะจายเงินปนผล 25% เมื่อบริษัทมีกํ าไร  และมี
เงนิสดเพียงพอ

นโยบายการลงทุน
เมือ่บริษทัมเีงนิสดเหลือระหวางงวด  จะนํ าไปลงทุนในหลักทรัพยระยะสั้น

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  2%  ตอป
อัตราดอกเบี้ยเงินลงทุนในหลักทรัพยระยะสั้น  3.5% ตอป

นโยบายการบัญชีที่สํ าคัญ
1. การรบัรูรายได  คํ านวณตามเกณฑสิทธิ์(Accrual  Basis)
2. คาเสือ่มราคาและรายจายตัดบัญชี  บริษัทตัดคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวรโดยวิธีเสนตรงตามอายุ

การใชงานโดยประมาณของทรัพยสินดังนี้
เครื่องใชสํ านักงาน 5  ป
ยานพาหนะ 5  ป
บริษทัตดัจ ําหนายรายการคาใชจายกอนการดํ าเนินงานเปนคาใชจายทั้งหมดในงวดที่เกิดขึ้น

3. การตรีาคาสนิคาคงเหลือ  บริษัทตีราคาสินคาคงเหลือโดยคํ านวณราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย)  หรือมูล
คาสทุธทิีค่าดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ ากวา  และใชวิธีการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบ
เขากอนออกกอน (FIFO)

4. เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด  เงินสดในมือเปนเงินสดที่บริษัทเก็บไวใชเพื่อจายคาซื้อสินคา
และเพือ่วตัถปุระสงคทั่วไป  สวนเงินลงทุนระยะสั้นเปนเงินลงทุนที่มีสภาพคลองสูงและพรอมที่จะ



เปลีย่นเปนเงนิสดทีแ่นนอนเมื่อถึงกํ าหนดภายในสาม  3 เดือน  หรือนอยกวาซึ่งความเสี่ยงในการ
เปลี่ยนแปลงมูลคามีนอย

5. เครือ่งใชสํ านกังาน  เครื่องใชสํ านักงาน  แสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
6. นโยบายการจายเงินปนผล  เร่ิมจายเงินปนผลในปที่ 4 โดยจายในอัตรารอยละ 75 ของกํ าไรสุทธิ
7. อัตราภาษเีงนิไดนิติบุคคล  เทากับ 30%  ตอป  ภาษีเงินไดบริษัทตั้งสํ ารองภาษีเงินไดไวเทากับ

จ ํานวนเงินที่จะตองจายตามประมวลรัษฎากร

สมมตฐิานในการจัดทํ างบการเงิน
การประมาณการยอดขาย

จะพจิารณาจากปจจัยดังตอไปนี้
1. จ ํานวนของแตละชองทางการจัดจํ าหนาย

2001 2002 2003 2004 2005
Shop 2 3 3 5 5
Counter  Sale 2 4 5 5 5
Boot Promotion 1 1 0 0 0
Mail  Order/Delivery 2 3 3 3 3

2.  จ ํานวนลกูคาทีค่าดวาจะซื้อสินคาในแตละชองทางจํ าหนายตอวัน  และจ ํานวนเงินที่ลูกคาแตละ
รายใชจายในการซื้อตอคร้ังจากแตละชองทางจํ าหนาย

Customer  per  day Purchase  amount(Baht)
Shop 12-25 220-230
Counter  Sale 15-27 220-230
Boot Promotion 20 220-230
Mail  Order/Delivery 6-9 300-350

โดยจะท ําการประมาณยอดขายในแตละปจากจํ านวนลูกคาที่จะซื้อสินคาในแตละชองทางจัดจํ าหนาย
3.  ปจจัยดานฤดูกาล  เนือ่งจากสนิคาเปนสินคาอุปโภคบริโภค  ซึ่งมีการใชอยูเปนประจํ า จึงไม

มผีลกระทบจากปจจัยดานฤดูกาล  แตในการประมาณการยอดขายไดคํ านึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่ม
การบริโภคในชวงเทศกาลตาง ๆ ไวแลว



การประมาณตนทุนสินคา
1. ราคาตนทุนสินคาที่กํ าหนดมาจากผูผลิต

1.1. ยาสระผม 20  บาท
1.2. ครีมนวดผม 24  บาท
1.3. สบูกอน  6  บาท
1.4. สบูเหลว 20  บาท
1.5. ครีมลางหนา 17  บาท
1.6. ครีมบํ ารุงผิว 24  บาท
1.7. โลชั่น 20  บาท
1.8.ชาชงสมุนไพร 10  บาท  ตอ  1  กลอง(10  ซอง)
อัตราการเจริญเติบโตของราคาตนทุนสินคาเปน 3%  ตอป

2. คาใชจายในการขนสง (คิดเปน % ของตนทุนสินคา)
2.1.ผูผลิต-สํ านักงาน 1.0-3.0%
2.2.สํ านักงาน-รานคา        1.5%
2.3.สํ านักงาน-เคานเตอร        1.5%
2.4.คาขนสงแบบ  “Delivery”      10.0%
2.5.สํ านกังาน-สถานที่สงเสริมการจํ าหนาย(Booth  Promotion) 3.0%

3. ระยะเวลาในการสั่งสินคา 2  อาทิตย
4. ระดับสินคาขั้นตํ่ า 4 อาทิตย
การประมาณคาใชจายตางๆ
1.  คาใชจายกอนการดํ าเนินงาน 245,000  บาท
2.  คาใชจายในการบริหาร

2.1.คาใชจายในการตกแตงสํ านักงาน 150,000  บาท
2.2.อุปกรณสํ านักงาน 120,000 บาท
       มกีารซื้อทดแทนทุก  2 ป
2.3.เงนิเดือนพนักงาน

2.3.1.  กรรมการผูจัดการ  20,000  บาท
2.3.2.  ผูจัดการฝายการตลาด  15,000  บาท
2.3.3.  ผูจัดการฝายการเงิน  15,000  บาท



2.3.4.  ผูจัดการฝายจัดซื้อ  15,000  บาท
2.3.5   เภสัชกร  10,000  บาท
2.3.6   พนกังาน    7,000  บาท
โดยมอัีตราการเพิ่มเงินเดือนอยูที่ประมาณปละ  5%

2.4. คาเชาอาคารสํ านักงาน 20,000  บาท  ตอเดือน
โดยมอัีตราการเพิ่มของคาเชาอยูที่ประมาณ  5 % ตอ  3 ป(อัตราการเพิ่มคาเชาขึ้นอยูกับการเจรจาใน

กรณีตอสัญญาเชา)
2.5.คาสาธารณูปโภค 17,500  บาท   ตอ เดือน

3. คาใชจายในการขาย
รานคา เคานเตอร บริการจัดสง ซุมสินคา

คาตกแตงสถานที่ขาย 300,000 100,000 - 20,000
เงนิเดอืนพนักงานขาย 6,000 6,000 7,000 300  บาท/วัน
คาเชาสถานที่ขาย 30,000 - - 500  บาท/วัน
คานายหนาและสวนลด 5%  ของยอดขาย  25%   ของยอดขาย 0 %  ของยอดขาย 5 % ของยอดขาย

คาใชจายในการฝกอบรม 3,000  บาท/คน
คาใชจายการสงเสริมการจํ าหนายพิเศษ 500,000  ตอป (เริ่มดํ าเนินการป 2547)

4.  ตนทุนคาบรรจุภัณฑ 40 %  ของตนทุนสินคา
ยกเวนคาบรรจุภัณฑแบบกลองสํ าหรับสบูและชาชงสมุนไพรที่มีตนทุน  1.50  และ  2.00  บาทตามลํ าดับ

(ขอมลูจากโรงงานผูรับจางผลิตบรรจุภัณฑแบบกลอง  :  “บริษัทสยามการพิมพ”)
5.  อัตราเงินเฟอ  2.4 %  ตอป



จากตวัเลขยอดขายที่ไดจากการประมาณการของฝายการตลาดพบวาผลการดํ าเนินงานของบริษัทใน
ปแรกเกิดขาดทุนเปนจํ านวนสูงถึง  2,231,730  บาท  เนือ่งมาจากบริษัทตองลงทุนในการตกแตงสถานที่ขาย
อีกทัง้ยงัตองด ําเนนิการตามแผนการสงเสริมการจํ าหนาย  ในขณะที่เร่ิมจํ าหนายสินคาในชวงครึ่งปหลัง

ในขณะที่ผลการดํ าเนินงานเต็มปในปที่  2  บริษทัสามารถสรางกํ าไรไดทันที  เนื่องมาจากการเติบโต
ของยอดขายทีส่ามารถรองรับคาใชจายในการขยายชองทางการจัดจํ าหนายและสามารถสนับสนุนคาใชจายใน
การสงเสริมการขายไดอยางพอเพียง

ผลการดํ าเนินงานในปที่  3-5  พบวาการขยายตัวของยอดขายมีการเติบโตอยางตอเนื่องในขณะที่
บริษทัสามารถควบคมุตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพจึงสงผลให   บริษัทสามารถจายเงินปนผลไดในป
ที ่ 3  เปนตนไป



จากผลการด ําเนินงานของบริษัทที่มีธุรกิจหลักอยูที่การขายสินคา  สงผลใหการสํ ารองเงินสดขั้นตํ่ า
ตองเพยีงพอส ําหรับการสั่งซื้อสินคาเขามาจํ าหนายอยางตํ่ า  1  เดือน  ซึ่งสอดคลองกับการสํ ารองสินคาขั้นตํ่ า
ไวทีร่ะดบั  4  อาทิตย   ในขณะที่เงินสดสวนเกินถูกนํ าไปลงทุนในหลักทรัพยระยะสั้น

ในสวนของการลงทนุในอุปกรณสํ านักงานและยานพาหนะ  บริษัทฯมีแผนการซื้อทดแทนสินทรัพยที่
เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน

ลักษณะโครงสรางทางการเงินของบริษัทฯสงผลใหการกูยืมทํ าไดในสวนของวงเงินเบิกเกินบัญชี  ใน
ขณะทีบ่ริษทัฯตัง้เปาหมายที่จะใชโครงสรางทางการเงินที่ประกอบขึ้นดวย  หนี้สิน  :  ทุน  ในอัตราสวน         
20 : 80  โดยเงนิกูระยะยาวจะถกูนํ ามาใชลงทุนในการขยายกิจการ  และ ใชเพื่อวัตถุประสงคในการขยายชอง
ทางการจัดจํ าหนาย



เมือ่พจิารณาจากงบกระแสเงินสดพบวาในปแรกบริษัทฯตองใชเงินจากวงเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อนํ ามา
สนบัสนุนการใชจาย  แตกระแสเงนิสดที่ไดรับจากการดํ าเนินธุรกิจหลักของกิจการก็สามารถสนับสนุนทุกกิจ
กรรมของบรษิทัฯ ไดต้ังแตการดํ าเนินงานในปที่  2  และในปที่  3  บริษัทฯก็สามารถจายเงินปนผลใหแกเจา
ของกิจการ

โดยในปที่  5  บริษทัมกีารลงทนุในยานพาหนะเพิ่มเติม  เพื่อใหรองรับกับการขยายตัวของสถานที่จัด
จ ําหนาย  และปริมาณการขายที่เพิ่มข้ึน



สภาพคลองของบริษัทฯควรไดรับการดูแลในปแรกของการดํ าเนินงาน   ในขณะที่สภาพคลองในปที่  2
เปนผลมาจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน(วงเงินเบิกเกินบัญชีที่สามารถชํ าระคืนไดทั้งหมด)  และเมื่อ
พจิารณาในปที ่ 3  ถงึปที่  5 จะพบวาสภาพคลองอยูที่ระดับประมาณ  5-7 เทาเนื่องมาจากการลงทุนในหลัก
ทรัพยระยะสั้น

บริษัทฯ มีความเสี่ยงในระดับต่ํ า  เพราะใชวงเงนิเบิกบัญชีในปแรกเทานั้น   สวนในปที่  3-5  มีรายการ
ภาษคีางจายเกิดขึ้นจึงปรากฏยอดหนี้สินขึ้น

ในขณะที ่ Total  asset  turnover  ratio  ที่เพิ่มมากขึ้นในปที่  2 มาจากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นแต
สินทรพัยทีจ่ ําเปนตองใช  มีปริมาณใกลเคียงกับสินทรัพยเดิมที่ถือครองอยู  แตตัวเลขที่ลดลงในปที่  3-5  นั้นมี
ผลมาจากการลงทนุในหลกัทรัพยระยะสั้นที่มากขึ้น  ดังนั้นถาลบหลักทรัพยระยะสั้นออกไปจากยอดสินทรัพย
รวมกจ็ะพบวา  สัดสวน Total  asset  turnover  อยูที่ประมาณ  6-7  เทา

ในดานประสทิธภิาพของบริษัทแสดงใหเห็นถึงการควบคุมคาใชจายของฝายบริหาร  รวมไปถึงฝายจัด
ซือ้  และความสามารถในการสรางรายไดของฝายการตลาด  ดังนั้นอัตราสวนทางการเงินในกลุมนี้จึงแสดงผล
ออกมาในทิศที่ปรับตัวดีข้ึน  อยางสอดคลองกัน



การประเมินความเปนไปไดของโครงการ

ในการประเมินความเปนไปไดของโครงการ  จะใชการประมาณการงบการเงิน  (Financial
Projection) และการวิเคราะหทางการเงิน  ดังนี้

Market  Value  Added(MVA)7

ในการพจิารณาความเปนไปไดของโครงการ  โดยใช  MVA  เปนเครื่องมือในการประเมินโดยพิจารณา
ในแงของการสรางมูลคาสวนเพิ่มที่สรางโดยบริษัท   โดยจะสามารถแสดงใหเห็นมูลคาสวนเพิ่มของโครงการ
ทีเ่กดิจากการคดิลดมูลคาของ  EVA (Economic  Value Added :  มูลคาสวนเพิ่มที่สรางโดยการลงทุนที่มีอยู
ณ  ปจจบัุนของบริษัท)  ในแตละงวดบัญชี  ดวย  WACC  ซึ่งกอใหเกิด  MVA  เปนมูลคาเทากับ

                                                          
7 Tom  Copeland,  Valuation  measuring  and  managing  the  value  of  companies, (John  Wiley  & Sons Inc :
2000)



2,422,046  บาท  ซึง่สะทอนภาพของการลงทุนที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มใหกับสวนของเจาของ(ถามีมูลคาเปน
บวก  กจ็ะสรางมูลคาสวนเพิ่มใหกับสวนของผูลงทุน)

Discounted  Free Cash  Flow
การลงทนุในโครงการนี้สามารถสรางกระแสเงินสดใหกับบริษัทไดเทากับ  831,825  บาท  (ในชวง

ระยะเวลาที่พิจารณาเปนเวลา  5 ป)

Return  on Invested  Capital(ROIC)
จากการพจิารณาสวนประกอบทั้ง 2 สวน  พบวามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึนตั้งแตปที่ 2  ถึงแม

วาจะมกีารลงทนุมากขึ้นในปที่  5 จนทํ าให  Capital  Turnover Ratio   ลดลงแตก็เปนการลงทุนเพื่อรองรับการ
ขยายตวัในอนาคต  ไมไดเกิดจากการบริหารที่ไมมีประสิทธิภาพ  แตผลโดยรวมก็ยังแสดงอัตราสวนที่ดีข้ึน  ซึ่ง
กเ็ปนผลมาจาก  After-tax  Operating  Margin  ที่เพิ่มสูงขึ้น

ตนทุนเงินทุนเฉลี่ย (Weight  Average  Cost  of Capital :  WACC)
ตนทนุเงินกูระยะยาว

บริษทัฯมแีผนทีจ่ะใชเงินกูระยะยาวจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  อัตราดอกเบี้ย
9.125%  ตอป
ตนทนุเงินทุนสวนของเจาของ

ในสวนของผูถือหุน  มีอัตราผลตอบแทนที่ตองการ 20%   ตอป

Target  Capital  Structure
สํ าหรบัโครงสรางเงนิทุนนั้น  เร่ิมแรกบริษัทฯมีเงินลงทุน  3 ลานบาท  เปนสวนของเจาของทั้งหมด  แต

ในอนาคตบรษิทัฯ จะมแีผนการขยายกิจการ  และใชเปนเงินทุนในการขยายชองทางการจัดจํ าหนายสินคา
โดย  Target  Capital  Structure   ของบริษัทฯ คือ หนี้สิน :  ทุน  เทากับ  20 : 80

ดังนัน้  WACC  =     [9.125% (1-0.30) * 0.20]  +  (20% * 0.80)
            =     17.2775  %

จากการท ําประมาณการทางการเงิน  โดยมสีมมติฐานวาบริษัทฯ มีการเติบโตของกระแสเงินสดหลัง
จากป  2549  ในอัตรา  5%  ตอป



การวิเคราะหความออนไหว  (Sensitivity  Analysis)
เนือ่งจากผลติภณัฑของบริษัทเปนผลิตภัณฑใหม  ที่ยังไมเปนที่รูจักของผูบริโภคนัก  ดังนั้นเพื่อเตรียม

แผนรองรบัความไมแนนอนของยอดขาย  บริษัทจึงไดจัดทํ าประมาณการทางการเงินและวิเคราะหทางการเงิน
ในกรณีที่ยอดขายไมเปนไปตามที่คาดการณไว  ดังนี้

ในกรณทีีป่รมิาณการขายเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม  10%
เนือ่งจากตามประมาณการเดิม  บริษัทยังสามารถผลิตสินคาเพื่อรองรับความตองการซื้อของผูบริโภค

ทีอ่าจเพิม่มากขึน้  ตามกระแสการดูแลรักษาสุขภาพโดยผลิตภัณฑจากธรรมชาติ  ดังนั้น  แมวาปริมาณการ
ขายจะเพิม่ข้ึน  บริษัทก็ยังสามารถผลิตเพื่อรองรับความตองการสวนที่เพิ่มข้ึนได  โดยไดประมาณการงบการ
เงนิและประมาณการอัตราสวนทางการเงินตามภาคผนวก



ดังนั้น  ถาปริมาณการขายเพิ่มข้ึนจากประมาณการเดิม  10% บริษัทจะมีมูลคา  MVA  เพิ่มข้ึนเปน
4,156,635  บาท

ในกรณทีีป่รมิาณการขายลดลงจากประมาณการเดิม  10%
เนือ่งจากผลติภัณฑของบริษัทฯยังเปนผลิตภัณฑใหม  รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ  และความตองการของ

ผูบริโภค  กเ็ปนปจจัยที่มีความไมแนนอน  ดังนั้น  เพื่อเปนการเตรียมการรองรับในกรณีที่ยอดขายตํ่ ากวาที่
ประมาณการไว  บริษัทฯจึงไดประมาณการงบการเงิน  และประมาณการอัตราสวนทางการเงินในกรณีที่ยอด
ขายลดลงจากประมาณการเดิม  10%

ดังนั้น  ถาปริมาณการขายลดลงจากประมาณการเดิม  10%   บริษัทฯ จะมีมูลคา  MVA อยูที่
ระดบั  683,378  บาท  ซึ่งก็ยังแสดงวาโครงการนี้ยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูลงทุน



การคํ านวณระดับยอดขายที่สงผลให  MVA  มีคาเทากับ  0

จากการใช  Model  ทีไ่ดจากการประมาณการงบการเงิน  พบวายอดขายตองลดลงจากยอดประมาณ
การ  13.78%  (ยอดขายมีมูลคา 3,033,664  บาท)  จึงจะสงผลให  MVA  มีคาเทากับ  0

แสดงวาทีร่ะดบัยอดขายนี้การลงทุนในโครงการจะไมสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูลงทุน(สรางไดเฉพาะผล
ตอบแทนที่ผูลงทุนตองการ)



VII  Contingency   Plan

จากการวางแผนตลาดและแผนการเงินของบริษัทฯขางตนนั้น  ยอมมคีวามเปนไปไดที่แผนดังกลาวจะ
ไมเปนไปตามที่คาดการณไว  ทั้งนี้อาจเกิดจากสถานการณตาง ๆ  ที่มีผลใหไมเปนไปตามที่คาดการณ
บริษทัฯจงึไดมกีารวางแผนเพื่อรองรับและปรับตัวรับกับสถานการณดังกลาวไดอยางทันทวงที  และเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดผลเสียหายในการดํ าเนินธุรกิจ  โดยไดจัดทํ าไว  3  กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1  กรณีที่ยอดขายมากกวาที่คาดการณ  10 % (Best  Case)

ดานการตลาด
1. ผลิตภัณฑ  เพิม่ทางเลอืกใหมใหกับผูบริโภค  โดยออกสายผลิตภัณฑใหมๆ (New  Product  Line)

ใหเร็วกวาแผนก ําหนดการที่ต้ังไว  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด  โดยมีการอางอิงการศึกษาแนวโนมความ
ตองการของตลาดเปนเกณฑ  เพิ่มขนาดบรรจุภัณฑที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะขนาดใหญ

2.   ราคา  รักษาระดับราคาเดิม
3.  ชองทางการจัดจํ าหนาย  ขยายชองทางการจํ าหนาย  โดยพิจารณาเลือกประเภทชองทางการ

จ ําหนายทีจ่ะขยายจากการวิเคราะหขอมูลจากยอดขายจริงที่เกิดขึ้นและแนวโนมการเติบโตของในแตละ
ชองทาง

ดานการเงิน
1. วางแผนและบริหารการเงินใหสอดคลองกับการเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ  และยอดขายที่เพิ่มข้ึน
2. เพิม่ระดบัเงินสดสํ ารองใหสามารถรองรับการเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ

ดานการผลิต
1. ติดตามการเพิม่ปริมาณการสั่งซื้อจากแหลงผลิตและปริมาณสินคาที่จะวางจํ าหนายในแตละชอง

ทางการจํ าหนายอยางใกลชิด  เพือ่ไมใหเสียโอกาสทางการตลาด
2. วางแผนการเจรจาตอรองขอสวนลดเพิ่มข้ึน  เพื่อลดตนทุน



กรณีที่ 2  กรณีที่ยอดขายตํ่ ากวาที่คาดการณไว  10% (Worst  Case)

ดานการตลาด
1. วเิคราะหสถานการณตลาด  การแขงขัน  และเปรียบเทียบจุดแข็ง  จุดออนกับคูแขงทั้งทางตรงและ

ทางออม  เพือ่หาสาเหตุหลักที่ทํ าใหยอดขายไมเปนไปตามคาดการณ  และทํ าการปรับกลยุทธทางการตลาดให
สอดคลองกับความตองการตลาดและกลุมเปาหมาย

2. วเิคราะหผลิตภัณฑวาสอดคลองกับความตองการตลาดหรือไม  และปรับผลิตภัณฑใหสอดคลอง
กบัความตองการมากที่สุด

3. พจิารณาชองทางจ ําหนายวาสอดคลองกับพฤติกรรมและสามารถกระจายและเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดหรือไม  มากนอยเพียงใด

4.  จดัรายการสงเสริมการขายรูปแบบใหมๆ ที่สอดคลองกับวิถีการดํ าเนินชีวิตและความชอบของกลุม
เปาหมาย

ดานการเงิน
1. ท ําการกูวงเงินระยะสั้นจาก  โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจ  SMEs  เพือ่น ํามาแกไข

ปญหาสภาพคลองระยะสั้น
2. ใชนโยบายใหสวนลดกับลูกหนี้การคาเพื่อเรงกระแสเงินสดเขาของบริษัท
3. ยดืระยะเวลาการจายเงินเดือนของกลุมผูบริหารออกไป

ดานการผลิต
ชะลอหรือลดปริมาณการสั่งซื้อในชวงแรก  เพื่อลดการเพิ่มภาระในสินคาคงคลัง



กรณีที่ 3 กรณีที่การขายผานชองทางการบริหารจัดสงไมประสบผลสํ าเร็จตามแผน
(Delivery  Channel Failure)

ดานการตลาด
1. เนนโปรโมชัน่หรือกิจกรรมทางการตลาดในการขายผานชองทางอื่น ๆ มากขึน้  เพื่อทํ าใหยอดขาย

รวมเปนไปตามเปาหมายมากที่สุด
2.  จดัโปรโมชั่นรูปแบบใหม ๆ สํ าหรบัชองทางการบริการจัดสงที่นาสนใจมากขึ้น  เพื่อทดสอบตลาด

วาจะสามารถท ําใหเพิ่มยอดขายไดหรือไม  การจัดโปรโมชั่นสํ าหรับชองทางการจัดสงนั้นสามารถทํ าไดมาก
กวาชองทางอืน่ ๆ เนื่องจากชองทางนี้คอนขางมี  Profit  Margin  ที่สูงกวา

3.  ออกส ํารวจตลาด  เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุที่ไมใชชองทางการบริการจัดสง  และแกไขปญหาจาก
สาเหตดัุงกลาว  ซึง่หากสาเหตุเกิดจากผูบริโภคไมยอมรับในชองทางการจํ าหนายนี้กับการจํ าหนายผลิตภัณฑ
ธรรมชาต ิ บริษัทฯจะชะลอการลงทุนเพื่อสังเกตการณตอไป

ดานการเงิน
1. ท ําการกูวงเงินระยะสั้นจาก  โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจ  SMEs  เพื่อนํ ามาแกไข

ปญหาสภาพคลองระยะสั้น
2. ใชนโยบายใหสวนลดกับลูกหนี้การคาเพื่อเรงกระแสเงินสดเขาของบริษัท
3. ยดืระยะเวลาการจายเงินเดือนของกลุมผูบริหารออกไป
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ภาคผนวก  1
การตลาด

 ระเบียบวิธีวิจัยและผลการวิจัยตลาด
 การทดสอบความแตกตางระหวางความสนใจซื้อของกลุมที่เคยซื้อและไมเคยซื้อ
 ตารางแสดงการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางความสนใจซื้อและทัศนคติของผูบริโภค
 ตัวอยางแบบสอบถาม

   ตารางการพยากรณยอดขายจํ าแนกตามชองทางการจัดจํ าหนาย
   ตารางแสดงการคํ านวณสัดสวนจํ านวนคนที่รูจักตราสินคาตอจํ านวนผูซื้อ
   ตารางแสดงคาใชจายในการซื้อสินคา
   แผนการปฏิบัติการดานการตลาด



การวิจัยตลาด

วตัถุประสงคของการวิจัย
เพือ่ศึกษาพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจซื้อ  ทัศนคติและความสนใจในผลิตภัณฑของผูบริโภคที่มีตอ

ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ

ระเบียบวิธีการวิจัย
ในการวจิัยตลาด  ใชการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  ดวยวิธีสํ ารวจ(Survey  Method)

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ระยะเวลาการเก็บขอมูลอยูในชวง 1 ธันวาคม
2544 ถงึ 30 ธันวาคม  2544  โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
1.  แหลงขอมูล

1.1 การศกึษาจากขอมูลทุติยภูมิ  ใชการศึกษาคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก(External
Source) โดยการคนควาจากรายงานการวิจัย  หนังสือ บทความ  วารสาร  ที่ไดมีการจัดทํ า ข้ึนโดยหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐบาล  และเอกชน  ไดแก

 สํ านกังานสถิติประจํ าจังหวัด
 สํ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
 บริษทัศูนยวิจัยกสิกรไทย
 บริษทัศูนยวิจัยไทยพาณิชย
 Internet  website ตางๆ
 ขาวจากฐานเศรษฐกิจ
 กรมอนามัย
 ฯลฯ

1.2  การศกึษาจากขอมูลปฐมภูมิ   จะรวบรวมขอมูลทั้งที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพ  และขอมูลเชิง
ปริมาณ  ดังนี้

1.2.1 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Method) ใชวิธีการสัมภาษณเจาะ
ลึก  (Depth  Interviews)  เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต, เทคโนโลยีที่ใชโดยการสัมภาษณสอบ
ถามขอมลูตาง ๆ  จากทางโรงพยาบาลอภัยภูเบศร  ซึ่งไดสัมภาษณเภสัชกรซึ่งไดสัมภาษณเภสัชกรปรมินทร
วรีะอนนัตวฒัน  และ  เภสัชกรหญิง อกนิษฐ  เวพีวุฒิกร  ถึงขบวนการผลิตตาง ๆ  ตนทุน  และการติดตอจาง
ผลิตสนิคาจากทางโรงพยาบาล  และไดสัมภาษณผูประกอบการรานจํ าหนายสมุนไพร



2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  กลุมผูบริโภค  :   ประชากรที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพฯ  200  คน  โดยเลือกประชากรที่มีอายุต้ังแต  20 ป ข้ึนไป  โดยมีจํ านวนหญิงตอชายเทากับ  2  : 1
การเลือกกลุมตัวอยาง
การเลอืกกลุมตัวอยางในการวิจัยเปนแบบ  Non-probability  Sampling  โดยใชวิธีการกํ าหนดโควตา

(Quota  Sampling)  ของกลุมตัวอยางผูหญิงและผูชาย  ทั้งนี้ใชสัดสวน  2: 1 ซึ่งไดมาจากการทํ า  Pretest ใน
ข้ันตน  สํ าหรับการแจกแบบสอบถามกระจายไปในกลุมผูบริโภคที่มีอายุ  รายได  อาชีพ  การศึกษา  และรูป
แบบการด ําเนนิชีวิตตางๆกันอยางไมมีการเจาะจง  ทั้งนี้เพื่อใหไดรับขอมูลสถิติเชิงประชากรศาสตรที่ไดต้ัง
สมมติฐานไววาจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมในการใชจายสินคาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติดวย

ขนาดตวัอยาง  การคํ านวนขนาดตัวอยางที่ใชในการสํ ารวจเพื่อใหไดขอมูลที่สามารถเปนตัวแทนของ
ประชากรทั้งหมดได  คํ านวณโดยใชสูตร

                                                     n =  p(1-p)Z2

                                                              D2

โดยที่     n   คือ  จ ํานวนตัวอยางที่ทํ าการสุม
p   คือ  สัดสวนของผูบริโภคผูหญิงจากผูบริโภคทั้งหมด = 0.67

            Z  คือ  คามาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่น  95%  ซึ่งมีคา  Z= 1.96
D  คือ  คาความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดขึ้นได = 7%

จากการค ํานวณไดจํ านวนกลุมตัวอยางเทากับ 173.34  คน  หรือประมาณ  174  คน  จึงทํ าการเก็บแบบสอบ
ถามจ ํานวน  200 ชุด  มีชุดขอมูลที่ไมสมบูรณ  8 ชุด  จึงทํ าการตัดออกเหลือ  192 ชุด

3. วธิกีารสุมตัวอยาง
วธิกีารสุมตัวอยางจะใชวิธี  Convenience  ซึง่จะกระจายการสุมแบบสอบถามไปตามหางสรรพสินคา

และสถานที่ทํ างานในเขตกรุงเทพฯ



การเก็บรวบรวมขอมูล
1.  เครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

จะใชแบบสอบถามในการสอบถามกลุมตัวอยาง  จะเปนแบบสอบถามแบบปลายปด(Closed
Question) และแบงออกเปน  4  สวน  คือ

1. ขอมลูทัว่ไป  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุมตัวอยางถึงกิจกรรมทั่ว ๆ ไป
2. ขอมลูเกีย่วกับผลิตภัณฑจากธรรมชาติ  เพื่อศึกษาถึงการบริโภคผลิตภัณฑที่ผลิตจากสวนผสมที่

ไดจากธรรมชาติ,  การรูจักถึงตราสินคาตาง ๆ
3. ขอมลูความคิดเห็นทั่วไป  เพื่อศึกษาถึงทัศนคติและการตอบสนองในดานตาง ๆ ของผูบริโภคที่มี

ตอผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
4. ขอมลูทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  เพื่อระบุถึงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

2.  การวดัขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม
สํ าหรับการเก็บรวบรวมขอมูลของผูบริโภคโดยวิธี  Survey  Method  ซึง่ใชแบบสอบถามแบบปลาย

ปดชวยในการรวบรวมขอมูล  จะใชวิธีการวัดขอมูลในระดับตางๆ ดังนี้
1.  The Nominal  Scale  เปนการวดัขอมูลในระดับต่ํ าสุด  การวัดระดับนี้อาจถือวาเปนการวัดทาง

คุณภาพลักษณะ   เชน เพศ  อาชีพ
2.  The Ordinal Scale  เปนการวดัขอมูลในระดับที่สูงขึ้น  โดยการวัดลํ าดับที่ของประเภทยอย

ประเภททีม่คุีณลกัษณะมากกวาก็จะไดรับการจัดลํ าดับที่เหนือกวา  ซึ่งเปนคุณลักษณะที่เปรียบเทียบได  แตไม
สามารถระบุไดวามากกวาเทาไร

3. The  Interval  Scale  เปนการวดัขอมูลในระดับที่สูงขึ้นอีก  โดยสามารถเปรียบเทียบไดวามากกวา
หรือนอยกวา  และมากกวาเทาไร  โดยระยะหางระหวางหนวยจะเทากัน  ระยะดังกลาวเปนระยะในเชิงเสนตรง

การวิเคราะหขอมูล
การประมวลขอมูลและเครื่องมือที่จะใชในการวิเคราะหขอมูล  จะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าเร็จรูป

เชน SPSS, Excel และอื่น ๆ  ในการประมวลผลขอมูลที่ได

สถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
- คาความถี่(Frequency) เพื่อแสดงการแจกแจงขอมูล
- คาเฉลี่ย(Average) เพื่อเปรียบเทียบถึงคาที่ไดความแตกตางกัน
- สถติิอ่ืน ๆ อาทิ  คาสหสัมพันธ



น ําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบแผนภูมิ(Graph)  และตารางไขว(Cross-Tabulation) ซึ่งแสดงความ
สัมพนัธและแจกแจงสัดสวนคาตัวแปรของขอมูลต้ังแต  2  ตัวแปรขึ้นไป

การทบทวนผลงานวิจัยในอดีต
ปญหาในปจจบัุนของผลิตภัณฑสมุนไพรก็คือปญหาในเรื่องการตลาด  ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคบางกลุม

ยงัไมมัน่ใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ  และไมรูจักสรรพคุณของผลิตภัณฑสมุนไพรบางประเภทดีเพียงพอ
ดังนัน้การสงเสริมการขยายตัวของตลาดในประเทศของผลิตภัณฑสมุนไพร มีดังนี1้

1. สรางจดุขายสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรที่โดดเดน  คือ  ปลอดภัย ไดรสชาติ  รวมสืบสานภูมิปญญา
ไทย  ทัง้นีเ้พือ่ใหสินคาเปนที่ยอมรับในกลุมผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ

2. การสรางภาพลกัษณของสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรนั้นมีความจํ าเปนอยางมาก  แตการสรางยี่หอ
สินคาใหผูบริโภคจดจํ าและยอมรับนั้นตองใชระยะเวลานานและใชเงินลงทุนสูง  ซึ่งกลุมผูผลิตสินคาผลิตภัณฑ
สมนุไพรสวนใหญขาดแคลนเงินทุนในการสงเสริมการขาย  ซึ่งทางเลือกที่ดีและใหผลที่เร็วกวาในการสราง
ความยอมรบัสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรในกลุมผูบริโภค  คือ  การนํ าสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรไปจํ าหนายในราน
ทีม่ชีือ่เสยีง  ซึง่จะชวยดึงสถานะและภาพพจนของสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น  ดังนั้นเพื่อ
เปนการขยายโอกาสสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของควรขอความรวมมือจากภาค
เอกชนในการสนบัสนุนใหสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรของไทยไดมีโอกาสเขาไปจํ าหนายในรานที่มีชื่อเสียง  มี
ท ําเลด ี และสะดวกสํ าหรับผูบริโภคที่สนใจจะซื้อและขอคํ าแนะนํ าจากรานคาดังกลาวไดดวย

3.สงเสรมิและสนับสนุนใหสรางเครือขายการตลาดระหวางรานคาชุมชนทั่วประเทศในรูปของตลาด
กลางและศนูยแสดงหรือสาธิตผลิตภัณฑสมุนไพรประจํ าภาค  รวมทั้งเพิ่มชองทางการจํ าหนายผานบริษัท
เอกชนทีส่นบัสนนุเศรษฐกิจชุมชน  นอกจากนี้ควรสนับสนุนการจัดสรางศูนยแสดงสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรไว
ตามเมอืงทองเทีย่วที่สํ าคัญๆ ทั้งในภูมิภาคและในกรุงเทพฯ  ทั้งนี้เพื่อมุงเนนการขยายตลาดสินคาผลิตภัณฑ
สมุนไพร

4. มาตรการดานการสงออก  การสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑสมุนไพรตองเริ่มจากการแนะนํ าให
ผลิตภณัฑสมนุไพรไทยเปนที่รูจักของผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรในตางประเทศมากขึ้น  เชนในกรณีการ
น ําผลติภณัฑสมนุไพรไปแสดงในงานแสดงสินคาตางๆ  ซึ่งทํ าใหผูซื้อในตางประเทศมีโอกาสไดสํ ารวจราคา
หรือดูสวนประกอบของตัวยาเพื่อเตรียมทํ าตลาดในอนาคตหรือมีโอกาสไดรูจักกับผลิตภัณฑสมุนไพรของไทย
เพือ่จะเปนการเปดตลาดในอนาคต

                                                          
1 ที่มา  :  ศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทย



อยางไรกต็ามสิง่ที่ตองคํ านึงถึงไปพรอมกับนโยบายที่จะผลักดันสงออกสินคาผลิตภัณฑสมุนไพร  คือ
ควรทีจ่ะหาทางปกปองสทิธิประโยชนพืชสมุนไพรไทยควบคูไปดวย  เนื่องจากที่ผานมาเมื่อนักวิจัยชาวตาง
ประเทศน ําสมนุไพรไทยไปศึกษาแลวพบคุณสมบัติพิเศษทางดานเวชภัณฑตอเมื่อคนพบแลวก็ฉวยโอกาสนํ า
ไปจดสทิธบัิตร  ซึง่เปนปญหาที่ไทยตองเตรียมรับมือกับส่ิงที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต  ปจจัยหนุนใหการขยาย
ตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรประสบความสํ าเร็จ  ก็คือ

1.การทีผู่ประกอบการตองสามารถเปลี่ยนโฉมหนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหตางไปจากรูปแบบเดิมๆ  และ
เปนสนิคาทีม่บีรรจภัุณฑ  และมาตรฐานการผลิตเชนเดียวกับสินคาประเภทเดียวกันที่มีวางจํ าหนายในตลาด
นัน่คอื  การจบัจุดออนของตลาดแลวนํ ามาสรางเปนจุดเดนใหกับผลิตภัณฑสมุนไพร  โดยจับจุดออนดานบรรจุ
ภัณฑแบบเกามาสรางรูปแบบใหม  ทํ าใหผลิตภัณฑสมุนไพรพื้นบานกลายเปนสมุนไพรระดับสากล   ที่ดูทัน
สมยัและใหความรูสึกสะอาดปลอดภัยสํ าหรับผูบริโภคมากกวารูปลักษณแบบเดิมๆ

2. การใชวชิาการน ําหนาการตลาด  กลาวคือ  เมื่อตองการสงเสริมการจํ าหนายผลิตภัณฑสมุนไพร
ตัวใหม  กจ็ะออกบทความเผยแพรตามสื่อตาง ๆ เพื่อใหความรูแกผูบริโภคกอน  โดยกลาวถึงสรรพคุณของ
ผลิตภณัฑสมนุไพรตัวนั้น ๆ ขณะเดียวกันก็ปลอยยาสมุนไพรตัวนั้นออกสูตลาดเปนการสรางกระแสความตื่น
ตัวแลวสงสนิคาชนกลุมเปาหมายทันที  อยางไรก็ตามสิ่งที่ตองระมัดระวัง  คือ ขอมูลที่เผยแพรออกไปตองมี
หลกัฐานสามารถอางองิโดยมีงานวิจัยเชิงวิชาการอยูเบื้องหลัง  ซึ่งจะเปนการสรางความเชื่อถือใหกับผูบริโภค

3. การดงึโรงพยาบาลเขามาเปนฐานการตลาด  โดยเฉพาะตลาดยาสมุนไพร  ซึ่งผลักดันใหยา
สมนุไพรหลายตวัเขาไปอยูในบัญชียาหลักของโรงพยาบาล  ทํ าใหคนไขที่มี  สวัสดิการสามารถเบิกคาใชจาย
ในสวนนีไ้ดได กลาวคือ  ขาราชการ  ลูกจาง คนงานที่มีประกันสังคมสามารถทํ าเรื่องเบิกได

4. การเปดเคานเตอรในโรงพยาบาล  โดยเปดเปนมุมผลิตภัณฑสมุนไพร  ซึ่งเปดโอกาสใหผูที่เขามาใช
บริการโรงพยาบาลสามารถเลือกซื้อยาสมุนไพรไดตามใจชอบ  โดยมีเภสัชกรของบริษัทคอยใหคํ าแนะนํ า
กลยทุธนีส้ามารถแกปญหาในเรื่องการไมยอมรับผลิตภัณฑสมุนไพรไดเปนอยางดี

จากแนวทางดงักลาวทางผูวิจัยจึงไดทํ าการสอบถามกลุมตัวอยางเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการ
ซื้อและการใชผลิตภัณฑธรรมชาติและไดขอสรุปดังตอไปนี้

สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป
เพศ
         กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง  66% และชาย  34%
หรือคิดเปนสัดสวน  2  : 1  เนือ่งจากลักษณะของผลิตภัณฑ

ชาย
33%

หญิง
67%



มาย
1%

โสด
60%

สมรส
39%

ทีจ่ะจ ําหนายนัน้สอดคลองกับกลุมเปาหมายที่เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายถึงแมจะมีความแตกตางกับโครง
สรางประชากรในกรุงเทพมีสัดสวนเปน  1:1 ก็ตาม

                                                                   สถานภาพสมรส
                             กลุมตัวอยางเปนโสด  60%  สมรส  39%

                                                                              และหมาย  1%

รายไดสวนตัวตอเดือน
                   กลุมตัวอยางมีรายได  20,001-
40,000  และ 10,000-20,000 บาทตอเดือน
ประมาณ  40%  และ 36%  ตามลํ าดับรอง
ลงมาเปนกลุมที่มีรายไดมากกวา  40,000
บาท  ประมาณ  14%  และ นอยกวา 10,000
บาท  10%

อาชีพ
กลุมตัวอยางสวนใหญประมาณ 54% เปนพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ

34% และอืน่ ๆ คืออาชพีรับจาง นักเรียน/นักศึกษา รับราชากร และวางงาน รวม 12% ตามลํ าดับ
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อายุ
กลุมตัวอยางสวนใหญประมาณ 41%

อยูในชวงอายุระหวาง 25-30 ป รองลงมา
อยูในชวงอายุ 31-35 ปคิดเปน 25% และกลุม
อายนุอยกวา 25 ป,36-40 ป ,41-45 ป และ
มากกวา 45 ป คิดเปน 7-10% ของกลุมตัวอยาง

                                             ระดับการศึกษาสูงสุด
กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาสูง

สุดอยูในระดับปริญญาตรี 63% ปริญญา

2.10%

33.90%

52.40%
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นกัเรยีน/นกัศึกษา
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ตํา่กวาปรญิาตรี กาํลงัศกึษาปรญิญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทหรอืสูงกวา



โทหรอืสูงกวา 24% ต่ํ ากวาปริญญาตรี
9% และ กํ าลังศึกษาระดับปริญญาตรี 4%

งานอดิเรก
งานอดเิรกที่นิยมสูงสุดคือ อานหนังสือ

35% เลนกฬีา 17% และอื่น ๆ 48%

2. ความถีแ่ละเหตุผลของการไปหางสรรพสินคาของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางกวา 50% จะไปเดินหางสรรพสินคาเฉลี่ยมากกวา 4 คร้ังตอเดือน และกลุมตัวอยางที่เหลือจะ

ไปเดนิ 1-2 หรือ 3-4 คร้ังตอเดือน อยางละ 23% โดยเหตุผลที่ไปคือ ซื้อสินคา 40% รับประทานอาหาร 26% ดู
ภาพยนตร 16% และอื่นๆ 18%

Product

12.09%

10.23%

11.16%

14.42%

17.21%

34.88%
อานหนังสือ

เลนกีฬา

ปลูกตนไม

สะสมสิ่งของ

เลี้ยงสัตว

อื่นๆ

2.10%

23.20% 23.20%

51.60%

นอยกวา 1 ครัง้ 1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง มากกวา 4 ครัง้

12.70% 15.70%

39.70%

26.30%

1.70% 4.00%

นัดพบเพื่อน ดูภาพยนตร ซื้อสินคา
รับประทานอาหาร เลนโบวลิ่ง อื่นๆ



กลุมตัวอยางรูจักผลิตภัณฑธรรมชาติ ประเภทยาสีฟนมากที่สุด รองลงมาเปนแชมพู/ครีมนวดผม
สมนุไพร เครือ่งดื่มสมุนไพร สบูสมุนไพร ชาชงสมุนไพร และยาแคปซูลสมุนไพรตามลํ าดับ โดยตรายี่หอที่รูจัก
มากทีสุ่ดคอื ดอกบัวคู (28.5%) Oriental Princess (24%) และผลิตภัณฑจากกลุมเกษตรกร/แมบาน (21%)
ในขณะทีม่เีพยีง 6% ของกลุมตัวอยางเทานั้นที่รูจักอภัยภูเบศร นับไดวาเปนที่รูจักคอนขางนอยมาก

กลุมตัวอยางเคยซ้ือผลิตภัณฑธรรมชาติประเภทแชมพู/ครีมนวดผมสมุนไพรมากที่สุดรองลงมาคือ
ยาสฟีน เครือ่งดื่มสมุนไพร ชาชงสมุนไพร ชาชงสมุนไพร สบูสมุนไพร ผลิตภัณฑบํ ารุงผิวสมุนไพรและยาแคป
ซลุสมนุไพร ตามลํ าดับ โดยตรายี่หอที่เคยซื้อมากที่สุด คือ Oriental Princess (30%) และดอกบัวคู (29%) รอง
ลงมาคอืผลิตภณัฑจากกลุมเกษตรกร/แมบาน (23%) ในขณะที่มีเพียง 5% เทานั้นที่เคยซื้อผลิตภัณฑของอภัย
ภูเบศร ซึง่สอดคลองกับ Brand awareness ที่มีเพียง 6% เทานั้นเมื่อเทียบกับตรายี่หออ่ืนๆ
ผลิตภัณฑและตราสินคาที่กลุมตัวอยางเคยซื้อ



กลุมตัวอยางเคยใชผลิตภัณฑธรรมชาติประเภทยาสีฟน แชมพู/ครีมนวดสมุนไพร (20%) รองลงมา
คือเครือ่งดืม่สมุนไพร (17%) ชาชงสมุนไพร (15%) และสบูสมุนไพร (13%) ตามลํ าดับ โดยตรายี่หอที่เคยใช
มากทีสุ่ด คือ ดอกบัวคู (30%) รองลงมาคือ Oriental Princess (29%) และ ผลิตภัณฑจากกลุมเกษตรกร/แม
บาน (23%) ในขณะที่มีเพียง 6% เทานั้นที่เคยใชอภัยภูเบศร



Price
สํ าหรบัทัง้ผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑธรรมชาติ มักจะมีคาใชจายในการซื้อตอคร้ังประมาณ 100-300 บาท

และส ําหรับผูที่ไมเคยซื้อนั้น คิดวาราคาที่เหมาะสมอยูประมาณ 100-300 บาท เชนกัน
กลุมตัวอยางมคีวามคิดเห็นวาราคาผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีจํ าหนายอยูในปจจุบันวามีราคาที่แพงกวา

ผลิตภณัฑทั่วไป และควรตั้งราคาผลิตภัณฑใหอยูในระดับที่ใกลเคียงกับผลิตภัณฑทั่วไปที่มิใชผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติ

Place
กลุมตัวอยางทั่วไปเห็นวา ในปจจุบันผลิตภัณฑธรรมชาติคอนขางหาซื้อไดสะดวก และมีบรรยากาศ

ภายในรานคอนขางดี และสามารถวิเคราะหแหลงจํ าหนายที่กลุมตัวอยางมักจะไปซื้อหรือคิดจุซื้อไดดังนี้
1. แหลงจ ําหนายที่กลุมตัวอยางที่เคยซ้ือผลิตภณัฑธรรมชาติมักจะไปซื้อ คือ หางสรรพสินคา เปน

อันดบัหนึง่ รองลงมาคือ รานจํ าหนายเฉพาะผลิตภัณฑธรรมชาติ ซุปเปอรมารเก็ต และรานคาในศูนยการคา
ตามลํ าดับ



2. แหลงจ ําหนายที่กลุมตัวอยางที่ไมเคยซ้ือผลิตภณัฑธรรมชาติคิดจะซื้อสินคา คือหางสรรพสินคา
เปนอนัดบัหนึง่  รองลงมาคือ รานคาในศูนยการคา รานจํ าหนายเฉพาะผลิตภัณฑธรรมชาติ และซุปเปอรมาร
เก็ต

Promotion
กลุมตัวอยางนยิมโปรโมช่ันแจกสินคาตัวอยาง เนื่องจากมีเพียง 48% ของกลุมตัวอยางเทานั้นที่เคยใช

ผลิตภณัฑธรรมชาต ิแมวาจะรูจักมากกวา 80% ก็ตาม รองลงมาคือการลดราคาซึ่งมักจะเปนโปรโมชั่นที่เปนที่
นยิมโดยทั่วไป

โปรโมชั่น
Mean SD

การแจงสินคาตัวอยาง 3.79 0.89
การลดราคา 3.49 0.93
การแจกของแถม 3.33 0.95
การแลกซื้อสินคา 3.12 0.91



3.  ปจจยัทีใ่ชในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑธรรมชาติ
ปจจัยรวม
• คุณสมบติัของผลิตภัณฑเปนปจจัยแรกที่กลุมตัวอยางนึกถึงในการตัดสินใจซื้อ ปจจัยที่สองคือ ราคาผลิต

ภัณฑ

• การตดัสนิใจซือ้ผลิตภัณฑธรรมชาติในอดีตจะมีความแตกตางกันระหวางเพศ โดยเพศหญิงเปนเพศที่เคย
ตัดสนิใจซื้อมากกวาเพศชาย

เพศซื้อผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติ ชาย หญิง

Total

ไมเคยซื้อ 15 15 30
เคยซื้อ 47 112 159
Total 62 127 189

• การตดัสนิใจซ้ือผลิตภัณฑธรรมชาติในอดีตมีความแตกตางกันในดานระดับการศึกษา โดยระดับการศึกษา
ต้ังแตปริญญาตรีลงมาจะตัดสินใจซื้อมากกวาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ระดับการศึกษาสูงสุด
ตํ่ ากวาปริญญาตรี กํ าลังศึกษาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกวา Total

ไมเคยซื้อ 2 3 14 11 30
เคยซื้อ 15 4 105 35 159
Total 17 7 119 46 189
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Mean SD.
ความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค 4.64 0.53
การรับรองจาก อ.ย. 4.61 0.67
คุณภาพของผลิตภัณฑ 4.58 0.57
มฉีลากระบุสรรพคุณ ผูผลิตและวันเดือนปที่ผลิต 4.35 0.61
ความสะดวกในการใชงานของบรรจุภัณฑ 3.81 0.74
มขีนาดบรรจุที่ตองการใช 3.81 0.75
ความหลากหลายของรูปแบบสินคา 3.65 0.77

ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยที่สํ าคัญอันดับแรก คือ

ความปลอดภัยในการอุปโภคและ
บริโภค การรับรองจาก อ.ย. และคุณ
ภาพของผลิตภัณฑ

ความสวยงามของบรรจุภัณฑ 3.48 0.81

ปจจัยสถานที่
ความสะดวกในการหาซื้อคอนขางมีผลในการตัดสินใจซื้อของกลุมตัวอยาง

ปจจัยดานโปรโมชั่น
กลุมตัวอยางจะชอบโปรโมชั่นแจกสินคาตัวอยางมากที่สุด รองลงมาคือ ลดราคา

Mean SD.
ควานนาเชื่อถือของตราสินคา 4.04 0.75
ความคุนเคยในตราสินคา 3.78 0.74
ความมีชื่อเสียงของตราสินคา 3.78 0.77

ปจจัยดานตราสินคา
            ความนาเชื่อถือของตราสินคา
เปนปจจัยที่สํ าคัญที่สุดรองลงมาคือ
ความมีชื่อเสียงและความคุนเคยใน
ตราสินคา ตราสินคาใหม ๆ 3.12 0.81

4.  แหลงที่มีอิทธิภพตอการตัดสินใจซื้อ
ผูเชีย่วชาญเปนแหลงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสํ าหรับกลุมตัวอยางมากที่สุดรองลงมาคือกลุม

เพือ่น ครอบครัว และ ส่ือส่ิงพิมพ ตามลํ าดับ



การทดลองความแตกตางระหวางความสนใจซื้อของกลุมที่เคยซ้ือและไมเคยซ้ือ
สมมติฐาน 1 : ระดบัความสนใจซื้อของกลุมที่เคยซื้อและไมเคยซื้อไมแตกตางกัน

Ho : µ1  = µ 2

H 1: µ 1= µ 2

µ 1  = ระดบัความสนใจซื้อของกลุมคนที่เคยซื้อ
µ 2 = ระดบัความสนใจซื้อของกลุมคนที่ไมเคยซื้อ
ระดับนัยสํ าคัญ 0.05

จากคาสถติิ F ซึ่ง Sig. ที่ระดับนัยสํ าคัญ 0.05 จึงสรุปไดวาความแปรปรวนของระดับความสนใจซื้อของคนทั้ง
สองกลุมมคีาไมเทากัน เมื่อพิจารณาคา t แลวพบวามีคา 3.847 และคา Sig. 2-tailed ต่ํ ากวา 0.05 จึงปฏิเสธ
HO นัน้คอืระดับความสนใจซื้อของกลุมที่เคยซื้อและไมเคยซื้อแตกตางกัน

สมมติฐาน 2 : ระดบัความสนใจซื้อของกลุมที่เคยซื้อมากกวาหรือเทากับคนที่ไมเคยซื้อ
Ho : µ 1  >= µ 2

H 1: µ 1< µ 2

P-value = 1- (0.00/2) = 1 ซึง่มคีามากกวานยัสํ าคัญที่กํ าหนดไวจึงยอมรับสมมติฐานที่วาระดับความสนใจซื้อ
ของกลุมที่เคยซื้อสูงกวาหรือเทากับกลุมที่ไมเคยซื้อ



สมมติฐาน 3 : ระดบัความสนใจซื้อของกลุมที่เคยซื้อนอยกวาหรือเทากับคนที่ไมเคยซื้อ
Ho : µ 1  <= µ 2

H 1: µ 1> µ 2

P-value = 0/2 = 0 ซึง่มีค่านอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน H1 ทีว่าระดับความ
สนใจซือ้ของกลุมที่เคยซื้อมีคามากกวากลุมที่ไมเคยซื้อ

Group Statistics
ผูซื้อปจจุบัน N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

สนใจซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาติ      เคยซื้อ
ที่มีสวนผสมของสมุนไพรไทย
และผลิตในประเทศ                        ไมเคยซื้อ

106

84

3..98

3.52

.76

.86

7.34E-02

9.35E-02

Independent Samples Test
Levene’s Test for

Equality of
Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence
Interval of the

Difference

F Sig. T Df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

สนใจช่ือผลิตภัณฑจาก         Equal
ธรรมชาติใหมีสวนผสมของ   Variances
สมุนไพรไทย                        assumed
และผลิตในประเทศ              Variances not
                                           assumed

7.691 .006 3.904

3.847

188

166.76

.000

.000

.46

.46

.12

.12

.23

.22

.69

.69



ตารางแสดงการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางความสนใจซื้อและทัศนคติของผูบริโภค

Correlation (sig at 0.05 level 2-tailed) สนใจซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
ที่มีสวนผสมของสมุนไพรไทย และ

ผลิตในประเทศ
กลุมเคยซื้อ กลุมไมเคยซื้อ

N 106 84
สนใจและหวงใยในสุขภาพของตน 0.278
สนใจในอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ 0.422 0.303
สนใจในอาหารเสริม 0.222
สนใจในผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 0.350 0.479
คิดวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติเปนผลิตภัณฑที่ดี 0.281 0.519
คิดวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติเปนผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับตน 0.340 0.554
ยอมจายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาติในราคาที่แพงกวาผลิตภัณฑทั่วไป 0.357
เชื่อวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติปลอดภัยที่จํ าหนายในรานคาที่จํ าหนายผลิต
ภัณฑจากธรรมชาติโดยเฉพาะ

0.304

เชื่อวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติมีคุณสมบัติตามที่กลาวอางในฉลาก 0.294 0.223
ชอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 0.455 0.649
ชอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เพราะมีสวนผสมที่ทํ ามาจากวัตถุดิบธรรมชาติ 0.342 0.521
ชอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เพราะมีสรรพคุณตามที่กลาวอางในฉลาก 0.199 0.297
ชอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เพราะรูสึกวาปลอดภัยวาผลิตภัณฑอื่นๆ 0.228 0.409
ชอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เพราะรูสึกวาไดชวยเหลือเศรษฐกิจไทย 0.657 0.673
ชอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เพราะมีรูปแบบและสวนผสมหลากหลายใหเลือก 0.408 0.374
(แสดงเฉพาะตัวแปรที่มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสํ าคัญ ที่ระดับ 0.05)



โครงการวิจัยธุรกิจผลิตภัณฑธรรมชาติ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แบบสอบถามนีเ้ปนสวนหนึ่งของการสอบประมวลวิชา ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
พาณชิศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอมูลจากแบบสอบถามทุกประการจะถูกเก็บเปนความ
ลับการน ําเสนอขอมูลจะทํ าในรูปบทสรุปในภาพรวม โดยไมมีการแสดงขอมูลรายบุคคลแตอยางใด รวมถึงผล
จาการวิจัยจะถกูน ําไปใชเพือ่ประโยชนทางดานวิชาการเทานั้น ผูจัดทํ าใครขอความรวมมือจากทานในการตอบ
แบบสอบถามตรงตามความเปนจริงเพื่อเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ และผูจัดทํ าขอขอบพระคุณในความ
รวมมือมา ณ โอกาสนี้

คํ าแนะนํ าในการตอบแบบสอบถาม
โปรดกรอกขอความหรือเติมเครื่องหมาย bตรงกบัขอความที่ทานพิจารณาเลือก หรือพิจารณาวาทานมีความ
เหน็ตามขอความนั้นวาอยูในระดับใด ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. งานอดเิรกของทาน คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
         เลี้ยงสัตว                       อานหนังสือ                        เลนกีฬา
         ปลูกตนไม                     สะสมสิ่งของ                       อ่ืน ๆ โปรดระบุ___________

2. กจิกรรมยามวางที่ทานชอบ คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ดูภาพยนตประเภท 1.______________________ 2.________________________
 ดูทีวี รายการ          1.______________________ 2.________________________
 ฟงเพลง แนวดนตรี 1.______________________ 2.________________________
 ฟงวิทยุ สถานี        1.______________________ 2.________________________
 อานนิตยสาร โปรดระบุ 1.______________________ 2._____________________
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ _____________________________________________________



3. ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา ทานไปโรงพยาบาลเฉลี่ยเดือนละกี่คร้ัง
        นอยกวา 1 คร้ัง     1-2 คร้ัง
        3-4 คร้ัง   มากกวา 4 คร้ัง
4. เหตผุลสวนใหญที่ทํ าใหทานไปโรงพยาบาล คือ
        พบแพทยเพื่อรับการรักษา   เยีย่มผูปวย
        พาผูปวยมารักษา   อ่ืน ๆ โปรดระบุ________

5. ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา ทานไปหางสรรพสินคาเฉลี่ยเดือนละกี่คร้ัง
        นอยกวา 1 คร้ัง     1-2 คร้ัง
        3-4 คร้ัง   มากกวา 4 คร้ัง

6. เหตผุลสวนใหญทีทานไปหางสรรพสินคา คือ
        นดัพบเพื่อน                       ดูหนัง                       Shopping สินคาประเภท
        ทานอาหาร     เลนโบวล่ิง     อ่ืน ๆ โปรดระบุ_____________

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
นยิาม : ผลิตภณัฑจากธรรมชาติ หมายถึง เครื่องสํ าอาง ผลิตภัณฑสํ าหรับรางกายและเสนผม อาหารเสริม
และยา ทีม่สีวนผสมของสมุนไพร, พืช หรือ ผลไมตาง ๆ ที่มีประโยชนตอรางกายและสุขภาพ
7.  ทานรูจกั หรือ เคยซื้อ หรือ เคยใช ผลิตภัณฑเหลานี้หรือไม โปรดเติมเครื่องหมาย bในชองที่เปนคํ าตอบ

รูจัก เคยซื้อ เคยใช
               ผลิตภัณฑ ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช
7.1 แชมพู/ครีมนวดผมสมุนไพร
7.2 สบูสมุนไพร
7.3 ยาสีฟนสมุนไพร
7.4 ผลิตภัณฑบํ ารุงผิวสมุนไพร
7.5 ชาชงสุมนไพร
7.6 เครื่องดื่มสุมนไพร (เชน นํ้ ามะตูม, นํ้ าวานหางจระเข)
7.7 ยาแคปซูลสมุนไพร
7.8 อื่น ๆ โปรดระบุ________________



8.  ทานรูจัก หรือ เคยซื้อ หรือ เคยใช ผลิภัณฑยี่หอตอไปนี้หรือไม โปรดเติมเครื่องหมาย bในชองที่เปนคํ า
ตอบ

รูจัก เคยซื้อ เคยใช
              ยี่หอ/ตราสินคา ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช
8.1 Oriental Princess
8.2 Thai Herb
8.3 อภัยภูเบศร
8.4 ดอกบัวคู
8.5 สมุนไพรสุภาภรณ
8.6 ผลิตภัณฑจากกลุมเกษตรกร/แมบาน
8.7 อื่น ๆ โปรดระบุ________________

9.  ทานเคยซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาติจากแหลงใดบอยที่สุด โปรดเรียงลํ าดับ 3 อันดับแรก โดยเรียงจากมาก
(1) ไปหานอย(3) หากทานไมเคยซื้อผลิตภัณฑดังกลาวมากอนโปรดขามไปตอบขอ 12

อันดับที่ อันดับที่
9.1 รานคาในศูนยการคา 9.7 รานคาสะดวกซื้อ เชน 7-11
9.2 หางสรรพสินคา 9.8 พนกังานขายตรง
9.3 รานคาในโรงพยาบาล 9.9 ซุปเปอรมารเก็ต
9.4 แผงลอย 9.10 สถานีรถไฟฟา
9.5 งานแสดงสินคาตาง ๆ 9.11 รานขายยา
9.6 รานจํ าหนายเฉพาะผลิต

ภัณฑธรรมชาติ
9.12 อ่ืนๆโปรดระบุ___________

10. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ทานเคยซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาติเฉลี่ยเดือนละกี่คร้ัง
         ไมไดซื้อ                1-2 คร้ัง            3-4 คร้ัง            มากกวา 4 คร้ัง

11. คาใชจายโดยเฉลี่ยที่ทานใชสํ าหรับการซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาตตอคร้ัง
        นอยกวา 100 บาท              100 -300 บาท             301 – 500 บาท           501 – 800 บาท
        800 – 1,000  บาท              1,001 – 2,000 บาท     มากกวา 2,000 บาท



    จบสวนที่ 2 กรุณาขามไปตอบสวนที่ 3    

12.  ในอนาคต หากทานที่คิดจะซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ทานในใจในผลิตภัณฑใดตอไปนี้มากที่สุดโปรด
เรียงลํ าดับ 3 อันดับแรก โดยเรียงจากมาก (1) ไปหานอย (3)

อันดับที่ อันดับที่
12.1 แชมพู/ครีมนวดผมสมุนไพร 12.5 ชาชงสมุนไพร
12.2 สบูสมุนไพร 12.6 เครื่องดื่มสมุนไพร (เชน นํ้ า

มะตมู, นํ้ าวานหางจระเข)
12.3 ยาสีฟนสมุนไพร 12.7 ยาแคปซูลสมุนไพร
12.4 ผลิตภัณฑบํ ารุงผิวสมุนไพร 12.8 อ่ืนๆ โปรดระบุ_______

13.  หากทานคดิจะซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ทานคิดวาจะเลือกซื้อจากแหลงใดบอยที่สุด โปรดเรียงลํ าดับ
3 อันดับแรก โดยเรียงจากมาก (1) ไปหานอย (3)

อันดับที่ อันดับที่
13.1 รานคาในศูนยการคา 13.7 รานคาสะดวกซื้อ เชน 7-11
13.2 หางสรรพสินคา 13.8 พนกังานขายตรง
13.3 รานคาในโรงพยาบาล 13.9 ซุปเปอรมารเก็ต
13.4 แผงลอย 13.10 สถานีรถไฟฟา
13.5 งานแสดงสินคาตาง ๆ 13.11 รานขายยา
13.6 รานจํ าหนายเฉพาะผลิต

ภัณฑธรรมชาติ
13.12 อ่ืนๆ โปรดระบุ_______

14. คาใชจายโดยเฉลี่ยที่ทานคิดวาเหมาะสมสํ าหรับการซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาติตอครั้ง
       นอยกวา 100 บาท              100 -300 บาท             301 – 500 บาท           501 – 800 บาท
        801 – 1,000  บาท              1,001 – 2,000 บาท     มากกวา 2,000 บาท





สวนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ัวไป
โปรดแสดงความคิดเห็นตอขอความตอไปนี้ โดยเติมเครื่องหมาย bในชองทีต่รงกับความเห็นของทานที่สุด

ไมเห็น
ดวย

ไมคอย
เห็นดวย

เฉยๆ คอนขาง
เห็นดวย

เห็นดวย
มากที่สุด

15 ทานสนใจและหวงใยในสุขภาพ
16 ทานสนใจในบุคลิกภาพของตนเอง
17 ทานสนใจในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
18 ทานสนใจในอาหารเสริม เชน วิตามิน
19 ทานสนใจในผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
20 ทานคิดวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติเปนผลิตภัณฑที่ดี
21 ทานคิดวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติเปนส่ิงที่เหมาะสม

กับทาน
22 ทานคิดวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติเปนสินคาที่หาซื้อ

ไดยาก
23 ทานคิดวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติควรเลือกซื้อจาก

รานที่จํ าหนายภายในโรงพยาบาล
24 ทานคิดวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่จํ าหนายอยูใน

ปจจุบันเปนสินคาที่มีราคาแพง
25 ทานยอมจายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เชน

สบูสมุนไพร ในราคาที่แพงกวาผลิตภัณฑทั่วไป เชน
สบู LUX

26 ทานคิดวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติควรเลือกซื้อจาก
รานคาในศูนยการคา

27 ทานคิดวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติควรเลือกซื้อจาก
หางสรรพสินคา

28 ทานเชื่อวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติปลอดภัยในการใช
อุปโภคบริโภค

29 ทานเชื่อวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่จํ าหนายในราน
ภายในโรงพยาบาลมีความนาเชื่อถือ

30 ทานเชื่อวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติในรานคาที่
จํ าหนายผลิตภัณฑจากธรรมชาติโดยเฉพาะ เชน เล
มอนฟารม มีความนาเชื่อถือ



ไมเห็น
ดวย

ไมคอย
เห็นดวย

เฉยๆ คอนขาง
เห็นดวย

เห็นดวย
มากที่สุด

31 ทานเชื่อวาผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่จํ าหนายในหาง
สรรพสินคามีความนาเชื่อถือ

32 ทานเชื่อวาโดยทั่วไปผลิตภัณฑจากธรรมชาติมีคุณ
สมบัติตามที่กลาวอางในฉลาก

33 ทานเชื่อวาผูใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติมักเปนคนไม
ทันสมัย

34 ทานชอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
35 ทานชอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เพราะมีสวนผสมที่

ทํ ามาจากวัตถุดิบธรรมชาติ
36 ทานชอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เพราะมีสรรพคุณ

ตามที่กลาวอางในฉลาก
37 ทานชอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เพราะรูสึกปลอด

ภัยกวาผลิตภัณฑอื่นๆ
38 ทานชอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เพราะรูสึกวาได

ชวยเหลือเศรษฐกิจไทย
39 ทานชอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เพราะมีรูปแบบและ

สวนผสมหลากหลายใหเลือก
40 ทานสนใจซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ที่มีสวนผสม

ของสมุนไพรไทย และผลิตในประเทศ

41.  แหลงขอมูลใดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาติของทานมากที่สุด โปรดเรียงลํ าดับ 3
อันดับแรกโดยเรียงจากมาก(1)ไปนอย )3)

อันดับที่ อันดับที่
41.1 กลุมเพื่อน 41.6 ส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร
41.2 ดาราที่ทานชื่อชอบ 41.7 ส่ือโทรทัศน
41.3 ครอบครัว 41.8 ส่ือวิทยุ
41.4 ผูเชี่ยวชาญ เชน แพทย เภสัชกร 41.9 แผนพับ
41.5 พนักงานขาย 41.10 อื่น ๆ ระบุ __________



42. ปจจยัใดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาติมากที่สุด โปรดเรียงลํ าดับ 3 อันดับแรกโดย
เรยีงจากมาก(1)ไปนอย(3)

อันดับที่ อันดับที่
42.1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 42.4 การจัดรายการสงเสริมการขาย
42.2 ราคาของผลิตภัณฑ 42.5 ยี่หอ/ตราสินคา
42.3 สถานที่จํ าหนายสินคา 42.6 อื่น ๆ ระบุ __________

ทานคิดวาปจจัยเหลานีม้ผีลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากธรรมชาติมากนอยเพียงใด
ไมมีผล ไมคอย

มีผล
เฉย ๆ มีผลคอน

ขางมาก
มีผล

มากที่สุด
ดานผลิตภัณฑ
43 คุณภาพของผลิตภัณฑ
44 มีฉลากระบุสรรพคุณ ผูผลิตและวันเดือนปที่ผลิต
45 ความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค
46 ความหลากหลายของรูปแบบสินคาที่มีใหเลือก
47 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ
48 ความสะดวกในการใชงานของบรรจุภัณฑ
49 มีขนาดบรรจุภัณฑที่ตองการใช
50 การรับรองจากองคการอาหารและยา (อ.ย.)
ดานราคา
51 ราคาผลิตภัณฑ
ดานสถานที่จํ าหนาย
52 ความสะดวกในการหาซื้อ
53 บรรยากาศราน
ดานตราสินคา
54 ความมีชื่อเสียงของตราสินคา
55 ความนาเชื่อถือของตราสินคา
56 ความคุนเคยในตราสินคา
57 ตราสินคาใหม ๆ



ไมมีผล ไมคอย
มีผล

เฉย ๆ มีผลคอน
ขางมาก

มีผล
มากที่สุด

ดานรายการสงเสริมการขาย
58 การลดราคา
59 การแลกซื้อสินคา
60 การแจกสินคาตัวอยาง
61 การแจกของแถม

สวนที่ 4 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
62. เพศ
        ชาย   หญิง

63. สถานภาพ
         โสด   สมรส                   มาย

64. อายุ
          นอยกวา 25 ป   25-30 ป      31-35 ป
          36-40 ป   41 ป ข้ึนไป

65. การศึกษา ข้ันสูงสุด
         ต่ํ ากวาปริญญาตรี        ก ําลังศึกษาปริญญาตรี              ปริญญาตรี       ปริญญาโทหรือสูงกวา

66. อาชีพ
         รับราชการ                  พนกังานรัฐวิสาหกิจ                   พนกังานบริษัทเอกชน    รับจาง
         นกัเรยีน/นักศึกษา       แมบาน                                      วางงาน                        เกษียณอายุ

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)_________________________



67. รายไดสวนตัวตอเดือน
         นอยกวา 10,000 บาท   10,000-20,000 บาท
         20,001-40,000 บาท   มากกวา 40,000 บาท
ตารางแสดงการคํ านวนสัดสวนจํ านวนคนที่รูจักตราสินคาตอจํ านวนซื้อ

Year 1 2 3 4 5
จํ านวนลูกคาเปาหมาย 1,080,000         1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000
การทํ าตลาดของกลุมเปาหมาย
(อัตราการเติบโต 20%)

928,000,000  1,113,600,000 1,336,320,000 1,603,584,000 1,924,300,800

เครื่องหมายการสราง Brand Awareness 10% 20% 25% 30% 35%
จํ านวนคนที่รูจักตราสินคา 108,000 216,000 270,000 324,000 378,000
ยอดขายตามเปาหมาย 3,518,400 10,852,800 15,534,000 18,680,400    22,320,000
จํ านวนผูซื้อ 7,996 12,333 17,652 21,228 25,364
รายการซื้อซ้ํ าตามเปาหมาย 30% 30% 30% 30%
จํ านวนลูกคาเดิมที่ซื้อซํ้ า 2,399 3,700 5,296 6,368
จํ านวนลูกคาใหม 7,996 9,934 13,952 15,932 18,995
สัดสวนจํ านวนคนที่รูจักตราสินคาตอ
จํ านวนผูซื้อ

13.51 17.51 15.30 15.26 14.90

ตารางแสดงคาใชจายในการซื้อตอคร้ัง (บาท)
ตํ่ าสุด เฉลี่ย สูงสุด คาเฉลี่ยที่ใชใน

การพยากรณ
คาใชจาย
เฉล่ียตอป

กลุมเคยซื้อ 170 266 359 220 880

กลุมไมเคยซื้อ 157 254 346 150 600
หมายเหต ุ: 1 คาเฉลี่ยที่ใชในการพยากรณจะตํ่ ากวาคาเฉลี่ยที่คํ านวนเนื่องจากใชแนวคิดในการพยากรณแบบ

Conservative
                  2.  ความถี่ในการซื้อสินคา 4 คร้ังตอป



การพยากรณยอดขายจํ าแจกตามชองทางการจัดจํ าหนาย





ภาคผนวก 2

การผลิต

• สํ านักพระราชบัญญัติเครื่องสํ าอาง พ.ศ. 2535



สํ าเนา
พระราชบัญญัติเครื่องสํ าอาง

พ.ศ.2535
…………………………………………

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2535
เปนปที่ 47 ในรัชการปจจุบัน

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยทีเ่ปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องสํ าอาง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช
บัญญติัข้ึนไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทํ าหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1

พระราชบญัญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเครื่องสํ าอาง พ.ศ. 2535”
มาตรา 2

พระราชบญัญติันี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3

ใหยกเลิก
1) พระราชบัญญัติเครื่องสํ าอาง พ.ศ. 2517
2) พระราชบัญญัติเครื่องสํ าอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518

มาตรา 4
ในพระราชบัญญัตินี้ “เครื่องสํ าอาง” หมายความวา
(1) วตัถทุีมุ่งหมายส ําหรับใหใชทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือกระทํ าดวยวิธีอ่ืนใด ตอสวน

หนึง่สวนใดของรางกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิดความสวยงามและรวมตลอดทั้ง
เครือ่งประทิน่ผิวตางๆ ดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแตงตัวซึ่งเปนอุปกรณภายนอกรางกาย

(2) วตัถทุีมุ่งหมายสํ าหรับใหเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสํ าอางโดยเฉพาะ หรือ
(3) วตัถอ่ืุนทีก่ ําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนเครื่องสํ าอาง

“ภาชนะบรรจุ” หมายความวา วัตถุใดๆ ที่ใชบรรจุหรือหุมหอเครื่องสํ าอางโดยเฉพาะ
“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆเกี่ยวกับเครื่องสํ าอางซึ่งแสดงไวที่เครื่องสํ าอาง
ภาชนะบรรจ ุหรือ หีบหอ หรือ สอดแทรก หรือรวมไวกับเครื่องสํ าอาง ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอ และหมายความ
รวมถงึเอกสาร หรือคูมือสํ าหรับใชประกอบกับเครื่องสํ าอาง



“ผลิต” หมายความวา ทํ า ผสม เปลี่ยนรูป แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุ
“น ําเขา” หมายความวา นํ าหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร
“ขาย” หมายความวา จํ าหนาย จายแจก หรือ แลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการคาและหมายความรวมถึง
มไีวเพื่อขายดวย
“สถานที”่ หมายความวา ที่ อาคาร หรือสวนของอาคาร และหมายความรวมถึงบริเวณสถานที่ดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการเครื่องสํ าอาง
“เลขาธกิาร” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
“พนกังานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตร”ี หมายความ รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5

เพือ่คุมครองอนามัยของบุคคล ใหรัฐมนตรีมีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(1) ก ําหนดชือ่ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษ ซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือ

การน ําเขาเพื่อขาย ตองไดข้ึนทะเบียนตามมาตรา 16 เสียกอน
(2) ก ําหนดชือ่ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสํ าอางควบคุม ซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือการนํ า

เขาเพื่อขาย ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดตามมาตรา 27
(3) ก ําหนดชือ่ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสํ าอางที่หามผลิต นํ าเขา หรือขาย
(4) ก ําหนดชือ่วัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสํ าอาง
(5) ก ําหนดชือ่ และปริมาณของวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสํ าอาง
(6) ก ําหนดชือ่ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของเครื่องสํ าอางที่มีการควบคุมฉลาก

เครือ่งส ําอางทีจ่ะกํ าหนดเปนเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษ ตองเปนเครื่องสํ าอางที่อาจเปนอันตรายรุนแรงตอผูใช
หรือมสีวนประกอบของวัตถุมีพิษ หรือวัตถุอ่ืนที่อาจกอใหเกิดอันตรายรุนแรงตอสวัสดิภาพอนามัยของบุคคล
กอนออกประกาศตามมาตรานี้ ใหมีการรับฟงขอคิดเห็นจากหนวยราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวของประกอบ
ดวย ตามควรแกกรณี เวนแตจะเปนเรื่องเรงดวนหรือมีเหตุจํ าเปนที่ไมอาจปฏิบัติไดเชนนั้น

มาตรา 6
ใหมคีณะกรรมการเครื่องสํ าอางคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปน ประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ

อธบิดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมอนามัย



เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ อธิบดีกรมศุลกากร ผูแทน
ทบวงมหาวทิยาลยัซึง่แตงตั้งจาก ผูดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตรสองคน เปนกรรมการโดยตํ าแหนง
กบักรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหกคน ในจํ านวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูประกอบธุรกิจ
เกีย่วกบัการผลติ นํ าเขา หรือจํ าหนายเครื่องสํ าอางไมเกินสองคนเปนกรรมการ

ใหเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาแตงตั้งขาราชการของสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เปนกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการสองคน
มาตรา 7

กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
มาตรา 8

กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตํ าแหนงกอนวาระ เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรใีหออกเพราะไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนสมรรถภาพ
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
(6) ไดรับโทษจ ําคกุโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดที่ไดกระทํ าโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
เมือ่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตํ าแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทนได

และใหผูนั้นอยูในตํ าแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 9

การประชมุคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการทั้งหมด
จงึจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม
เลอืกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวนิจิฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึง่ใหมเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก

เสยีงเพิม่ข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 10

ใหคณะกรรมการมีอํ านาจและหนาที่
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 5 มาตรา 7 หรือ มาตรา 35



(2) ใหคํ าแนะน ําหรอืความเห็นในการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนทะเบียนเครื่องสํ าอางควบคุม
พเิศษเวนแตกรณีตามมาตรา 23 วรรคสาม

(3) ใหคํ าแนะนํ าหรือคํ าปรึกษาแกรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องสํ าอาง
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกํ าหนด

มาตรา 11
ใหคณะกรรมการมีอํ านาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษา หรือวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองที่อยูใน

อํ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการ หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ใหคณะกรรมการกํ าหนดองคประชุม และวิธีดํ าเนินงานของคณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม

มาตรา 12
ในการปฏบัิติหนาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 11 มีอํ านาจออกคํ าสั่งเปน

หนงัสอื เรียกบุคคลใดมาใหถอยคํ าหรือใหสงเอกสาร หรือวัตถุใด เพื่อประกอบการพิจารณาได
มาตรา 13

หามมใิหผูใดผลิตเพื่อขาย หรือนํ าเขาเพื่อขายเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษ ตามมาตรา 5(1)เวนแต
เลขาธกิารจะรับข้ึนทะเบียนเครื่องสํ าอางนั้นแลว
มาตรา 19

ถาใบส ําคญัการขึ้นทะเบียนสูญหาย หรือถูกทํ าลายในสาระสํ าคัญ ใหผูผลิตเพื่อขายหรือนํ าเขาเพื่อ
ขายเครือ่งส ําอางควบคุมพิเศษ ยื่นคํ าขอรับใบแทนตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ทราบ
การสญูหายหรือถูกทํ าลาย

การขอรบัใบแทนใบสํ าคัญ และการออกใบแทนใบสํ าคัญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 20

ผูขอขึน้ทะเบียนอาจขอแกไขรายการเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษที่ข้ึนทะเบียนไวแลวได โดยปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขที่กํ าหนดในกฎกระทรวง และใหนํ ามาตรา 15 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 21

เครือ่งสํ าอางควบคุมพิเศษรายใดที่ไดข้ึนทะเบียนไวแลว หากตอมาปรากฎวา เครื่องสํ าอางนั้นไม
ปลอดภยัในการใชตามมาตรา 33 เลขาธิการโดยคํ าแนะนํ าหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํ านาจสั่ง
เพกิถอนการขึ้นทะเบียนเครื่องสํ าอางนั้นได



มาตรา 22
ผูผลิตเพือ่ขายหรือผูนํ าเขาเพื่อขาย ตองผลิตหรือนํ าเขาเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษใหตรงตามที่ไดข้ึน

ทะเบียนไว
ผูผลิตเพือ่ขายเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษ ตองผลิต และมีสถานที่ผลิต เครื่องมือและเครื่องใชในการ

ผลิตตามหลกัเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
การน ําเขาเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษทุกครั้ง ตองจัดใหมีเอกสารประกอบการนํ าเขาตามหลักเกณฑ

และวธิกีารทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้เมื่อพนักงานศุลกากรหรือพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดตรวจ
ปลอยใหน ําเขาแลว ใหจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของดังกลาวไปยังสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยไม
ชักชา
มาตรา 23

ถาผูไดข้ึนทะเบียนเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษรายใด จะเริ่มประกอบการผลิตหรือนํ าเขาเครื่องสํ าอาง
ดังกลาวเมื่อใด ผูนั้นตองแจงใหเลขาธิการทราบกอน
ต้ังแตมกีารแจงตามวรรคหนึ่ง ผูไดข้ึนทะเบียนเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษตองชํ าระคาธรรมเนียมรายปตามที่
ก ําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีการแจงหยุดการประกอบ
การผลิตหรือการนํ าเขา

ถาไมมกีารช ําระคาธรรมเนียมรายปภายในระยะเวลาที่กํ าหนด ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน
และใหเลขาธกิารเตือนใหมีการชํ าระคาธรรมเนียมรายป และเงินเพิ่ม ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับหนงัสอืเตอืน และถายังไมมีการชํ าระใหถูกตอง ใหเลขาธิการเพิกถอนทะเบียนเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษนั้น
เสีย
มาตรา 24

ในกรณทีีป่รากฏวาผูผลิตเพื่อขาย หรือผูนํ าเขาเพื่อขายเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรา 22 หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 ใหเลขาธิการมีอํ านาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทํ าที่ฝาฝน
หรือแกไขปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองได และใหมีอํ านาจประกาศการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามดังกลาวให
ประชาชนทราบ เพื่อประโยชนแกการคุมครองผูบริโภคได ตามควรแกกรณี
มาตรา 25

หามมใิหผูใดขายเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษที่มิไดข้ึนทะเบียน หรือถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนแลว เวนแต
เปนการขายในรานคาปลอดอากร โดยผูดํ าเนินการรานคาปลอดอากรซึ่งไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดตามมาตรา 13 วรรคสอง



มาตรา 26
ในกรณีมีความจํ าเปนเพื่อการควบคุม เลขาธิการมีอํ านาจออกคํ าสั่ง ดังตอไปนี้
(1) ใหผูผลิตเพือ่ขาย หรือผูนํ าเขาเพื่อขายเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษ ตองรายงาน รายละเอียดของ

การด ําเนนิการเกี่ยวกับเครื่องสํ าอาง ที่ตนไดผลิตหรือนํ าเขา
(2) ใหผูผลิตเพื่อขาย หรือผูนํ าเขาเพื่อขายเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษ ตองจัดสงตัวอยางของเครื่อง

สํ าอางที่ตนไดผลิตหรือนํ าเขา
มาตรา 27

เพือ่ประโยชนในการคุมครองอนามัยของบุคคล ในรัฐมนตรีมีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบก
ษาก ําหนดปรมิาณของสวนประกอบสํ าคัญของเครื่องสํ าอางควบคุมตามมาตรา 5 (2) และจะกํ าหนดภาชนะ
บรรจ ุหลกัเกณฑ วิธีการผลิต วิธีการนํ าเขา หรือวิธีการเก็บรักษา เพื่อใหผูผลิตเพื่อขายหรือผูนํ าเขาเพื่อขาย
เครื่องสํ าอางควบคุมปฎิบัติดวยก็ได
มาตรา 28

ผูใดประสงคจะผลิตเพื่อขาย หรือนํ าเขาเพื่อขายเครื่องสํ าอางควบคุมตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) แจงชือ่ ทีต้ั่งส ํานักงาน และสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บเครื่องสํ าอางแลวแตกรณี
(2) แจงชือ่ ประเภท หรือชนิดของเครื่องสํ าอางที่ตนจะผลิตหรือนํ าเขา
(3) แจงปริมาณของสวนประกอบสํ าคัญของเครื่องสํ าอางนั้น
การแจงตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
ผูผลิตเพื่อขาย หรือผูนํ าเขาเพื่อขายเครื่องสํ าอางควบคุม ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรี

ตามมาตรา 27
ใหน ําความในมาตรา 23 วรรคสองและวรรคสาม มาตรา 24 และมาตรา 26 มาใชบังคับแกการ

ผลิตเพือ่ขายหรือการนํ าเขาเพื่อขายเครื่องสํ าอางควบคุมโดยอนุโลม

มาตรา 29
ในกรณมีกีารก ําหนดวัตถุใดที่อาจใชเปนสวนผสมในเครื่องสํ าอางไดตามมาตรา 5(5) ใหถือวาการใช

วตัถดัุงกลาวในเครื่องสํ าอาง เปนการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมายแลว โดยไมตองอยูในบังคับของบทกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวของอีก

วตัถใุดทีม่กีารก ําหนดเปนวัตถุที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสํ าอางไดตามมาตรา 5(5) ถาตอ
มาไดมกีารประกาศวัตถุนั้นเปนวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสํ าอางตามมาตรา 5(4) ประกาศ



ดังกลาวจะใชบังคับได เมื่อพนกํ าหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศ เวนแตกรณีที่จะเปนอันตรายราย
แรงตอผูใช จะมีการกํ าหนดใหใชบังคับโดยทันที หรือมีกํ าหนดจะใชบังคับนอยกวาระยะเวลาดังกลาวก็ได
มาตรา 30

ฉลากของเครื่องสํ าอางที่มีการควบคุมตามมาตรา 5(6) จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ใชขอความที่ตรงตอความจริง และไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสํ าคัญ

เกีย่วกับเครื่องสํ าอาง
(2) ตองระบขุอความอันจํ าเปน ซึ่งหากมิไดกลาวเชนนั้น จะทํ าใหผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสํ าคัญ

เกีย่วกับเครื่องสํ าอาง
การก ําหนดตามวรรคหนึ่ง (2) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการ

ก ําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 31

เมือ่คณะกรรมการเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา 30 คณะกรรมการมีอํ านาจสั่งใหผูผลิตเพื่อขาย
หรือผูน ําเขาเพือ่ขายเครื่องสํ าอางที่มีการควบคุมฉลาก เลิกใชฉลากดังกลาว หรือดํ าเนินการแกไขฉลากนั้นให
ถูกตอง
มาตรา 32

ผูประสงคจะผลิตเพื่อขายหรือนํ าเขาเพื่อขายเครื่องสํ าอางที่มีการควบคุมฉลาก อาจขอใหเลขาธิการ
ใหความเห็นในฉลากที่ประสงคจะใชนั้นได

การขอความเหน็ คาปวยการ และระยะเวลาในการใหความเห็น ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก ําหนด
มาตรา 33

เครือ่งส ําอางทีม่ลัีกษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ ใหถือวาเปนเครื่องสํ าอางที่ไมปลอดภัยในการใช
(1) เครือ่งส ําอางที่มีสารที่อาจเปนอันตรายตอผูใชเจือปนอยูดวย
(2) เครือ่งส ําอางที่มีวัตถุที่หามใชตามมาตรา 5(4)
(3) เครือ่งส ําอางที่ผลิต หรือใชภาชนะบรรจุไมถูกสุขลักษณะอันอาจเปนอันตรายตอผูใช
(4) เครือ่งส ําอางทีม่สีารอันสลายตัวทั้งหมด หรือแตบางสวน ภายหลังที่บรรจุภาชนะแลว และทํ าให

เกดิเปนพิษอันอาจเปนอันตรายตอผูใช
มาตรา 34

เครือ่งส ําอางที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ ใหถือวาเปนเครื่องสํ าอางปลอด



(1) เครือ่งส ําอางทีใ่ชวัตถุอยางหนึ่งอยางใดที่ทํ าเทียมขึ้นเปนสารสํ าคัญของเครื่องสํ าอางนั้น หรือ เปน
เครือ่งส ําอางที่ไมมีสารสํ าคัญตามที่ไดแจงไวตอพนักงานเจาหนาที่

(2) เครือ่งส ําอางที่แสดงวาไดข้ึนทะเบียนไว ซึ่งมิใชความจริง
(3) เครือ่งส ําอางที่ใชฉลากแจงซื่อผูผลิต หรือแหลงผลิตที่มิใชความจริง
(4) เครือ่งส ําอางซึ่งมีสารสํ าคัญขาด หรือเกินกวารอยละยี่สิบตามที่ข้ึนทะเบียนไว หรือตามที่แจงไว

ตอพนกังานเจาหนาที่ หรือตามที่ระบุไวในฉลาก
มาตรา 35

เครือ่งส ําอางซึ่งมีสารสํ าคัญนอย หรือมากกวาที่ข้ึนทะเบียนเครื่องสํ าอางไว หรือที่ไดแจงไวตอ
พนกังานเจาหนาทีห่รือที่ระบุไวในฉลาก เกินเกณฑคาคลาดเคลื่อนที่รัฐมนตรีกํ าหนดโดยประกาศในราชกิจ
จานเุบกษา แตไมถึงขนาดดังกลาว ในมาตรา 34(4) ใหถือวาเปนเครื่องสํ าอางผิดมาตรฐาน
มาตรา 36

หามมใิหผูใดผลิตเพื่อขาย นํ าเขาเพื่อขาย หรือขายเครื่องสํ าอางที่ไมปลอดภัยในการใชตามมาตรา 33
เครือ่งส ําอางปลอดตามมาตรา 34 หรือเครื่องสํ าอางผิดมาตรฐานตามมาตรา 35
มาตรา 37

ใหน ําบทบญัญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค ในสวนที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคใน
ดานการโฆษณามาใชบังคับแกการโฆษณาเครื่องสํ าอางโดยอนุโลม โดยใหถือวา อํ านาจหนาที่ของคณะ
กรรมการคุมครองผูบริโภคเปนอํ านาจหนาที่ของรัฐมนตรี และใหถือวาอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการวาดวย
การโฆษณาเปนอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา 38

เมือ่ปรากฎวาผูผลิตเพื่อขาย ผูนํ าเขาเพื่อขาย หรือผูขายใดกระทํ าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวากระทํ าการเชนวานัน้ ใหพนกังานเจาหนาที่โดยไดรับอนุมัติจากเลขาธิการมีอํ านาจจับกุมผูนั้น
เพือ่สงพนกังานสอบสวนดํ าเนินการตอไปตามกฏหมาย

ในกรณมีเีหตอัุนสมควรเลขาธิการอาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาดํ าเนินการรวมกับพนักงานสอบสวน
ได ตามระเบยีบทีก่ระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย ในการนี้ใหพนักงาน
เจาหนาทีดั่งกลาวมฐีานะเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 39

ในกรณทีีม่เีหตอัุนควรสงสัยวา มีการกระทํ าผิดพระราชบัญญัตินี้ ใหเลขาธิการมีอํ านาจสั่งใหพนักงาน
เจาหนาที่ดํ าเนินการ ดังตอไปนี้



(1) เขาไปในสถานทีผ่ลิต สถานที่นํ าเขา สถานที่เก็บ หรือสถานที่ขายเครื่องสํ าอาง หรือเขาไปในยาน
พาหนะที่บรรทุกเครื่องสํ าอาง

ทัง้นี ้เพือ่ตรวจสอบเครื่องสํ าอาง ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือส่ิงใด ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องสํ าอาง รวมตลอด
ทัง้วธิกีารผลติ หรือวธิกีารเก็บรักษา ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงอาทิตยตก หรือในเวลาทํ าการของสถาน
ที่นั้น

(2)  น ําเครือ่งส ําอางหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนเครื่องสํ าอางในปริมาณพอสมควร ไปเปนตัวอยางเพื่อ
ตรวจสอบหรือวิเคราะห

(3)  คน ยดื หรืออายัดเครื่องสํ าอาง ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือส่ิงใด ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องสํ าอาง
(4) มหีนงัสอืเรียกใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํ า หรือสงเอกสารและหลักฐานที่จํ าเปน เพื่อประกอบการ

พจิารณาของพนักงานเจาหนาที่
ในการปฏบัิติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เกี่ยวของอํ านวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา 40
ในการปฏบัิติหนาที่ตามมาตรา 39 (1) ใหกระทํ าการตอหนาผูครอบครองสถานที่ หรือยานพาหนะ

หรือถาเจาของหรอืผูครอบครองไมอยูในที่นั้น ก็ใหกระทํ าตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคน ซึ่งพนักงานเจา
หนาทีไ่ดรองขอมาเปนพยาน ถาไมเปนการเรงดวนใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือ ใหเจาของหรือผูครอบ
ครองสถานที ่หรือยานพาหนะนั้น ทราบลวงหนาตามสมควรกอน

ส่ิงของทีย่ดึหรืออายัดได ใหหอหรือบรรจุหีบหอตีตราไว หรือใหทํ าเครื่องหมายไวเปนสํ าคัญ
มาตรา 41

ใหเลขาธกิารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํ านาจประกาศผลการตรวจสอบ หรือวิเคราะห
เครือ่งส ําอาง หรือวัตถุที่สงสัยวาเปนเครื่องสํ าอาง ที่นํ าไปตรวจหรือวิเคราะหตามมาตรา 39 (2) ใหประชาชน
ทราบ เพือ่ประโยชนแกการคุมครองผูบริโภคไดในการนี้ จะตองใหเจาหนาที่ของเครื่องสํ าอางมีโอกาสชี้แจง โต
แยง และแสดงพยานหลักฐาน ตามควรแกกรณี
มาตรา 42

ในการปฏบัิติหนาทีต่ามมาตรา 39 พนักงานเจาหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่ในลักษณะที่มิใหมีการเสียหาย
หรือกระจัดกระจายเทาที่กระทํ าได
มาตรา 43

ใหพนกังานเจาหนาที่ผูคืน บันทึกรายละเอียดแหงการคาและบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่คน ยึด หรือ
อายดั บันทกึการคนและบัญชีดังกลาว ในวรรคหนึ่ง ใหอานใหผูครอบครองสถานที่ หรือยานพาหนะ บุคคลที่
ท ํางานในสถานทีห่รือยานพาหนะนั้น หรือพยานฟง แลวแตกรณี และใหบุคคลดังกลาวนั้นลงลายมือชื่อรับรอง



ไวถาไมยอมลงลายมอืชื่อรับรอง ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคน บันทึกไว และใหสงบันทึก บัญชี และสิ่งของที่ยึดไป
ยงัส ํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขโดยรีบดวน
มาตรา 44

ในการปฏบัิติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจํ าตัว เมื่อผูเกี่ยวของรองขอ บัตรประจํ าตัว
พนกังานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 45
             เมือ่ปรากฏวาเครื่องสํ าอางใดที่ผลิตไวเพื่อขาย นํ าเขาเพื่อขาย หรือขาย ที่เปนการฝาฝนมาตรา 13
หรือมลัีกษณะตามทีก่ ําหนดไวในมาตรา 21 มาตรา 33 มาตรา 34 หรือมาตรา 35 ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํ านาจยึดหรืออายัดไวเพื่อดํ าเนินคดีตอไป

สํ าหรบัเครือ่งส ําอางตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูผลิตเพื่อขาย ผูนํ าเขาเพื่อขาย ผูขาย
หรือผูครอบครอง จดัเก็บและทํ าลายเครื่องสํ าอางนั้น หรือสงมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ ภายในระยะเวลาที่
พนกังานเจาหนาที่กํ าหนดก็ได

ของทีย่ดึหรืออายัดไว ถาเจาของผูครอบครองมิไดโตแยง และขอรับคืนภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ยึด
หรือยายัด ใหเครื่องสํ าอางนั้นตกเปนของ

สํ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อจัดการตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด
มาตรา 46

ผูใดไมมาใหถอยคํ า หรือไมสงเอกสาร หรือวัตถุตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตาม
มาตรา 12 หรือตามทีพ่นักงานเจาหนาที่มีคํ าสั่งตามมาตรา 39(4) ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา 47
ผูใดฝาฝนมาตรา 13 วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดตาม

มาตรา 13 วรรคสอง ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
ผูใดไดกระท ําความผิดตามวรรคหนึ่งซํ้ าอีก ภายในเวลาหาป นับแตวันที่กระทํ าความผิดครั้งที่แลว ผู

นัน้ตองระวางโทษสองเทาของโทษที่กํ าหนดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 48

ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 49



ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 14 หรือฝาฝนมาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือกฎ
กระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 22 วรรคสอง ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามเดือน หรือ ปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือ ทั้งจํ าทั้งปรับ
มาตรา 50

ผูใดผลติหรอืน ําเขาเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษที่ถูกสั่งเพิกถอนใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา
21 ตองระวางโทษจ ําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
มาตรา 51

ผูใดฝาฝนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

ใหน ําบทบญัญัติมาตรา 47 วรรคสอง มาใชบังคับแกผูกระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา 52

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 24 หรือมาตรา 45 วรรคสอง ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
มาตรา 53

ผูใดฝาฝนมาตรา 25 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้ง
ปรับ

ถาการกระท ําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทํ าโดยประมาท ผูกระทํ าตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท

ใหน ําบทบญัญัติมาตรา 47 วรรคสอง มาใชบังคับแกผูกระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

มาตรา 54
ผูใดไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของเลขาธิการตามมาตรา 26 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ

ไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
มาตรา 55

ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
มาตรา 56

ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกํ าเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสํ าคัญ
ประการอืน่อนัเกีย่วกับเครื่องสํ าอาง ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอ่ืน ใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จหรือขอ



ความทีรู่หรือควรรูอยูแลววา อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

ถาผูกระท ําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทํ าผิดซํ้ าอีกภายในหกเดือน นับแตวันกระทํ าความผิดครั้งกอน
ผูกระท ําตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
มาตรา 57

ผูใดขายเครื่องสํ าอางที่มีการควบคุมฉลาก โดยไมมีฉลาก หรือมีฉลากแตฉลาก หรือการแสดงฉลาก
นัน้ไมถกูตอง หรือขายเครื่องสํ าอางที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช ตามมาตรา 31 ตองระวางโทษจํ าคุกไม
เกนิสามเดอืน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

ถาการกระท ําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทํ าโดยประมาท ผูกระทํ าตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท

ถาการกระท ําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทํ าของผูผลิตเพื่อผูขายหรือผูนํ าเขาเพื่อขายเครื่องสํ าอางที่มี
การควบคมุฉลาก ผูกระทํ าตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
มาตรา 58

ผูใดรับจางท ําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางติดตรึงฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมายเกี่ยว
กบัเครือ่งส ําอางทีม่ีการควบคุมฉลาก โดยรูหรือควรรูอยูแลววาฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 59
ผูใดผลติเพื่อขาย นํ าเขาเพื่อขาย หรือขายเครื่องสํ าอางที่มีลักษณะตามมาตรา 33(1) หรือ (2) หรือ

มาตรา 34(1) หรือ (2) อันเปนการฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่น
บาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ

ผูใดผลติเพื่อขาย นํ าเขาเพื่อขาย หรือขายเครื่องสํ าอางที่มีลักษณะตามมาตรา 33(3) หรือ (4) หรือ
มาตรา 34(3) หรือ (4) อันเปนการฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสาม
หมืน่บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

ถาการน ําเขาเพื่อขายเครื่องสํ าอางตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการกระทํ าโดยประมาท ผูกระทํ า
ตองระวางโทษปรับไมเกินหมื่นบาท
มาตรา 60



ผูใดผลติเพือ่ขายหรือนํ าเขาเพื่อขายเครื่องสํ าอางที่มีลักษณะตามมาตรา 35 อันเปนการฝาฝนมาตรา
36 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท

ถาการน ําเขาเพือ่ขายตามวรรคหนึ่งเปนการกระทํ าโดยประมาท ผูกระทํ าตองระวางโทษปรับไมเกินหา
พนับาท
มาตรา 61

ผูใดขายเครือ่งสํ าอางที่มีลักษณะตามมาตรา 35 อันเปนการฝาฝนมาตรา 36 ตองระวางโทษปรับไม
เกนิหาพันบาท

ถาการกระท ําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทํ าโดยประมาท ผูกระทํ าตองระวางโทษปรับไมเกินสามพัน
บาท
มาตรา 62

ผูใดไมอํ านวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 39 ตอง
ระวางโทษจ ําคกุไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
มาตรา 63

บรรดาเครือ่งส ําอางที่ผลิตเพื่อขาย นํ าเขาเพื่อขาย หรือขายที่เปนการฝาฝนมาตรา 13 หรือมีลักษณะ
ตามทีก่ ําหนดไวในมาตรา 21 มาตรา 33 มาตรา 34 หรือมาตรา 35 รวมทั้งภาชนะบรรจุ ฉลาก และอุปกรณ
สํ าหรบัใชกบัเครือ่งสํ าอางดังกลาว ใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคํ าพิพากษาหรือไม และของที่ริบ
ใหสงมอบแกสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อจัดการตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด

มาตรา 64
ในกรณทีีศ่าลพพิากษาใหลงโทษบุคคลในความผิดตามมาตรา 47 มาตรา 50 มาตรา 53 หรือมาตรา

59 วรรคหนึง่หรอืวรรคสอง ถามีพฤติการณใหเห็นวาบุคคลดังกลาวอาจจะกระทํ าความผิดเชนนั้นขึ้นอีก ศาล
จะสัง่ไวในค ําพพิากษาหามการประกอบการผลิตหรือนํ าเขาหรือขาย มีกํ าหนดเวลาไมเกินหาป นับแตวันพน
โทษไปแลวก็ได
มาตรา 65

บรรดาความผดิทีม่โีทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ หรือพนักงานเจาหนา
ทีท่ีค่ณะกรรมการมอบหมายมีอํ านาจเปรียบเทียบปรับได

ในกรณทีีม่กีารยดึหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวของกับการกระทํ าความผิดพระราชบัญญัตินี้ ผูมีอํ านาจ
เปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่ง จะเปรียบเทียบปรับไดตอเมื่อ



(1)  ในกรณทีีม่อีาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทํ าความผิดยินยอมและไดแกไขของกลางที่ยึดหรือ
อายัดไวใหถูกตองแลว

(2)  ในกรณทีีไ่มอาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทํ าความผิดยินยอมใหของกลางที่ยึดหรืออายัดไว ตก
เปนของสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในกรณทีีผู่ยนิยอมใหเปรียบเทียบปรับ ไดแกไขของกลางถูกตองแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ถอนการยึด
หรืออายัดของกลางนั้นเสีย

บรรดาส่ิงของทีต่กเปนของสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใหจัดการตามระเบียบที่กระทรวงสา
ธารณสุขกํ าหนด
มาตรา 66

ใหรัฐมนตรปีระกาศกํ าหนดชื่อ ของเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษ และเครื่องสํ าอางควบคุม ใหแลวเสร็จ
ภายในหกเดอืนนบัแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในระหวางที่การดํ าเนินการตามวรรคหนึ่ง ยังไมแลวเสร็จ

(1)  ใหถอืวาเครื่องสํ าอางที่การผลิตเพื่อขายหรือนํ าเขาเพื่อขายตองขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 5(1)
แหงพระราชบญัญัติเครื่องสํ าอาง พ.ศ. 2517 เปนเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้โดยใหถือ
วาผูไดรับในอนุญาตใหผลิตเพื่อขายหรือนํ าเขาเพื่อขาย และไดรับใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสํ าอางดัง
กลาว เปนผูไดข้ึนทะเบียนเครื่องสํ าอางควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้

(2)  ใหถอืวาเครือ่งสํ าอางที่ตองมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กํ าหนดตามมาตรา 5(2) แหงพระราช
บัญญติัเครือ่งสํ าอาง พ.ศ. 2517 เปนเครื่องสํ าอางควบคุมตามพระราชบัญญัติ โดยใหถือวาประกาศของรัฐ
มนตรทีีก่ ําหนดคณุภาพมาตรฐานสํ าหรับเครื่องสํ าอางดังกลาว เปนประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 67

บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ไดออกตามกฎหมายวาดวยเครื่องสํ าอาง และใชอยูในวันใชบังคับ
พระราชบัญญัตินี้ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 68

ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํ านาจแตงตั้ง
พนกังานเจาหนาที ่ออกกฎกระทรวงกํ าหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวน คาธรรม
เนยีม และก ําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได1
อัตราคาธรรมเนียม
1.  ใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ 1,000 บาท



2.  ใบแทนใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ 1,000 บาท
3.  คาธรรมเนียมการผลิตเพื่อขาย ปละ 3,000 บาท
4.  คาธรรมเนียมการนํ าเขาเพื่อขาย ปละ 3,000 บาท

1คัดจากราชกิจจานุเบกษา เลน 109 ตอนที่ 42 ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2535



ภาคผนวก 3

การเงิน

• สมมติฐานในการประมาณการทางการเงิน
• งบการเงิน

1.  ในกรณทีีป่ริมาณการขายเพิ่มข้ึนจากประมาณการเดิม 10%
2.  ในกรณทีีป่ริมาณการขายลดลงจากประมาณการเดิม 10%
3.  การค ํานวณระดับยอดขายที่สงผลให MVA มคีาเทากับ 0



สมมตฐิานในการประมาณการทางการเงิน
คาใชจายกอนการดํ าเนินงาน
คาที่ปรึกษาในพัฒนาผลิตภัณฑ                                  150,000
คาใชจายในการจดทะเบียน                                         5,000
คาใชจายในการทํ าแบบขวด                                          50,000
คาใชจายในการออกแบบตรายี่หอ                                  20,000
คาใชจายในการจัดตั้งบริษัท                                           20,000
รวม               
245,000

ระยะเวลาในการคิดคาเสื่อมราคา - อุปกรณสํ านักงาน 5 ป
อัตราการเติบโตของคาเชา 5% ตอ 3 ป
อัตราการเติบโตของคาเชา 5% ตอ ป
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2,000 บาท

อุปกรณสํ านักงาน ราคา ตอ หนวย จ ํานวน รวม
คอมพิวเตอร 25,000 3 75,000
เครื่องพิมพ 20,000 1 20,000
โตะและเกาอี้ 3,000 5 15,000
โทรศัพท 1,000 5   5,000
ตูเก็บเอกสาร 1,000 5   5,000
ยอดรวม 120,000

Salary Number Monthly
Managing Director 1 25,000
Sales Manager 1 17,500
Marketing Manager 1 17,500
Financial Manager 1 17,500
Quality Control 1 10,000
Employee 2 7,000
Total 94,500



อุปกรณสํ านักงาน 2002 2003 2004 2005 2006
เงนิลงทุน(บาท)
อุปกรณสํ านักงาน 120,000 - 120,000 - 120,000
รวม 120,000 - 120,000 - 120,000

ระยะเวลาใชงาน(ป) จ ํานวน ราคา ยอดรวม
รถยนต 5 1 300,000 300,000
รถจักรยานยนต 5 2 30,000 60,000

2002 2003 2004 2005 2006
รถยนต 1 - - - 1
รถจักรยานยนต 2 1 - - 2

ทีม่าของเงินทุน จ ํานวน อตัราผลตอบแทนที่ตองการ
เงนิกูระยะยาว -
สวนของเจาของ 3,000,000 20%

อัตราดอกเบี้ย วนัที ่23 ม.ค. 45 อัตราดอกเบี้ย วนัที ่23 ม.ค. 45
MLR – BBL 7.00% MOR – BBL 7.50%
MLR – TFB 7.00% MOR – TFB 7.50%
MLR – KTB 7.25% MOR – KTB 7.75%
MLR – SCB 7.25% MOR – SCB 7.75%
Average MLR 7.13% Average MOR 7.63%
MLR + 2% 9.125% MOR + 2.5 % 10.125%



ตนทุนคาบรรจุภัณฑ 40.0% ของตนทุนสินคาที่ส่ังซื้อ
ตนที่สินคาสงคืน   1.5% ของตนทุนสินคาที่ขายได
คาขนสง

ผูผลิต(อภัยฯ) – สํ านักงาน   3.0% ของตนทุนสินคา
ผูผลิต(STS) – สํ านักงาน   1.0% ของตนทุนสินคา
ผูผลิต(นีโอคอสเมด) – สํ านักงาน   1.0% ของตนทุนสินคา
สํ านกังาน – เซ็นทรัล   1.5% ของตนทุนสินคา
สํ านักงาน – รานคา   1.5% ของตนทุนสินคา
การขายผานชองทางการบริการขนสง 10.0% ของตนทุนสินคา
HO – Promotion Area   3.0% ของตนทุนสินคา

ระยะเวลาที่ใชในการผลิต 2 อาทิตย
ระดับสินคาคงคลัง 4 อาทิตย

สถานที่ คาตกแตง(บาท) คาเชา(บาท/
เดือน)

จ ํานวนพนักงาน เงินเดือน
(บาท/เดือน)

รานคา 300,000 30,000 2 6,000
เคานเตอร 100,000 - 1 6,000

คาเชาสถานที่จํ าหนายสินคา      500        บาท/วัน
จ ํานวนสถานที่          1         แหง
คาตกแตง 20,000         บาท/แหง
คาใชจายพนักงาน      300         บาท/วัน/คน
ตนทุนสินคาสงคืนและทดลอง        1%        ของตนทุนสินคาที่ขายได
ตนที่สินคาตัวอยาง 10,000         บาท/ป/รานคา
คาใชจายในการฝกอบรม   3,000         บาท/คน

งบการเงิน



1. ในกรณทีีป่ริมาณการขายเพิ่มข้ึนจากประมาณการเดิม 10%
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