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บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษา 1) ความตอ้งการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การดาํเนนิการของธุรกจิ และ 4) 
การวางแผนการตลาดการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกจิ (จาํนวน 200 ตวัอย่าง) และ ผูป้ระกอบการหรอืศกึษา
ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของธุรกจิ 

ผลการวิจยั 1) ตลาดมคีวามตอ้งการ ใหนํ้าสนิคา้ amedity hotel จากผลติภณัฑธ์รรมชาตมิาใชร้บัรอง เพื�อสรา้งความ
ประทบัใจและสะทอ้นในเรื�องการสง่เสรมิภาพลกัษณ์ของโรงแรมและประเทศ  2) ยอดขาย 15,000,000 บาท / ปี 3) การ
ดาํเนินงานของธุรกจิในดา้นพฤตกิรรมองคก์าร ไดแ้ก ่การเริ�มจากเงนิทนุของตวัเอง ดงันั Hนการบรหิารธุรกจิภายใต้
โครงสรา้งองคข์นาดเลก็ (ไมเ่กนิ 10 คน) โดยมรีปูแบบการบรหิารธุรกจิแบบพนัธมติร ดา้นการเงนิธุรกจิไดแ้ก ่เงนิลงทนุ 
100,000 บาท งบประมาณดาํเนนิงาน 62,400 บาท/เดอืน..จดุคุม้ทนุ...432,000 บาท/เดอืน หรอื 6,700 บาทต่อ LOT การ
ผลติ ดา้นการปฏบิตักิาร ไดแ้ก.่การคดัเลอืกผูผ้ลติ, บรษิทัขนส่งภายใตเ้งื�อนไขที�บรษิทักาํหนด โดยผูผ้ลติตอ้งผลติสนิคา้ให้
ไดต้ามมาตรฐานที�กาํหนด 4) การวางแผนการตลาด ไดแ้ก่ ใชก้ารสง่เสรมิการขาย (Promotion) และสถานที� (Place) ผ่าน
การทดลองใช ้ในหอ้งพกัโรงแรมชั Hนนํา(ระดบั 3 ดาวขึHนไปภาคตะวนัออกและภาคใต)้ โดยสรา้งการรบัรูจ้ากการทราบว่ามี
สนิคา้และทดลองใช,้ เกดิความสนใจ เริ�มศกึษาขอ้มลูหรอืคน้หาจาก internet, อยากไดม้าครอบครองและสั �งคา้ (AIDA 
Model) และในอนาคตจะขยายไปสูโ่รงงานชั Hนนําในต่างประเทศโดยเน้นในกลุ่ม RCEP (ASEAN +_) 

Abstract  

Business Demand and Operation of Herb Soap Business 

The research purpose are to study 1) demand of the market, 2) sale, 3) business operation and 4) marketing 
planning by collecting date from target customers ( 200 set ) and entrepreneurs or executive as well as the 
information related to business operations 

Results show that 1) Market needs are to bring amedity hotel products from natural products to be used for 
certification to create an impression and reflect on the promotion of the image of the hotel and the country, 2) 
sale 15,000,000 bath, 3) business operation in term of organization behavior starting from your own capital 
Therefore, business management under a small body structure (not more than 10 people) with an affiliate 
business management model, business finance (the capital,the budget, the breakeven point), operations such as 
Investment amount 100,000 baht, operating budget 62,400 baht / month break-even point 432,000 baht / month 



 

or 6,700 bath per lot 4) Market planning such as promotion and Place for trial In the leading hotel rooms (3 stars 
up to the East and the South) by creating awareness from knowing that there are products and trials, interest, 
start to study or search from internet, want come to occupy and order (AIDA Model) and in the future will expand 
to leading factories in foreign countries with an emphasis on RCEP (ASEAN +6) 

บทนํา 

จากกระแสรกัษ์โลกและเทรนการใสใ่จดแูลสขุภาพที�ขยายตวักวา้งขึHนในปจัจบุนั ส่งผลใหเ้กดิสนิคา้ที�เป็นมติรต่อ
สิ�งแวดลอ้มและปลอดภยัจากสารเคมตีกคา้งเริ�มเป็นที�นิยมและแพรห่ลายมากขึHน เมื�อศกึษาขอ้มลูดา้นอุตสาหกรรม
เครื�องสาํอางคแ์ละเวชสาํอางคส์มนุไพร พบว่ามกีารเตบิโตและขยายตวัอย่างต่อเนื�อง 

จากขอ้มลูสว่นแบง่การตลาดเครื�องสาํอางโลก ในปี 2555 พบว่า ส่วนแบ่งการตลาดในแถบภูมภิาคเอเซยีและ
แปซฟิิก อเมรกิา และภมูภิาคยุโรป มสีว่นแบ่งตลาดที�ใกลเ้คยีงกนัคอืรอ้ยละ 34, 33 และ 29 ตามลาํดบั  

  
ภาพที� 1 สว่นแบ่งการตลาดเครื�องสาํอางคโ์ลกปี 2555 ภาพที� 2 ส่วนแบ่งการตลาดเครื�องสาํอางคโ์ลก 

จาํแนกรายการผลติภณัฑปี์ 2555 
ในสว่นอุตสาหกรรมเครื�องสาํอางของไทยตามรหสัพกิดัศลุกากร Harmonized System Code (HS code) qr) พบว่า 

เครื�องสาํอาง เครื�องหอม และสบู ่จะครอบคลุมตั Hงแต่ HS code ssts, sstr, sstu, sst_, sstv, srtq ส่วนวตัถุดบิเพื�อใช้
ทาํเครื�องสาํอาง จะครอบคลุมตั Hงแต ่HS code sstq, sstw, srtw, srts, srtr 

ตารางที� 1 มลูคา่การสง่ออกอุตสาหกรรมเครื�องสาํอางประเทศไทย จาํแนกตามพกิดัศุลกากรและขนาดวสิาหกจิ ปี 
2557 (หมวด 34) 

ที�มาฐานขอ้มลูสาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, wuuv.  



 

ตารางที� 2 มลูค่าการนําเขา้อุตสาหกรรมเครื�องสาํอางประเทศไทย จาํแนกตามพกิดัศุลกากรและขนาดวสิาหกจิ ปี 
2557 (หมวด 34)  

ที�มาฐานขอ้มลูสาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, wuuv.  

จากตารางที� 1 และตารางที� 2  ในปี 2557 ในหมวด 3401 การสง่ออกสนิคา้ประเภทสบู่นั Hนมมีลูค่ารวม 7,986.79 ลา้น
บาท ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการรายใหญ่รอ้ยละ 76.52 และผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มรอ้ยละ 23.48 การ
นําเขา้สนิคา้ประเภทสบู่นั Hนมมีลูค่ารวม 2,515,64 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการรายใหญ่รอ้ยละ 67.64 และ
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมรอ้ยละ 32.36  

เมื�อกระแสการสนใจสมนุไพรกลบัมาอกีครั Hงซึ�งเนื�องมาจากคนทั �วโลกสว่นใหญ่ใหก้ารยอมรบัสารหรอืตวัยาที�สกดั
มาจากสมุนไพรมปีระโยชน์มากกว่าการสงัเคราะหส์ารจากวทิยาศาสตร ์จากสดัสว่นของสบู่ประเภทสมนุไพรมแีนวโน้ม
ยอดขายที�เตบิโตขึHนเรื�อยๆ จากปี 2560 ที�ผา่นมานั Hนมตีลาดเครื�องสาํอางคใ์นประเทศ มมีลูคา่ประมาณ 1.68 แสนลา้นบาท 
โดยมสีดัสว่นผลติภณัฑท์าํความสะอาดรา่งกายประมาณรอ้ยละ 16.3 ของมลูค่าตลาดเครื�องสาํอางคใ์นประเทศ จงึเป็นการ
ตอกยํHาว่าสมนุไพรไทยกลบัมาไดร้บัความนยิมโดยนํามาเป็นสว่นประกอบที�เหมาะสมจะใชเ้ป็นวตัถุดบิสาํหรบัการผลติ
เครื�องสาํอางและเวชสาํอางประเภทต่างๆ เพื�อเสรมิสรา้งคุณค่าใหต้รงตามความวตัถุประสงค ์รวมถงึการเลอืกใชว้ตัถุดบิ
ต่างๆ ที�มาประกอบเป็นสนิคา้นั Hนตอ้งเป็นวตัถุดบิจากธรรมชาต ิปราศจากเคมภีณัฑเ์ช่น สบู่มกีารเลอืกใชเ้คมภีณัฑจ์าก
ธรรมชาต(ิกรเีซอรนี) หรอืที�รูจ้กัทั �วไปว่า oleochemicals เคมภีณัฑป์ระเภทนีHเป็นผลพลอยไดท้ี�มาจากการผลตินํHามนัไบโอ
ดเีซลของปาลม์นํHามนัเป็นหลกั รวมถงึนํHามนัถั �วเหลอืง นํHามนัมะพรา้ว และไขมนัจากสตัว ์ซึ�งเป็นเคมภีณัฑท์ี�ไมม่พีษิและมี
คุณสมบตัใิหค้วามชุม่ชืHนคลา้ยกบัมอยสเ์จอรไ์รเซอร ์ 

จากขอ้มลูดงักล่าวนีH รวมกบันโยบายของรฐับาลที�สนบัสนุนใหเ้ป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที�อยู่ใน NEW S-CURVE เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทย ดงันั Hนอุตหกรรมเครื�องสาํอางค์และเวชสาํอางคส์มนุไพรของประเทศไทยจงึไดร้บั



 

ความนิยมและถอืเป็นจดุแขง็หลกัๆ เนื�องจากเป็นสนิคา้มคีุณภาพภายใตร้ะดบัราคาที�เหมาะสม และมคีวามโดดเด่นในเรื�อง
ของการพฒันาเทรนดเ์ป็นอนัดบัตน้ๆ ของอาเซยีน รวมไปถงึจากการที�ไทยเป็นฐานการผลติผลติภณัฑเ์พื�อความงามของ
แบรนดช์ั Hนนําระดบัโลกที�สาํคญั 

ในการที�จะสรา้งยอดขายของสบู่สมนุไพรไทยนั Hนใหเ้ป็นที�รูจ้กัและยอมรบั โดยใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดสบูน่ีHได้
นั Hน จาํเป็นตอ้งมาวเิคราะหห์าโอกาสในการสรา้งความเจรญิเตบิโตของธรุกจิ พบว่าในปี 2561 และ 2562 นีHรฐับาลไดใ้หก้าร
สง่เสรมิการทอ่งเที�ยวในประเทศ สง่ผลใหธุ้รกจิโรงแรมนั Hนมแีนวโน้มการตลาดที�สงูขึHน และประกอบกบัตลาด AMENITY 
HOTEL (สบู)่ นั Hน มคีู่แขง่ขนัน้อยราย จงึเหน็ชอ่งทางในการสรา้งความเจรญิเตบิโตของธุรกจิโดยการสรา้งชอ่งทางจดั
จาํหน่ายสนิคา้สบูผ่่านทางตลาด Amenity hotel (สบู)่ เพื�อยกระดบัธุรกจิโรงแรมใหเ้ป็นมาตรฐานระดบัสากลและสรา้งความ
ประทบัใจใหล้กูคา้ทั Hงที�เป็นคนไทยและชาวต่างชาต ิ

วตัถปุระสงค์ในการวิจยัในคร ั EงนีE  

q. เพื�อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาดสบู(่ผา่นช่องทางจดัจาํหน่ายธุรกจิโรงแรม) 

w. เพื�อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 

s. เพื�อศกึษาการดาํเนินงานของธุรกจิ 

r. เพื�อศกึษาการวางแผนการตลาดของธุรกจิเป็นระยะเวลา 5 ปี 

วิธีดาํเนิการวิจยั 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามการกบักลุม่เป้าหมายคอืกลุ่มคนที�เคยใชบ้รกิารสถานประกอบกจิการโรงแรมใน
ระดบั s ดาว ขึHนไป โดยผูว้จิยัไดต้ดิต่อประสานงานขอความรว่มมอืในการเกบ็ขอ้มลูงานวจิยัจากแบบสอบถามที�ไดร้บัมา
ตรวจสอบความสมบรูณ์ถูกตอ้งและนําไปวเิคราะหข์อ้มลู จาํนวน 200 ชดุ โดยใบแบบสอบถามประกอบไปดว้ยสว่น
สถานภาพทั �วไปของผูต้อบแบบสอบถาม และแบบสอบถามดา้นกระบวนการตดัสนิใจซืHอสบูส่มุนไพรไทยหลงัจากไดท้ดลอง
ใชผ้่าน Amenity hotel 

2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบกจิการโรงแรมระดบั 3 ดาวขึHนไปและกลุ่มตวัอย่างที�ไดค้ดัเลอืก
รายบคุคลตามแบบสมัภาษณ์ที�เตรยีมไว ้

สถิติและผลการวิจยั 

1. ข้อมูลตามลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครั HงนีH ผูว้จิยัเลอืกแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างที�มกีารเขา้ใชบ้รกิารในโรงแรมมากกว่า 
4 ครั Hงตอ่เดอืนในชว่งปี 2560 ถงึ พ.ค. 2562 โดยระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามประมาณ 1 เดอืน ตั Hงแต่เดอืนเม.ย. 
62 ถงึเดอืนพ.ค. 62  และสามารถรวมรวมไดท้ ั HงสิHน 220 ชดุ แต่ผูว้จิยัไมนํ่าขอ้มลูจาํนวน 20 ชดุที�ตอบว่า “ท่านเป็นผู้



 

ประกอบอาชพีธรุกจิโรงแรม/ที�พกั” มาคาํนวณ เพราะว่าผูว้จิยัตอ้งการขอ้มลูผูท้ี�เขา้ใชบ้รกิารในโรงแรมมากกวา่ 4 ครั Hงต่อ
เดอืน ดงันั Hนในการวจิยัครั HงนีHจงึมขีอ้มลูครบถว้นตามจาํนวน 200 ชดุ ดงันีH 

ตารางที� 1.1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

1. เพศ จาํนวนคน รอ้ยละ (%) 
ชาย 68 34 
หญงิ 132 66 
2. สถานภาพ   
สมรส/อยู่ดว้ยกนั vq s_% 
โสด qw� _u% 
3. ระดบัการศึกษา   
ตํ�ากว่าปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า 
ปรญิญาโท 
สงูกว่าปรญิญาโท 
รวม 

12 
137 
48 
3 

200 

6% 
69% 
24% 
2% 

 
4. อาชีพปัจจบุนั จาํนวนคน รอ้ยละ (%) 
เกษตรกร 
ขา้ราชการ/พนักงานรฐัฯ 
ธุรกจิสว่นตวั / คา้ขาย 
นักเรยีน / นักศกึษา 
พนกังานบรษิทัเอกชน 
อื�น 
รวม 

1 
23 
18 
9 

141 
8 

200 

1% 
12% 
9% 
5% 
71% 
4% 

 
5. รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน  
15,000 - 25,000 บาท 
25,001 - 35,000 บาท 
35,001 - 45,000 บาท 
ตํ�ากว่า 15,000 บาท 
มากกว่า 45,000 บาทขึHนไป 
รวม 

q� 
ss 
r� 
qu 
�r 
wtt 

qt% 
qv% 
wu% 
�% 
rw% 

6. อาย ุ   
ตํ�ากว่า 25 ปี 
26-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
มากกว่า 50 ปี 
รวม 

wu 
wt 
qtq 
s_ 
q� 
200 

12.5% 
10.0% 
50.5% 
18.0% 
9.0% 



 

จากตารางที� 1.1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง แบง่เป็น เพศชาย 34% และเพศหญงิ 66% ตามลาํดบั โดย
กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่อยู่ในชว่ง 31-40 ปี คดิเป็น 50.5% มสีถานภาพโสด 65%  มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีหรอื
เทยีบเทา่ 69%  รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนมากกว่า 45,000 บาทขึHนไป 42% ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 71% ของ
กลุ่มตวัอย่างทั Hงหมด  

2. ข้อมูลเชิงความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 
ภาพทีV 2.1 การรบัรูปั้ญหาจากสบู่ AMENITY HOTEL เดิมทีVใช้รบัรองลูกค้า 

จากภาพที� 2.1 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไดร้บัปญัหาจากการใชส้บู่ AMENITY HOTEL เดมิ โดยปญัหาเคยใชแ้ลว้มอีาการ
แพ,้ ไม่ชอบกลิ�นสบู ่คดิเป็นรอ้ยละ 25.66 และ 24.4 ตามลําดบั ปญัหาสบูเ่ป็น OEM ราคาถกูไมม่ ีBRAND และใชข้องที�
เตรยีมมาเอง คดิดเป็นรอ้ยละ 20.8 เท่ากนั และปญัหาอื�นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 28.9 

 

ภาพทีV 2.2 การสรา้งการรบัรูจ้ากการนําสบู่สมนุไพรไทยแท้ เกรดพรีเมีVยม เช่นผา่นการรบัรองด้านคณุภาพ,
แหล่งผลิต, ฯลฯ AMENITY HOTEL มาใช้รบัรองลกูค้า 

จากภาพที� 2.2 กรณีที�โรงแรมไดนํ้าสบู่สมนุไพรไทยแท ้เกรดพรเีมี�ยมฯ AMENITY HOTEL มาใชร้บัรอง กลุ่มตวัอย่าง
สว่นใหญ่ ตดัสนิใจทดลองใชภ้ายในหอ้งพกัคดิเป็นรอ้ยละ 88.6 เกบ็ไปทดลองใชภ้ายหลงัคดิเป็นรอ้ยละ 10.4 และไม่
สนใจทดลองใชค้ดิเป็นรอ้ยละ 1% 

 
ภาพทีV 2.3 ความรูสึ้กต่อโรงแรมทีVได้คดัเลือกนําสบูส่มนุไพรไทยแท้ เกรดพรเีมีVยม เช่นผา่นการรบัรองด้าน

คณุภาพ, แหล่งผลิต, ฯลฯ AMENITY HOTEL มาใช้รบัรองลกูค้า 



 

จากภาพที� 2.3 กรณีที�โรงแรมไดนํ้าสบู่สมนุไพรไทยแท ้เกรดพรเีมี�ยมฯ AMENITY HOTEL มาใชร้บัรอง กลุ่มตวัอย่าง
สว่นใหญ่ มคีวามรูส้กึประทบัใจคดิเป็นรอ้ยละ 48.8 บ่งบอกถงึระดบัคณุภาพของโรงแรมและรูส้กึว่าอํานวยความสะดวก 
คดิเป็นรอ้ยละ 21.9 และ 20.4 ตามลาํดบั 

 
ภาพทีV 2.4 หลงัจากได้ทดลองใช้สบู่สมุนไพรไทยแท้ เกรดพรีเมีVยมฯ AMENITY HOTEL 

แลว้รูสึ้กชืVนชอบ (พึงพอใจมาก) ท่านจะปฎิบติัอยา่งไร 
จากภาพที� 2.4 กรณีหลงัจากที�ไดท้ดลองใชส้บูส่มุนไพรไทยแท ้เกรดพรเีมี�ยมฯ AMENITY HOTEL ภายในหอ้งพกัแลว้
รูส้กึพงึพอใจมาก กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่จะแชรผ์า่น Social คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 หาขอ้มลูเพื�อซืHอทนัทแีละหาขอ้มลู
เพิ�มเตมิเพื�อเปลี�ยนยี�หอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 27.9 และ 21.9 ตามลาํดบั 
  

 
ภาพทีV 2.5 หลงัจากทีVท่านพบช่องทางการจาํหน่ายสบูส่มนุไพรแลว้จะดาํเนินการอย่างไร 

จากภาพที� 2.5 กรณีหลงัจากที�ท่านพบชอ่งทางการจาํหน่ายสบูส่มุนไพรแลว้ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่จะดาํเนินการซืHอ
ทนัทคีดิเป็นรอ้ยละ 46.2 เปรยีบเทยีบปจัยัดา้นราคาก่อตดัสนิใจคดิเป็นรอ้ยละ 32.8 เปรยีบเทยีบปจัจยัดา้นรปูทรง, แพก
เกจ, ความสะดวกใชง้าน ก่อนตดัสนิใจซืHอคดิเป็นรอ้ยละ 12.9 และรอโปรโมชั �นที�ตอ้งการแลว้จงึซืHอคดิเป็นรอ้ยละ 8 
ตามลาํดบั 
3. ศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาดสบู่ (ผา่นช่องทางจดัจาํหน่ายธรุกิจโรงแรม) 
จากกลุ่มตวัอย่างที�ไดท้าํการสาํรวจมานั Hน เมื�อนําขอ้มลูมาเปรยีบเทยีบ ดงันีH 
ตารางที� 3.1 แสดงขอ้มลูการเปรยีบเทยีบระหว่างรายไดส้ว่นบุคคลต่อเดอืนกบัระดบัความพงึพอใจสมุนไพรไทย 

 
จากตารางที� 3.1 จากกลุ่มตวัอย่างที�มรีายไดม้ากกว่า 45,000 บาทขึHนไป จะมรีะดบัความพงึพอใจสมุนไพรไทย ชอบมาก 
และชอบ คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 และ 18 ตามลาํดบั  



 

ตารางที� 3.2 แสดงขอ้มลูการเปรยีบเทยีบระหว่างรายไดส่้วนบุคคลต่อเดอืนกบัความรูส้กึตอ่โรงแรมที�ไดค้ดัเลอืกนําสบู่
สมนุไพรไทยแท ้เกรดพรเีมี�ยม เชน่ผ่านการรบัรองดา้นคณุภาพ, แหล่งผลติ, ฯลฯ AMENITY HOTEL มาใชร้บัรองลกูคา้ 

 
จากตารางที� 3.2 ในกรณีที�โรงแรมเลอืกใชส้บู่สมนุไพรไทยแท ้เกรดพรเีมี�ยมฯ กลุ่มตวัอย่างที�มรีายไดม้ากกว่า 45,000 
บาทขึHนไปและ 35,001-45,000 บาท มคีวามรูส้กึประทบัใจ คดิเป็นรอ้ยละ 14 และ 22 ตามลาํดบั  
ตารางที� 3.3 แสดงขอ้มลูการเปรยีบเทยีบระหว่างรายไดส่้วนบุคคลต่อเดอืนกบัการสบืคน้ขอ้มลูเกี�ยวกบัโรงแรมที�มกีาร
นําสบู่สมนุไพรไทยแท ้เกรดพรเีมี�ยมฯ AMENITY HOTEL มาใชร้บัรองลกูคา้ 

 
จากตารางที� 3.3 จากกลุ่มตวัอย่างที�มรีายไดม้ากกว่า 45,000 บาทขึHนไปจะใชช่้องทาง INFLUENCER (เพจสมุนไพร
ไทย) และ SEARCH ENGINE WEBSITE / SOCIAL MEDIA  คดิเป็นรอ้ยละ 18 และ 16 ตามลําดบั 
ตารางที� 3.4 แสดงขอ้มลูการเปรยีบเทยีบระหว่างรายไดส่้วนบุคคลต่อเดอืนกบัแนวทางหลงัจากไดท้ดลองใชส้บู่สมนุไพร
ไทยแท ้เกรดพรเีมี�ยมฯ AMENITY HOTEL แลว้รูส้กึพงึพอใจมาก 

 
จากตารางที� 3.4 จากกลุ่มตวัอย่างที�มรีายไดม้ากกว่า 45,000 บาทขึHนไป ใชว้ธิแีชรผ์่าน Social และหาขอ้มลูและซืHอ
สนิคา้นีHเพื�อใชต่้อทนัท ีคดิเป็นรอ้ยละ 18.5 และ 11.5 ตามลําดบั 

จากขอ้มลูดงักล่าวจะทราบว่า กลุ่มตวัอย่างที�มรีายไดม้ากกว่า 45,000 บาทขึHนไปและกลุ่มตวัอบ่างที�มรีายได ้
35,001-45,000 บาท ที�มคีวามชอบสมนุไพรนั Hน จะตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงงานที�มกีารนํา สบูส่มุนไพรไทย เกรดพรี
เมี�ยมฯ มารบัรองภายในหอ้งพกัและเมื�อมกีารทดลองใชแ้ลว้ชื�นชอบจะดาํเนนิการซืHอทนัท ี

จากการเกบ็ขอ้มลูและการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมและผูต้อบแบบสอบถาม สรปุไดด้งันีH 



 

ดา้นขอ้มลูภายใน พบวา่การที�จะตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดน้ั Hน ตอ้งเป็นการผลติแบบ HANDMADE ใหเ้ป็นไป
ไดม้ากที�สดุ และตอ้งใชว้ตัถุดบิที�มาจากแหล่งการปลูกที�ธรรมชาตไิม่มกีารปนเปืHอนของสารพษิ PACKAGE ตอ้งมี
รปูแบบที�ไมเ่หมอืนใครและตอ้งมฟีงักช์ ั �นการใชง้านที�สะดวกและเป็นเอกลษัณ์เด่น หรอืในรปูแบบ SMART SOAP 
รวมถงึชอ่งทางการจดัจาํหน่ายตอ้งมคีวามยดืหยุ่นไดส้งู มคีวามเป็นกนัเองและมคีวามสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งลกูคา้,คน
กลาง, เจา้ของธุรกจิ/พนกังานที�ไดร้บัมอบหมายและ SUPPLIER  
ดา้นขอ้มลูภายนอก พบว่าดา้นลูกคา้ตอ้งการสนิคา้ที�เป็นในรปูแบบ LUXURY บ่งบอกถงึ LIFE STYLE  มกีลิ�นหอม
สไตลส์มุนไพรไทย กลิ�นตดิทนนาน มฟีองมากละเอยีด วตัถุดบิที�ใชต้อ้งเป็นธรรมชาต/ิออแกนกิ มคีวามมั �นใจว่าสนิคา้ที�
ไดไ้ปใชแ้ลว้เป็นสิ�งที�ดทีี�สุดต่อตนเองและครอบครวั สามารถพกพานําไปใชย้งัสถานที�อื�นๆ นอกจากบา้นไดส้ะดวกซึ�งที�ม ี
ขายอยู่ในปจัจบุนันั Hนมขีนาดใหญ่พกไมส่ะดวก 
ดา้นคู่แขง่ สนิคา้มสีว่นผสมสมนุไพร มกีลิ�นหอม มลีกัษณะเป็นกอ้นใหญ่เพื�อใหเ้กดิความคุม้คา่ โดยมชีอ่งทางจดั
จาํหน่ายผา่นทางหา้งสรรสนิคา้หรอืรา้นสะดวกซืHอเพื�อใหเ้ขา้ถงึลูกคา้ เน้นกลุม่ลกูคา้ไมเ่จาะจง 
ดา้น Supplier ตอ้งการจดัสง่วตัถุดบิที�มคีวามสด สะอาด ตามช่วงเวลาที�กาํหนด การวางบลิ-การชาํระเงนิมชีอ่งทาง
หลากหลายและรวดเรว็ไมเ่กนิ 1 วนั 

 
จากการศกึษาขอ้มลูทั Hงหมด จงึไดจ้ดัทาํรปูแบบการสรา้งธุรกจิในกลุ่มอตุสาหกรรมเครื�องสาํอางคเ์วชสาํอางค์

สมนุไพร สบูส่มนุไพร บ.ใบไม ้ใชส้าํหรบัชาํระความสะอาดผวิกาย รปูลกัษณ์สนิคา้ รปูทรงที�เบาบางลกัษณะเหมอืน
ใบไมท้ี�มคีวามหนาเพยีง 2 mm., ส่วนผสมหลกัที�ทาํจากพชืสมนุไพรแท ้

  
ภาพที� 3 แสดงลกัษณะของสบูส่มุนไพร บ. ใบไม ้      

ส่วนแบ่งการตลาด (Segmentation) 
จากการสาํรวจกลุ่มธุรกจิการโรงแรมและทอ่งเที�ยวพบวา่ประชากรที�เขา้มาใชบ้รกิารโดยสดัสว่นผูใ้ชบ้รกิารเป็นกลุ่ม

วยัทาํงานเป็นหลกัและมวีตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวและทาํงานตามลาํดบั นอกจากนีHถา้พจิารณาสดัสว่นการใชบ้รกิาร
พบว่าสดัสว่นของประชากรชาวจนีเขา้มาทอ่งเที�ยวในประเทศไทยมาก แต่หากพจิารณารายไดข้องกลุ่มธุรกจิการโรงแรม
และทอ่งเที�ยวนีHแลว้จะพบว่ารายไดห้ลกัมาจากประชากรชาวจนีและกลุ่มคนไทยที�มาท่องเที�ยวเป็นครอบครวัโดยแบ่ง 
ปจัจยัภูมศิาสตร ์พบว่าสถานที�มกีารทอ่งเที�ยวที�มสีดัส่วนมากที�สุด คอืภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกตามลาํดบั เนื�องมาจาก
ตดิกบัชายทะเล ตอบสนองกบัความตอ้งการกบันกัทอ่งเที�ยวที�บา้นเกดินั Hนไม่มทีะเลและตอ้งการมาพกัผ่อน 

ประชากรศาสตร ์กลุ่มอายุ 25-50 ปี และมรีายไดม้ากกว่า 45,000 บาทขึHนไป มาใชบ้รกิารโรงแรมเพื�อการทอ่งเที�ยว
และการทาํงานตามลาํดบั 

จติวทิยา พบว่าการเขา้มาท่องเที�ยวในประเทศไทยตอ้งการเขา้มาแสวงหาการใกลช้ดิกบัธรรมชาตแิละวถิชีวีติ
ทอ้งถิ�นตามลําดบั เพื�อตอบสนองความตอ้งการการพกัผ่อนที�แทจ้รงิ 

พฤตกิรรม  
1. พบว่าการใชเ้งนิของประชากรที�เขา้มาทอ่งเที�ยวนั Hน สดัสว่นของการซืHอเพื�อสาํหรบัตวัเอง ของฝากและลงทนุ 

(นําไปขายต่อ) ตามลาํดบั โดยแบ่งตามสนิคา้และบรกิารจดัพบว่ากลุ่ม อาหาร, สมนุไพรและเครื�องสาํอางคต์ามลําดบั 



 

และจากการเกบ็ขอ้มลูดา้นการใชผ้ลติภณัฑใ์นหอ้งพกับรเิวณหอ้งนํHาพบว่าสดัสว่นการเกบ็และใชส้บู่และแชมพมูากสดุ
ตามลาํดบั 

2. จากขอ้มลูที�วจิยัและคน้ควา้พบว่าอตัราการเตบิโตของสบู่มสีว่นผสมสมนุไพรไทยสงูขึHน แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภค
ทั Hงกลุ่มคนไทยและชาวต่างชาตมิคีวามชื�นชอบในสมนุไพรไทย 
การเลอืกกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Targeting) 

เป้าหมายหลกั เป็นกลุ่มนกัท่องเที�ยวชาวจนีและชาวมาเลเซยี มคีวามชื�นชอบในสมนุไพรไทย 
เป้าหมายรอง เป็นกลุ่มคนไทยมรีายไดม้ากกว่า 45,000 บาทขึHนไป มคีวามชื�นชอบในสมนุไพรไทย 
ขนาดตลาดเป้าหมาย Niche Market ขายสนิคา้เฉพาะในโรงแรมที�สรา้งพนัธมติรเทา่นั Hน และเป็นการขายเฉพาะ 

กลุ่มคนที�เขา้พกัและเป็นกลุ่มคนที�ชอบสมนุไพรไทย (โซนภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกในเขตจงัหวดัที�ตดิทะเล) โดยการ
ทดลองใช ้-> ซืHอ -> ซืHอซํHา -> บอกต่อ แบง่สนิคา้เป็นดงันีH 

แนวโน้มการเจรญิเตบิโต มุง่เน้นการเจรญิเตบิโตระยะยาวกบัโรงแรมที�เขา้รว่มพนัธมติร ซึ�งทางโรงแรมจะไดส้นิคา้ที�
มคีณุภาพโดยตน้ทนุที�ตํ�ากว่าการสั �งผลติและทางบธรุกจิจะไดช้่องทางการจดัจาํหน่าย ซึ�งในอนาคตจะเป็นการสรา้ง
ค่านยิมทางสนิคา้ว่า หากมสีนิคา้นีHในหอ้งกจ็ะสรา้งความเชื�อมั �นใหล้กูคา้เขา้พกัในโรงแรม โดยตั Hงเป้าหมายสว่นแบ่ง
การตลาดในปีแรกที� 3% และ 5% ในปีถดัไป   

สภาพการแขง่ขนั  
1. ปจัจยัภายนอกนั Hน ทางรฐับาลไดม้กีารสง่เสรมิธุรกจิโรงแรมเช่น สามารถนําใบเสรจ็คา่ที�พกัในโรงแรมมาลดหย่อน
ภาษแีละมกีารส่งเสรมิการขายสนิคา้ที�ทาํจากธรรมชาต ิจงึเป็นการเอืHอประโยชน์ต่อธุรกจิที�จะทาํ  
2. คูแ่ขง่ขนัเป็นธุรกจิสบู่แผ่นที�รบัจา้งผลติใหโ้รงแรม เนื�องจากกลุ่มธรุกจินีHการตลาดยงัไม่เจรญิเตบิโตมากนกัและกลุ่ม
ธุรกจิโรงแรมเป็นผูว้่าจา้งการผลติในปรมิาณที�มากและตตีราสนิคา้เป็นของโรงแรมหรอืไมร่ะบุตราสนิคา้เพื�อใหต้น้ทนุตํ�า
โดยไมค่าํนึงดา้นคณุภาพ  
3. ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย สาํหรบัผูส้นใจสามารถซืHอไดท้ี�โรงแรมโดยทางโรงแรมจะไดค้่า Commission หรอืสั �งซืHอผ่าน
ช่องทาง online กบับรษิทั 
การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) 
1. กลุ่มธุรกจิโรงแรมระดบักลาง-สงู (ระดบั s ดาวขึHนไป) ในเขตจงัหวดัตดิทะเลที�รองรบันกัทอ่งเที�ยวชาวจนี ที�ตอ้งการ
สนิคา้ที�มคีุณภาพและทาํจากสมนุไพรเพื�อใชบ้รกิาร ในราคาที�ถกูกว่าสนิคา้สั �งผลติ  
2.. กลุ่มคนวยัทาํงานที�มอีายุ 25-50 ปี เพศหญงิ เดนิทางเขา้พกัในโรงแรมระดบักลาง-สงู ชื�นชอบสมนุไพรไทย ซึ�งมกีาร
ทดลองใชส้นิคา้ภายในหอ้งพกัแลว้สนใจที�จะซืHอ โดยมอีาํนาจในการซืHอสนิคา้เพื�อใชเ้องและลงทุน 
การวิเคราะห์ SWOT 
ตารางที� 4 แสดงขอ้มลูการวเิคราะห ์SWOT  

Strength (จดุแขง็) Opportunity  (โอกาส) 
1. สบู่มคีุณภาพดเีมื�อเทยีบกบัที�ใชใ้นโรงแรมในราคาเทยีบเทา่ 1. รฐับาลสนบัสนุนสง่เสรมิกลุม่ธุรกจิโรงแรมและท่องเที�ยว และกลุม่สนิคา้ไทย 
2. ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายผา่นธุรกจิโรงแรมและ Social 2. ยุทธศาสตร ์Thailand 4.0 ที�สง่เสรมิเรื�องสุขภาพ 
3. สตูรสนิคา้เป็นเอกลกัษณ์ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 3. เป็นสนิคา้สง่ออก ที�สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ 
4. ละลายนํHาไดเ้รว็และปรมิาณฟองมาก 4. การดดัแปลงการใชผ้ลติภณัฑท์ี�หลากหลาย เชน่การดบักลิ�นเทา้, ดบักลิ�น

หอ้งโดยสาร, ของขวญั, ตวัแทนสญัลกัษณ์ดา้นการใสใ่จสุขภาพ}ฯลฯ 
5. จาํกดัปรมิาณการใชต้อ่ครั Hงได ้สามารถพกพา สะดวก 5. การใหพ้นกังานโรงแรมเป็นผูข้ายโดยใหค้า่ตอบแทน 
6. การยกระดบัสนิคา้เป็นแบบ SMART SOAP  6. การกระจายสนิคา้เฉพาะกลุ่มไปสูว่งกวา้งกลุม่คนที�ชอบจะเป็นผูห้ญงิที�ใสใ่จ

สุขภาพ, รกัสะอาด 



 

การกาํหนดกลยทุธ ์Vision สบู ่บ.ใบไม ้สนิคา้ไทยครองใจคนทั �วโลก โดยม ีMission 1. สนิคา้เป้นที�ยอมรบัจากคน
ทั �วไป 2. ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ทกุยคุทุกสมยั 3. สรา้งพนัธมติร เพื�อการเตบิโตไปดว้ยกนัอยา่งยั �งยนื 

แนวทางกลยทุธ์รุกิจ แบง่เป็น 2 ระดบั 

1. กลยุทธร์ะดบัองคก์ร โดยใช ้Growth Strategy ในการสรา้งพนัธมติรทางดา้น supplier และ customer  

ตน้ทนุตํ�า เนื�องจากประกอบธุรกจิในลกัษณะสรา้งพนัธมติรเป็นหลกั จงึทาํใหต้น้ทนุที�เกดิจากการตอ้งลงทนุใน
ทรพันยส์นิไมห่มุนเวยีนเชน่ เครื�องจกัร, ที�ดนิ, อาคาร นั Hนอยู่ในระดบัที�ตํ�า 

การสรา้งพนัธมติรกบัผูผ้ลติสนิคา้ โดยมกีารคดัเลอืก supplier ตามเงื�อนไขที�ตอ้งการและจดัทาํสญัญาการคา้รว่มกนั 
การสรา้งพนัธมติรกบัผูซ้ืHอ การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมในระดบั 3 ดาวขึHนไปเพื�อนําสนิคา้ สบู่ 
บ ใบไม ้ไปเป็น amedity hotel โดยผา่นการสง่เสรมิของรฐับาล  
ดงันั Hนเพื�อลกูคา้ของโรงแรมเขา้ใชบ้รกิารหอ้งพกัจงึเกดิความประทบัใจในบรกิารของโรงแรมและตวัสนิคา้ 
จากการประทบัใจในตวัสนิคา้ สบู่ บ ใบไมน้ีH จงึเกดิความสนใจ โดยสรา้งการรบัรูจ้ากการทราบว่ามสีนิคา้และทดลองใช ้ 
� เกดิความสนใจ เริ�มศกึษาขอ้มลูจากเอกสารที�แนบหรอืคน้หาจาก internet  � อยากไดม้าครอบครอง  � และ
สั �งซืHอ (AIDA Model) 
2. กลยุทธร์ะดบัหน้าที� Functional Strategy  

 

ภาพที� 4 แสดงผงัโครงสรา้งองคก์ร 

ผูบ้รหิาร รบัผดิชอบทางดา้นการบรหิารงานดา้นธุรกจิและพฒันาสนิคา้ เพื�อใหไ้ดต้น้ทนุที�ตํ�าและสามารถแขง่ขนัได้
พนกังานการผลติและบรรจุภณัฑ ์รบัผดิชอบดา้นการควบคุมผลติใหไ้ดต้ามแผนและคุณภาพแที�กาํหนด, การตรวจสอบ
ทางกายภาพของสนิคา้และวตัถุดบิ  
พนกังานการเงนิและการบญัช ีรบัผดิชอบทางดา้นการบญัชแีละการเงนิ, การประสานงานในการจดัส่งสนิคา้ 
พนกังานขายและการตลาด รบัผดิชอบทางดา้นการบรหิารงานขายและการตลาด, ตดิต่อลูกคา้และจดัทาํสื�อหรอืการ
ประชาสมัพนัธ ์
ผูเ้ชี�ยวชาญประจาํรา้น รบัผดิชอบทางดา้นการบรหิารงานขายและใหค้วามรูก้บัลูกคา้ที�เขา้มาเรยีนรูใ้นรา้น 
แผนการดาํเนินงานระยะสั Eน ในการประกอบธุรกจินั Hน โดยเริ�มตน้ยงัมเีงนิทนุไม่มากเพยีงพอที�จะลงทนุหรอืกูธ้นาคาร
มาสรา้งโรงงานการผลติเอง เพื�อใหไ้ดต้น้ทนุที�ตํ�ากวา่ทอ้งตลาด จงึไดด้าํเนนิการในสว่นของการจา้งผูป้ระกอบการราย

Weakness (จดุอ่อน) Threat  (อปุสรรค) 
1. โรงงานผลติขนาดเลก็ หรอืจา้งการผลติสง่ผลใหค้วามลบั(สตูร)
อาจรั �วไหล 

1. การเขา้เสนอขายสนิคา้ใหก้บัธุรกจิโรงแรมมกีารแขง่ขนัสงู 

2. ตน้ทุนการผลติและขนสง่สงู 2. การกระจายสนิคา้ไมท่ั �วประเทศ 
3. กลุ่มคนรูจ้กัสนิคา้ยงัเป็นกลุ่มเฉพาะคนรกัสมุนไพร 

 

4. ประสบการณ์การทาํธุรกจิน้อย 
 



 

ย่อยหรอืชมุชน OTOP การผลติสนิคา้ตามสตูรเฉพาะรวมถงึการจดทะเบยีนตราสนิคา้และการผลติบรรจุภณัฑ ์โดยตอ้ง
สั �งซืHอตาม package  
ต้นทนุด้านการเงินระยะสั Eน เป้าหมายทางการเงนิ  กาํไรมากกว่า 55%, การชาํระเงนิ ลูกหนีHการคา้และเจา้หนีHการคา้ 
ชาํระเป็นเงนิสด 

ตารางที� 5 แสดงขอ้มลูประมาณการณ์ดา้นตน้ทนุสนิคา้และขาย 

ประมาณการณ์ตน้ทนุสนิคา้และขาย ไตรมาส q ไตรมาส w ไตรมาส s ไตรมาส r รวม 

Package กล่อง  
ตน้ทนุ 180,000 360,000 360,000 360,000 1,260,000 

Comission 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
Promotion 25,000 50,000 50,000 50,000 175,000 

Package ซอง  
ตน้ทนุ 540,000 1,440,000 720,000 1,440,000 4,140,000 

Comission 15,000 40,000 20,000 40,000 115,000 
Promotion 75,000 200,000 100,000 200,000 575,000 

รวม (บาท) 840,000 2,100,000 1,260,000 2,100,000 6,275,000 
เป้าหมายระยะสั Eน 1 ปี 
1. สนิคา้ที�ยอมรบัในชาวตา่งชาตแิละคนไทย โดยมยีอดขายเพิ�มขึHนไม่ตํ�ากว่าเป้าหมายที�ตั Hงไว ้15 ลา้นบาท 
2. การตอบรบัในส่วนของโรงแรมอื�นๆ เขา้รว่มเป็นพนัธมติรรวมถงึการขยายการจดัจาํหน่ายสนิคา้ของโรงแรมในเครอืที�
รว่มเป็นพนัธมติรกบับรษิทัเพิ�มขึHน 
3. การขยายชอ่งทางจดัจาํหน่ายทั Hงแบบ online และ offline เพิ�มขึHน 30% จากตวัแทนจาํหน่ายทั Hงในประเทศไทยและ
ต่างประเทศในกลุ่ม ASEAN 
4.กลุ่มลกูคา้รายใหมเ่พิ�มขึHน 20% และรกัษากลุ่มลูกคา้รายเดมิมากกว่า 95%  
Sale Forecast ระยะสั Eน 1 ปี จากขอ้มลูสถติปีิ 2560 พบว่า คลาดรวมสบูก่อ้นสมนุไพรมมีลูค่า 3,737.68 ลา้นบาท โดย
แบรดอ์ื�นๆมสีว่นแบง่อยู่ที� 13% คดิเป็น 489.50 ลา้นบาท ซึ�งธรุกจิคดิการประมาณการณ์ยอดขายปี 63 โดยขอส่วนแบ่ง
ที� 3 % ต่อปี คดิเป็นประมาณ 15 ลา้นบาท มกีารแบ่งออกเป็นไตรมาสดงันีH 

ตารางที� 6 แสดงขอ้มลูประมาณการณ์ยอดขายระยะสั Hน (1ปี) 
ประมาณการณ์ยอดขาย ไตรมาส q ไตรมาส w ไตรมาส s ไตรมาส r รวม 

Package กล่อง  มลูค่า 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,500,000 
(qtt บาท) จาํนวน u,ttt qt,ttt qt,ttt qt,ttt su,ttt 

Package ซอง  
(5 บาท) 

มลูค่า 1,500,000 4,000,000 2,000,000 4,000,000 11,500,000 
จาํนวน stt,ttt �tt,ttt rtt,ttt �tt,ttt w,stt,ttt 

รวม (บาท) 2,000,000 5,000,000 3,000,000 5,000,000 15,000,000 
 
แผนการดาํเนินงานระยะยาว จากกาํไรที�ไดใ้นปีที� 1 (แผนระยะสั Hน) นั Hน ผูป้ระกอบการยงัไมส่ามารถตดัสนิใจลงทนุ
สรา้งธุรกจิขนาดเลก็ OTOP จงึใชเ้ป็นการว่าจา้งผลติ OEM โดยใชห้ลกัการสรา้งพนัธมติรและจดัทาํสญัญาการซืHอ แต่จะ
เน้นไปในเรื�องของการขยายฐานลูกคา้ไปยงัต่างประเทศเป็นหลกั โดยกลุ่มเป้าหมายคอื RCEP (ASEAN+6) 



 

ต้นทนุด้านการเงินระยะยาว  เป้าหมายทางการเงนิ  กาํไรมากกว่า 60%, การชาํระเงนิ ลกูหนีHการคา้ ชาํระเป็นเงนิสด
และเจา้หนีHการคา้ ชาํระเป็นเงนิสด 

เป้าหมายระยะยาว 5 ปี  (Sale Forecast ระยะยาว 5 ปี ยอดขายเพิVมขึEน 3% โดยประมาณ) 

1. เพิ�มยอดขายใหเ้ตบิโตมากขึHน โดยเทยีบกบัเป้าหมายระยะสั Hน 30% 
2. การขยายชอ่งทางจดัจาํหน่ายทั Hงแบบ online และ offline เพิ�มขึHน 30% จากตวัแทนจาํหน่ายทั Hงในประเทศไทยและ
ต่างประเทศในกลุ่ม RCEP (ASEAN +6) มากกว่า  
3. สรา้งความยั �งยนืใหบ้รษิทัจะมกีารเปิด Shop ที�เป็นแบบ luxury ใหล้กูคา้ walk in เขา้มาศกึษาสมนุไพรต่างๆ และ
ออกแบบสว่นผสมใหต้รงความตอ้งการของตวัเอง ทางเราจะดาํเนินการผลติและรบักลบับา้นไดท้นัท ีซึ�งในสว่นของราคา
ทางลกูคา้สามารถกาํหนดตามความพงึพอใจในสนิคา้และการใหบ้รกิาร เสมอืนไดเ้ขา้มาทาํงานอดเิรกที�บา้น  

Marketing Mix จากการทาํ Brand และวเิคราะห ์STP,SWOT ทางธรุกจิไดนํ้าขอ้มลูมากาํหนดกลยุทธแ์ละทศิทางการ
ดาํเนินงานโดยใชห้ลกั 4P ดงันีH 

Product เป็นสนิคา้ที�มตีราที�ชื�อว่า “ บ. ใบไม ้” เพื�อสื�อใหเ้ขา้ใจถงึรปูลกัษณ์สนิคา้ที�มลีกัษณะบางเป็นแผ่นแต่อุดมไป
ดว้ยสมนุไพรไทยที�เป็นออแกนนกิ ที�มกีลิ�นหอมเป็นเอกลษัณ์ตามสไตลเ์อเชยี ภายใตร้ปูลกัษณ์ของแพกเกจที�ดสูวยสงา่ 
ทนัสมยั เหมาะสาํหรบัพกพาตดิกระเป๋าและยงัแสดงถงึ LIFESTYLE ของผูใ้ช ้เมื�อใชแ้ลว้มเีกดิความประทบัใจในสนิคา้
และดว้ยปรมิาณฟองที�หนานุ่ม ละเอยีด ลา้งออกงา่ย ทาํใหม้ ั �นใจในความสะอาด พกไวอุ่้นใจไปไหนไมต่อ้งกงัวล โดยมี
ดว้ยกนั 2 สตูรคอื สตูรออลจินิัล และสตูรเยน็ เพื�อตอบสนองความเป็นธรรมชาตขิองวถุัดบิและอากาศ โดยแพกเกจทาํ
เป็น 2 รปูแบบเพื�อตอบโจทยร์ปูแบบการจดัจาํหน่ายและเป้าหมาย 

Price เนื�องจากสนิคา้นีHเป็นสนิคา้ที�ยงัไมม่คีู่แขง่ เกดิจากการผสมผสานกนัระหว่างสบูส่มนุไพรกบัสบู่แผ่นที�จาํหน่ายใน
โรงแรมบวกกบัแพกเกจที�หรหูราสามารถพกพาไดส้ะดวก โดยธรุกจินีHมกีลยุทธท์างการตลาดดา้นราคาจากความมั �นใจ
ของลกูคา้ที�ใชส้นิคา้ 
Place จากนโยบายของรฐับาลในการสง่เสรมิธุรกจิการโรงแรมและการทอ่งเที�ยว จากโอกาสที�ดนีีHทางบรษิทัจงึไดส้รา้ง
สมัพนัธอ์นัดกีบัภาคธุรกจิ ในการหาชอ่งทางจดัจาํหน่ายแบบ Win- Win เนื�องจากสนิคา้เราเป็นสนิคา้ที�มคีุณภาพดแีละ
แสดงออกทางดา้นรสนิยมผูใ้ช ้ซึ�งสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของโรงแรม โดยทางธุรกจิโรงแรมนําสนิคา้ไปทดแทนสนิคา้
เดมินั Hน จะทาํใหต้น้ทนุค่าใชจ้า่ยของโรงแรมลดลง ประกอบกบัไดส้นิคา้ที�มคีุณภาพดรีบัรองนกัทอ่งเที�ยวที�เขา้พกั ซึ�งทาง
บรษิทัจะไดช้อ่งทางการขายสนิคา้ภายในโรงแรมผ่านทางเคาน์เตอรป์ระชาสมัพนัธ ์หากนั �งท่องเที�ยวไดท้ดลองใชแ้ลว้
ถูกใจกม็จีดัจาํหน่ายที�โรงแรม เมื�อลกูคา้ซืHอสนิคา้ทางโรงแรมและพนกังานโรงแรมจะไดค่้า commission ซึ�งในอนาคต
คากการณ์ว่าจะมนีกัทอ่งเที�ยว/ลกูคา้ใชแ้ลว้ตดิใจ หรอืหากตอ้งการสั �งซืHอสง่ไปที�บา้นเรากม็กีารรองรบับรกิารสั �งซืHอผ่าน
ทางชอ่งทาง App เช่น Line, we chat, weibo, ฯลฯ  
Promotion ใชก้ลยุทธใ์หม้กีารทดลองการใชส้นิคา้ในหอ้งพกั ประชาสมัพนัธส์นิคา้ผ่านทางโรงแรมและ Social Network 
กลุ่มคนที�ชื�นชอบสมนุไพร และสามารถซืHอสนิคา้ที�โรงแรมหรอืสั �งผา่น App และใชก้ลยุทธร์องโดยการจดัโปรโมชั �นชว่งปี
ใหมก่ระตุน้ยอดขาย ซึ�งพจิารณาจากคาํแนะนําของลกูคา้ โดยหากสนิคา้มยีอดขายที�เจรญิเตบิโตมากขึHนสรา้งความ
ยั �งยนืใหบ้รษิทัจะมกีารเปิด SHOP ที�เป็นแบบ LUXURY ใหล้กูคา้ WALK IN เขา้มาศกึษาสมนุไพรต่างๆ และออกแบบ



 

สว่นผสมใหต้รงความตอ้งการของตวัเอง ทางบรษิทัจะดาํเนินการผลติและรบักลบัไดท้นัทซีึ�งในสว่นของราคาทางลกูคา้
สามารถกําหนดตามความพงึพอใจในสนิคา้และการใหบ้รกิาร เสมอืนไดเ้ขา้มาทาํงานอดเิรกที�บา้น 

งบประมาณการส่งเสริมโปรโมชั Vน(แผนระยะสั Eน) ใชว้ธิกีารกาํหนดงบประมาณจากรอ้ยละ 5 ของยอดขาย เนื�องจาก 
บรษิทัยงัไมม่คีวามชาํนาญและเป็นสนิคา้ที�ยงัไม่มคีู่แขง่ขนั (รวม 750,000 บาท) โดยมแีผนสง่เสรมิการขายดงันีH 

ไตรมาส 1 ม.ค.- ก.พ. เพื�อสรา้งการรรบัรูแ้ละเกดิกระแสทาง online และ offline งบประมาณ 100,000 บาท 
ไตรมาส 2 ม.ีค.- พ.ค. เพื�อตอกยํHาและสรา้งการกระตุน้ยอดขาย จากสนิคา้ Limited (Brand Premium) โดยการออก
สนิคา้สตูรเยน็ใหต้รงกบัฤดกูาลในประเทศไทย งบประมาณ 250,000 บาท 
ไตรมาส 3 ม.ิย. ก.ย. เพื�อรกัษาลกูคา้เก่าและเพิ�มลกูคา้รายใหม ่งบประมาณ 150,000 บาท 
ไตรมา 4 ต.ค.-ธ.ค. เพื�อตอกยํHาสนิคา้ดว้ยความเป็น Brand Premium , สนิคา้กลายเป็นตวัแทนหรอืสญัลกัษณ์ดา้น 
ธรรมชาตแิละสรา้งภาพลกัษณ์สนิคา้โดยการรว่มโครงการ CSR คนืกาํไรสูส่งัคม งบประมาณ 250,000 บาท 
สรปุและวิจารณ์ผล 
1. งานวจิยัเรื�องการสรา้งธุรกจิ สบูส่มุนไพร บ. ใบไม ้โดยการใชห้ลกักลยุทธก์ารสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิควบคูก่บั 
Marketing mix  มจีดุเด่นเรื�องตน้ทุนตํ�า, การสรา้งพนัธมติรกบัผูผ้ลติสนิคา้, การสรา้งพนัธมติรกบัผูซ้ืHอ  
2. เรื�องของปจัจยัภายนอกเป็นประเดน็ที�ตอ้งสนใจและตดิตามตลอด เนื�องจากเป็นปจัจยัหลกัที�ใหก้ารสนบัสนุนของธุรกจิ 
3. เรื�องพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการปรบัตวัเมื�อเกดิการนํา AI มาประยุกตใ์ชเ้ชน่ พฤตกิรรมเปลี�ยนรปูแบบชาํระรา่งกาย 
4. ขอ้เสนอแนะ ควรเลอืกปจัจยัและวธิกีารทางสถติอิื�นๆ เพิ�มเตมิเพื�อใหเ้หน็มุมมองและโอกาส 
 
 
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวจิยัฉบบันีHสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีเนื�องจากไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก      รองศาสตรจารย์ศริชิยั พงษ์
วชิยั อาจารยท์ี�ปรกึษางานวจิยั ที�ไดส้ละเวลาใหค้าํปรกึษาและขอ้เสนอแนะซึ�งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศกึษาวจิยั
ในครั HงนีH และรองศาสตราจารย ์สมจติร ์ลว้นจาํเรญิ, รองศาสตราจารยส์วุณีา ตั �งโพธสิวุรรณ ที�ใหเ้กยีรตเิป็นกรรมการ ซึ�ง
ไดใ้หค้าํปรกึษาและขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิที�เป็นประโยชน์ตอ่งานวจิยั จงึทาํใหง้านวจิยัฉบบันีHมคีวามสมบรูณ์มากยิ�งขึHน 

นอกจากนีHผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัรามคาํแหงทกุทา่นที�ไดป้ระสทิธิ �ประสาทความรูท้ี�
เป็นประโยชน์และสามารถนํามาใชก้บังานวจิยัฉบบันีH และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกทา่นที�ไดส้ละเวลาและให้
ความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามในงานวจิยันีH รวมถงึขอขอบคุณความชว่ยเหลอืต่างๆ จากครอบครวั รุน่พี� รุน่น้อง 
และเพื�อนๆ ทกุคน ที�เป็นอกีสว่นสาํคญัที�ทาํใหง้านวจิยัฉบบันีHสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

ทา้ยนีHคุณงามความดแีละประโยชน์อนัเกดิจากงานวจิยัฉบบันีH ผูว้จิยัขอน้อมบชูา บดิา มารดา และบรูพนาจารย ์
ผูเ้กี�ยวขอ้งทกุท่านที�ไดป้ระสทิธิ �ประสาทวชิาอบรมสั �งสอนขา้พเจา้จนกระทั �ง ประสบผลสาํเรจ็การศกึษาในวนันีH 
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