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บทคัดย่อ 
  
 การจัดท าแผนธุรกิจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแผนและเตรียมการในการเริ่มจัดตั้งธุรกิจ
คา แผนธุรกิจเครื่องส าอางแป้งพับ D2N ซึ่งแผนธุรกิจนี้ได้จัดท าข้ึนส าหรับธุรกิจประเภทจ าหน่าย
เครื่องส าอางออนไลน์ โดยเป็นการด าเนินธุรกิจแบบใหม่เทคนิคและวิธีการในการจัดท าแผน คือ  
การวิเคราะห์ธุรกิจโดยรวมทั้งปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ และการวิเคราะห์การแข่งขันอีกทั้งยังได้มี
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยการวิจัยในครั้งนี้ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และตัวแทนจ าหน่าย โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มคนใช้จริงจ านวน 4 คน และจากตัวแทนจ าหน่าย 4 คน 
 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี 
 1. ผู้ให้สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวแทนจ าหน่ายมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัทใน
ระดับดีท้ัง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการด าเนินงาน ด้านกลยุทธ์การขาย 
 2. ผู้ให้สัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริง มีความคิดเห็นต่อตัวสินค้าในระดับดี 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ และด้านราคาของสินค้า 
แผนธุรกิจเครื่องส าอางแป้งพับ D2N มีความเป็นไปได้ในการลงทุน ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 3,000,000 
บาท โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวก และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) สูงกว่าต้นทุนของ
เงินทุนของกิจการโดยมีระยะเวลาคืน ทุน (Payback Period) ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งกิจการสามารถสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ในระดับดี  
 
คําสําคัญ : การตัดสินใจ, ส่วนประสมการตลาด, เครื่องสําอางค์ 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study was to lay out business plan and preparation for 
an establishment of D2N powder as an online Startup business. Techniques and 
methods used for preparing this business plan are business analysis, including 
business environment factors and Competitive Analysis and also studying and 
researching the factors affecting consumer decisions. This research uses in-depth 
interviews. By interviewing product users and distributors by using the interview form 
as a tool for surveying data from 4 real users and from 4 dealers. 

Market research summary as follows  
1. Interviews with product distributors suggested positive feedback in the area 

of company process & procedures and sales strategy  
2. Interviews conducted on actual product users suggested positive feedback 

in 3 areas namely benefits of the product, packaging and look & feel of the product 
and product pricing  

Business plan for D2N cosmetic consist of an initial investment of 3 million 
baht with a positive net present value (NPV) and an internal rate of return higher 
than the investment with a payback period of less than 3 years which is considered a 
good investment.  
 
Keywords: decision making, ingredient, marketing, cosmetics 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระเรื่อง แผนธุรกิจเครื่องส าอางแป้งพัฟ D2N ครั้งนี้สามารถ ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.รีสร  เฟื่องเกษม ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณา
ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาในการศึกษาครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อแนะน าต่างๆในการแก้ไขปรับปรุงแผนธุรกิจ 
ตลอดจนความกรุณาของอาจารย์ในการดูแลสั่งสอนอบรมข้อคิด ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้   
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม อาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์พิเศษทุกท่านที่ได้ประสาทความรู้และถ่ายทอด 
ประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตลอดการศึกษาภายใน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการ 
ตอบแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง   
 ขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยอบรมเลี้ยงดู สนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาของผู้วิจัยด้วย 
ความรักและปรารถนาดีเสมอมา รวมทั้งพ่ีน้องและเพ่ือนทุกท่านที่คอยห่วงใยให้ก าลังใจ แนะ 
ค าแนะน าที่ดีเสมอมา   
 คุณค่าและประโยชน์ของการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน 
การศึกษาครั้งนี้  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญทำงธุรกิจ 
 
 ในปัจจุบันค้นพบว่า ตลาดเครื่องส าอาง และความงามในไทยยังมีช่องว่างโตได้อีกมาก จาก
จุดปัจจุบันที่มีการเข้าถึง 48%  โดยที่ออนไลน์เข้ามาสร้างแรงกระเพ่ือมให้โตสูงขึ้น จากผลวิจัยตลาด
เครื่องส าอางและความงามในไทย พบว่าตลาดยังมีศักยภาพในการเติบโต จากสถิติภาพรวมของตลาด 
มีมูลค่าสูงถึง  57,000  ล้านบาท เติบโต 3.8% ในปี 2560 ที่ผ่านมา เมื่อเจาะดูแต่ละกลุ่ม พบว่ากลุ่ม
ดูแลผิวหน้า หรือ Face Care  เป็นสัดส่วนสูงสุด ถึง 40% รองลงมากลุ่มแฮร์แคร์ 33% กลุ่มเมคอัพ 
16%  และกลุ่มบอดี้แคร์  11% แต่ถ้าดูในแง่ของการเติบโต กลุ่มเมคอัพ โตสูงสุดที่ 16% รองลงมา
คือกลุ่มดูแลผิวหน้า โต 4.5% บอดี้แคร์ โต 3.5% และแฮร์แคร์ โต 0.8% 
 
ภาพที่ 1.1 : การเติบโตของตลาดเครื่องส าอาง 

 
 ตลาดเครื่องส าอาง และความงามยังเป็นธุรกิจดาวรุ่ง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่สิ่งที่
เห็นได้ชัดคือความต้องการผู้บริโภคท่ีสูงขึ้น  สาเหตุส าคัญที่ท าให้ธุรกิจเครื่องส าอางมีอัตราการ
เจริญเติบโตและขยายอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะผู้คนในยุคปัจจุบันทั้งเพศชาย เพศหญิง และเพศท่ี
สามทั้งหลายในทุก ๆ ช่วงวัย โดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวต่างให้ความสนใจใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 
ความงาม และผิวพรรณรวมทั้งการดูแลตัวเองมากข้ึน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ความงามในท้องตลาดไม่ว่า
จะเป็นเมดอินไทยแลนด์หรือน าเข้าจากต่างประเทศ และที่ร่วมทุนกัน ขายดิบขายดี ท าเงินก้อนโต
ให้กับผู้ประกอบการของไทยและต่างชาติ 
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 นอกจากนี้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี พ.ศ. 2560 ส่งผลให้
เครื่องส าอางแบรนด์ดังจากต่างประเทศเข้ามาท าตลาดในไทยเพ่ิมขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากประตู
การค้าการลงทุนเปิดสะดวกข้ึน หลังจากนี้ชื่อว่าเครื่องส าอางจากท่ัวทุกมุมโลกจะแห่แหนมาท่ีไทย 
และใช้เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในยังประเทศอาเซียนทั้งหลาย โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ที่
มีก าลังซื้อเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และในทางกลับกันผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางของไทยก็มีโอกาสท าตลาดใน
อาเซียนได้ง่ายขึ้นเช่นกัน ซึ่งแบรนด์ไทยก็เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศ CLMV  ขณะเดียวกัน
หน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน ต่างร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ด้านการผลิต
เครื่องส าอางในอาเซียน เพราะผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในเรื่องผลิต และปัจจุบันหลายแห่งก็
รับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ดังในระดับโลกอยู่แล้ว 
 
1.2 แนะน ำประเภทของธุรกิจ 

ชื่อกิจกำร : D2N   
 

ภาพที่ 1.2 : ตราสินค้า 

 
จากภาพสัญลักษณ์ตามสินค้า สามารถแจงแจกองค์ประกอบได้ดังนี้ 

โดยใช้ชื่อร้านว่า  “D2N” ซึงย่อมาจาก Day to night เพ่ือแสดงถึงคุณภาพและคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางแป้งพัฟของเรา ที่สามารถติดทนได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็น  
 โลโก้เป็นรูปตัว D ย่อมาจาก Day แปลว่ากลางวัน เพ่ือแสดงถึงเครื่องส าอางแป้งพัฟใช้ได้ใน
เวลากลางวันเช่นกัน และในทางภาษาไทยอ่านว่า ดี แปลว่า ตรงตามท่ีต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจ  
 โลโก้เป็นรูปเลข 2 ในภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า ทู(TO) ในที่นี้แปลว่า ถึง และข้างล่างเลข 
2 มีเงาสะท้อนเหมือนส่องกระจกและมีเลข 2 ห้อยลงมากลับด้าน ให้ความคล้ายคลึงกับเส้นของ
สัญลักษณ์ Infinity โลโก้เป็นตัว N ย่อมาจาก Night แปลวา่กลางคืน เพ่ือแสดงถึงเครื่องส าอาง
แป้งพัฟใช้ได้ในเวลากลางคืนเช่นกัน 
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 ประเภทธุรกิจธุรกิจ : “แป้งพัฟทานาคา D2N”  เจ้าของธุรกิจชื่อ น.ส.ณัฐชยา เรืองสุวรรณ 
นักศึกษาปริญญาโท คณะบริการธุรกิจขยาดกลางและขนาดย่อม ได้มีความสนใจในเรื่องของ
เครื่องส าอาง ความรักสวยรักงาม ในการชอบแต่งหน้าและใส่ใจในคุณภาพ วัตถุดิบส่วนประกอบของ
เครื่องส าอางแต่ละชิ้นที่เราเลือกมาใช้กับใบหน้าของเรา มักเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารสกัดจาก
ธรรมชาติไม่มีสารเคมี หรือมีแต่มีเป็นจ านวนน้อย นอกจากการทาครีมบ ารุงผิวหน้าแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่
ผู้หญิงทุกคนขาดไม่ได้คือการทาแป้งออกจากบ้าน ไม่ว่าจะเป็นแป้งพัฟ แป้งฝุ่น หรือแป้งชนิดอื่นๆ 
ล้วนแต่ต้องแต่งหน้าออกจากบ้าน จึงเล็งเห็นได้ว่า แป้งมีความส าคัญในทุกๆวัยของผู้หญิงหรือแม้แต่
ผู้ชายในปัจจุบันนี้ก็ให้ความส าคัญกับใบหน้ามากข้ึน จึงท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ขึ้นมาโดยมี
ส่วนประกอบจากธรรมชาติผงทานาคาและผงข้าว  
 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ : ผงทานาคามีสาร OPC และ Curcuminoid ซึ่งเป็นสารต่อต้าน
อนุมูลอิสระ ท าให้ผงทานาคามีคุณสมบัติในการต่อต้านการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิว ผงข้าวอุดมไป
ด้วยวิตมินบีสูง ที่ให้ความชุ่มชื่นได้ดี ท าให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อ
ส่วนประกอบทั้ง 2 ตัวมาอยู่รวมกันและอัดแข็งเป็นแป้งพัฟทาหน้าจึงท าให้หน้ามีความกระจ่างใส
อย่างเป็นธรรมชาติและได้รับความชุ่มชื้น สารกันแดดจากธรรมชาติอีกด้วย 
 สถำนที่ตั้ง :  บริษัท D2N เลขที่ 220/85 ซ. รัชดาภิเษก 62 เขตบางซ่ือ กทม. 10800 
 
1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์   
 วิสัยทัศน์ (Vision)  แป้ง D2N แป้งที่สกัดจากสารธรรมชาติอย่างทานาคาและข้าว 
 พันธกิจ (Mission) สวยตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนด้วยแป้ง D2N บางเบา ปกปิด และปลอดภัย 
 เป้าหมาย (Goal) 
        ใน 1 ปีข้างหน้า จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือให้ลูกค้าได้เลือกใช้สินค้าพ่ิมข้ึน 
และจะจัดท าการโฆษณาให้เพ่ิมหลายช่องทางมากขึ้น เช่นการท าโฆษณาใน Google Ads และ You 
tube มีการจัดบู๊ทตามงานต่างๆ เพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้ ธุรกิจ “D2N” มากยิ่งขึ้น   
 วัตถุประสงค์ (Objective) 
  1. เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของตราสินค้าและเป็นตราสินค้าจะได้ที่รู้จักของคน
ทั่วไป  
  2. เพ่ือเป็นการตอบสนองของผู้บริโภคท่ีหันมาให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ  
  3. เพ่ือสร้างความสวยงามให้กับบนใบหน้าของทุกเพศทุกวัย  



บทที่ 2 
วิธีการในการดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจ 

  
 แผนธุรกิจฉบับนี้ได้จัดท ำข้ึนโดยใช้ข้อมูลประเภทต่ำงๆ ซึ่งประกอบด้วย 1) ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมเอง และ 2) ข้อมูลที่รวบรวมจำกแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำที่ใช้ในกำร
จัดท ำแผนธุรกิจในครั้งนี้  
 
2.1  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเอง  
 1) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับควำมคิดเห็นของตัวแทนจัดจ ำหน่ำยของบริษัท เพื่อน ำไปใช้ในกำร
จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรกำรดูแลของบริษัทที่มีต่อ
ตัวแทน และทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N 
 2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพและควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อตัวผลิตภัณฑ์ 
 
2.2  วิธีการเก็บข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ 
 วิธีกำรเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลข้ำงต้น ซึ่งกำรเก็บข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมเอง 
วิธีกำรด ำเนินกำร และเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 

 
ตำรำงที ่2.1 : วิธีกำรเก็บข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ 

 
 
 

 
2.3  ผู้ที่ให้ข้อมูล 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มท่ีเป็นตัวแทนจัดจ ำหน่ำยของบริษัท D2N 4 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีควำมสัมพันธ์
โดยตรงกับบริษัท ในกำรติดต่อสื่อสำรรับของ ส่งของ น ำบทควำมและกรำฟฟิกไปใช้ในกำรสื่อสำรต่อ
กับลูกค้ำ ซึ่งในชุดค ำถำมจะประกอบด้วยควำมคิดเห็นของตัวแทนจัดจ ำหน่ำยที่มีต่อบริษัท  
  2) กลุ่มท่ีเป็นลูกค้ำที่ใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N 5 คน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของเรำ และในชุดค ำถำมจะประกอบไปด้วยเกี่ยวกับควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพของ
ผลิตภัณฑ์ 
 

วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ 
1. กำรสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบสัมภำษณ์ 
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2.4  แบบสอบถามชุดคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
 1) ชุดค ำถำมส ำหรับกลุ่มตัวแทนจัดจ ำหน่ำย ประกอบด้วย 7 ข้อ ดังนี้ 
  1. ท่ำนมีควำมต้องกำรในเรื่องใดเพ่ิมเติมจำกบริษัทหรือไม่ ถ้ำมี คือเรื่องอะไร 
  2. ท่ำนคิดว่ำกำรท ำกำรตลำดของบริษัทเป็นอย่ำงไร 
  3. ท่ำนคิดว่ำโปรโมชั่นของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  4. ท่ำนคิดว่ำตั้งแต่จัดโปรโมชั่นมำ มีโปรโมชั่นใดที่สร้ำงยอดขำยได้เพ่ิมขึ้น 
  5. บริษัทอยำกให้ท่ำนเสนอโปรโมชั่นมำสัก 1 รำยกำร เพ่ือกระตุ้นกำรซื้อขำย 
  6. ท่ำนคิดว่ำบริษัทดูแลตัวแทนเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  7. อื่นๆ ท่ำนมีอะไรต้องกำรแนะน ำบริษัทหรือไม่ 
 2) ชุดค ำถำมส ำหรับกลุ่มลูกค้ำที่ใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ประกอบด้วย 8 
  1. ท่ำนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N 
  2. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรปกปิดของผลิตภัณฑ์ 
  3 ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ท ำมำจำกทำนำคำและข้ำว 
  4. ท่ำนสังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของผิวไหม จำกคุณสมบัติของทำนำคำและข้ำว 
  5. เมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ในเวลำเช้ำ แล้วระหว่ำงวันท่ำนต้อง
เติมแป้งอีกหรือไม่ ถ้ำเติม เติมก่ีรอบ 
  6. คิดว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N สำมำรถควบคุมควำมมันได้ดีหรือไม่ 
  7. ท่ำนคิดอย่ำงไรเมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N แล้วไปเจออำกำศร้อน 
  8. ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไรกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ อยำกให้ปรับปรุงอะไรบ้ำง  
  9. ท่ำนต้องกำรให้บริษัทเพ่ิมส่วนประกอบอะไรเพ่ิมเติมในตัวผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ 
D2N หรือไม่ 
  10. ท่ำนเคยซ้ือผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ตอนโปรโมชั่นหรือไม่ ถ้ำใช่ ท่ำนมีคิดเห็นว่ำ
อย่ำงไรกับโปรโมชั่นในเวลำนั้น  
 
2.5 ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่ 1 จำกตัวแทน)  
 1. ท่ำนมีควำมต้องกำรในเรื่องใดเพ่ิมเติมจำกบริษัทหรือไม่ ถ้ำมี คือเรื่องอะไร 
  - เนื่องจำกผลิตภัณฑ์แป้ง D2N เป็นที่สนใจของลูกค้ำในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำนเช่น 
ลำว และ กัมพูชำ กำรท ำกำรประชำสัมพันธ์จึงมีค่อนข้ำงมำกกว่ำภำยในประเทศ จึงอยำกให้ทำง
บริษัทท ำกำรตลำดในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้แป้งเป็นที่รู้จักของตลำด ส ำหรับกำรดูแลตัวแทน
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จ ำหน่ำยของผู้ผลิตถือว่ำดีมำก ผู้บริหำรใส่ใจและเห็นควำมส ำคัญของตัวแทนจัดจ ำหน่ำยทั้งรำยใหญ่
และรำยย่อย มีควำมใกล้ชิดกับตัวแทนจัดจ ำหน่ำย ท ำให้ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยรู้สึกไว้วำงใจในแบรนด์ 
 2. ท่ำนคิดว่ำกำรท ำกำรตลำดของบริษัทเป็นอย่ำงไร 
  - กำรท ำกำรตลำดของแป้ง D2N ตอนนี้ยังถือว่ำน้อยมำกก มีแค่เพียงทำง Fan 
page ใน Facebook Instagram และ Line อยำกให้ทำงบริษัทเพ่ิมช่องทำงในกำรตลำดเพ่ือสร้ำง
ควำมรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้ำ เช่นกำรรีวิวจำกยูทูปเบอร์ด้ำนบิวตี้เพ่ือสร้ำงควำมน่ำสนใจ 
 3. ท่ำนคิดว่ำโปรโมชั่นของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - โปรโมชั่นที่ทำงบริษัทจัดถือว่ำดี กระตุ้นยอดขำยได้มำก เพรำะมีโปรโมชั่นที่
หลำกหลำย ทั้งส ำหรับยอดสั่งซื้อที่น้อยจนถึงมำก ดูไม่เป็นกำรบังคับซื้อมำกเกินไป 
 4. ท่ำนคิดว่ำตั้งแต่จัดโปรโมชั่นมำ มีโปรโมชั่นใดที่สร้ำงยอดขำยได้เพ่ิมขึ้น 
  - โปรโมชั่นกำรแจกแหวนทอง และ โปรโมชั่นกำรพำไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
 5. บริษัทอยำกให้ท่ำนเสนอโปรโมชั่นมำสัก 1 รำยกำร เพื่อกระตุ้นกำรซื้อขำย 
  - ทุกๆกำรซื้อ 10 ตลับ จะแจกคูปอง 1 ใบ เพื่อลุ้นรำงวัล 
 6. ท่ำนคิดว่ำบริษัทดูแลตัวแทนเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - อย่ำงที่กล่ำวไปข้ำงต้นว่ำ บริษัทกับตัวแทนจ ำหน่ำยค่อนข้ำงมีควำมใกล้ชิดกันท ำ
ให้มีกำรเข้ำถึงกัน ติดต่อสื่อสำรกันเป็นเรื่องที่ง่ำยไม่ยุ่งยำก 
 7. อื่นๆ ท่ำนมีอะไรต้องกำรแนะน ำบริษัทหรือไม่ 
  - อยำกให้จัดโปรโมชั่นเพ่ิมอีกสัก 2-3 รำยกำร ไม่อยำกให้บริษัทน ำโปรโมชั่นเก่ำ
กลับมำใช้ เนื่องจำกบำงโปรโมชั่นได้โฆษณำระยะของเวลำไว้แล้ว เช่น มีระยะเวลำก ำหนดไว้ 1 
สิงหำคม – 1 ตุลำคม เท่ำนั้น ถ้ำเกิดกำรน ำกลับมำใหม่ท ำให้เกิดควำมไม่ถูกต้อง 
 
 (ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่ 2 จำกตัวแทน) 
 1. ท่ำนมีควำมต้องกำรในเรื่องใดเพ่ิมเติมจำกบริษัทหรือไม่ ถ้ำมี คือเรื่องอะไร 
  - ต้องกำรให้ทำงบริษัทท ำภำพนิ่งโฆษณำ หรือกรำฟฟิกมำกข้ึนกว่ำนี้ เปลี่ยนใหม่
เรื่อยๆ ไม่ควรใช้ซ้ ำในแต่ละไตรมำส 
 2. ท่ำนคิดว่ำกำรท ำกำรตลำดของบริษัทเป็นอย่ำงไร 
  - กำรท ำกำรตลำดถือว่ำยังน้อย อยำกให้มีกำรจ้ำงดำรำ เซเลปที่เป็นที่รู้จักในสังคม 
หรือ Influencer Beauty blocker รวมถึงช่องทำงทำงออนไลน์ อยำกให้มีกำรท ำกิจกรรมใน 
Facebook Page มำกขึ้น เพื่อให้คนรู้จักสินค้ำเยอะๆ 
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 3. ท่ำนคิดว่ำโปรโมชั่นของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - โปรโมชั่นยังน้อยและมีกำรน ำโปรโมชั่นเก่ำกลับมำใช้ใหม่อยู่ ซึ่งในควำมเป็ฯจริง
แล้ว ควรท ำโปรโมชั่นใหม่เพ่ิมขึ้นทุกเดือน 
 4. ท่ำนคิดว่ำตั้งแต่จัดโปรโมชั่นมำ มีโปรโมชั่นใดที่สร้ำงยอดขำยได้เพ่ิมขึ้น 
  - โปรโมชั่นที่คิดว่ำได้ผลส ำหรับตัวแทนและน่ำสนใจที่สุดและสำมำรถเพ่ิมยอดขำย
ได้เยอะ คือ โปรโมชั่นแหวนทอง ที่สะสมครบ 50 ตลับ รับแหวนทอง 1 วง 
 5. บริษัทอยำกให้ท่ำนเสนอโปรโมชั่นมำสัก 1 รำยกำร เพ่ือกระตุ้นกำรซื้อขำย 
  - โปรโมชั่นจับรำงวัลให้ลูกค้ำ โดยใช้กล่อง Recode ส่งทำง Facebook page แล้ว
สุ่มคนได้รำงวัล เพ่ือที่จะได้เรียกลูกค้ำเพ่ิมมำกขึ้น 
 6. ท่ำนคิดว่ำบริษัทดูแลตัวแทนเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - ในควำมคิดเห็นส่วนตัวคิดว่ำทำงบริษัทยังดูแลตัวแทนยังไม่ทั่วถึง ตัวแทนรำยย่อย
อีกจ ำนวนมำกท่ียังต้องกำรควำมช่วยเหลือ กำรอบรบเรื่องกำรขำยออนไลน์และกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ 
 7. อื่นๆ ท่ำนมีอะไรต้องกำรแนะน ำบริษัทหรือไม่  
  - อยำกให้บริษัทเน้นเรื่องบัตรตัวแทน และก ำชับให้ชัดเจนว่ำผู้ที่มีสิทธิเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยที่โพสขำยใน Facebook ต้องมีบัตรตัวแทนเท่ำนั้น 
 
 (ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่ 3 จำกตัวแทน)  
 1. ท่ำนมีควำมต้องกำรในเรื่องใดเพ่ิมเติมจำกบริษัทหรือไม่ ถ้ำมี คือเรื่องอะไร 
  - เนื่องจำกผลิตภัณฑ์เป็นสินค้ำใหม่ และเป็นสินค้ำท่ียังไม่มีชื่อเสียงในไทย ควรท ำ
ผลิตภัณฑ์หลักให้แข็งแรงก่อน ในส่วนนี้คิดว่ำ ยังคงไม่ควรเพิ่มเติมอะไร โดยเฉพำะ product line รอ
ผลิตภัณฑ์หลักแข็งแรงแล้วค่อยเพิ่มภำยหลังจะเหมำะกว่ำ 
 2. ท่ำนคิดว่ำกำรท ำกำรตลำดของบริษัทเป็นอย่ำงไร 
  - กล่ำวคือเป็นสินค้ำที่รำคำไม่สูงมำก มีกำรซื้อ ขำย จบเร็วเมื่อลูกค้ำพึงพอใจ ซึ่ง
สินค้ำตรงนี้เรำจะเรียกว่ำ Inpulsive Buy เพรำะฉะนั้น ช่องทำงในกำรขำยที่มีอยู่ Facebook , 
Line@,IG เป็นสิ่งที่ดี แต่ในปัจจุบัน กำรตัดสินใจของลูกค้ำนั้น มักจะเริ่มต้นจำกกำร Search เลยคิด
ว่ำ Search marketing บน Google จะเป็นตัวกำรส ำคัญที่ท ำให้ลูกค้ำเกิด Awareness และเม่ือเจอ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ลูกค้ำจะตัดสินใจซื้อได้ง่ำยขึ้น ,, เพ่ิมเติมในส่วนของ Social Media ช่องทำงต่ำงๆที่
กล่ำวมำข้ำงต้น กำร comment, กำร share to share จะช่วยสร้ำง purchase ได้ระดับนึง และ
เนื่องจำก ผลิตภัณฑ์นี้เป็นในส่วนของควำมสวยควำมงำม กำรใช้ Inflencer มำท ำ Video marketing 
เพ่ือโน้มน้ำวให้ลูกค้ำเกิดกำรแชร์และตัดสินใจถือเป็นสิ่งที่ควรมี ....นอกเหนือจำกนั้น กำรสร้ำง 
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Website ก็ถือเป็นเรื่องที่จ ำเป็น เพรำะสำมำรถสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แบรนด์ได้ แต่อยู่ใน piority 
รอง เพรำะสินค้ำเป็นสินค้ำ Impulsive buyer พัฒนำช่องทำง social โดยกำรเพ่ิม Content  และ
เพ่ิม search บน Google จะดีกว่ำ 
 3. ท่ำนคิดว่ำโปรโมชั่นของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - จำกโปรโมชั่นส ำหรับตัวแทนที่ท ำมำ ถือว่ำค่อนข้ำงดีเพรำะว่ำเป็นสิ่งกระตุ้นให้
ตัวแทนทั้งหลำยอยำกขำย สะสมแต้มได้ครบเพ่ือแลกของรำงวัลแหวนทอง แต่ที่ติดปัญหำตรงที่บำง
โปรโมชั่นที่ออกมำมีระยะเวลำก ำหนดแค่ 2 เดือน แต่พอเข้ำเดือนที่ 3 กลับยังใช้โปรโมชั่นเดิม เลยท ำ
ให้ตัวแทนที่รีบเร่งท ำยอดไปเสียควำมรู้สึก 
 4. ท่ำนคิดว่ำตั้งแต่จัดโปรโมชั่นมำ มีโปรโมชั่นใดที่สร้ำงยอดขำยได้เพ่ิมขึ้น 
  - โปรโมชั่น 50 ตลับ ภำยใน 2 เดือน ได้แหวนทอง 1 วง 
 5. บริษัทอยำกให้ท่ำนเสนอโปรโมชั่นมำสัก 1 รำยกำร เพื่อกระตุ้นกำรซื้อขำย 
  - อำจจะเป็นส ำหรับลูกค้ำท่ีเปิดบิลแรกกับเรำ ซื้อ 10 แถมเพ่ิมเป็น 15  (ไม่แนะน ำ
ให้ลดรำคำให้ลูกค้ำใหม่เพรำะว่ำเป็นกำรลดคุณค่ำสินค้ำ)  และ Existing customer : ตรงนี้แนะน ำ
กลยุทธ์ ของแถม เช่น ตอนนี้ osmo pocket กล้องจิ๋วมันดังอยู่ อำจจะจัดแบบซื้อสินค้ำครบ 30,000 
บำทวันนี้ รับ osmo pocket ไปถ่ำยให้สวยใส ใจหมำ กันไปเลย ปล.ซึ่งทั้ง New และ Existing ใน
กำรท ำโปร อยำกให้ทำงบริษัทก ำหนดระยะเวลำ เพรำะอยำกให้ customer รู้สึกถึง Limitation ที่จะ
ได้รับจำกบริษัท เช่น เพียง 10 วันนี้เท่ำนั้น 
 6. ท่ำนคิดว่ำบริษัทดูแลตัวแทนเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - กำรดูแลตัวแทนถือว่ำค่อนข้ำงดี แต่อำจจะยังไม่ตอบโจทย์ในหลำยประเด็นที่
ตัวแทนมีค ำถำม  
 7. อื่นๆ ท่ำนมีอะไรต้องกำรแนะน ำบริษัทหรือไม่ 
  - แนะน ำให้ท ำ Content ผ่ำนทำง Social Media เยอะ เพ่ือให้เกิดกำรแชร์ กำร
รับรู้ โดยแต่ละ Content ก็แยกเป็น Category โดยเลือกจำกสิ่งที่ผู้หญิงสนใจ (สินค้ำเครื่องส ำอำงค์ 
target ผู้หญิง ชัวร์) เช่น ควำมงำม ดูดวง (อำจจะดูไม่เกี่ยวแต่เกิดกำรแชร์แน่นอน ผู้หญิงกับดวงแม่ง
คู่กัน) , Life style อะไรท ำนองนี้ ท ำให้เกิดกำรแชร์ ให้ได้ คนจะได้เห็นแบรนด์เรำมำกขึ้น  แนะน ำ 
ท ำ template ในกำรแชร์ ก ำหนด CI  ของบริษัทในทุกๆ Banner จะได้ไม่หลุดโทน สร้ำงกำรจดจ ำ
ได้ดีด้วย 
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 (ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่ 4 จำกตัวแทน)  
 1. ท่ำนมีควำมต้องกำรในเรื่องใดเพ่ิมเติมจำกบริษัทหรือไม่ ถ้ำมี คือเรื่องอะไร 
  - ต้องกำรให้บริษัทมีกำรจัดอบรมเพ่ิม เพ่ือเป็นจุดขำยในกำรรับสมัครตัวแทนเพ่ิมข้ึน 
และยังเป็นกำรเพิ่มควำมรู้ให้แก่ตัวแทนทุกคนอีกด้วย  
 2. ท่ำนคิดว่ำกำรท ำกำรตลำดของบริษัทเป็นอย่ำงไร 
  - กำรตลำดอำจจะยังไม่มำกพอ เพรำะตอนนี้สินค้ำประเภทเครื่องส ำอำงที่ขำยทำง
ออนไลน์มีจ ำนวนมำก กำรตลำดจึงจ ำเป็นต้องมีฐำนที่แข็งแรงกว่ำนี้ 
 3. ท่ำนคิดว่ำโปรโมชั่นของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - โปรโมชั่นส ำหรับตัวแทน มคีวำมเห็นว่ำจัดอยู่ในขั้นที่ดี ดึดดูดควำมสนใจได้ดี และ
สำมำรถเพ่ิมยอกขำยได้เป็น 2 เท่ำ 
 4. ท่ำนคิดว่ำตั้งแต่จัดโปรโมชั่นมำ มีโปรโมชั่นใดที่สร้ำงยอดขำยได้เพ่ิมขึ้น 
  - โปรโมชั่นแหวนทอง 1 วง ต่อกำรสะสมยอดขำย 50 ตลับภำยใน 2 เดือน 
 5. บริษัทอยำกให้ท่ำนเสนอโปรโมชั่นมำสัก 1 รำยกำร เพื่อกระตุ้นกำรซื้อขำย 
  - อยำกจะเสนอให้มีโปรโมชั่นในทุกๆเทศกำล เช่น ปีใหม่ วำเลนไทน์ วันแม่  
สงกรำนต์ เป็นต้น 
 6. ท่ำนคิดว่ำบริษัทดูแลตัวแทนเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - มีควำมคิดเห็นว่ำกำรดูแลยังไม่ทั่วถึงเท่ำท่ีควร ควรมีกำรจัดสัมมนำเพื่อรวมตัวของ
ตัวแทน 2 เดือนครั้ง เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในบริษัท 
 7. อื่นๆ ท่ำนมีอะไรต้องกำรแนะน ำบริษัทหรือไม่ 
  - อยำกให้บริษัทออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เช่น แป้งฝุ่น แป้งผสมรองพ้ืน เพ่ือเป็น
ตัวเลือกของลูกค้ำ 
 
 (ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่ 1 จำกผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แป้ง D2N)  
 1. ท่ำนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N 
  - รู้สึกว่ำเมื่อใช้แล้วหน้ำเนียนดี คุมมันดี อยู่ได้ทั้งวัน 
 2. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรปกปิดของผลิตภัณฑ์ 
  - ปกปิดได้ดี สำมำรถทำครีมแล้วลงแป้งได้เลย 
 3. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ท ำมำจำกทำนำคำและข้ำว 
  - พอจะทรำบบ้ำงจำกโฆษณำทำงเฟสบุ๊ค 
 4. ท่ำนสังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของผิวไหม จำกคุณสมบัติของทำนำคำและข้ำว 
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  - สังเกตเห็นว่ำบำงครั้งเวลำมีรอบเดือนจะมีสิวอักเสบขึ้น และพยำยำมทำแป้งทับ
เพ่ือกลบสิว ปรำกฏว่ำ จำกสิวที่อักเสบ มีอำกำรบวมลดลง เลยเข้ำใจว่ำสรรพคุณช่วยเรื่องผิวอักเสบ
ได้จำกส่วนประกอบจำกผงข้ำว 
 5. เมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ในเวลำเช้ำ แล้วระหว่ำงวันท่ำนต้องเติมแป้ง
อีกหรือไม่ ถ้ำเติม เติมก่ีรอบ 
  - เมื่อแต่งหน้ำตอนเช้ำแล้วไม่ได้เติมแป้งเลยในระหว่ำงวัน ใช้แค่กระดำษทิชชู่ซับ
น้ ำมัน ซับเหงื่อออก 
 6. คิดว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N สำมำรถควบคุมควำมมันได้ดีหรือไม่ 
  - จำกกำรที่ใช้แป้งมำตลอด 3 เดือน รู้สึกว่ำคุมมันดี ไม่มัน ไม่เยิ้ม 
 7. ท่ำนคิดอย่ำงไรเมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N แล้วไปเจออำกำศร้อน 
  - ประทับใจมำก เพรำะว่ำไม่เยิ้มแค่ซับเหงื่ออกโดยปกติก็พอแล้ว ไม่ต้องทำซ้ ำ 
 8. ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไรกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ อยำกให้ปรับปรุงอะไรบ้ำง  
  - กล่องสวย แต่ตลับมันมีรอยร้ำวเล็กๆ ไม่มั่นใจว่ำท ำตกหรือเปล่ำและพบว่ำตับถำด
แป้งกับตัวตลับข้ำงในหมุนได้ คือมันไม่แน่นเท่ำท่ีควร กับ ถำดแป้งหลุดนะ 
 9. ท่ำนต้องกำรให้บริษัทเพ่ิมส่วนประกอบอะไรเพ่ิมเติมในตัวผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N หรือไม่ 
  - อยำกให้ใส่วันที่ผลิตให้ชัดเจนกว่ำนี้ เพรำะจำกกล่องที่ได้ไป ตัวหนังสือค่อนข้ำง
ขำกเกี่ยวกับวันที่ผลิต และวันหมดอำยุ 
 10. ท่ำนเคยซื้อผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ตอนโปรโมชั่นหรือไม่ ถ้ำใช่ ท่ำนมีคิดเห็นว่ำอย่ำงไร
กับโปรโมชั่นในเวลำนั้น  
  - ซื้อตอนรำคำปกติ 
 
 (ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่ 2 จำกผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แป้ง D2N) 
 1. ท่ำนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N 
  - เมื่อทำแป้งแล้วมีควำมรู้สึกว่ำท ำให้หน้ำดูเปล่งปลังไม่โทรม ปกปิดรอยแผลเป็น
จำกสิวได้ 
 2. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรปกปิดของผลิตภัณฑ์ 
  - มีควำมคิดเห็นว่ำอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เหมำะสมกับรำคำ และยังมีควำมปกปิดแม้จะท ำ
มำจำกธรรมชำติแบบธรรมชำติ 
 3. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ท ำมำจำกทำนำคำและข้ำว 
  - ทรำบ จึงเลือกใช้เพรำะเป็นคนที่ชอบอะไรที่ท ำมำจำกธรรมชำติ ดูปลอดภัยไม่มี
สำรเคมี 
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 4. ท่ำนสังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของผิวไหม จำกคุณสมบัติของทำนำคำและข้ำว 
  - ไม่ต่ำงจำกเดิมมำก แต่หน้ำไม่มัน ควบคุมควำมมันได้ดี 
 5. เมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ในเวลำเช้ำ แล้วระหว่ำงวันท่ำนต้องเติมแป้ง
อีกหรือไม่ ถ้ำเติม เติมก่ีรอบ 
  - หลังจำกแต่งหน้ำในตอนเช้ำแล้วหลังจำกนั้นมีกำรเติมแป้ง 1 รอบหรือบำงวันก็ไม่
เติมอีกเลยเพรำะว่ำแป้งคุมมันได้ดี แค่ใช้กระดำษซับมันแป้งก็ยังอยู่ 
 6. คิดว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N สำมำรถควบคุมควำมมันได้ดีหรือไม่ 
  - มีควำมคิดเห็นว่ำสำมำรถคุมมันได้ดี 
 7. ท่ำนคิดอย่ำงไรเมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N แล้วไปเจออำกำศร้อน 
  - เคยเจอกำกำศร้อนเหงื่ออกโดนปกติ แต่ไม่เป็นรอยครำบแป้งถือว่ำพอใจในจุดนี้ 
 8. ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไรกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ อยำกให้ปรับปรุงอะไรบ้ำง  
  - ลำยของกล่องดูสวยดี ดูเข้ำกับคอนเซ็ปธรรมชำติ แต่ตลับมีควำมบำงนิดหน่อย
และเป็นรอยขีดข่วนง่ำย 
 9. ท่ำนต้องกำรให้บริษัทเพ่ิมส่วนประกอบอะไรเพ่ิมเติมในตัวผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N หรือไม่ 
  - อยำกให้แป้งมีควำมหอมเพ่ิมข้ึน เพรำะที่เป็นอยู่เป็นธรรมชำติเกินไปในเรื่องของ
ควำมหอม แต่ก็ไม่อยำกให้มีสำรที่อันตรำยต่อผิวรุนแรง 
 10. ท่ำนเคยซื้อผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ตอนโปรโมชั่นหรือไม่ ถ้ำใช่ ท่ำนมีคิดเห็นว่ำอย่ำงไร
กับโปรโมชั่นในเวลำนั้น  
  - ไม่เคย 
 
 (ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่ 3 จำกผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แป้ง D2N)  
 1. ท่ำนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N 
  - เมื่อใช้แป้งแล้วมีควำมรู้สึกว่ำคุณภำพของแป้งบำงเบำ ไม่รู้สึกเหนอะหนะผิวหน้ำ  
 2. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรปกปิดของผลิตภัณฑ์ 
  - กำรปกปิดไม่มำกนัก ต้องใช้รองพ้ืนก่อน คิดว่ำเหมำะกับกำรใช้ในระหว่ำงวัน
มำกกว่ำ 
 3. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ท ำมำจำกทำนำคำและข้ำว 
  - ทรำบค่ะ เพรำะมีส่วนประกอบอยู่ด้ำนข้ำงกล่องอย่ำงชัดเจน 
 4. ท่ำนสังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของผิวไหม จำกคุณสมบัติของทำนำคำและข้ำว 
  - มีควำมรู้สึกว่ำหน้ำเนียนใสขึ้น ไม่กลัวที่จะทำแป้งตอนมีสิวเพรำะรู้สึกว่ำแป้งไม่ได้
ท ำให้ผิวอุดตัน 
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 5. เมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ในเวลำเช้ำ แล้วระหว่ำงวันท่ำนต้องเติมแป้ง
อีกหรือไม่ ถ้ำเติม เติมก่ีรอบ 
  - ต้องเติมซ้ ำประมำณ 2 เวลำ 
 6. คิดว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N สำมำรถควบคุมควำมมันได้ดีหรือไม่ 
  - น่ำจะข้ึนอยู่กับสภำพผิวของแต่ละคนมำกกว่ำ ปกติเป็นคนผิวผสมถึงผิวแห้ง เลย
ไม่สำมำรถทรำบได้ 
 7. ท่ำนคิดอย่ำงไรเมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N แล้วไปเจออำกำศร้อน 
  - ข้อดีของแป้งคือไม่ไหลย้อนมำรวมกัน หรือเกำะเป็นก้อน แป้งมีคุณสมบัติคล้ำย
แป้งฝุ่นเพียงแค่มำในรูปอัดแข็งเลยรู้สึกบำงเบำ  
 8. ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไรกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ อยำกให้ปรับปรุงอะไรบ้ำง  
  - บรรจุภัณฑ์เป็นตลับธรรมดำทั่วไปไม่แตกต่ำงหรือมีจุดเด่น 
 9. ท่ำนต้องกำรให้บริษัทเพ่ิมส่วนประกอบอะไรเพ่ิมเติมในตัวผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N หรือไม่ 
  - อยำกให้เพ่ิมส่วนผสมที่ให้มีส่วนของกำรปกปิดมำกข้ึน 
 10. ท่ำนเคยซื้อผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ตอนโปรโมชั่นหรือไม่ ถ้ำใช่ ท่ำนมีคิดเห็นว่ำอย่ำงไร
กับโปรโมชั่นในเวลำนั้น  
  - ซื้อตอนรำคำปกติ ไม่ได้ซื้อช่วงโปรโมชั่น 
 
 (ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่ 4 จำกผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แป้ง D2N)  
 1. ท่ำนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N 
  - ชอบเนื้อสัมผัส บำงเบำแต่ปกปิด ที่ส ำคัญไม่อุดตัน ไม่ก่อให้เกิดสิว  
 2. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรปกปิดของผลิตภัณฑ์ 
  - ปกปิดดีเยี่ยม ไม่จ ำเป็นต้องใช้รองพ้ืน  
 3. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ท ำมำจำกทำนำคำและข้ำว 
  - รู้ เพรำะส่วนผสมบอกไว้ข้ำงกล่อง 
 4. ท่ำนสังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของผิวไหม จำกคุณสมบัติของทำนำคำและข้ำว 
  - ผิวดูเรียบเนียนขึ้น 
 5. เมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ในเวลำเช้ำ แล้วระหว่ำงวันท่ำนต้องเติมแป้ง
อีกหรือไม่ ถ้ำเติม เติมก่ีรอบ 
  - ไม่เติม แค่ซับหน้ำเอำควำมมันส่วนเกินออก หน้ำยังคงควำมผ่อง 
 6. คิดว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N สำมำรถควบคุมควำมมันได้ดีหรือไม่ 
  - คุมมันดีมำก ระหว่ำงวันซับแค่ตรงช่วงจมูก 
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 7. ท่ำนคิดอย่ำงไรเมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N แล้วไปเจออำกำศร้อน 
  - รู้สึกหน้ำไม่ละลำยมันเยิ้ม เลยอยำกให้แตกไลน์  Product ท ำแป้งฝุ่น 
translucentแบบบำงเบำเช่นนี้ไปอีก  
 8. ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไรกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ อยำกให้ปรับปรุงอะไรบ้ำง  
  - แพ็คเกจจิ้งดูสวยดีแล้วแต่อยำกให้ข้ำงในกล่องมีแถมรีฟิลด้วย อำจจะเป็นกล่องอีก
แบบที่ส ำหรับแถมรีฟิล เพ่ือเป็นอีกทำงในกำรท ำโปรโมชั่น 
 9. ท่ำนต้องกำรให้บริษัทเพ่ิมส่วนประกอบอะไรเพ่ิมเติมในตัวผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N หรือไม่ 
  - อยำกให้เพ่ิมสำรกันแดด แม้ว่ำสรรพคุณของผงทำนำคำจะช่วยป้องกันแดดได้ แต่
แดดที่ประเทศไทยแรงมำก เลยอยำกให้เพ่ิมเติมลงไป 
 10. ท่ำนเคยซื้อผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ตอนโปรโมชั่นหรือไม่ ถ้ำใช่ ท่ำนมีคิดเห็นว่ำอย่ำงไร
กับโปรโมชั่นในเวลำนั้น  
  - ซื้อตอนโปร รู้สึกคุ้มมำก เพรำะรำคำคุ้มเมื่อเทียบกับคุณภำพของแป้ง อยำกให้มี
โปรโมชั่นมำเรื่อย 
 
2.6  ผลการวิจัย 
 จำกกำรสัมภำษณ์ตัวแทน 4 คน เพศหญิงทั้งหมด อำยุ 23-30 ปี พบว่ำ อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่ำ
พอใจกับระบบและนโยบำยที่บริษัทจัดตั้งขึ้นมำ แต่อำจมีบำงอย่ำงที่ต้องกำรให้พัฒนำ เช่น กำรท ำ
กำรประชำสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะอยำกให้ทำงบริษัทท ำกำรตลำดเพ่ิมขึ้น เพื่อให้แป้งเป็นที่รู้จักของ
ตลำด ส ำหรับกำรดูแลตัวแทนจ ำหน่ำยของผู้ผลิตถือว่ำดีมำก ผู้บริหำรใส่ใจและเห็นควำมส ำคัญของ
ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย มีควำมใกล้ชิดกับตัวแทนจัดจ ำหน่ำย ท ำให้ตัวแทนจัด
จ ำหน่ำยรู้สึกไว้วำงใจในแบรนด์ 
 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ใช้จริง 4 คน เพศหญิงทั้งหมด อำยุ 22-28 ปี พบว่ำ ควำมพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมำก สรรพคุณของแป้งพัฟตรงตำมที่โฆษณำไว้ เกิดกำรซื้อซ้ ำกลับมำใช้อีก 
เนื่องจำกพึงพอใจในคุณภำพและรำคำ  
 



 บทที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ 

 
3.1  การวิเคราะห์ภาพรวมตลาด  
 การผลิตเครื่องสําอางเป็นสาขาธุรกิจที่ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ธุรกิจโดดเด่นที่น่าสนใจ
ลงทุน ประจําปี 2560 จากการ วิเคราะห์ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เนื่องจากว่าปัจจุบันมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทําให้เกิดการรับรู้และ
ลอกเลียนแบบในเรื่องของสุขภาพและความสวยงามของผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย จึงทําให้ธุรกิจมีการ
เติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังในช่วงที่ผ่านมายัง พบว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าประเภท
เครื่องสําอางไปยังกลุ่ม ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
เช่นกัน เนื่องจากเครื่องสําอางแบรนด์ไทยได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ จึงถือเป็น
อีกหนึ่งช่องทาง ที่ทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถทําการตลาดและเป็นศูนย์กลางในการกระจาย
สินค้าไปยังกลุ่มประเทศ CLMV 
 จากสถิติการขอจดแจ้งผลิตเครื่องสําอางจากกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2554 - 2560 
พบว่า มีสถิติที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจํานวนคําขอการจดแจ้งผลิตและอนุมัติให้ผลิตเครื่องสําอาง 
โดยในปี 2560 มีผู้มาขอจดแจ้งผลิตเครื่องสําอาง จํานวน 13,907 ราย เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น
ร้อยละ 32 ในขณะที่อนุมัติให้ผลิตเครื่องสําอางในปี 2560 มีจํานวน 8,045 ราย เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 
2559 คิดเป็นร้อยละ 38 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเครื่องสําอางใน
ท้องตลาดที่ยังขยายตัวได้ดี ทั้งนี้ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ธุรกิจมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี 
เพราะผู้คนในยุคปัจจุบันทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวต่างให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 
ความงาม และผิวพรรณ รวมทั้งการดูแลตัวเองมากข้ึนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ความงามในท้องตลาดไม่ว่า
จะผลิตภายในประเทศหรือนําเข้าจากต่างประเทศ  มียอดขายดี และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ 
 เมื่อพิจารณาการลงทุนตามสัญชาติของธุรกิจผลิตเครื่องสําอาง ณ 31 มีนาคม 2560 พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของคนไทย มูลค่า 7,659 ล้านบาท คิดเป็น 71.01% สําหรับสัญชาติอ่ืนที่
ลงทุนในธุรกิจนี้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น มูลค่า 2,354 ล้านบาท คิดเป็น 21.8296 รองลงมา
คือ หมู่เกาะเวอร์จิน (อังกฤษ) มูลค่า 469 ล้านบาท คิดเป็น 4.356 และเยอรมัน มูลค่า 114 ล้านบาท 
คิดเป็น 1.0696 ตามลําดับ ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ระบุว่าประเทศไทย
มีส่วนแบ่งการตลาดเครื่องสําอางในภูมิภาคอาเซียนสูงเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 40 ประกอบกับ
ประเทศไทยมีศักยภาพด้านวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ จึงดึงดูด นักลงทุนต่างชาติ 
 แนวโน้มของการผลิตเครื่องสําอาง พบว่า ผู้ผลิตมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และใช้
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึนตามเทรนด์ของลูกค้าท่ีให้ความสําคัญ
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กับเรื่องดังกล่าว รวมถึงการทําตลาดเครื่องสําอางผ่านทางออนไลน์ โดยการฝากขายสินค้าในเว็บไซต์
ขายสินค้าชื่อดังทั้งหลาย ซึ่งคาดว่าจะมีจํานวนเพิ่มข้ึนในอนาคต เนื่องจากไม่ต้องอาศัยเงินลงทุน
มากมายเหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) แต่ต้องคํานึงถึงคุณภาพของสินค้าท่ีมี
มาตรฐาน มีจุดเด่นที่แตกต่างจากเจ้าอ่ืนๆ ในท้องตลาด จึงจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและการ
ยอมรับจากลูกค้าได้ นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการโดยออกมาตรการต่างๆ 
เช่น  การให้สถาบันวิจัยนาโนเทค จัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตเครื่องสําอางครบวงจรเพื่อให้เป็น
แบบอย่างแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ได้เข้าไปเรียนรู้และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการ
ผลิตใหม่ๆ ให้เหมาะกับสินค้าของตนเอง การส่งเสริมการจัดตั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่ ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ําอย่างบูรณาการ รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา แก้ไข พ.ร.บ. เครื่องสําอางบางส่วนที่ยังเป็นอุปสรรคต่อผู้ผลิต ในขณะที่
ผู้ประกอบการเองต้อง พัฒนาสินค้าของตัวเองอย่างต่อเนื่องและให้ได้มาตรฐานสําคัญที่เก่ียวข้องกับ
การผลิตเครื่องสําอาง เช่น ASEAN GMP มาตรฐานฮาลาล EU Cosmetic Regulation และ Gulf 
standard ซึ่งการได้รับมาตรฐานเหล่านี้จะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของผู้ประกอบการมี
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผลดีต่อการทําการตลาดทั้งในประเทศและตลาดอาเซียนต่อไป 
 ทั้งนี้ ตามคํานิยามภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยแผนการปรับกฎระเบียบเครื่องสําอางให้สอดคล้อง
กันในกลุ่ม ประเทศสมาชิกอาเซียน (Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic 
Regulatory Scheme) ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง หมายถึง วัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้หรือสัมผัสกับส่วน
ภายนอกของร่างกายมนุษย์ เช่น ผิวหนังชั้นนอก ระบบเส้นผมและขน เล็บ ริมฝีปาก อวัยวะเพศ
ภายนอก รวมถึงฟัน เยื่อบุในซ่องปาก ทั้งนี้เพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ นั้นให้อยู่ในสภาพดี (พงษ์ประพันธ์ สุสัณฐิต
พงษ์, 2552) โดยสินค้าในหมวดเครื่องสําอาง เครื่องหอม และสบู่ ประกอบด้วย (1) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้
บํารุงผิวพรรณ (Skin Care) (2) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กับผม (Hair Care) (3) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเสริมความ
งามหรือแต่งหน้า (Make-Up) (4) หัวน้ําหอมและน้ําหอม (Perfumes) (5) สิ่งปรุงแต่งใช้ โกนหนวด
อาบน้ําดับกลิ่นกาย (Toiletries Cosmetics) และ (6) สิ่งปรุงแต่งเพ่ืออนามัยในช่องปากและฟัน 
(Oral Cosmetics) 
 ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับสุขภาพตามวิถีธรรมชาติและบําบัดอาการ
ต่างๆ ด้วยพืชพรรณสมุนไพรทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี มีการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี แนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสําอางจากธรรมชาติ 
และผลิตภัณฑ์เวชสําอางธรรมชาติ ดังนั้นอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง (Cosmetics Industry) จึงเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตและ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการประมาณการมูลค่า
ตลาดเครื่องสําอางโลก ระหว่างปี 2556-2560 RNCOS Business Consultancy Services พบว่า 
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มูลค่าตลาดเครื่องสําอางโลกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีมูลค่าประมาณ 255 
ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าในปี 2560 มูลค่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 292 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยระหว่างปี 2555-2560 คิดเป็นร้อยละ 4.6 
 เมื่อพิจารณา ประเทศในกลุ่ม CLMV ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับไทยโดยตรง ทําให้มีข้อได้เปรียบใน
การขนส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว และหลากหลายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ซึ่งทั้งตลาด
กัมพูชา พม่า และลาว มีมูลค่าตลาดความงามรวมกันประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยในส่วนของตลาด
กัมพูชาอยู่ที่ 826 ล้านบาท ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ชอบสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม, ผลิตภัณฑ์
ดูแลช่องปาก และเครื่องสําอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า ครีมกันแดด และโลชั่น ที่เรียกว่า
ซื้อง่ายขายคล่องมากจริงๆ ถ้าผู้ประกอบการสนใจลุยตลาดกัมพูชา รับรองว่าอนาคตรุ่งแน่นอน  
 ในขณะที่ประเทศพม่านับตั้งแต่เปิดประเทศเป็นต้นมา ก็เป็นประเทศเนื้อหอม ชาวต่างชาติ
แห่เข้าไปลงทุน จึงเป็นขาขึ้นของเศรษฐกิจพม่า ผู้คนจึงมีกําลังซื้อสินค้ามากขึ้น ส่งผลให้ตลาดพม่ามี
มูลค่าสูงอันดับ 5 ของอาเซียน โดยเครื่องสําอางเป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สร้างรายได้
เข้าประเทศไทยถึง 1,100 ล้านบาทในปี 2559 และจากช่วงต้นปี 60 – เดือนเมษายน มียอดเงิน
สะพัดแล้วกว่า 342 ล้านบาท  
 ด้านสถานการณ์ตลาดลาว อย่างที่นําเสนอใน Cosmetic in Laos ว่าด้วยความเป็นบ้านพ่ี
เมืองน้องกันมานาน มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันมากท่ีสุด สามารถสื่อสารกันได้ง่ายโดยไม่ต้องฝึกเรียน
ภาษาใหม่ และถึงแม้ตลาดลาวจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่เศรษฐกิจกําลังเติบโตเร็วเช่นเดียวกับพม่า 
ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตลาดลาวเหมาะเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ประกอบการในตลาดเครื่องสําอาง
ต่างประเทศ 
 
3.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกธุรกิจ (SWOT) 
 
ตารางที่ 3.1 : การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ 
 

จุดแข็ง (STRENGTH) จุดอ่อน (WEAKNESS) 

1. เป็นผลิตภัณฑ์ผงทานาคามีสาร OPC และ  
Curcuminoid ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ 
ทําให้ผงทานาคามีคุณสมบัติในการต่อต้านการ
เสื่อมสภาพของเซลล์ผิว ลดฝ้าและจุดด่างดําบน
ใบหน้า  

1. ไม่มีโรงงานผลิตของตัวเอง หากในอนาคต 
ต้นทุนวัตถุดิบเปลี่ยนสูงขึ้น จะส่งผลต่อต้นทุน
สินค้า และกําไรของบริษัทได้ 

 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) : การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ 
 

จุดแข็ง (STRENGTH) จุดอ่อน (WEAKNESS) 

2. แป้งพัพทานาคา D2N มีสูตรตํารับที่มีคุณภาพ  
และเป็นสูตรตํารับที่ไม่เหมือนใคร 
3. สกัดจากผงทานาคาโดยใช้เทคโนโลยีนาโนมา 
ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของสาร
สกัดธรรมชาติให้สามารถบํารุงผิวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. เน้นการใช้สารสกัดจากผงทานาคาใน 
คุณภาพพรีเมี่ยม ซึ่งมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับ
สมุนไพรนําเข้าอ่ืนๆ ทําให้มีต้นทุนวัตถุดิบต่ํา 
สามารถตั้งราคาเพ่ือแข่งขันได้ 
5. มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม น่าใช้  
ผสานความทันสมัย 
6. มีการให้คําแนะนาก่อนการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

2. การเป็นบริษัทและแบรนด์ใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาใน 
ตลาดธุรกิจเครื่องสําอางประเภทแป้งเป็น
จุดอ่อนที่สําคัญต่อการรับรู้แบรนด์และความ
น่าเชื่อถือของผู้บริโภค 
3. ผู้บริโภคมีความอ่อนไหวด้านคุณภาพและ 
ความปลอดภัย หากยังเป็นแบรนด์ที่ไม่มีชื่อเสียง
หรือได้รับการการันตีจากสถาบันวิจัยต่างๆ ก็จะ
ไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ดังนั้นชื่อเสียง
และตราสินค้าจึงเป็นสิ่งําคัญ 
4. ปัญหาด้านเงินทุน เนื่องจากเป็นบริษัทที่เพ่ิง 
เริ่มดําเนินการ มีขนาดเล็ก มีข้อจากัดด้าน
เงินทุน  
5. พันธมิตรด้านช่องทางการจัดจาหน่าย  
เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่เพ่ิงเริ่มต้น ยังไม่เป็นที่
รู้จักของผู้บริโภค จึงส่งผลต่ออานาจการต่อรอง
กับเจ้าของช่องทางการขายที่ได้รับความนิยม 

โอกาส (OPPORTUNITY) อุปสรรค (THREAT) 

1. มูลค่าตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
จากข้อมูลศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ระบุว่า ธุรกิจด้าน
สุขภาพความงามเป็นธุรกิจดาวรุ่งยอดนิยม
ต่อเนื่อง 
2. การเปิด AEC ทําให้ตลาดกว้างขึ้น มีการขยาย 
ฐานธุรกิจด้านความงามออกไปประเทศเพื่อนบ้าน
กันมากขึ้น 

1. จํานวนผู้เล่นในตลาด  การแข่งขันท่ีสูง จึงทํา 
ให้มีคู่แข่งทางธุรกิจเกิดขึ้นมากมายในเวลา
อันรวดเร็ว 
2. มาตรการ กฎหมาย เกี่ยวกับ อ.ย. สินค้า 
สุขภาพความงามส่วนมากจําเป็นต้องมีการจดแจ้ง 
อย. เพราะเป็นสินค้าท่ีต้องนําเข้าสู่ร่างกายด้วย
การกิน และเครื่องสําอางที่สัมผัสกับผิวโดยตรง 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) : การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ 
 

โอกาส (OPPORTUNITY) อุปสรรค (THREAT) 

3. ความทันสมัยทางด้านการตลาดออนไลน์  
เพราะปัจจุบันมีโซเชียลมีเดีย ที่สามารถส่งข้อมูล
ข่าวสารถึงลูกค้าและผู้บริโภคได้โดยตรงและเป็น
จํานวนมาก และไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนอดีต 
4. นวัตกรรม งานวิจัย ที่รัฐให้การสนับสนุน  
เนื่องจากธุรกิจสุขภาพความงาม มีสมุนไพรเป็น
ส่วนประกอบหลัก และส่วนประกอบสําคัญของ
ธุรกิจนี้ที่รัฐต้องการส่งเสริมอยู่แล้ว 
5. ระบบการขนส่ง Logistic ที่มีให้เลือก ระบบ 
ขนส่ง Logistic ปัจจุบันนี้ มีความทันสมัย และมี
ระยะเวลาการขนส่งที่เร็วขึ้น 
6. ความต้องการของสินค้าสุขภาพความงามไทย 
ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งสินค้าไทยเป็นที่ต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ เพราะมีจุดขายตรงวัตถุดิบ
และส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติ และมีงานวิจัย
รองรับ ที่เป็นตัวยืนยันความปลอดภัย 

3. สารปลอมปนที่มีบางกลุ่มใส่เข้าไป ทําให้ 
ภาพลักษณ์ตลาดไม่ดี ทําให้ผู้ประกอบการต้องเร่ง
สร้างความน่าเชื่อถือ กับผู้บริโภคอย่างเร่งด่วน 
4. ต้นทุนด้านการตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้น  
ผู้ประกอบการการเองจําเป็นต้องหาช่องทางการ
จัดจําหน่ายช่องทางอ่ืนเพ่ิมข้ึน เช่น ออกบูธ  ออก
งานแสดงสินค้า ให้มากข้ึน และต้องจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์มีปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ ทําให้มีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่สูงขึ้น 

 
3.3  การวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจ (TOWS Matrix) 

TOWS Analysis เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยของเครื่องมือทางธุรกิจด้วยเครื่องมือ SWOT 
Analysis สําหรับการเตรียมการที่จะวิเคราะห์ความแตกต่างกันของ จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค ด้วยการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก (อุปสรรคและโอกาส)  และสภาพแวดล้อม
ภายใน (จุดอ่อนและจุดแข็ง) โดยสามารถใช้เทคนิคเหล่านี้วิเคราะห์ทีมงาน กลยุทธ์ขององค์กร 
หน่วยงาน  รวมทั้งสามารถใช้วิเคราะห์กระบวนการทํางาน  การส่งเสริมการตลาด เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน โดยในการจัดทําแผนธุรกิจ แป้งพัพทานาคา D2N สามารถวิเคราะห์ TOWS 
Analysis เพ่ือกําหนดกลยุทธ์และเพ่ือสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้ดังนี้ 

3.4.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
 จากความต้องการของสินค้าสุขภาพความงามไทยในตลาดต่างประเทศ ซึ่งสินค้าไทยเป็นที่
ต้องการของตลาดต่างประเทศ เพราะมีจุดขายตรงวัตถุดิบและส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติ และมี
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งานวิจัยรองรับ ที่เป็นตัวยืนยันความปลอดภัย ซึ่งแป้งพัพทานาคา D2N มีสูตรตํารับที่มีคุณภาพ และ
เป็นสูตรตํารับที่ไม่เหมือนใคร และเป็นผลิตภัณฑ์ผงทานาคามีสาร OPC และ Curcuminoid ซึ่งเป็น
สารต่อต้านอนุมูลอิสระ ทําให้ผงทานาคามีคุณสมบัติในการต่อต้านการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิว ลดฝ้า
และจุดด่างดําบนใบหน้า จึงเป็นกลยุทธ์สําคัญที่ทําให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

3.4.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
 เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจสุขภาพความงามเป็นธุรกิจที่มีผู้เข้ามาลงทุนเป็นจํานวนมาก และส่วน
หนึ่งมีการใช้สารปลอมปนอยู่ในเครื่องสําอางและอาหารเสริม หรือปลอมเลข อย. ซึ่งทําลายความ
น่าเชื่อถือของตลาดสุขภาพความงามเป็นอย่างมา การปลอมเลข อย.เพ่ือหลอกขายให้กับผู้บริโภคทํา
ให้เกิดผลเสีย ทําให้ผู้ประกอบการต้องเร่งสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้บริโภคอย่างเร่งด่วน ซึ่งแป้งพัพทา
นาคา D2N นั้นเป็นสกัดจากผงทานาคา มีการผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ และใช้เทคโนโลยีนาโน
มาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของสารสกัดธรรมชาติให้สามารถบํารุงผิวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ผู้บริโภค 
 3.4.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)  
 ถึงแม้ว่าแป้งพัพทานาคา D2N จะเป็นบริษัทและแบรนด์ใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาในตลาดธุรกิจ
เครื่องสําอางประเภทแป้งเป็นจุดอ่อนที่สําคัญต่อการรับรู้แบรนด์และความน่าเชื่อถือของผู้บริโภค แต่
จากความทันสมัยทางด้านการตลาดออนไลน์ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น 
ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน ทําให้สามารถสื่อสารให้ผู้บริโภครับทราบและสร้างความน่าเชื่อถือให้
เกิดข้ึนแก่ตราสินค้าได้   

3.4.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
 เนื่องจากแป้งพัพทานาคา D2N ไม่มีโรงงานผลิตของตัวเอง หากในอนาคตต้นทุนวัตถุดิบ
เปลี่ยนสูงขึ้น จะส่งผลต่อต้นทุนสินค้า และกําไรของบริษัทได้ ผู้ประกอบการการเองจําเป็นต้องหา
ช่องทางการจัดจําหน่ายช่องทางอ่ืนเพ่ิมข้ึน เช่น ออกบูธ ออกงานแสดงสินค้าให้มากข้ึน และอย่าทํา
การตลาดเพียงแค่ช่องทางเดียว เพราะตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปซึ่งผู้ประกอบการต้อง
ตามลูกค้าให้ทัน 



บทที่ 4 
โมเดลในการด าเนินธุรกิจ 

 
 Business Model Canvas เป็นแนวคิดท่ีพัฒนารูปแบบโดย Alex Osterwalder ที่มี
เครื่องมือในการท าธุรกิจท าให้เรามองธุรกิจของตนเองได้อย่างชัดเจน และท าให้บุคลากรมีการรับรู้
รูปแบบและปัญหาของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะน าไปสู่ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและ
ระดมความคิด สามารถมองเห็นจุดเด่นจุดด้อยของของธุรกิจได้ดีโดยผ่านโมเดลนี้ ซึ่งมีส่วนประกอบ
ดังต่อไปนี้ 

 
4.1  Customer Segment (กลุ่มลูกค้า) 
 เลือกจากกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเป้าหมาย โดยมีการแบ่งตามสัญชาติ อายุและกลุ่มลูกค้าท่ีให้
ความส าคัญกับสารสกัดจากธรรมชาติ   
  คนลาว คนไทย คนกัมพูชา 
  เพศหญิง อายุ 18-30  
  ผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพและชอบสารสกัดจากธรรมชาติ เพราะแป้งพัฟ D2N ท ามาจากผง
ทานาคาและผงข้าวเป็นส่วนประกอบหลัก 
   
4.2  Value Proposition (คุณค่าสินค้าหรือบริการ) 
 คุณค่าของผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N มองเห็นถึงคุณประโยชน์ของสารสกัดจากธรรมชาติจึงได้
คิดค้นส่วนประกอบของวัตถุดิบหลัก คือ  

- ผงข้าวของไทย ผลิตจากจมูกข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรกรรมธรรมชาติ มี 
กลิ่นหอมตามธรรมชาติของข้าวหอมมะลิ มีคุณสมบัติลดสิวฝ้า ท าให้ผิวหน้าเย็นและช่วยกระชับ
ผิวหน้า ดีส าหรับทุกสภาพผิว ท าให้ผิวนุ่มเนียนสะอาด 

- ผงทานาคามีคุณสมบัติในการต่อต้านการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิว ลดฝ้าและจุด 
ด่างด าบนใบหน้า ช่วยป้องกันการเกิดสิว ช่วยลดผดผื่นคัน และช่วยป้องกันผิวจากรังสียูวี ท าให้
ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อส่วนประกอบทั้ง 2 ตัวมาอยู่รวมกันและอัดแข็งเป็น
แป้งพัฟทาใบหน้าจึงท าให้หน้ามีความกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติและได้รับความชุ่มชื้น สารกันแดด
จากธรรมชาติ 

- ผสมรองพ้ืนปริมาณน้อยเพื่อให้เกิดความปกปิดและสะดวกต่อการใช้โดนไม่ต้อง 
ทารองพ้ืนก่อน สามารถใช้แป้งหลังการทาครีมบ ารุงหน้าได้ในทันที  
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  มี 2 เฉดสีให้เลือก คือ  เบอร์1 โทนเหลือง ส าหรับผิวคนเอเชีย เมื่อใช้แล้วดูเป็น
ธรรมชาติกลมกลืนไปกับผิวบนใบหน้า  เบอร์ 2 โทนชมพู ส าหรับผิวยุโรป เช่น ขาวสว่างมากๆ 
 
4.3  Channels (ช่องทางการเข้าถึง) 
 ช่องทางการติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N มี 3 ช่องทาง ดังนี้ 
  1. เฟสบุคเพจ มี 3 เพจ 3 ภาษา 
  2. อินสตาแกรม D2N 
  3. ไลน์แอด (Line@) 
 
4.4  Customer relationships (ความสัมพันธ์กับลูกค้า) 
 1. มีระบบตัวแทนที่เริ่มจากการเป็นลูกค้า ใช้ดีและอยากน าไปขาย ส าหรับระบบตัวแทนเรา
มีการจัดกิจกรรมอบรมการขาย ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงหากใครท ายอดได้มีของรางวัล
และพาไปเที่ยว Meet and Great 
 2. ลูกค้าท่ัวไป มีการสอบถามทางช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา มีการส่งข่าวโปรโมชั่นการขาย
ตลอดเวลา และแม่บทความให้ความรู้ทางช่องทางการเข้าถึง 3 ทาง FB, IG, Line@  
 
4.5  Key Resources (ทรัพยากรหลัก) 
 1. ทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการด าเนินงานทางธุรกิจจ าเป็นต้องประกอบด้วยทรัพยากร
บุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน ทั้งในเรื่องการจัดการ การบริหาร และการจัดจ าหน่าย 
 2. ทรัพยากรที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ คือ ผงข้าว และ ผงทานาคาเป็นหลัก 
 
4.6  Key Activities (กิจกรรมหลัก) 
 1. การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ในช่องทางออนไลน์ที่ทางบริษัทได้เตรียมไว้ โดยผ่าน
ระบบตัวแทนจัดจ าหน่ายที่สมัครกับบริษัทเรา 
 2. การท าบทความให้ความรู้ นอกจากการจัดจ าหน่ายแล้ว เรายังมีหน้าที่ในการให้ความรู้
ประกอบกับผลิตภัณฑ์ เพ่ือลูกค้าจะได้มีการรับรู้ว่าส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์มีความเป็น
ธรรมชาติและให้สรรพคุณอย่างมากมาย 
 3. การดูแลตัวแทนและลูกค้า เนื่องจากบริษัทเราเป็นระบบตัวแทนจ าหน่าย ดังนั้นทางบริษัท
มีกิจกรรมที่ต้องดูแลให้ความช่วยเหลือ อบรมตัวแทนจ าหน่ายเพื่อความมีประสิทธิภาพของการขาย 
 4. การจัดโปรโมชั่นเพ่ือสร้างความน่าสนใจให้ลูกค้าเกิดความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีราคา
ที่คุ้มค่าต่อการซื้อ 
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4.7  คู่ค้าหลัก (Key Partners) 
 1. โรงงานผลิตแป้งพัฟ D2N เป็นคู่ค้าหลักเพราะทางบริษัทได้ติดต่อและท าสัญญาไว้ที่โงงาน
ผลิตแป้งพัฟแห่งนี้เพียงที่เดียว รวมถึงสูตรที่ใช้ในการผลิตทางโรงงานได้ท าวิจัยเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ในผลิตภัณฑ์ 
 2. บริษัทที่สั่งซื้อของรางวัล เนื่องจากบริษัทเป็นระบบตัวแทน เราจึงต้องมีการจัดโปรโมชั่น
ให้แก่ตัวแทนเมื่อท ายอดขายได้ถึงในระดับที่ทางบริษัทได้ก าหนดไว้  
  
4.8  Cost structure (โครงสร้างต้นทุน) 
 โครงสร้างทางต้นทุนของบริษัท เป็นต้นทุนประเภทคงท่ี ได้แก่ 
  1. ค่าออกแบบโลโก้ และรวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 25,000 บาท 
  2. ค่าถ่ายแบบโฆษณาภาพนิ่งเพ่ือใช้เป็นกราฟฟิกทางออนไลน์  15,000 บาท 
  3. ค่าผลิตภัณฑ์ 5,000 ตลับ 200,000 บาท 
  4. ค่า Marketing เดือนละ 10,000 บาท (ส.ค. 61- ธ.ค. 61) 50,000 บาท  
  5. ค่าของรางวัล 30,000 บาท 
 
4.9  Revenue streams (รายได้หลัก) 
 รายได้หลักของบริษัท D2N มาจากการขายผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ 
 



บทที่ 5 
แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

 
5.1  แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจการบริหารจัดการองค์กร และทรัพยากรบุคคล 
 5.1.1 แนวคิดและทฤษฎี 

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในองค์กร ที่จะน าพาบริษัทให้ไปสู่ความส าเร็จได้ 
และบุคลากรในองค์กร มีหน้าที่ท างานเพ่ือสร้างความประทับใจให้เกิดกับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจและกลับมาใช้บริการที่ร้านอีก นอกจากนี้องค์กรเองยังต้องค านึงถึงบุคลากรในองค์กรด้วย
เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีสวัสดิการที่ดี และมีความสุขในการท างานต่อไป อนาคตการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนามนุษย์จากในสู่นอกและจากนอกสู่ในไปพร้อมๆ กัน 
บนความสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพ่ือให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ พร้อมที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการการท างาน 
โดยยึดหลัก “Take & Give” พร้อมเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับได้ตลอดเวลาเพราะโลกจากนี้ไปจะมีความผัน
ผวน ซับซ้อน หลากหลาย โยงใย ยากต่อการคาดเดาได้แม่นย า ดังนั้นมุมมองต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ จึงต้องปรับเปลี่ยนไปในลักษณะเชิงรุกท่ีมีความไวต่อการรับรู้พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการ
ติดตามและประเมินสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ 
เปรียบเสมือนการใช้ “กล้องขยายและกล้องส่องทางไกล” ที่มีประสิทธิภาพสูงควบคู่ไปพร้อมๆ กัน 
การมองจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือให้องค์การเติบโตบรรลุผลส าเร็จและอยู่รอดได้ตามที่ก าหนดไว้ไม่
สามารถจะด ารงอยู่ต่อไปได้ (เอกพิชญ์ ชินะข่าย, 2561) 
 5.1.2 การจัดการโครงสร้างองค์กร และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ทรัพยากรบุคคลของ ธุรกิจ D2N  ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าในการขับเคลื่อนบริษัทให้ด าเนินการ
อย่างราบรื่นและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นทางบริษัท D2N  จึงต้องท าการคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งงาน ก าหนดอัตรา
การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อให้บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจ มีแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท ซึ่งเป็นการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความม่ันคงให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัท D2N  มีการจัด
โครงสร้างองค์กร ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.1 : โครงสร้างองค์กรตามหน้าที่งาน (The Functional Structure)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 
 การที่จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของพนักงาน ให้สอดคล้องกับความสามารถของแต่ละคน ดังนั้นทางร้านจึง
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละต าแหน่งดังนี้ 
 1. ผู้จัดการทั่วไป 
  1) ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย วางแผนงาน และกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บริษัท
มีความได้เปรียบทางการแข่งขันและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 2) ติดตามดูแลผลงานของผู้จัดการแต่ละฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ คอยให้ค าแนะน าและ
ช่วยแก้ไขเม่ือเกิดปัญหา 
  3) คอยควบคุมให้ทุกฝ่ายท างานร่วมมือกันเป็นทีม 
 4) ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกฝ่าย ทั้ง
ผู้บริหาร พนักงาน ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและลูกค้า 
 2. ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและประสานงาน 
 1) บริหารดูแลการสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ด าเนินการอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 2) ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังและบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
 3) สรรหาทรัพยากรใหม่ๆ ที่ดีกว่าเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท 

ผู้จัดการทั่วไป 
(ผู้ถือหุ้นคนที่ 1) 

ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและประสานงาน 

(ผู้ถือหุ้นคนที่ 2) 

  

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย 

(ผู้ถือหุ้นคนที่ 3) 

 

พนักงานจัดส่ง พนักงานขาย 
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 4) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์และคู่ค้า มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และเติบโตไปด้วยกัน 
 3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย 
 1) วางแผนการตลาด ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการขาย และติดตาม
ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
 2) ท าการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและเทคนิคการขาย
แก่พนักงานขายหรือฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3) สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขายอย่างสม่ าเสมอ 
 4) พัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและอยู่ในใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เลือกใช้กลยุทธ์ 
ทางการตลาดให้เหมาะสม 
 5) ประเมินยอดขายและติดตามผลในแต่ละเดือน พร้อมทั้งจัดท าแผนแก้ไขและ
ป้องกันไว้ล่วงหน้า 
 4. พนักงานขาย 
 1) ดูแลรับผิดชอบในส่วนการดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
 2) รับผิดชอบการขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 3) ดูแลรับผิดชอบในส่วนหน้าร้านและการบริหารจัดเก็บสินค้า 
 5. พนักงานจัดส่ง 
  1) ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัท โดยต้องดูแลรับผิดชอบสินค้าระหว่างการจัดส่งให้อยู่ 
ในสภาพดีไม่เสียหาย จ านวนครบ และตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 5.1.3 เกณฑ์ในการรับบุคคลากร  
 จากแผนผังโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบข้างต้น ธุรกิจ D2N มีเกณฑ์ในการรับ
บุคลากร ในแต่ละต าแหน่งงานดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้จัดการทั่วไป  
  คุณสมบัติ 
  1) เป็นผู้น ามีความคิด วิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าคิดกล้าท ากล้าตัดสินใจ  
   2) เป็นคนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี รู้รายละเอียดงานทั้งหมด 
  3) เป็นคนมีทักษะการสื่อสารถ่ายทอดที่ดี 
  4) เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  5) เป็นคนใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
   6) มีจริยธรรม และความซื่อสัตย์ 
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 2. ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและประสานงาน  
  คุณสมบัติ 
  1) เป็นคนมีทักษะการเจรจาต่อรองและการสื่อสารที่ดี 
  2) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดหา และบริหารงานอย่างน้อย 3 ปี 
  3) มีความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ ท างานเป็นทีม 
  4) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
  5) ใฝ่หาความรู้แลพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  6) มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
 3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย 
  คุณสมบัติ 
  1) มีความรู้ความเข้าใจตลาด สามารถวิเคราะห์และประเมินสภาพตลาด เพ่ือวางกล
ยุทธ์และแผนด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขาย ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
  3) มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี รับฟังลูกค้า 
  4) มีทัศนคติท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ๆ ทางการตลาดได้ 
  5) มีความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ อดทน และมนุษยสัมพันธ์ดี 
  6) มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
 4. พนักงานขาย  
  คุณสมบัติ 
  1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดีม่ันใจในตนเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีไหวพริบ 
  2) มีทัศนคติท่ีดีต่องานบริการและงานขาย 
  3) มีความสามารถในการสนทนา ใช้ค าถามและค าตอบอย่างสุภาพต่อลูกค้า 
  4) มีความตรงต่อเวลา รับผิดชอบ และชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
  5) มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
 5. พนักงานจัดส่ง 
  คุณสมบัติ 
  1) ขับรถยนต์ได้และมีใบขับข่ี 
  2) มีความตรงต่อเวลา รับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี 
  3) มีความอดทน แข็งแรง 
  4) มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
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 5.1.4 เกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร 
 บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของธุรกิจ D2N เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถและมี 
คุณสมบัติที่เหมาะสมของแต่ละต าแหน่งงาน ทางธุรกิจ D2N จึงให้ความส าคัญกับการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร โดยในการสรรหาพนักงาน เจ้าของกิจการจะเป็นผู้สรรหาพนักงานด้วยตนเอง โดย
ทางธุรกิจ D2N จะมีการประกาศรับสมัครพนักงานทางสื่อออนไลน์ต่างๆ และวิธีการคัดเลือกพนักงาน 
เจ้าของกิจการจะดูจากทัศนคติในการท างาน และความสนใจที่มีต่อต าแหน่งงานที่จะได้รับ อีกทั้ง
เจ้าของกิจการจะพิจารณาผู้สมัครที่มีประสบการณ์ด้านการท างานในต าแหน่งงานนั้นๆ มาแล้วเป็น
พิเศษ และมีรับมาท างานในร้านแล้ว จะมีระยะเวลาทดลองงานเป็นเวลา 60 วัน ก่อนที่จะรับมาเป็น
พนักงานประจ าเพ่ือดูพฤติกรรมของพนักงานที่รับมาให้ตรงกับคุณสมบัติที่ทางร้านต้องการมากท่ีสุด 
 5.1.5 การบริหารเงินเดือน และสวัสดิการ  
 การบริหารค่าจ้างของธุรกิจ D2N เน้นเรื่องการจ้างงานตามความเป็นธรรมและความ 
เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน โดย
การจ่ายค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเงินรูปแบบ เงินเดือน ระบบเงินเดือนส าหรับพนักงานประจ าที่ท างาน
ในส่วนส านักงาน และโบนัสประจ าปี โดยค านวณจากยอดขายและผลก าไรที่ได้จากการขายประจ าปี 
โดยรายละเอียดอัตราค่าจ้างพนักงานในแต่ละฝ่ายมีดังนี้ 
  1) ผู้จัดการทั่วไป 40,000 บาท/เดือน 
  2) ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและประสานงาน 40,000 บาท/เดือน 
  3) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย 40,000 บาท/เดือน 
  4) พนักงานขาย 10,000 บาท/เดือน 
  5) พนักงานจัดส่ง 9,000 บาท/เดือน 
 ค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขายจะคิดอัตราร้อยละ 3 ของยอดขายเพ่ือกระตุ้นให้พนักงานมี
แรงจูงใจในการขาย ให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าและบริการอย่างประทับใจ 
 ส าหรับสวัสดิการจะมีให้ตามกฎหมายก าหนดและข้อเพิ่มเติมต่างๆ เช่น ประกันสังคมกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ สิทธิวันหยุด วันลาตามกฎหมายก าหนด งานเลี้ยงสังสรรค์ประจ าปี ชุดยูนิฟอร์ม
ส าหรับพนักงานขาย ค่าท างานล่วงเวลาส าหรับวันหยุดและช่วงเทศกาลต่างๆ โดยทางบริษัทก าหนด
อัตราค่าจ้างค่าท างานล่วงเวลาโดยคิดเป็นรายชั่วโมงในอัตรา 2 เท่าของค่าจ้างปกติ 
 
5.2 แผนกลยุทธ์ทางการตลาด  
 5.2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 กลยุทธ์การตลาดเป็นการประยุกต์น าเอาส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์สินค้า 
หรือบริการ (Product Strategy) ราคา (Price Strategy) ช่องทางจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
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การส่งเสริม (Promotion Strategy) มาใช้เพ่ือให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด โดยจัด
ส่วนประสม (Mixture) ของส่วนประสมหลักดังกล่าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรหรือบริษัท โดยดูเป้าหมาย และสถานการณ์ในการน าเครื่องมือออกมาใช้ในขณะนั้นว่ามี
ความเหมาะอย่างไร เพ่ือให้กลยุทธ์ทางด้านการตลาด ที่น ามาใช้ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร หรือบริษัท ในการน าเอาส่วนประสมการตลาด (Marketing Mixed) ใน
ลักษณะของ 4P’s มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง หรือก าหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้กับสินค้า
และบริการ  หรือ กลยุทธ์สามารถน ามาปรับใช้ได้กับทุกเรื่องท้ังในชีวิตประจ าวัน หรือในองค์กรทาง
ธุรกิจเพราะเป็นการก าหนดเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แล้วหาวิธีการเพ่ือที่จะท าให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ องค์กรต้องรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง ไม่เช่นนั้นกล
ยุทธ์ที่ก าหนดออกมาอาจจะผิดพลาด ผลที่ได้ก็จะไม่เป็นไปตามเป็นหมาย ดังนั้นสิ่งส าคัญที่สุด คือ 
การรู้ตัวเอง และการรู้คู่แข่งของตนเองนั้นซึ่งจะเป็นทางเลือก ให้นักการตลาดบริษัทหรือองค์กรธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการสามารถน ากลยุทธ์ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ได้ (วิชิต อู่อ้น, 2557) 
 5.2.2 เป้าหมายการตลาด 
 ธุรกิจ D2N มีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพ 
น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพการใช้งานจริง จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด ท าให้เกิดการทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างประสบการณ์ และเกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์และตราสินค้า จนเกิดการบอก
ต่อ และยอมรับในผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดและ
ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย นอกจากนี้ใน 1 ปีข้างหน้า จะมีพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้สินค้าพ่ิมขึ้น และจะจัดท าการโฆษณาให้
เพ่ิมหลายช่องทางมากข้ึน เช่นการท าโฆษณาใน Google Ads และ You tube มีการจัดบู๊ทตามงาน
ต่างๆ เพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้ ธุรกิจ “D2N” มากยิ่งขึ้น   
 5.2.3 การวิเคราะห์ STP Marketing 

 1. การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 
การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) ท าเพ่ือแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามพฤติกรรรม 

ความชื่นชอบ ความสนใจ ของตลาดย่อย เพื่อท าให้เห็นความเด่นชัดที่แตกต่างกันของคุณสมบัติ 
ความชอบความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีอยู่ในแต่ละส่วนของตลาด และจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางที่แตกต่างกันตามความชื่นชอบ ความสนใจ และพฤติกรรมการใช้เครื่องส าอาง ทางผู้วิจัย
จึงเลือกใช้หลักประชากรศาสตร์ หลักภูมิศาสตร์และพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภคมาเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งส่วนตลาด โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
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1.1 การแบ่งส่วนตลาดด้วยหลักประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) 
 1) เพศ: เพศหญิง 
 2) รายได้: ตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป  
1.2 การแบ่งส่วนตลาดด้วยหลักภูมิศาสตร์(Geographic Segmentation) 
 อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ ลักษณะอยู่ในชุมชนเมือง

ใหญ่ที่เป็นเมืองทันสมัย มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
1.3 การแบ่งส่วนการตลาดด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์(Behavioral 

Segmentation) 
 1) แต่งหน้าด้วยเครื่องส าอางเป็นประจ าทุกวัน แต่จะมีจ านวนของ

เครื่องส าอางแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป ตามความชื่นชอบ 
 2) ผู้บริโภคกลุ่มที่ชื่นชอบเครื่องส าอาง จะมีการซื้อเครื่องส าอางแต่ละ

ประเภทมากกว่า 1 – 2 ตราสินค้า โดยมีเครื่องส าอางประเภทเดิมซ้ าๆ คือมีแป้งอยู่แล้ว ก็จะซ้ือแป้ง
เพ่ิมอีก 

 3) ผู้บริโภคกลุ่มที่ซื้อเครื่องส าอางตามความจ าเป็นต้องใช้ โดยจะซื้อ
เครื่องส าอางประเภทละ 1 ชิ้นเท่านั้น เมื่อเครื่องส าอางประเภทนั้นหมด หรือใกล้จะหมด จึงจะไปซื้อ
ใหม่ 
  2. ลูกค้าเป้าหมาย (Target Group) 

 จากการแบ่งส่วนตลาดข้างต้น สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้ 
 2.1 กลุ่มตลาดเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการแต่งหน้าและมีเครื่องส าอางแต่

ละประเภทหลากหลายตราสินค้า และกลุ่มผู้ที่แต่งหน้าและมีเครื่องส าอางแต่ละประเภทอย่างละ 1-2 
ตราสินค้า เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่มีก าลังในการซื้อ เป็นกลุ่มที่มีความใส่ใจในเครื่องส าอาง มีความรู้ใน
ด้านเครื่องส าอางและความงามอยู่พอสมควร พร้อมกับเปิดรับและทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ง่าย 
ประกอบกับราคาและโปรโมชั่นสามารถจูงใจให้คนกลุ่มนี้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับรูปแบบของ ธุรกิจ D2N ที่เน้นราคาและโปรโมชั่นนอกจากนี้ท้ัง 2 กลุ่มยังมีพฤติกรรมและความ
คิดเห็นบางอย่างที่เหมือนกัน เช่น ในเรื่องของการศึกษาข้อมูลของเครื่องส าอางทางสื่อออนไลน์ก่อน
ซื้อ ความต้องการในเรื่องของการบริการจากพนักงานขาย รวมถึงความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริม
การขาย เป็นต้น ซึ่งทางร้านสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท้ัง 2 กลุ่มนี้ได้ 

 2.2 กลุ่มตลาดเป้าหมายรอง คือ กลุ่มผู้ที่เริ่มสนใจการแต่งหน้า เนื่องจากเป็นที่เพ่ิม
เริ่มสนใจในการแต่งหน้า และมีการศึกษาข้อมูลของเครื่องส าอางจากสื่อออนไลน์ แต่กลุ่มนี้จะมีก าลัง
ซื้อที่น้อยกว่ากลุ่มตลาดเป้าหมายหลัก เพราะเป็นยังเป็นนักเรียน นักศึกษา แต่ทางผู้จัดท ายังสนใจ
กลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้เมื่อได้เริ่มแต่งหน้า อาจจะเกิดความชื่นชอบ และมีการใช้เครื่องส าอาง 



30 
 

  3. การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 
 แป้ง D2N แป้งที่สกัดจากสารธรรมชาติอย่างทานาคาและข้าวมีสาร OPC และ

Curcuminoid ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ท าให้ผงทานาคามีคุณสมบัติในการต่อต้านการ
เสื่อมสภาพของเซลล์ผิว ลดฝ้าและจุดด่างด าบนใบหน้า ช่วยป้องกันการเกิดสิว ช่วยลดผดผื่นคัน และ
ยังช่วยป้องกันผิวจากรังสียู เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ส าหรับผู้หญิงยุคใหม่อย่างครบวงจร ทั้ง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย ราคาและโปรโมชั่นสร้างความดึงดูดใจ พร้อมกับเติมเต็มความ
ต้องการของผู้บริโภคโดยสามารถแบ่งต าแหน่งทางการตลาดของ D2N ให้มีความแตกต่างจาก
เครื่องส าอางประเภทแป้งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5.2 : Positioning Map 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 จากภาพแสดงต าแหน่งของผลิตภัณฑ์แป้ง D2N โดยใช้เกณฑ์ positioning แบ่งเป็นแบรนด์
ที่มีภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและไม่ธรรมชาติ และใช้เกณฑ์ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เครื่องส าอางและเวชส าอางในการก าหนดต าแหน่งของตราสินค้าD2N ซึ่งจะเห็นได้ว่า D2N อยู่ใน
ต าแหน่งเดียวกับแบรนด์ Lalil Talc-Free คือเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
เครื่องส าอาง 
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 5.2.4 กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix 4P's  
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
 D2N เป็นผลิตภัณฑ์แป้งที่สกัดจากสารธรรมชาติอย่างทานาคาและข้าวมีสาร OPC และ
Curcuminoid ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่มีจุดเด่นของผงทานาคามีคุณสมบัติในการต่อต้าน
การเสื่อมสภาพของเซลล์ผิว ลดฝ้าและจุดด่างด าบนใบหน้า ช่วยป้องกันการเกิดสิว ช่วยลดผดผื่นคัน 
และยังช่วยป้องกันผิวจากรังสียู  นอกจากนี้ผงข้าวอุดมไปด้วยวิตามินบีสูง ลดการอักเสบของผิวได้ดี ที่
ให้ความชุ่มชื่นได้ดีและต้านการอักเสบ ป้องกันรังสียูวีจากแสงแดด ท าให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสอย่าง
เป็นธรรมชาติ เมื่อส่วนประกอบทั้ง 2 ตัวมาอยู่รวมกันและอัดแข็งเป็นแป้งพัพทาหน้าจึงท าให้หน้ามี
ความกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติและได้รับความชุ่มชื้น มาพร้อมกับกลิ่นหอมอ่อนๆ จากทานาค 
เป็นกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สร้างความผ่อนคลายและสัมผัสที่ดีเมื่อใช้งาน โดยในระยะ
เริ่มต้น D2N จะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทแป้งเป็นหลัก และหลังจากนี้จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
เพ่ือให้ลูกค้าได้เลือกใช้สินค้าเพ่ิมข้ึน  
 ส าหรับบรรจุภัณฑ์ ถือเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภค เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคมองเห็นและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับแรก 
หากการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภค จะท าให้ผู้บริโภคยอมจ่าย ส่วนต่างของราคาท่ี
สูงขึ้น เพราะสามารถน าบรรจุภัณฑ์ไปแสดงให้คนรอบข้างเกิดความสนใจ และสามารถสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ได้ แม้ว่าบางผู้บริโภคจะไม่เคยสนใจในผลิตภัณฑ์แป้งทานาคามาก่อน แต่
หากบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามน่าดึงดูด ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคหันมาสนใจและทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์นี้ นับเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยส่งเสริมการตลาดได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึง D2N จึงออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจด้วยแนวคิดท่ีผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความบริสุทธิ์ อ่อนโยนของ
ทานาคาด้วยคอนเซ็ปสีขาว และสีทองที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ของทานาคาที่มีคุณค่าและคุณภาพ
ระดับพรีเมี่ยม ซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ D2N ที่เรียบง่าย ดูดีมีระดับอุดมไปด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี 
 2. ราคา (Price) 
 ส าหรับกลยุทธ์ด้านราคาจะพิจารณาจากการยึดคุณค่าเป็นฐาน (Value-based Pricing) และ
ราคาสินค้าคู่แข่งใน Segment เดียวกัน นอกจากนี้จะค านึงถึงราคาทุนของการผลิตการจัดการด้าน
การตลาด และบวกก าไรที่ต้องการเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ทาง D2N จะมีการส ารวจราคาเครื่องส าอาง
ประเภทเดียวกนักับของคู่แข่งด้วย เพื่อไม่ให้ราคาของเครื่องส าอางท่ีตั้งขายมีราคาสูงหรือต่ ากว่าคู่แข่ง
จนเกินไป 
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 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
 ผลิตภัณฑ์ของ D2N จะจัดจ าหน่ายผ่านทางร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือมี และอนาคตจะมีการ
ขยายเครือข่ายสาขาต่างๆ ทั้งในห้างสรรพสินค้าชั้นน าที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าระดับปานกลางถึง
สูง เพ่ือเป็นการกระจายผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ผู้บริโภคเดินทาง
สะดวกและเพ่ิมโอกาสในการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภคโดยอาศัยความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
ของร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้แก่แบรนด์ด้วย 
 นอกจากการขายสินค้าทางหน้าร้านแล้วนั้น ทางร้าน D2N ยังจะขายสินค้าทางสื่อออนไลน์
ด้วย เพื่อเพ่ิมความสะดวกให้กลุ่มลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาซื้อสินค้าเองที่ร้าน ให้มีโอกาสสั่งซื้อจาก
ทางออนไลน์ได้ ซึ่งสื่อออนไลน์ที่ทางร้านจะใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ของร้านคือ ช่องทางเว็บไซต์ของ
ร้าน อินสตาแกรม และเฟซบุ๊ค เพราะเป็นสื่อออนไลน์ที่มีผู้งานเป็นจ านวนมาก อีกท้ังยังสามารถลง
โพสต์ที่เป็นวิดีโอได้ด้วย และทางร้านจะมีการจูงใจลูกค้าในการซื้อสินค้าโดยการโพสต์วิดีโอที่เป็นรีวิว
ผลิตภัณฑ์จากบิวตี้ บล็อกเกอร์ เพ่ือให้ลูกค้าได้ดูวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์
อีกทางหนึ่ง 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 เนื่องจาก D2N เป็นแบรนด์น้องใหม่ในตลาดที่ผู้บริโภคยังไม่รู้จัก การส่งเสริมการตลาดจึง
เป็นสิ่งส าคัญที่จะสื่อสารถึงผู้บริโภคให้เกิดการรับรู้ จดจ าในตราสินค้าของบริษัท เพื่อเพ่ิมโอกาสใน
การขาย สร้างฐานลูกค้าให้มากข้ึน จึงมีแผนส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของบริษัทให้กับผู้บริโภคท่ีเดินผ่านสัญจรไปมาใน
ห้างสรรพสินค้าและผ่านหน้าร้านค้า และเนื่องจาก ผู้บริโภคยังไม่รู้จักถึงสรรพคุณ คุณประโยชน์อัน
มากมายของผลิตภัณฑ์แป้งทานาคา จึงจ าเป็นต้องสื่อสารให้ข้อมูลความรู้กับผู้บริโภคเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านประโยชน์จากคุณสมบัติ (Functional) โดยบอกรายละเอียดถึงสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นของผงทานาคามีคุณสมบัติในการต่อต้านการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิว ลดฝ้าและ
จุดด่างด าบนใบหน้า ช่วยป้องกันการเกิดสิว ช่วยลดผดผื่นคนั และยังช่วยป้องกันผิวจากรังสียู และ
ประโยชน์ทางด้านอารมณ์ (Emotional) ที่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถเห็นผลลัพธ์ได้จริง ผิวพรรณ
แลดูมีสุขภาพดี มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้อ่ืน และเสริมสร้าง ความม่ันใจให้กับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี 
โดยใช้วิธีด าเนินการ 2 แบบคือ 
  1) การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
  แผ่นพับโฆษณา การด าเนินการจะจัดให้มีพนักงานยืนอยู่ตามจุดต่างๆ ใน
ห้างสรรพสินค้า เพื่อแจกแผ่นพับโฆษณาพร้อมแนะน าผลิตภัณฑ์เบื้องต้นพร้อมกล่าวค าเชิญ ชวนให้
ไปซื้อผลิตภัณฑ์ 
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  2) การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 
  เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันมักอยู่กับ อินเทอร์เน็ตเป็น
ประจ า ทั้งการรับรู้และการค้นหาข้อมูลต่างๆ ดังนั้นการสื่อสารทางออนไลน์จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะ
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ ไม่สูงมาก
นัก 
   - เว็บไซด์ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น ทั้งเรื่องของคุณสมบัติ กระบวนการผลิต และข้อมูลประวัติความเป็นมาของ
บริษัทเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ แสดงสถานที่จัดจ าหน่ายให้ผู้บริโภครับทราบ รวมถึงมี
การเปิดรับความคิดเห็นและข้อแนะน าต่างๆ ของลูกค้าเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
   - Social Network ผ่านทาง Facebook เพ่ือเป็นการโฆษณา ผลิตภัณฑ์
ของบริษัท ให้ความรู้ถึงคุณสมบัติของทานาคา และอัพเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทาง บริษัทอยู่
เสมอ เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดโปรโมชั่นช่วงเทศกาลต่างๆ หรือกิจกรรมร่วมสนุกระหว่าง ลูกค้ากับ
บริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
  3) การแจกสินค้าตัวอย่าง 
  วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและเกิดการทดลอง ใช้ เพ่ือ
สร้างประสบการณ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กับลูกค้า กระตุ้นลูกค้าให้เกิดความสนใจและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์  
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เกิดการทดลอง ใช้ก่อนการตัดสินใจซื้อ โดยจะแจกตามสถานที่ศูนย์กลางต่างๆ ที่มี
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ เช่น อาคารส านักงานย่านสีลม ห้างสรรพสินค้าชั้นน าต่างๆ สยาม พารากอน 
เซ็นทรัลเวิลด์ ยูเนี่ยนมอล์ ต่างๆ เป็นต้น 
  
5.3  แผนกลยุทธ์การผลิตและการจัดซื้อ  
 5.3.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
          ส าหรับธรุกิจ SMEs ที่มีกระบวนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบจะต้องมีการจัดการเพ่ือให้ได้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ในราคาเหมาะสม และทันเวลาผลิต เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อสินค้าส าเร็จที่ผลิต
ออกมาด้วย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ ต้องตัดสินใจว่า ควรมีนโยบายรักษาวัตถุดิบและสินค้า
ส าเร็จรูปอย่างไรเพ่ือรองรับความต้องการในตลาดที่อาจเพ่ิมข้ึนได้ แต่ก็ต้องไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายใน
การเก็บรักษาและค่าเสียโอกาสที่วัตถุดิบหรือสินค้าเสื่อมภาพ ล้าสมัย และขายไม่ได้ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ต้องลองตรวจสอบดูว่า มีวิธีการจัดซื้อหรือบริหารสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพหรือไม่  
กระบวนการของการจัดซื้อ (รัตนา เก้าลิ้ม, 2555) 
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          วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ ก็คือ การจัดหาหรือให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบสินค้า อุปกรณ์หรือบริการ
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการผลิต (หรือ การด าเนินงานอย่างอ่ืน เช่น การตลาดก็ได้ ) ถ้ากิจการมีการ
จัดซื้อท่ีมีคุณภาพ ท าให้บริษัทมีปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น (ยกเว้นแรงงาน) อยู่ในระดับที่พอเพียงทั้ง
ปริมาณและคุณภาพในราคาที่เหมาะสมที่สุด และทันต่อเวลา 
 ความส าคัญของการจัดซื้อ ควรทราบไว้ด้วยว่าคุณภาพสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตได้มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของวัตถุดิบที่น าไปใช้ในกระบวนการผลิต คุณภาพของ
สินค้าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ลูกค้ายอมรับและง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งใน 
 กระบวนการผลิตสินค้า การเพ่ิมประสิทธิภาพการท าก าไรของกิจการที่เป็นผลมาจากการ
จัดซื้อ มีส่วนหนึ่งที่มาจากลักษณะการต่อรองเพ่ือหาราคาที่ดีที่สุด ประหยัดที่สุด ภายใต้คุณภาพของ
วัตถุดิบหรือสินค้าที่ก าหนดจากผู้เสนอขาย (suppliers) หลาย ๆ ราย ท าให้เกิดการประหยัดเกี่ยวกับ
ต้นทุนและก าไรของบริษัทเพ่ิมข้ึนได้ 
 อย่างไรก็ตาม ล าดับความส าคัญของการจัดซื้อแตกต่างกันออกไปตามประเภทของธุรกิจ เช่น 
ธุรกิจขนาดย่อมที่เน้นการให้บริการรับท าบัญชี รายการสินค้าคงหรือวัสดุคงเหลือไม่ใช่รายการบัญชีที่
มีบทบาท ธุรกิจประเภทนี้สนใจค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานมากกว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุส านักงาน
หรือวัสดุอ่ืนๆ (รัตนา เก้าลิ้ม, 2555) 
 5.3.2 การเลือกผู้ผลิต 
 การเลือกผู้ผลิตถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และ
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
ของการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเกณฑ์การเลือกบริษัทรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์จึงต้องเป็นบริษัทที่มีใบ
ประกอบการถูกต้องตามกฎหมาย ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องส าอาง
ว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป GHP (Good Hygienic Practice) เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้าง
อาคาร ระบบการผลิตที่ดี ความปลอดภัย คุณภาพมาตรฐานทุกข้ันตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน
ผลิต ระบบควบคุมวัตถุดิบระหว่างการผลิต การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการส่งมอบ
สินค้า ซึ่งทางบริษัทได้มีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทรับจ้างผลิตในไทย ซึ่งมีมากมายหลายระดับ 
เช่น บริษัทไอ แอล ซี อินเตอร์แนชั่นแนล จ ากัด บริษัทเอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์
ไพรส์จ ากัด บริษัทสปา อินเฮิร์บ จ ากัด บริษัทปฐวิน จ ากัด ซึ่งทางบริษัทได้เลือกว่าจ้างบริษัทรับจ้าง
ผลิตคือ บริษัทไอ แอล ซี อินเตอร์แนชั่นแนล จ ากัด เนื่องจากเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือสหพัฒนฯ ที่มี
ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือมาอย่างยาวนาน มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์นาน
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กว่า 45 ปีมีทีมวิจัยแลพัฒนาสินค้าของตัวเอง ได้รับมาตรฐาน GMP และ ISO 9001-2008 มีระบบ
การผลิตและควบคุมคุณภาพที่ทันสมัย  
 ทั้งนี้บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตเครื่องผลิตภัณฑ์แป้ง D2N ด้วยสุขลักษณะ
ทั่วไป GHP (Good Hygienic Practice) ดังนี้ 
 1. บุคลากร (Personnel) 
  - พนักงานทีป่ฏิบัติงานในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการอบรมเก่ียวกับการ
ผลิตหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์ว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป GHP มีความรู้ทางด้าน
สุขอนามัยและข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อเข้าสู่บริเวณผลิตจะต้องสวมชุด
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ท าความสะอาดอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
  - มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคผิวหนัง หรือมีบาดแผลตาม
ร่างกาย ต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง 
 2. สถานที่ผลิต (Premise) 
   - สถานที่ตั้งแยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณท่ีอยู่อาศัย มีแสงสว่าง มีการระบายอากาศ
ที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานภายในอาคารสถานที่ผลิต 
  - ห้องหรือบริเวณผลิต บรรจุ เก้บวัตถุดิบต้องแห้ง สะอาด มีการควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้นตามความเหมาะสม 
 3. การสุขาภิบาล (Sanitation) 
  - มีมาตรการที่ดีในการควบคุมของเสีย วัตถุอันตราย สารอ่ืนๆ ที่ถูกปล่อยออกจาก
สถานที่ผลิตซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   - สถานที่ต้องจัดให้เป็นระเบียบ สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกและสัตว์ที่เป็นพาหะ
ของโรค 
 4. อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (Equipment) 
  - การปนเปื้อนท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการผลิต เช่น จากน้ ามันหล่อลื่น ผง เศษโลหะ 
  - อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ควรท าจากวัสดุที่ไม่ท าปฏิกิริยา ไม่หลุดลอกติกับ
เครื่องส าอาง และต้องเก็บไว้ในที่เหมาะสม 
 5. วัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ (Raw Materials and Packaging Materials) 
  - ต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยแตกหรือช ารุด 
  - จัดเก็บให้เป็นสัดส่วน ไม่วางบนพื้นโดยตรง ควรมียกพ้ืนหรือชั้นวางส าหรับรองรับ
เพ่ือป้องกันการสับสน และการปนเปื้อน 
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 6. กระบวนการผลิต (Processing) 
  - วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะต้องบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และได้รับการ
ตรวจสอบก่อนน าไปใช้ผลิตเครื่องส าอาง 
  - เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การผลิต ก่อนและหลังใช้ต้องท าความสะอาดให้
เหมาะสมเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
  - ในระหว่างการผลิต พื้นที่รอบบริเวณผลิตจะต้องไม่มีวัตถุอ่ืนที่ไม่จ าเป็น 
  - ตัวยาที่รอการบรรจุจะต้องจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
 7. การบรรจุ (Packaging) 
  - บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดจะต้องแยกเก็บ 
  - ควรตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก กล่องก่อนการใช้งาน 
  - ผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากติดอยู่ โดยมีข้อความเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมาย 
 8. การเก็บผลิตภัณฑ์ (Storage) 
  - เก็บในสถานที่ที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม 25-30 องศาเซลเซียส 
  - ไม่ควรถูกแสงแดด 
  - สถานที่จัดเก็บมีความชื้นไม่สูงเกินไป โดยมีความชื้นสัมพัทธ์ที่ 60% (ความชื้นใน
ห้องปกติ) 
 5.3.3 การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
 การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งส าคัญและต้องได้รับการตรวจอย่าง
เข้มงวด เนื่องจากหากผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมากทั้ง
ทางด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้บริโภค ยอดขาย และอาจถึงโดนลงโทษตาม
กฎหมายหากเกิดกรณีร้ายแรง ดังนั้นการคัดเลือกบริษัทรับจ้างผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์นอกจากจะมี
เรื่องมาตรฐานกระบวนการผลิตแล้ว ยังต้องค านึงถึงเรื่องการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ด้วย โดยบริษัทรับจ้างผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์จะมีแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(Research and Development) ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 4 
ขั้นตอน คือ 
 1. การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ จะเป็นการตรวจสอบทางกายภาพและเคมี เช่น ความ
หนืด การเกิดฟอง การท าความสะอาด และปริมาณวิเคราะห์ต่างๆ 
 2. การตรวจสอบโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสังเกตุ สี กลิ่น ความขุ่น เป็นต้น 
 3. การตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูลจากห้องหรือแผนกเสริมสวยในโรงงาน (Beauty Salon 
Test) โดยทดสอบกับอาสาสมัคร เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างสูตรกัน 
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 4. การสอบถามจากผู้ใช้โดยตรง โดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ซึ่งวิธีนี้จะมีความ
แปรผันมาก ขึ้นอยู่กับคามชอบของแต่ละบุคคล เป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับตรวจสอบความนิยมของ
ตลาดได้ดี 
 
5.4  แผนกลงยุทธ์ทางการเงิน และการลงทุน 
 5.4.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  จากการศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ภาพตลาด จนได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทต่างๆ ต้องมีความจ าเป็นในการก าหนดเป้าหมายทางการเงิน เพ่ือเป็น
ตัวก าหนดความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งเป้าหมายทางการเงินที่บริษัทต่างๆ ควรใช้เป็นตัวชี้วัด มีดังนี้ 
  1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เป็นบวก 
  2. ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period: PB) ไม่เกิน 5 ปี 
  3. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 ซึ่งตัวเลขต่างๆ เหล่านี้จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถประเมินความเป็นไป
ได้ในการด าเนินธุรกิจนั้นๆ ต่อไป 
 5.4.2 โครงสร้างเงินทุน 
  โครงสร้างและแหล่งท่ีมาของเงินทุน 
  บริษัทใช้เงินลงทุนจ านวน 3,000,000 บาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของ
เท่านัน้ มีผู้ถือหุ้น 3 คน จ านวนเงินรวม 3,000,000 บาท ซึ่งเงินทุนในส่วนของเจ้าของนี้จะถูก 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
 
ตารางที่ 5.1 : แหล่งที่มาของเงินทุน 
 

รายการ จ านวน (บาท) 

เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 3,000,000 

รวม 3,000,000 
 
 5.4.3 เงินลงทุนเริ่มต้น 
 จากการประมาณการขั้นต้นบริษัทต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่งเป็น
จ านวนเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนด้านสินทรัพย์ถาวร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังรายละเอียดตารางที่ 5.2 
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ตารางที่ 5.2 :  เงินทุนเริ่มต้น 
 

รายการ จ านวน (บาท) 

ค่าทุนจดทะเบียน 6,000 
ค่าอุปกรณ์ส านักงาน 60,000 

ค่าปรับปรุงอาคาร 100,000 

ค่าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 200,000 
ค่าจ้างผลิตสินค้า 1,500,000 

ค่าขนส่ง 100,000 

เงินทุนเริ่มแรกรวม 1,966,000 
  
 5.4.4 ประมาณการยอดขาย 
 จากการประมาณการยอดขายต่อปีของบริษัท มีรายละเอียดดังตารางที่ 5.3 
 
ตารางที่ 5.3 : การประมาณการยอดขายในระยะเวลา 5 ปี 
 

 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ยอดขาย 11,613,026 12,774,329 14,051,762 15,456,938 17,002,632 
 
 5.4.5 ต้นทุนขาย 
 
ตารางที่ 5.4 : การลงทุนด้านการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 

รายการ จ านวน (บาท) 

ต้นทุนขาย 6,013,250 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,048,000 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,635,484 
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,868,000 

ค่าเสื่อมราคา 84,000 

รวม 12,648,734 
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 5.4.6 งบก าไรขาดทุน 
  
ตารางที่ 5.5 : งบก าไรขาดทุน 
 

 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

รายได้ 11,613,026 12,774,329 14,051,762 15,456,938 17,002,632 
รวมรายได้ 11,613,026 12,774,329 14,051,762 15,456,938 17,002,632 

ต้นทุนขาย 6,013,250 6,614,575 7,276,033 8,003,636 8,803,999 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,048,000 3,257,400 3,28,448 3,724,338 3,984,359 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,635,484 1,759,032 1,894,935 2,044,429 2,204,471 

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,868,000 - - - - 
รวมค่าใช้จ่าย 12,564,734 11,631,007 12,653,416 13,772,403 14,997,230 

ค่าเสื่อมราคา 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 

รวมค่าใช้จ่าย 12,648,734 11,715,007 12,737,416 13,856,403 15,081,230 
ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย
และภาษีเงินได้ 

-1,035,707 1,059,322 1,314,346 1,600,535 1,921,402 

ดอกเบี้ยจ่าย - - - - - 

ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ -1,035,707 1,059,322 1,314,346 1,600,535 1,921,401 

ภาษีเงินได้ (20%) - 211,846 262,869 320,107 384,280 
ก าไรสุทธิ  -1,035,707 847,458 1,051,477 1,280,428 1,537,122 

 
5.4.7 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

  
ตารางที่ 5.6 : งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 
 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

สินทรัพย์      

เงินสด 920,917 1,781,637 2,839,303 4,118,139 5,645,109 
ลูกหนี้การค้า 954,495 1,049,945 1,154,393 1,270,433 1,397,477 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.6 (ต่อ) : งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

สินทรัพย์      
สินค้าคงเหลือ 494,240 543,664 598,030 657,833 723,616 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 2,369,652 3,375,246 4,592,272 6,046,405 7,766,202 

อาคารและอุปกรณ ์ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 
ค่าเสื่อมราคา 84,000 168,000 252,000 336,000 420,000 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 336,000 252,000 168,000 84,000 - 

รวมสินทรัพย์ 2,7056,52 3,627,246 4,760,272 6,130,405 7,766,202 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

เจ้าหนี้การค้า 741,360 815,496 897,045 986,750 1,085,425 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 741,360 815,496 897,045 986,750 1,85,425 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - - - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน - - - - - 
รวมหนี้สิน 741,360 815,496 897,045 986,750 1,085,425 

ทุนที่ออกช าระแล้ว 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

ก าไรสุทธิส าหรับปี -1,035,707 847,458 1,051,477 1,280,428 1,537,122 
ก าไรสะสมจากปีก่อน - -103,5707 -188,250 863,227 2,143,656 

ก าไรสะสม -1,035,707 -188,50 863,227 2,43,656 3,680,777 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,964,93 2,811,750 3,863,227 5,143,656 6,680,777 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้น 

2,705,652 3,627,246 4,760,272 6,130,405 7,766,202 

 
 5.4.8 งบกระแสเงินสด 
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ตารางที่ 5.7 : งบกระแสเงินสด 
 

 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
การด าเนินงาน 

     

ก าไรสุทธิ -1,035,707 847,458 1,051,477 1,280,428 1,537,122 
ค่าเสื่อมราคา 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 

เ งิ นสดรับสุทธิ จากการ
ด าเนินงาน 

-1,659,083 860,720 10,57,666 12,78,836 15,526,970 

เ งินสดเพิ่ มขึ้ น  (ลดลง) 
สุทธิ 

-2,079,083 860,720 1,057,666 1,278,836 1,526,970 

เงินสดต้นงวด 3,000,000 920,917 1,781,637 2,839,303 4,118,139 

เงินสดปลายงวด 920,917 1,781,637 2,839,303 4,118,139 5,645,109 

 
 5.4.9 การประเมินโครงการ 
 
ตารางที่ 5.8 : กระแสเงินสดสุทธิ (Payback Period) 
 

 
กระแสเงินสด กระแสเงินสด (สะสม) 

ปีที ่0 (3,000,000) (3,000,000) 
ปีที ่1 (1,035,707) 920,917 

ปีที ่2 920,917 1,781,637 

ปีที ่3 1,781,637 2,839,303 
ปีที่ 4 2,839,303 4,118,139 

ปีที่ 5 4,118,139 5,645,109 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

 
8,503,019.19 

IRR 
 

62.35% 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 

3.117 
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 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นการประเมินว่า การลงทุนในธุรกิจหนึ่งๆ สามารถสร้างผลก าไร
ได้หรือไม่ โดยการทอนเงินสดสุทธิแต่ละก้อนที่ได้นั้น กลับมาเป็นมูลค่า ณ ปัจจุบัน เพ่ือท าการบวก
ลบสุทธิออกมาเป็น NPV จากการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของกิจการ Addict Laundry 
อยู่ที่ 8,503,019.19 บาท ณ สิ้นปีที่ 5 ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้จึงเป็นที่น่ายอมรับ
ในการลงทุนและสามารถสร้างผลก าไรได้ 
 ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เป็นการประเมินว่า การลงทุนในธุรกิจหนึ่งๆ ให้อัตรา
ผลตอบแทนเท่าใด โดยการสุ่มอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ท าให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์ (0) จาก
การวิเคราะห์ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของกิจการ Addict Laundry คือ 62.35% ซึ่งมีค่าเป็น
บวก แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้จึงเป็นที่น่ายอมรับในการลงทุน 
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แบบสอบถามชุดค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
 

1) กลุ่มที่เป็นตัวแทนจัดจ ำหน่ำยของบริษัท D2N 4 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับบริษัท 
ในกำรติดต่อสื่อสำรรับของ ส่งของ น ำบทควำมและกรำฟฟิกไปใช้ในกำรสื่อสำรต่อกับลูกค้ำ ซึ่งในชุดค ำถำมจะ
ประกอบด้วยควำมคิดเห็นของตัวแทนจัดจ ำหน่ำยที่มีต่อบริษัท  
  1. ท่ำนมีควำมต้องกำรในเรื่องใดเพ่ิมเติมจำกบริษัทหรือไม่ ถ้ำมี คือเรื่องอะไร 
  2. ท่ำนคิดว่ำกำรท ำกำรตลำดของบริษัทเป็นอย่ำงไร 
  3. ท่ำนคิดว่ำโปรโมชั่นของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  4. ท่ำนคิดว่ำตั้งแต่จัดโปรโมชั่นมำ มีโปรโมชั่นใดที่สร้ำงยอดขำยได้เพ่ิมขึ้น 
  5. บริษัทอยำกให้ท่ำนเสนอโปรโมชั่นมำสัก 1 รำยกำร เพื่อกระตุ้นกำรซื้อขำย 
  6. ท่ำนคิดว่ำบริษัทดูแลตัวแทนเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  7. อื่นๆ ท่ำนมีอะไรต้องกำรแนะน ำบริษัทหรือไม่ 
 

2) กลุ่มที่เป็นลูกค้ำที่ใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N 5 คน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรำ และใน
ชุดค ำถำมจะประกอบไปด้วยเกี่ยวกับควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์ 
  1. ท่ำนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N 
  2. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรปกปิดของผลิตภัณฑ์ 
    3 ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ท ำมำจำกทำนำคำและข้ำว 
  4. ท่ำนสังเกตุเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของผิวไหม จำกคุณสมบัติของทำนำคำและข้ำว 
  5. เมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ในเวลำเช้ำ แล้วระหว่ำงวันท่ำนต้องเติมแป้ง
อีกหรือไม่ ถ้ำเติม เติมก่ีรอบ 
  6. คิดว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N สำมำรถควบคุมควำมมันได้ดีหรือไม่ 
  7. ท่ำนคิดอย่ำงไรเมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N แล้วไปเจออำกำศร้อน 
  8. ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไรกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ อยำกให้ปรับปรุงอะไรบ้ำง  
  9. ท่ำนต้องกำรให้บริษัทเพ่ิมส่วนประกอบอะไรเพ่ิมเติมในตัวผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N หรือไม่ 
  10. ท่ำนเคยซื้อผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ตอนโปรโมชั่นหรือไม่ ถ้ำใช่ ท่ำนมีคิดเห็นว่ำอย่ำงไร
กับโปรโมชั่นในเวลำนั้น  
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บทการสัมภาษณ์ 
 

(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 จากตัวแทน)  
 1. ท่ำนมีควำมต้องกำรในเรื่องใดเพ่ิมเติมจำกบริษัทหรือไม่ ถ้ำมี คือเรื่องอะไร 
  - เนื่องจำกผลิตภัณฑ์แป้ง D2N เป็นที่สนใจของลูกค้ำในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำนเช่น ลำว 
และ กัมพูชำ กำรท ำกำรประชำสัมพันธ์จึงมีค่อนข้ำงมำกกว่ำภำยในประเทศ จึงอยำกให้ทำงบริษัทท ำ
กำรตลำดในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น เพื่อให้แป้งเป็นที่รู้จักของตลำด ส ำหรับกำรดูแลตัวแทนจ ำหน่ำยของผู้ผลิตถือ
ว่ำดีมำก ผู้บริหำรใส่ใจและเห็นควำมส ำคัญของตัวแทนจัดจ ำหน่ำยทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย มีควำมใกล้ชิดกับ
ตัวแทนจัดจ ำหน่ำย ท ำให้ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยรู้สึกไว้วำงใจในแบรนด์ 
 2. ท่ำนคิดว่ำกำรท ำกำรตลำดของบริษัทเป็นอย่ำงไร 
  - กำรท ำกำรตลำดของแป้ง D2N ตอนนี้ยังถือว่ำน้อยมำกก มีแค่เพียงทำง Fan page ใน 
Facebook Instagram และ Line อยำกให้ทำงบริษัทเพ่ิมช่องทำงในกำรตลำดเพ่ือสร้ำงควำมรับรู้ให้กับกลุ่ม
ลูกค้ำ เช่นกำรรีวิวจำกยูทูปเบอร์ด้ำนบิวตี้เพ่ือสร้ำงควำมน่ำสนใจ 
 3. ท่ำนคิดว่ำโปรโมชั่นของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - โปรโมชั่นที่ทำงบริษัทจัดถือว่ำดี กระตุ้นยอดขำยได้มำก เพรำะมีโปรโมชั่นที่หลำกหลำย ทั้ง
ส ำหรับยอดสั่งซื้อที่น้อยจนถึงมำก ดูไม่เป็นกำรบังคับซื้อมำกเกินไป 
 4. ท่ำนคิดว่ำตั้งแต่จัดโปรโมชั่นมำ มีโปรโมชั่นใดที่สร้ำงยอดขำยได้เพ่ิมขึ้น 
  - โปรโมชั่นกำรแจกแหวนทอง และ โปรโมชั่นกำรพำไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
 5. บริษัทอยำกให้ท่ำนเสนอโปรโมชั่นมำสัก 1 รำยกำร เพื่อกระตุ้นกำรซื้อขำย 
  - ทุกๆกำรซื้อ 10 ตลับ จะแจกคูปอง 1 ใบ เพื่อลุ้นรำงวัล 
 6. ท่ำนคิดว่ำบริษัทดูแลตัวแทนเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - อย่ำงที่กล่ำวไปข้ำงต้นว่ำ บริษัทกับตัวแทนจ ำหน่ำยค่อนข้ำงมีควำมใกล้ชิดกันท ำให้มีกำร
เข้ำถึงกัน ติดต่อสื่อสำรกันเป็นเรื่องท่ีง่ำยไม่ยุ่งยำก 
 7. อื่นๆ ท่ำนมีอะไรต้องกำรแนะน ำบริษัทหรือไม่ 
  - อยำกให้จัดโปรโมชั่นเพ่ิมอีกสัก 2-3 รำยกำร ไม่อยำกให้บริษัทน ำโปรโมชั่นเก่ำกลับมำใช้ 
เนื่องจำกบำงโปรโมชั่นได้โฆษณำระยะของเวลำไว้แล้ว เช่น มีระยะเวลำก ำหนดไว้ 1 สิงหำคม – 1 ตุลำคม 
เท่ำนั้น ถ้ำเกิดกำรน ำกลับมำใหม่ท ำให้เกิดควำมไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 



47 
 

(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 จากตัวแทน) 
 1. ท่ำนมีควำมต้องกำรในเรื่องใดเพ่ิมเติมจำกบริษัทหรือไม่ ถ้ำมี คือเรื่องอะไร 
  - ต้องกำรให้ทำงบริษัทท ำภำพนิ่งโฆษณำ หรือกรำฟฟิกมำกข้ึนกว่ำนี้ เปลี่ยนใหม่เรื่อยๆ ไม่
ควรใช้ซ้ ำในแต่ละไตรมำส 
 2. ท่ำนคิดว่ำกำรท ำกำรตลำดของบริษัทเป็นอย่ำงไร 
  - กำรท ำกำรตลำดถือว่ำยังน้อย อยำกให้มีกำรจ้ำงดำรำ เซเลปที่เป็นที่รู้จักในสังคม หรือ 
Influencer Beauty blocker รวมถึงช่องทำงทำงออนไลน์ อยำกให้มีกำรท ำกิจกรรมใน Facebook Page 
มำกขึ้น เพ่ือให้คนรู้จักสินค้ำเยอะๆ 
 3. ท่ำนคิดว่ำโปรโมชั่นของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - โปรโมชั่นยังน้อยและมีกำรน ำโปรโมชั่นเก่ำกลับมำใช้ใหม่อยู่ ซึ่งในควำมเป็ฯจริงแล้ว ควร
ท ำโปรโมชั่นใหม่เพ่ิมขึ้นทุกเดือน 
 4. ท่ำนคิดว่ำตั้งแต่จัดโปรโมชั่นมำ มีโปรโมชั่นใดที่สร้ำงยอดขำยได้เพ่ิมขึ้น 
  - โปรโมชั่นที่คิดว่ำได้ผลส ำหรับตัวแทนและน่ำสนใจที่สุดและสำมำรถเพ่ิมยอดขำยได้เยอะ 
คือ โปรโมชั่นแหวนทอง ที่สะสมครบ 50 ตลับ รับแหวนทอง 1 วง 
 5. บริษัทอยำกให้ท่ำนเสนอโปรโมชั่นมำสัก 1 รำยกำร เพื่อกระตุ้นกำรซื้อขำย 
  - โปรโมชั่นจับรำงวัลให้ลูกค้ำ โดยใช้กล่อง Recode ส่งทำง Facebook page แล้วสุ่มคนได้
รำงวัล เพ่ือที่จะได้เรียกลูกค้ำเพ่ิมมำกข้ึน 
 6. ท่ำนคิดว่ำบริษัทดูแลตัวแทนเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - ในควำมคิดเห็นส่วนตัวคิดว่ำทำงบริษัทยังดูแลตัวแทนยังไม่ทั่วถึง ตัวแทนรำยย่อยอีก
จ ำนวนมำกที่ยังต้องกำรควำมช่วยเหลือ กำรอบรบเรื่องกำรขำยออนไลน์และกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
 7. อื่นๆ ท่ำนมีอะไรต้องกำรแนะน ำบริษัทหรือไม่  
  - อยำกให้บริษัทเน้นเรื่องบัตรตัวแทน และก ำชับให้ชัดเจนว่ำผู้ที่มีสิทธิเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยที่
โพสขำยใน Facebook ต้องมีบัตรตัวแทนเท่ำนั้น 
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(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 จากตัวแทน)  
 1. ท่ำนมีควำมต้องกำรในเรื่องใดเพ่ิมเติมจำกบริษัทหรือไม่ ถ้ำมี คือเรื่องอะไร 
  - เนื่องจำกผลิตภัณฑ์เป็นสินค้ำใหม่ และเป็นสินค้ำท่ียังไม่มีชื่อเสียงในไทย ควรท ำผลิตภัณฑ์
หลักให้แข็งแรงก่อน ในส่วนนี้คิดว่ำ ยังคงไม่ควรเพ่ิมเติมอะไร โดยเฉพำะ product line รอผลิตภัณฑ์หลัก
แข็งแรงแล้วค่อยเพ่ิมภำยหลังจะเหมำะกว่ำ 
 2. ท่ำนคิดว่ำกำรท ำกำรตลำดของบริษัทเป็นอย่ำงไร 
  - กล่ำวคือเป็นสินค้ำที่รำคำไม่สูงมำก มีกำรซื้อ ขำย จบเร็วเมื่อลูกค้ำพึงพอใจ ซึ่งสินค้ำตรงนี้
เรำจะเรียกว่ำ Inpulsive Buy เพรำะฉะนั้น ช่องทำงในกำรขำยที่มีอยู่ Facebook , Line@,IG เป็นสิ่งที่ดี แต่
ในปัจจุบัน กำรตัดสินใจของลูกค้ำนั้น มักจะเริ่มต้นจำกกำร Search เลยคิดว่ำ Search marketing บน 
Google จะเป็นตัวกำรส ำคัญที่ท ำให้ลูกค้ำเกิด Awareness และเม่ือเจอข้อมูลผลิตภัณฑ์ ลูกค้ำจะตัดสินใจซื้อ
ได้ง่ำยขึ้น ,, เพ่ิมเติมในส่วนของ Social Media ช่องทำงต่ำงๆที่กล่ำวมำข้ำงต้น กำร comment, กำร share 
to share จะช่วยสร้ำง purchase ได้ระดับนึง และเนื่องจำก ผลิตภัณฑ์นี้เป็นในส่วนของควำมสวยควำมงำม 
กำรใช้ Inflencer มำท ำ Video marketing เพ่ือโน้มน้ำวให้ลูกค้ำเกิดกำรแชร์และตัดสินใจถือเป็นสิ่งที่ควรมี 
....นอกเหนือจำกนั้น กำรสร้ำง Website ก็ถือเป็นเรื่องที่จ ำเป็น เพรำะสำมำรถสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แบรนด์
ได้ แต่อยู่ใน piority รอง เพรำะสินค้ำเป็นสินค้ำ Impulsive buyer พัฒนำช่องทำง social โดยกำรเพ่ิม 
Content  และเพ่ิม search บน Google จะดีกว่ำ 
 3. ท่ำนคิดว่ำโปรโมชั่นของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - จำกโปรโมชั่นส ำหรับตัวแทนที่ท ำมำ ถือว่ำค่อนข้ำงดีเพรำะว่ำเป็นสิ่งกระตุ้นให้ตัวแทน
ทั้งหลำยอยำกขำย สะสมแต้มได้ครบเพ่ือแลกของรำงวัลแหวนทอง แต่ที่ติดปัญหำตรงที่บำงโปรโมชั่นที่ออกมำ
มีระยะเวลำก ำหนดแค่ 2 เดือน แต่พอเข้ำเดือนที่ 3 กลับยังใช้โปรโมชั่นเดิม เลยท ำให้ตัวแทนที่รีบเร่งท ำยอด
ไปเสียควำมรู้สึก 
 4. ท่ำนคิดว่ำตั้งแต่จัดโปรโมชั่นมำ มีโปรโมชั่นใดที่สร้ำงยอดขำยได้เพ่ิมขึ้น 
  - โปรโมชั่น 50 ตลับ ภำยใน 2 เดือน ได้แหวนทอง 1 วง 
 5. บริษัทอยำกให้ท่ำนเสนอโปรโมชั่นมำสัก 1 รำยกำร เพื่อกระตุ้นกำรซื้อขำย 
  - อำจจะเป็นส ำหรับลูกค้ำท่ีเปิดบิลแรกกับเรำ ซื้อ 10 แถมเพ่ิมเป็น 15  (ไม่แนะน ำให้ลด
รำคำให้ลูกค้ำใหม่เพรำะว่ำเป็นกำรลดคุณค่ำสินค้ำ)  และ Existing customer : ตรงนี้แนะน ำกลยุทธ์ ของ
แถม เช่น ตอนนี้ osmo pocket กล้องจิ๋วมันดังอยู่ อำจจะจัดแบบซื้อสินค้ำครบ 30,000 บำทวันนี้ รับ osmo 
pocket ไปถ่ำยให้สวยใส ใจหมำ กันไปเลย ปล.ซึ่งทั้ง New และ Existing ในกำรท ำโปร อยำกให้ทำงบริษัท
ก ำหนดระยะเวลำ เพรำะอยำกให้ customer รู้สึกถึง Limitation ที่จะได้รับจำกบริษัท เช่น เพียง 10 วันนี้
เท่ำนั้น 
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 6. ท่ำนคิดว่ำบริษัทดูแลตัวแทนเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - กำรดูแลตัวแทนถือว่ำค่อนข้ำงดี แต่อำจจะยังไม่ตอบโจทย์ในหลำยประเด็นที่ตัวแทนมี
ค ำถำม  
 7. อื่นๆ ท่ำนมีอะไรต้องกำรแนะน ำบริษัทหรือไม่ 
  - แนะน ำให้ท ำ Content ผ่ำนทำง Social Media เยอะ เพ่ือให้เกิดกำรแชร์ กำรรับรู้ โดยแต่
ละ Content ก็แยกเป็น Category โดยเลือกจำกสิ่งที่ผู้หญิงสนใจ (สินค้ำเครื่องส ำอำงค์ target ผู้หญิง ชัวร์) 
เช่น ควำมงำม ดูดวง (อำจจะดูไม่เกี่ยวแต่เกิดกำรแชร์แน่นอน ผู้หญิงกับดวงแม่งคู่กัน) , Life style อะไร
ท ำนองนี้ ท ำให้เกิดกำรแชร์ ให้ได้ คนจะได้เห็นแบรนด์เรำมำกขึ้น  แนะน ำ ท ำ template ในกำรแชร์ ก ำหนด 
CI  ของบริษัทในทุกๆ Banner จะได้ไม่หลุดโทน สร้ำงกำรจดจ ำได้ดีด้วย 
 
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 จากตัวแทน)  
 1. ท่ำนมีควำมต้องกำรในเรื่องใดเพ่ิมเติมจำกบริษัทหรือไม่ ถ้ำมี คือเรื่องอะไร 
  - ต้องกำรให้บริษัทมีกำรจัดอบรมเพ่ิม เพ่ือเป็นจุดขำยในกำรรับสมัครตัวแทนเพ่ิมข้ึน และยัง
เป็นกำรเพ่ิมควำมรู้ให้แก่ตัวแทนทุกคนอีกด้วย  
 2. ท่ำนคิดว่ำกำรท ำกำรตลำดของบริษัทเป็นอย่ำงไร 
  - กำรตลำดอำจจะยังไม่มำกพอ เพรำะตอนนี้สินค้ำประเภทเครื่องส ำอำงที่ขำยทำงออนไลน์มี
จ ำนวนมำก กำรตลำดจึงจ ำเป็นต้องมีฐำนที่แข็งแรงกว่ำนี้ 
 3. ท่ำนคิดว่ำโปรโมชั่นของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - โปรโมชั่นส ำหรับตัวแทน มคีวำมเห็นว่ำจัดอยู่ในขั้นที่ดี ดึดดูดควำมสนใจได้ดี และสำมำรถ
เพ่ิมยอกขำยได้เป็น 2 เท่ำ 
 4. ท่ำนคิดว่ำตั้งแต่จัดโปรโมชั่นมำ มีโปรโมชั่นใดที่สร้ำงยอดขำยได้เพ่ิมขึ้น 
  - โปรโมชั่นแหวนทอง 1 วง ต่อกำรสะสมยอดขำย 50 ตลับภำยใน 2 เดือน 
 5. บริษัทอยำกให้ท่ำนเสนอโปรโมชั่นมำสัก 1 รำยกำร เพื่อกระตุ้นกำรซื้อขำย 
  - อยำกจะเสนอให้มีโปรโมชั่นในทุกๆเทศกำล เช่น ปีใหม่ วำเลนไทน์ วันแม่  
สงกรำนต์ เป็นต้น 
 6. ท่ำนคิดว่ำบริษัทดูแลตัวแทนเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
  - มีควำมคิดเห็นว่ำกำรดูแลยังไม่ทั่วถึงเท่ำท่ีควร ควรมีกำรจัดสัมมนำเพื่อรวมตัวของตัวแทน 
2 เดือนครั้ง เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในบริษัท 
 7. อื่นๆ ท่ำนมีอะไรต้องกำรแนะน ำบริษัทหรือไม่ 
  - อยำกให้บริษัทออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เช่น แป้งฝุ่น แป้งผสมรองพ้ืน เพ่ือเป็นตัวเลือกของ
ลูกค้ำ 
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(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แป้ง D2N)  
 1. ท่ำนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N 
  - รู้สึกว่ำเมื่อใช้แล้วหน้ำเนียนดี คุมมันดี อยู่ได้ทั้งวัน 
 2. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรปกปิดของผลิตภัณฑ์ 
  - ปกปิดได้ดี สำมำรถทำครีมแล้วลงแป้งได้เลย 
 3. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ท ำมำจำกทำนำคำและข้ำว 
  - พอจะทรำบบ้ำงจำกโฆษณำทำงเฟสบุ๊ค 
 4. ท่ำนสังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของผิวไหม จำกคุณสมบัติของทำนำคำและข้ำว 
  - สังเกตเห็นว่ำบำงครั้งเวลำมีรอบเดือนจะมีสิวอักเสบขึ้น และพยำยำมทำแป้งทับเพ่ือกลบสิว 
ปรำกฏว่ำ จำกสิวที่อักเสบ มีอำกำรบวมลดลง เลยเข้ำใจว่ำสรรพคุณช่วยเรื่องผิวอักเสบได้จำกส่วนประกอบ
จำกผงข้ำว 
 5. เมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ในเวลำเช้ำ แล้วระหว่ำงวันท่ำนต้องเติมแป้งอีกหรือไม่ 
ถ้ำเติม เติมกี่รอบ 
  - เมื่อแต่งหน้ำตอนเช้ำแล้วไม่ได้เติมแป้งเลยในระหว่ำงวัน ใช้แค่กระดำษทิชชู่ซับน้ ำมัน ซับ
เหงื่อออก 
 6. คิดว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N สำมำรถควบคุมควำมมันได้ดีหรือไม่ 
  - จำกกำรที่ใช้แป้งมำตลอด 3 เดือน รู้สึกว่ำคุมมันดี ไม่มัน ไม่เยิ้ม 
 7. ท่ำนคิดอย่ำงไรเมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N แล้วไปเจออำกำศร้อน 
  - ประทับใจมำก เพรำะว่ำไม่เยิ้มแค่ซับเหงื่ออกโดยปกติก็พอแล้ว ไม่ต้องทำซ้ ำ 
 8. ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไรกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ อยำกให้ปรับปรุงอะไรบ้ำง  
  - กล่องสวย แต่ตลับมันมีรอยร้ำวเล็กๆ ไม่มั่นใจว่ำท ำตกหรือเปล่ำและพบว่ำตับถำดแป้งกับ
ตัวตลับข้ำงในหมุนได้ คือมันไม่แน่นเท่ำท่ีควร กับ ถำดแป้งหลุดนะ 
 9. ท่ำนต้องกำรให้บริษัทเพ่ิมส่วนประกอบอะไรเพ่ิมเติมในตัวผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N หรือไม่ 
  - อยำกให้ใส่วันที่ผลิตให้ชัดเจนกว่ำนี้ เพรำะจำกกล่องที่ได้ไป ตัวหนังสือค่อนข้ำงขำก
เกี่ยวกับวันที่ผลิต และวันหมดอำยุ 
 10. ท่ำนเคยซื้อผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ตอนโปรโมชั่นหรือไม่ ถ้ำใช่ ท่ำนมีคิดเห็นว่ำอย่ำงไรกับ
โปรโมชั่นในเวลำนั้น  
  - ซื้อตอนรำคำปกติ 
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(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แป้ง D2N) 
 1. ท่ำนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N 
  - เมือ่ทำแป้งแล้วมีควำมรู้สึกว่ำท ำให้หน้ำดูเปล่งปลังไม่โทรม ปกปิดรอยแผลเป็นจำกสิวได้ 
 2. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรปกปิดของผลิตภัณฑ์ 
  - มีควำมคิดเห็นว่ำอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เหมำะสมกับรำคำ และยังมีควำมปกปิดแม้จะท ำมำจำก
ธรรมชำติแบบธรรมชำติ 
 3. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ท ำมำจำกทำนำคำและข้ำว 
  - ทรำบ จึงเลือกใช้เพรำะเป็นคนที่ชอบอะไรที่ท ำมำจำกธรรมชำติ ดูปลอดภัยไม่มีสำรเคมี 
 4. ท่ำนสังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของผิวไหม จำกคุณสมบัติของทำนำคำและข้ำว 
  - ไม่ต่ำงจำกเดิมมำก แต่หน้ำไม่มัน ควบคุมควำมมันได้ดี 
 5. เมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ในเวลำเช้ำ แล้วระหว่ำงวันท่ำนต้องเติมแป้งอีกหรือไม่ 
ถ้ำเติม เติมกี่รอบ 
  - หลังจำกแต่งหน้ำในตอนเช้ำแล้วหลังจำกนั้นมีกำรเติมแป้ง 1 รอบหรือบำงวันก็ไม่เติมอีก
เลยเพรำะว่ำแป้งคุมมันได้ดี แค่ใช้กระดำษซับมันแป้งก็ยังอยู่ 
 6. คิดว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N สำมำรถควบคุมควำมมันได้ดีหรือไม่ 
  - มีควำมคิดเห็นว่ำสำมำรถคุมมันได้ดี 
 7. ท่ำนคิดอย่ำงไรเมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N แล้วไปเจออำกำศร้อน 
  - เคยเจอกำกำศร้อนเหงื่ออกโดนปกติ แต่ไม่เป็นรอยครำบแป้งถือว่ำพอใจในจุดนี้ 
 8. ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไรกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ อยำกให้ปรับปรุงอะไรบ้ำง  
  - ลำยของกล่องดูสวยดี ดูเข้ำกับคอนเซ็ปธรรมชำติ แต่ตลับมีควำมบำงนิดหน่อยและเป็นรอย
ขีดข่วนง่ำย 
 9. ท่ำนต้องกำรให้บริษัทเพ่ิมส่วนประกอบอะไรเพ่ิมเติมในตัวผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N หรือไม่ 
  - อยำกให้แป้งมีควำมหอมเพ่ิมข้ึน เพรำะที่เป็นอยู่เป็นธรรมชำติเกินไปในเรื่องของควำมหอม 
แต่ก็ไม่อยำกให้มีสำรที่อันตรำยต่อผิวรุนแรง 
 10. ท่ำนเคยซื้อผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ตอนโปรโมชั่นหรือไม่ ถ้ำใช่ ท่ำนมีคิดเห็นว่ำอย่ำงไรกับ
โปรโมชั่นในเวลำนั้น  
  - ไม่เคย 
 
 
 
 



52 
 

(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แป้ง D2N)  
 1. ท่ำนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N 
  - เมื่อใช้แป้งแล้วมีควำมรู้สึกว่ำคุณภำพของแป้งบำงเบำ ไม่รู้สึกเหนอะหนะผิวหน้ำ  
 2. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรปกปิดของผลิตภัณฑ์ 
  - กำรปกปิดไม่มำกนัก ต้องใช้รองพ้ืนก่อน คิดว่ำเหมำะกับกำรใช้ในระหว่ำงวันมำกกว่ำ 
 3. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ท ำมำจำกทำนำคำและข้ำว 
  - ทรำบค่ะ เพรำะมีส่วนประกอบอยู่ด้ำนข้ำงกล่องอย่ำงชัดเจน 
 4. ท่ำนสังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของผิวไหม จำกคุณสมบัติของทำนำคำและข้ำว 
  - มีควำมรู้สึกว่ำหน้ำเนียนใสขึ้น ไม่กลัวที่จะทำแป้งตอนมีสิวเพรำะรู้สึกว่ำแป้งไม่ได้ท ำให้ผิว
อุดตัน 
 5. เมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ในเวลำเช้ำ แล้วระหว่ำงวันท่ำนต้องเติมแป้งอีกหรือไม่ 
ถ้ำเติม เติมกี่รอบ 
  - ต้องเติมซ้ ำประมำณ 2 เวลำ 
 6. คิดว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N สำมำรถควบคุมควำมมันได้ดีหรือไม่ 
  - น่ำจะข้ึนอยู่กับสภำพผิวของแต่ละคนมำกกว่ำ ปกติเป็นคนผิวผสมถึงผิวแห้ง เลยไม่สำมำรถ
ทรำบได้ 
 7. ท่ำนคิดอย่ำงไรเมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N แล้วไปเจออำกำศร้อน 
  - ข้อดีของแป้งคือไม่ไหลย้อนมำรวมกัน หรือเกำะเป็นก้อน แป้งมีคุณสมบัติคล้ำยแป้งฝุ่น
เพียงแค่มำในรูปอัดแข็งเลยรู้สึกบำงเบำ  
 8. ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไรกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ อยำกให้ปรับปรุงอะไรบ้ำง  
  - บรรจุภัณฑ์เป็นตลับธรรมดำทั่วไปไม่แตกต่ำงหรือมีจุดเด่น 
 9. ท่ำนต้องกำรให้บริษัทเพ่ิมส่วนประกอบอะไรเพ่ิมเติมในตัวผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N หรือไม่ 
  - อยำกให้เพ่ิมส่วนผสมที่ให้มีส่วนของกำรปกปิดมำกข้ึน 
 10. ท่ำนเคยซื้อผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ตอนโปรโมชั่นหรือไม่ ถ้ำใช่ ท่ำนมีคิดเห็นว่ำอย่ำงไรกับ
โปรโมชั่นในเวลำนั้น  
  - ซื้อตอนรำคำปกติ ไม่ได้ซื้อช่วงโปรโมชั่น 
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(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แป้ง D2N)  
 1. ท่ำนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N 
  - ชอบเนื้อสัมผัส บำงเบำแต่ปกปิด ที่ส ำคัญไม่อุดตัน ไม่ก่อให้เกิดสิว  
 2. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรปกปิดของผลิตภัณฑ์ 
  - ปกปิดดีเยี่ยม ไม่จ ำเป็นต้องใช้รองพ้ืน  
 3. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ท ำมำจำกทำนำคำและข้ำว 
  - รู้ เพรำะส่วนผสมบอกไว้ข้ำงกล่อง 
 4. ท่ำนสังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของผิวไหม จำกคุณสมบัติของทำนำคำและข้ำว 
  - ผิวดูเรียบเนียนขึ้น 
 5. เมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ในเวลำเช้ำ แล้วระหว่ำงวันท่ำนต้องเติมแป้งอีกหรือไม่ 
ถ้ำเติม เติมกี่รอบ 
  - ไม่เติม แค่ซับหน้ำเอำควำมมันส่วนเกินออก หน้ำยังคงควำมผ่อง 
 6. คิดว่ำผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N สำมำรถควบคุมควำมมันได้ดีหรือไม่ 
  - คุมมันดีมำก ระหว่ำงวันซับแค่ตรงช่วงจมูก 
 7. ท่ำนคิดอย่ำงไรเมื่อแต่งหน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N แล้วไปเจออำกำศร้อน 
  - รู้สึกหน้ำไม่ละลำยมันเยิ้ม เลยอยำกให้แตกไลน์  Product ท ำแป้งฝุ่น translucentแบบ
บำงเบำเช่นนี้ไปอีก  
 8. ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไรกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ อยำกให้ปรับปรุงอะไรบ้ำง  
  - แพ็คเกจจิ้งดูสวยดีแล้วแต่อยำกให้ข้ำงในกล่องมีแถมรีฟิลด้วย อำจจะเป็นกล่องอีกแบบที่
ส ำหรับแถมรีฟิล เพ่ือเป็นอีกทำงในกำรท ำโปรโมชั่น 
 9. ท่ำนต้องกำรให้บริษัทเพ่ิมส่วนประกอบอะไรเพ่ิมเติมในตัวผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N หรือไม่ 
  - อยำกให้เพ่ิมสำรกันแดด แม้ว่ำสรรพคุณของผงทำนำคำจะช่วยป้องกันแดดได้ แต่แดดที่
ประเทศไทยแรงมำก เลยอยำกให้เพิ่มเติมลงไป 
 10. ท่ำนเคยซื้อผลิตภัณฑ์แป้งพัฟ D2N ตอนโปรโมชั่นหรือไม่ ถ้ำใช่ ท่ำนมีคิดเห็นว่ำอย่ำงไรกับ
โปรโมชั่นในเวลำนั้น  
  - ซื้อตอนโปร รู้สึกคุ้มมำก เพรำะรำคำคุ้มเมื่อเทียบกับคุณภำพของแป้ง อยำกให้มีโปรโมชั่น
มำเรื่อย 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล ณัฐชยา  เรืองสุวรรณ 
 
วัน เดือน ปี เกิด 16 ตุลาคม 2531 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน 100  หมู่ 4 ต าบลคอโค ถนนสุรินทร์-ล าชี อ าเภอเมือง   
 จังหวัดสุรินทร์  32000 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2549 มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา 
 
พ.ศ. 2554 ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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