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บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษา 1) ความตอ้งการของตลาด  2) ยอดขาย 3) การด าเนินการ
ของธุรกิจ  และ 4) การจดัการเชิงกลยุทธ์ การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ (จ านวน 200 ตวัอยา่ง) 
และผูป้ระกอบการหรือศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจ  

ผลการวจิยั 1)ตลาดมีความตอ้งการธุรกิจสบู่สมุนไพรน ้ ามนัธรรมชาติ ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีแนวโนม้ 
เป็นท่ีนิยมมากข้ึนตามเทรนด์ของตลาดท่ีมีผูบ้ริโภค หันมาใส่ใจดูแลเร่ืองสุขภาพความสะอาดท่ีเน้นการมี 
สุขภาพอนามัยท่ีดีอย่างย ัง่ยืน โดยไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม  2)ประมาณการยอดการขายในปีท่ี 1 อยู่ท่ี 
3,110,400 บาท หลงัหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ ประมาณการก าไรสุทธิ 63,037 บาท  3)ดา้นการด าเนินการของธุรกิจ 
ใชว้งเงินลงทุน 200,000 บาท เป็นเงินลงทุนทรัพยสิ์นอุปกรณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจสบู่ฯ 93,200 บาท 
และเป็นเงินทุนหมุนเวยีนขั้นตน้ 50,000 บาท รวมเป็นค่าใชจ่้าย ก่อนการด าเนินงานประมาณ 143,222 บาท  
กิจการฯมีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 7.61 เดือน อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 67%  กิจการของ โครงการ
ระยะเวลา 5 ปี มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ท่ี 378,079 บาท  จุดคุม้ทุนในปีท่ี 1 ดว้ยยอดขาย 1,314,644 บาท 
หรือ 109,554 บาทต่อเดือน  4)การจดัการเชิงกลยุทธ์ใชก้ารวิเคราะห์กลยุทธ์จาก Five Forces Model และใช้
กลยุทธ์การตลาดแบบสร้างความแตกต่างโดยเปรียบเทียบระหว่างสบู่สมุนไพร น ้ ามนัธรรมชาติกบัสบู่
โรงงานทัว่ไป ช่องทางการประชาสัมพนัธ์และการจดัจ าหน่าย ใชก้ารส่ือสารออนไลน์ สั่งซ้ือ ผลิตภณัฑ์และ
ส่ือสารผา่นโซเช่ียลเน็ตเวร์ิคต่างๆ 
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ABSTRACT 
 

 Business Demand and Operation of natural oil herbal soap business 
         The research purpose are to study 1)demand of the market,  2)Sale,  3)business operation and  
4)strategic management by collecting data from target customers (200 sets)  and entrepreneurs or 
executive as well as the information related to business operations  
         Results show that  1)The market has a growing demand for natural oil herbal soap business. It is 
a product that tends to be more popular according to market trends that consumers turn to care about 
health, cleanliness that emphasizes sustainable good health without damaging the environment. 2) 
Estimated sales for the first year at 3,110,400 baht after deducting various expenses, estimated net profit 
of 63,037 baht. 3 The business operation has an investment of 200,000 baht, with an investment of assets 
and equipment for soap business of 93,200 baht and an initial working capital of 50,000 baht, in total 
amount of 143,222 baht for pre-operation expenses. The business has a payback period of 1 year and 7.61 
months with Internal rate of return (IRR) of 67%. The soap business of 5 year project has a net present 
value (NPV) of 378,079 baht, break-even point in the first year with sales of 1,314,644 baht or 109,554 
baht per month.4) Strategic management uses strategy analysis from the Five Forces Model and uses 
differentiation marketing strategies comparing between natural oil herbal soap and normal factory soap. 
Product communication channel and distribution use online communication, ordering product and 
communication through various kinds of social networks.  
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

จากการศึกษาเร่ืองการผลิตสบู่แฮนด์เมดจากน ้ ามนัธรรมชาติท าให้ทราบว่า คนเราทุกคนเกิดมา
สภาพผิวท่ีแตกต่างกนั และมีปัญหาผิวท่ีแตกต่างกนั บางคนมีปัญหาผิวบอบบาง แพง่้าย บางคนมีปัญหาผิว
หมองคล ้ า ทั้งปัจจุบนัตอ้งเจอกบัฝุ่ นและมลภาวะต่างๆ ประกอบกบัการใชส้บู่ท่ีผสมสารเคมี อาจท าให้ผิว
เกิดอาการละคายเคืองหรือแพไ้ด ้อีกทั้งการใชส้ารเคมีมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว จึงมี
เทรนของผูท่ี้รักและใส่ใจสุขภพมากข้ึน ธุรกิจสบู่ท่ีมีส่วนผสมท่ีปลอดภยัจากสารเคมีและผลิตข้ึนเองจาก
กระบวนการผลิตตามธรรมชาติ ท าให้ผูบ้ริโภคเช่ือมัน่ว่าจะได้สบู่ท่ีอุดมไปด้วยสรรพคุณท่ีมีประโยชน์



มากมาย เน่ืองจากในกระบวนการผลิตจะมีขั้นตอน และวิธีท าแบบดั้ งเดิมท่ีท าให้ยงัคงคุณค่าของ
คุณประโยชน์จากสารสกดัและสรรพคุณจากน ้ ามนัธรรมชาติรวมถึงการใส่ส่วนประกอบหรือวตัถุดิบจาก
ธรรมชาติ เพิ่มเติมอย่างสมุนไพรจากธรรมชาติอยู่ สบู่สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติ เป็นสบู่แฮนด์เมด มี
กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมและอุดมไปดว้ยสรรพคุณจากสมุนไพร และสรรพคุณของน ้ ามนัธรรมชาติ เช่น 
น ้ามนัมะกอก น ้ามนัมะพร้าว น ้ามนัคาโนล่า น ้ ามนัร าขา้ว น ้ ามนัเมล็ดในปาล์ม น ้ ามนัละหุ่ง เป็นตน้ ซ่ึงต่าง
ก็มีสรรพคุณท่ีแตกต่างกนั อีกทั้ง การเพิ่มคุณค่าในการรักษา บ ารุงผวิ ดูแลผวิ ไดม้ากข้ึนตามตอ้งการ โดยไม่
เป็นอนัตรายต่อผิวทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว อีกทั้งยงัดีต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากการผลิตจะใชว้ตัถุดิบท่ี
สามารถยอ่ยสลายไปตามธรรมชาติ 

และจากกระแสรักษโ์ลกและเทรนการใส่ใจดูแลสุขภาพท่ีขยายตวักวา้งข้ึนในปัจจุบนั ส่งผลให้เกิด
สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้งเร่ิมเป็นท่ีนิยมและแพร่หลายมากข้ึน เม่ือ
ศึกษาขอ้มูลดา้นอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางคแ์ละเวชส าอางคส์มุนไพร พบวา่มีการเติบโตและขยายตวัอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 

 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด 
2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 5 ปี 
3. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ 
4. เพื่อศึกษาการด าเนินการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจ เป็นระยะเวลา 5 ปี 



 
สมมติฐานของการวจัิย 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั ไดผ้ลดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1: พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสบู่สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติของคนใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัสูง 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นผูบ้ริโภคในจังหวดั
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสบู่สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติสูง โดยพิจารณาในเร่ืองของ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือเพื่อสุขภาพผิวท่ีดีเป็นอนัดบัสูงสุด และเพื่อรักษา-ป้องกนัโรคผิวหนงัเป็น
อนัดบัรองลงมา ส่วนวตัถุประสงค์ในดา้นอ่ืนๆค่อนขา้งน้อย และพฤติกรรมของสถานท่ีซ้ือสบู่พบว่าส่วน
ใหญ่ซ้ือจากร้านคา้ผูผ้ลิตสบู่ฯ และหา้งสรรพสินคา้ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัมากและจากร้านคา้ออนไลน์ยงั
นอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ไวม้าก โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีเกณฑ์ในการเลือกซ้ือสบู่พิจารณาจากสรรพคุณเป็นอนัดบั
สูงสุด รองลงมาคือส่วนผสม กล่ิน เปรียบเทียบราคา ยี่ห้อ/แบรนด์ และลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ ตามล าดบั
อย่างใกล้เคียงกัน ในส่วนของพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือจากรายการส่งเสริมการขายท่ีกลุ่มผู ้ตอบ
แบบสอบถามเลือกมาท่ีสุดคือการลดราคา รองลงมาคือการแลกซ้ือในราคาพิเศษ ดงันั้นขอ้มูลน้ีสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และท าโปรโมชัน่เพื่อ
จูงใจในการซ้ือได ้

 สมมติฐานท่ี 2 : ผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั มี
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสบู่สมุนไพรจากน ้ามนัธรรมชาติต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัประกอบดว้ย 
เพศ   รายได ้การศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสบู่สมุนไพรท่ีแตกต่างกนั แต่ในส่วนของ อายุ พบวา่ไม่ค่อย
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเท่าไรนกั  

 สมมติฐานท่ี 3 :  ผูบ้ริโภคท่ีมีรูปแบบการใชชี้วติต่างกนัมี ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
สบู่น ้ามนัธรรมชาติ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม
พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัในเร่ืองของราคาก่อนตดัสินใจซ้ือ แต่หากสบู่มีคุณสมบติัตรง
ตามความตอ้งการผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีท าการส ารวจมาก็ยินดีท่ีจะจ่ายเงินซ้ือ และพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ใช้เวลาว่าในการพกัผ่อนโดยการเล่นอินเทอร์เน็ต อยู่ในโซเชียลต่างๆ ดงันั้นหากจะท าการตลาดบนส่ือ
โซเช่ียลต่างๆ และบนฉลากบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ควรตอ้งมีการอธิบายสรรพคุณ และส่วนผสมเพื่อจูงใจ
ลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือ 

 รูปแบบการด าเนินชีวิตในดา้นความสนใจ พบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้
ความสนใจเร่ืองผลิตภณัฑท่ี์ท าจากธรรมชาติ ไร้สารเคมีค่อนขา้งมาก รวมถึงการให้ความสนใจในเร่ืองของ
สมุนไพร และผลิตภณัฑ์ประเภทกลุ่มรักษ์สุขภาพและส่ิงแวดล้อมมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นท าให้ทราบ



แนวโน้มทิศทางการท าผลิตภณัฑ์โดยเน้นไปท่ีสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณโดดเน้นในการดูแล/รักษาผิวพรรณ 
รวมไปถึงสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณมุ่งเนน้การป้องกนัและรักษาโรคผวิหนงัเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปได ้และควร
ท าบรรจุภณัฑท่ี์ใส่ใจรับผดิชอบต่อสังคมส่ิงแวดลอ้ม ในการเจาะตลาดกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มรักษโ์ลก เน่ืองจาก
เป็นเทรนดต์ลาดท่ีก าลงัมาแรงและเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือค่อนขา้งสูง 
 รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็น พบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่
ผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากธรรมชาติ 100% มีความปลอดภยัต่อสุขภาพในระยะยาว จะยอมจ่ายเงินแพงกว่าอีก
เล็กน้อย เพื่อซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยัจากสารเคมี และรักษ์ส่ิงแวดล้อม และพบว่ากลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้สบู่สมุนไพรฯ แต่ก็ยงัมีกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยใช้สบู่สมุนไพร 
ดงันั้นหากท าการประชาสัมพนัธ์หรือแนะน าสบู่สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติ ควรมุ่นเน้นในเร่ืองของ
สรรพพคุณและความปลอดภยัทั้งในระยะสั้ นและระยาวเป็นหลกั เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัและกล้าท่ีจะเปิดใจ
ทดลองใช ้

 
ขอบเขตของการวจัิย 

ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยท าการส ารวจ (Survey Research) จาก
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัน้ี คือ ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีรายไดเ้ป็นของตนเอง 
และมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง จ านวน 200 คน โดยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม แลว้
จึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ซ่ึงไดก้ าหนดขอบเขตของ
การวจิยัไวด้งัน้ีคือ 

1 ขอบเขตดา้นประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรท่ีในการวิจยัคร้ังน้ีได้ศึกษาจากคนไทยท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือสบู่สมุนไพร จาก
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน โดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์  
 2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาจากกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ผูว้ิจยัไดศึ้กษาลกัษณะของอุตสาหกรรมตลาดสบู่สมุนไพรในประเทศไทย 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ปรับใช้ในการด าเนินงานธุรกิจสบู่สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติ ช่ือแบรนด์ Cheewa       
จ.กรุงเทพมหานคร ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

- ดา้นยอดขาย 
- ดา้นพฤติกรรมและการจดัการองคก์ร 
- ดา้นการจดัการการเงิน 
- ดา้นการจดัการตลาด 
- ดา้นการจดัการด าเนินงาน 
- ดา้นการจดัการเชิงกลยทุธ์ 



 โดยในการศึกษาตลาดของสบู่สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติ ไดใ้ชห้ลกัประชากรศาสตร์  รูปแบบ
การด าเนินชีวติ ท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสบู่สมุนไพรจากน ้ามนัธรรมชาติ 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจสบู่สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติ 
เป็นการวจิยัเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจสบู่
สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติ เป็นการด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณ  โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ รูปแบบการใชชี้วติ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือสบู่ โดยท าการก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างและสุ่มตวัอย่าง ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัเลือกวิธีสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Non-probability sampling) เลือกเก็บขอ้มูลแบบตามสะดวก โดยก าหนดเน้ือหาค าถามใน
แบบสอบถาม เพื่อให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั และก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 200 ตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล  โดยการสร้างแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน
ดงัน้ี  

ส่วนท่ี1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ ลกัษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close-
ended Questions) ชนิดเลือกตอบ จ านวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ย ดงัน้ี เพศ อาย ุรายได ้และระดบัการศึกษา 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีจะส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือสบู่สมุนไพรฯ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบค าถามแบบปลายปิด (Close-ended 
Questions) โดยใชเ้ป็นแบบมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน ้ าหนกั
ของการประเมินเป็น 5 ระดบัคะแนน ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการให้เลือกตอบ (Check-list)   จ านวน 9 ขอ้ ประกอบดว้ย ดงัน้ี โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น
ดว้ยกนั ดงัน้ี  1) ดา้นกิจกรรม   2) ดา้นความสนใจ   3) ดา้นความคิดเห็น 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ พฤติกรรมการซ้ือและการตดัสินใจซ้ือสบู่สมุนไพรจากน ้ ามนั
ธรรมชาติ เป็นลกัษณะถามความคิดเห็น ลกัษณะพฤติกรรมการซ้ือ เป็นแบบสอบถามแบบ (Check-list) ใน
ประเด็นต่างๆ ดังน้ี 1)วตัถุประสงค์ในการซ้ือสบู่สมุนไพรฯ  2)สถานท่ีในการซ้ือสบู่สมุนไพรฯ 3)
หลกัเกณฑใ์นการเลือกซ้ือสบู่สมุนไพรฯ  4)รายการส่งเสริมการขายท่ีสนใจ 

เม่ือสร้างแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาแล้ว ผูว้ิจยัได้ท าการการทดสอบความตรง 
(Validity) โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนส าหรับการวิจยั น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาประจ า
วิชา และผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ รวมทั้งหมด 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าวเพื่อท าการตรวจสอบ 
ปรับปรุง และแก้ไขให้มีความตรง (Validity) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แล้วจึงน าแบบสอบถามท่ีได้รับการ



ตรวจสอบแล้วไปทดลองเก็บขอ้มูลต่อไป และท าการตรวจสอบการหาความเท่ียง (Reliability) โดยน า
แบบสอบถามไปตรวจสอบหาความน่าเช่ือถือดว้ยโปรแกรมทางคอม IBM SPSS 

 
ผลการวจัิย 

 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถน ามาสรุปผลการศึกษาวจิยัการด าเนินงานทางธุรกิจสบู่สมุนไพรจาก
น ้ามนัธรรมชาติไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด พบวา่ 

1.1 ผลการวิเคราะห์ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค มีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ท่ีมีอายุ 41-50 ปี มีรายได้ส่วนใหญ่มากกว่า 50,000 บาท/เดือน และมีการศึกษาส่วนใหญ่ในระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   

 1.2 ผลการวิเคราะห์ในส่วนของพฤติกรรมรูปแบบการใชชี้วิตของผูบ้ริโภคท่ีจะส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือสบู่สมุนไพรฯ ในด้านกิจกรรมคือ จะให้ความส าคญักับการเช็คราคาของสินค้าก่อน
ตดัสินใจซ้ือ จะมีความสามารถในการซ้ือหากสินคา้มีราคาสูง แต่ตรงกบัความตอ้งการ และ มกัจะใชเ้วลา
พกัผอ่นโดยการท่องอินเทอเน็ต เล่นเฟสบุ๊ค แชท Tiktok หรือเล่นเกมส์ ในส่วนของพฤติกรรมรูปแบบการ
ใชชี้วติ ดา้นความสนใจ ผูบ้ริโภคจะนิยมใชสิ้นคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากธรรมชาติ ไร้สารเคมี เป็นผูท่ี้นิยม
สินคา้หรือผลิตภณัฑใ์นกลุ่มท่ีรักษสุ์ขภาพ และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นผูท่ี้ มีความสนใจเร่ืองสมุนไพร 
ส าหรับ พฤติกรรมรูปแบบการใชชี้วติ ดา้นความคิดเห็น ผูบ้ริโภคมีความเห็นวา่สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีท ามา
จากธรรมชาติ 100% จะมีความปลอดภยัต่อสุขภาพในระยะยาว และจะยอมจ่ายเงินท่ีแพงกว่าอีกเล็กน้อย 
เพื่อซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยัจากสารเคมี และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

 1.3 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ และตดัสินใจซ้ือสบู่สมุนไพร ของผูบ้ริโภค 
พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชส้บู่สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อสุขภาพผิวท่ีดี มกัซ้ือ
สบู่สมุนไพรน ้ ามนัธรรมชาติจากห้างสรรพสินคา้ ส่วนใหญ่มีเกณฑ์ในการเลือกซ้ือสบู่โดยดูจากสรรพคุณ 
และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการรายการส่งเสริมการขายแบบลดราคามากท่ีสุด 

2. ผลการศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี  พบว่า จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติการ

ตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมรูปแบบการใชชี้วติของผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือสินคา้ออนไลน์มากข้ึน ความ

เป็นไปไดข้องแนวโนม้ยอดขายส าหรับเป้าหมายในระยะยาว 5  ปี โดยก าหนดใหย้อดขายเติบโตข้ึนปีละ 5%  

ดงัน้ี 

 

 



ตารางแสดงตน้ทุนคงท่ี 

 

ตารางแสดงตน้ทุนผนัแปร 

 

 

ปี ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
เงินเดือนผูบ้ริหาร (เพิ่ม 5% ต่อ
ปี) 

720,000 756,000 792,000 828,000 864,000 

เงินเดือนคนงาน (เพิ่ม 3% ต่อ
ปี) 

360,000 370,800 381,600 392,400 403,200 

ค่าเช่าหอ้ง (เพิ่ม 3% ต่อปี) 120,000 123,600 127,200 130,800 134,400 
ค่าไฟฟ้า ประปา 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
ค่าพื้นท่ีเวป็ไซท ์ 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 
ค่าจดัท าเวป็ไซท ์ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
ค่าเส่ือมราคา ทรัพยสิ์น 18,644 18,644 18,644 18,644 18,644 
รวมตน้ทุนคงท่ี 1,314,644 1,365,044 1,415,444 1,465,844 1,516,244 
 

ปี ปีท่ี 1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ตน้ทุนขาย (37% ของ
ยอดขาย) 

1,343,712 1,410,897 1,481,442 1,555,514 1,633,290 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (10% 
ของ ยอดขาย) 

311,040 326,592 342,922 360,068 378,071 

ค่าบรรจุภณัฑ(์2% 
ของ ยอดขาย) 

62,208 65,318 68,584 72,014 75,614 

รวมตน้ทุนผนัแปร 1,716,960 1,802,808 1,892,948 1,987,595 2,086,975 

 



 

ตารางแสดงแนวโนม้ยอดขายระยะยาว 5ปี โดยก าหนดใหย้อดขายเติบโตข้ึนปีละ 5%  ดงัน้ี 

 

3. ผลการศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ พบว่า โครงสร้างองคก์รในระยะเร่ิมตน้การท าธุรกิจควร

ตอ้งมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ คือ 1)ฝ่ายการขาย ท าหน้าท่ีด้านการขาย การตลาด และ

ประชาสัมพนัธ์  2)การผลิต ท าหนา้ท่ีดา้นการผลิตและบรรจุภณัฑ์ 3)ฝ่ายการเงิน ท าหนา้ท่ีดา้นการเงิน บญัชี 

และ IT ดงัน้ี 

 

 

ประมา การ ์ยอดขาย ปีท ี1 ปีท ี2 ปีท ี3 ปีท ี4 ปีท ี5 

ราคาขายต่อกอ้น 80 80 80 80 80 

ปริมาณการขาย (กอ้น) 38,880 40,824 42,865 45,008 47,259 

ยอดการขายรวม (บาท) 3,110,400 3,265,920 3,429,216 3,600,677 3,780,711 

 



ในดา้นการบริหารจดัการการเงินลงทุนของธุรกิจสบู่สมุนไพรฯ แบรนด์ Cheewa พบว่าจะตอ้งมี
ตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนผนัแปร ในการท าธุรกิจฯ และเม่ือน ามาค านวนวิเคราะห์จุดคุม้ทุนท าให้ทราบวา่ควร
จะขายสบู่ให้ไดปี้ละ 26,084 กอ้น จึงจะเท่ากบัจุดคุม้ทุน (ตน้ทุนคงท่ี = 1,314,644 บาทต่อปี , ราคาขายสบู่
กอ้นละ = 80 บาท, ตน้ทุนผนัแปร(ต่อกอ้น) = 29.60 บาท)  

สูตรค านวนจุดคุม้ทุน   

ปริมาณการขายสบู่(ท่ีจุดคุม้ทุน) = (ตน้ทุนคงท่ี)/(ราคาขาย(ต่อกอ้น)-(ตน้ทุนผนัแปร(ต่อกอ้น) 

โดยจากการวิจยัความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจสบู่สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติแบ
รนด ์“ชีวา” พบวา่ในส่วนของการเงินและการลงทุน จะมีเงินลงทุนจากส่วนของเจา้ของ 3 ราย อยูท่ี่ 200,000 
บาท จากการท างบประมาณการลงทุน จะใช้เงินลงทุนทรัพยสิ์นอุปกรณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจสบู่ฯ 
93,200 บาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนขั้นตน้ 50,000 บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงานประมาณ 
143,222 บาท คิดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุน72 %  ของเงินลงทุนทั้งหมด กิจการฯมีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 
7.61 เดือน อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 67%  กิจการของโครงการระยะเวลา 5 ปี มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(NPV) เป็นบวกท่ี 378,079 บาท มีการประมาณการ การขายสบู่สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติแบรนด์ “ชีวา” 
เดือนละ 3,240 ก้อน ยอดขาย 259,200 บาท และปริมาณการขาย ปีละ 38,880 ก้อน คิดเป็นยอดขาย 
3,110,400 บาทต่อปี หลงัหกัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประมาณการก าไรสุทธิปีท่ี 1 อยู่ท่ี 63,037 บาท โดยจะตอ้งมี
ปริมาณการขายท่ีจุดคุม้ทุนประมาณ 26,084 กอ้นต่อปี คิดเป็นยอดการขายท่ีจุดคุม้ทุน 2,086,720 บาทต่อปี 

4. ผลการศึกษาวางแผนการจดัการเชิงกลยุทธ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการวเคราะห์จาก
การตอบแบบสอบถามของผูบ้ริโภค และการศึกษาตลาดอุตสาหกรรมส่วนแบ่งตลาดของสบู่พบวา่ แนวโนม้
ส่วนแบ่งทางการตลาดของสบู่สมนัไพรค่อนขา้งเติบโตมากข้ึน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในเร่ืองของ
คุณภาพของสบู่และตวัสมุนไพรมากข้ึน ดงันั้น สบู่ของกิจการสบู่สมุนไพรน ้ ามนัธรรมชาติ “ชีวา” จึงให้
ความส าคญักบัการผลิตสบู่ใหมี้คุณภาพและคิดคน้ท่ีจะน าเอาสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ต่างๆ มาใชใ้นการผลิต 
เพื่อใหส้บู่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง และมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยวิเคราะห์กลยุทธ์จาก Five Forces 
Model  และท ากลยทุธ์การตลาดแบบสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์สบู่สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติกบั
สบู่โรงงานทัว่ไป และจ าหน่ายหรือประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะออนไลน์ เพื่อให้ลูกคา้เขา้ถึงง่ายข้ึน และ
ส่ือสารได้กวา้งไกลมากข้ึน โดยวิธีส่งเสริมการตลาดท่ีกิจการจะใช้คือ  การจัดท าเว็บไซต์ การสั่งซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์ดว้ยระบบออนไลน์ และทางโซเช่ียลเน็ตเวร์ิค 

 

 

 



การอภิปรายผล 

 

 จากการศึกษา วิจยัความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจสบู่สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติแบ

รนด ์“ชีวา” ผลการวจิยัมีประเด็นท่ีน่าสนใจ และน ามาอภิปราย ไดด้งัน้ี 

 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีรูปแบบการใช้ชีวิตต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสบู่น ้ ามนั

ธรรมชาติ โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตทั้ง 3 ด้านคือ รูปแบบด้านกิจกรรม ด้านความสนใจและด้านความ

คิดเห็น มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ นิศารัตน์ เบ็ญพาด (2559) ท่ีท าวิจยัเร่ือง การแบ่งกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัดา้น รูปแบบการดาเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือและ

การใช้ ผลิตภณัฑ์สบู่กอ้นสมุนไพร ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะให้ความส าคญักบัการอ่านฉลากบน

บรรจุภณัฑ์ท่ีบอกส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือทุกคร้ังท่ีออกจากบา้นจะตอ้งทาครีม

กนัแดดก่อนเสมอ และมกัจะรับประทานผลไมทุ้ก ๆวนั ดา้นความสนใจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะให้

ความส าคญั กบัการใส่ใจในสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุด รองลงมาคือการใส่ใจดูแลผิวพรรณ 

เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของตวัเองใหดู้ดีและการสนใจวธีิการดูแลผวิหนา้ใหดู้อ่อนเยาว ์ดา้นความคิดเห็น พบวา่ 

ความงามในปัจจุบนัเป็นเร่ืองท่ีผูห้ญิงควรให้ความส าคญัมากข้ึนควร รองลงมาคือการใชส้มุนไพรเพื่อความ

งามมีผลขา้งเคียงนอ้ยกวา่การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากสารเคมี และ การยินดีท่ีจะจ่ายแพงข้ึน ถา้ผลิตภณัฑ์นั้นมี

ความปลอดภยัต่อสุขภาพ 

2. ผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั เช่น เพศ อายุ รายได ้

ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสบู่สมุนไพรจากน ้ ามนัธรรมชาติต่างกนั มี

ความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ อารีย ์ชาญสุขสุรโชติ (2548) ท่ีท าวิจยัเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือสบู่สมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มี

ปริมาณการซ้ือสบู่สมุนไพรต่อเดือนไม่แตกต่างกนั แต่พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีมูลค่าการซ้ือสบู่

สมุนไพรต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศชายมีมูลค่าการซ้ือสบู่สมุนไพรต่อเดือนสูงกวา่ผุ ้

บริโภคท่ีเป็นเพศหญิง  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีมูลค่าการซ้ือมีมูลค่าการซ้ือสบู่สมุนไพรต่อเดือน และ

ปริมาณการซ้ือสบู่สมุนไพรต่อดือนไม่แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานะภาพแตกต่างกนั มีมูลค่าการซ้ือสบู่

สมุนไพรต่อเดือนไม่แตกต่างกนั แต่พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีปริมาณการซ้ือสบู่สมุนไพร

ต่อเดือนแตกต่างกนั กล่าวคือผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีปริมาณ

การซ้ือสบู่สมุนไพรต่อเดือนมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 



มีมูลค่าการซ้ือการซ้ือสบู่สมุนไพรต่อเดือนไม่แตกต่างกนั แต่พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั

มีปริมาณการซ้ือสบู่สมุนไพรต่อเดือนแตกต่างกนั กล่าวคือผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมี

ปริมาณการซ้ือสบู่สมุนไพรต่อเดือนมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีปริมาณการซ้ือสบู่สมุนไพรต่อดือนไม่แตกต่างกนัแต่พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมี

อาชีพแตกต่างกนัมีมูลค่าการซ้ือสบู่สมุนไพรต่อเดือนแตกต่างกนั กล่าวคือผูบ้ริโภคท่ีมีธุรกิจส่วนตวั/อิสระ 

มีมูลค่าการซ้ือสบู่สมุนไพรต่อเดือนสูงกว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ และรับจา้งทัว่ไป/อ่ืนๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 1.ขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้น าผลการวจิยัไปใช ้
 เน่ืองจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจสบู่

สมุนไพรจากน ้ามนัธรรมชาติ ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลประมาณ 1 เดือน 
คือ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 - กนัยายน พ.ศ. 2564  ซ่ึงเป็นระยะเวลาไม่มากนกั จึงอาจส่งผลให้ขอ้มูลมี
ความคลาดเคล่ือน ดงันั้นผูท่ี้สนใจน าขอ้มูลจากผลการวิจยัฉบบัน้ีไปใช้จึงตอ้งค านึงถึงเร่ืองขอ้มูลต่างๆ ท่ี
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามกาลสมยั และสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรศึกษาประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัอ่ืนๆ ในประเทศไทยเพื่อให้ทราบถึง
ผลการวจิยัท่ีกวา้งมากยิง่ข้ึน 

 2.2 ควรท าการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากความคิดเห็นของผูบ้ริโภคมกัมีการเปล่ียนแปลง
อยูเ่สมอตามกาลสมยัและสภาพแวดลอ้ม 
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พฤติกรรมการบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร. การศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
นิศารัตน์ เบญ็พาด. (2559) การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัดา้น

รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร. การค้นควา้อิสระ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

กญัญา รัตนเพชร์.(2557) แผนธุรกิจจ าหน่ายสบู่กาแฟผ่านเวบ็ไซต์และบริการจดัส่งสินคา้. การคา้
ควา้อิสระ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 



อารีย ์ชาญสุขสุรโชติ. (2548) ทศันคติและพฤติกรรมการตวัสินใจซ้ือสบู่สมุนไพรของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

จุลกาญจน์ เกษมทรัพย์.  พฤติกรรมของผู ้ใช้บริการศูนย์การค้าพันธ์ุทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ , 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

วรรณิกา เกิดบาง. การออกแบบสบู่สมุนไพร 12ราศี, มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 
ฐปนพงศ์ โสภาอินทร์. การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจผลิตภณัฑ์จากผา้ฝ้ายในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม,่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 


