HerbO2 เม็ดฟู่ ดูแลเท้ า
ชัญญาพัชญ์ ชาญศิริธนาวัฒน์

บทคัดย่ อ
1. บทนํา
แนวโน้มของโลกปั จจุบนั กระแสในด้านความตื่นตัวเรื่ องสุ ขภาพมีเพิ่มมากขึ้น ผูค้ น
หันมาใส่ ใจการดูแลสุ ขภาพของตนเอง นําไปสู่ พฤติ กรรมการแสวงหาวิธีการตัวช่ วยหรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอํานวยความสะดวกแก่การดูแลสุ ขภาพสําหรับร่ างกายส่ วนต่างๆ ซึ่ ง ”เท้า” ก็
เป็ นอวัยวะส่ วนหนึ่ งของร่ างกายที่ มีความสําคัญยิ่ง นับตั้งแต่วยั เด็กจะใช้เท้าตั้งไข่ ยืน เดิ น
หลังจากนั้น "เท้า" จะทํางานหนัก จะถูกใช้ตลอดชี วิต จึงจําเป็ นต้องรู ้ จกั ดูแล ป้ องกัน "เท้า"
ให้ดีและถูกต้องมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ศาสตร์ การแพทย์แผนตะวันออกยังมีความเห็นตรงกัน
เกี่ยวกับเท้าว่าเป็ นศูนย์รวมประสาทและสะท้อนถึงการทํางานของอวัยวะต่างๆภายในร่ างกาย
ดังจะเห็นได้จากเมื่อเรารับบริ การสปา ส่ วนใหญ่ผปู ้ ระกอบการจะแช่เท้าเพื่อเป็ นการดูแลเท้า
ก่ อน ถ้าเป็ นสมัยโบราณการดูแลเท้าโดยใช้ตาํ รั บสมุนไพร เช่ น สมุนไพรเพื่อกระตุน้ การ
ไหลเวียน กระตุน้ ระบบประสาท จะต้องนําสมุนไพรในตํารั บยานั้นมาต้มกับนํ้า จนนํ้าต้ม
สมุนไพรนั้นงวดลงจาก 3 ส่ วนเหลือ 1 ส่ วน แล้วนํามาผสมเพื่อให้อุ่นๆพอจะแช่เท้าได้แต่
ปั จจุบนั ด้วยความเร่ งรี บ น้อยรายมากที่สถานบริ การจะแช่เท้าผูร้ ับบริ การด้วยนํ้าต้มสมุนไพร
เนื่ องจากความยุ่งยากในการเตรี ยมนํ้าต้มสมุนไพร HerbO2

จึ งเห็ นโอกาสในการพัฒนา

นวัต กรรมสมุ น ไพรเพื่ อ แก้ปั ญ หาดัง กล่ า วและวิ จัย และพัฒ นาจนได้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ HerbO2
นวัตกรรมสมุนไพรตํารั บเพื่อการแช่ เท้าที่สะดวกและได้รับคุณค่าสมุนไพรตํารั บครบถ้วน
เช่นเดียวกับวิธีด้ งั เดิม

2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ตราสิ นค้ า – ผลิตภัณฑ์ เม็ดสมุนไพรขนาดบรรจุเม็ดละ 30 กรัม

“HerbO2” เป็ นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตํารั บอัดเม็ดเมื่อละลายนํ้าให้ฟองฟู่ บรรจุอยู่ใน
ซองสุ ญญากาศ รู ปแบบเม็ดกลมแบน ขนาด 30 กรัม ประกอบไปด้วยสมุนไพรสําคัญ เช่น
ไพล ขมิ้ น อ้อย ดี ป ลี นํ้ามันงา นํ้ามันมะพร้ าว สมุ น ไพรแต่งกลิ่ น และสมุ น ไพรอื่ น ๆ ที่ มี
สรรพคุณตํารับเพิ่มการไหลเวียนเลือด ลดการปวดกล้ามเนื้อ ลดการติดเชื้อด้วยศาสตร์ การตั้ง
ตํารับยาหลักยารองตามองค์ความรู ้ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์และตํารายาแผนโบราณ
เช่น ตํารายาโอสถพระนารายณ์ ตําราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

“HerbO2” จะช่วยคลายกล้ามเนื้อ ปรับการไหลเวียนเลือดแล้ว ความหอมของนํ้ามัน
หอมระเหยเหล่านี้ ยงั มีผลในเรื่ องการผ่อนคลายความตึงเครี ยดทั้งร่ างกาย จิตใจ และยังช่วย
การนอนหลับให้ดีข้ ึนอีกด้วย

3. ข้ อบ่ งชี้ความเป็ นนวัตกรรม
ผลิ ต ภัณ ฑ์น วัต กรรมสมุ น ไพรแช่ เ ท้า ปรั บ การไหลเวีย นเลื อ ด ที่ มี ส รรพคุ ณ ตํา รั บ
สมุนไพรที่เหมาะสม โดยพัฒนารู ปแบบให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการใช้งานแต่ยงั คง
คุ ณ ค่ า ตํา รั บ สมุ น ไพร เข้า กับ สภาวะของคนในยุค ที่ เ ร่ ง รี บ เช่ น ปั จ จุ บ ัน แต่ ย งั ทรงคุ ณ ค่ า
เทียบเท่ากับการแช่เท้าด้วยนํ้าต้มสมุนไพรตํารับในการเพิ่มไหลเวียนเลือด ภายใต้ตราสิ นค้า
และสโลแกนของผลิตภัณฑ์คือ “นวัตกรรมสมุนไพรตํารับสะดวกใช้ เพื่อการฟื้ นฟู HerbO2
คื อคําตอบ”

เป็ นนวัตกรรมทางด้านผลิ ตภัณฑ์ที่ช่ วยกระตุ ้นการหมุ นเวียนเลื อดให้มี

ประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน ส่ วนสรรพคุณสมุนไพรตํารับที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ HerbO2 ช่วยบรรเทา
อาการปวดเมื่อย ทําให้รู้สึกสดชื่ น ผ่อนคลาย มากไปกว่านั้นยังมีส่วนผสมของวิตามินอีและ
มอยส์เจอร์ ไรเซอร์ ส่ วนผสมที่เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว ช่วยผลัดเซลล์ผิว ลดการแห้งแตกของ
ส้นเท้าลายช่วยให้ผวิ ดูเรี ยบเนียนสมํ่าเสมอกัน อีกทั้งผลิตภัณฑ์ HerbO2ยังปราศจากส่ วนผสม
ของสารเคมีที่เป็ นอันตรายผูบ้ ริ โภคจึงมัน่ ใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

4. การวิเคราะห์ สถานการณ์
ตลาดสมุนไพรทัว่ โลกมีมูลค่า 1 หมื่นล้านเหรี ยญสหรัฐฯมีสมุนไพรไทยเป็ นมูลค่าสู ง
ถึง 6,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ การที่มูลค่าสมุนไพรไทยส่ งออกไปสู่ ตลาดโลกเช่นนี้บ่งบอกถึง
ความต้องการของตลาดเกี่ยวกับสมุนไพรไทยและสะท้อนให้เห็นความต้องการในผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรไทยด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณาตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในประเทศนั้น ส่ วน
หนึ่งคือการใช้เองของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นคนไทยและอีกกลุ่มคือจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นอกจาก
เข้ามาพักผ่อนในประเทศไทยแล้วยังมองหาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรกลับไปใช้หรื อแม้แต่เป็ น
ของซื้ อของฝากอีกด้วย

HerbO2 นําเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสมุนไพรเพื่อการดูแลสุ ขภาพเท้าในรู ปแบบของ
สมุนไพรอัดเม็ดเพื่อการแช่เท้าซึ่ งการให้บริ การแช่เท้านั้นเป็ นพื้นฐานของการให้บริ การใน
ธุรกิจสปา
สถานประกอบการสปาที่คิดค่าบริ การตั้งแต่ 350 บาทต่อครั้งขึ้นไปมีการให้บริ การแช่
เท้าแก่ผรู ้ ับบริ การทุกรายที่เข้ารับบริ การ HerbO2 จึงเห็นว่าน่ าจะมีโอกาสทางธุ รกิจจึงศึกษา
แนวโน้มของสถานประกอบการสปาจากข้อมู ล ที่ มี รายงานพบว่า สถานประกอบการจด
ทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ 2509 ถึง 2555 มีสถานประกอบการสปารวมทั้งสิ้ น 2,053
แห่งทัว่ ประเทศ เป็ นสถานประกอบการในพื้นที่กรุ งเทพฯจํานวน 1,790 แห่ง และจากรายงาน
พบว่ามีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. ข้ อมูลสถิตกิ ารตลาด การเติบโต
แนวโน้มสถานบริ การเพื่อสุ ขภาพและเสริ มสวยเติบโตต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก

HerbO2 จึงได้จดั Market Segmentaion และ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ HerbO2 เม็ด
ฟู่ ดูแลเท้า สําหรับการตลาดแบบ B2B ดังนี้

ให้ บริการแช่ เท้ า

มีการใช้ หรื อจําหน่ าย

แก่ ผ้ ูรับบริการด้ วย

ผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร

สมุนไพร

Target Market: B2B
สถานประกอบการที่มกี ารแช่ เท้ าผู้รับบริการด้ วยผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร

Market Segmentation: HerbO2 เม็ดฟู่ ดูแลเท้ า สํ าหรับการตลาดแบบ B2C

ชอบผลิตภัณฑ์
ชอบแช่ เท้ า

นวัตกรรม
จากสมุนไพร

Target Market: B2C
คนทีใ่ ส่ ใจดูแลสุ ขภาพ มีกาํ ลังซื้อ ชอบแช่ เท้ า ชอบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากสมุนไพร
และกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่เป็ นลูกค้าบุคคล ได้แก่กลุ่มคนอายุ 25-40 ปี ที่ใส่ ใจดูแลสุ ขภาพ
ชอบดูแลตัวเองไม่วา่ จะเป็ นการซื้ อผลิตภัณฑ์มาแช่เท้าด้วยตัวเองหรื อไปที่ร้านเพื่อรับบริ การ
การแช่เท้าเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ชื่นชอบ เป็ นกลุ่มคนที่มีกาํ ลังซื้ อสู ง มี Life Style ที่เร่ งรี บและ

ชอบเข้าสัง คม มี กิ จ กรรมที่ ม ากมายอยากทํา อะไรได้ห ลายๆอย่า งจึ ง ต้อ งแข่ ง ขัน กับ เวลา
แสวงหาความ สะดวกสบาย และเป็ นกลุ่มคนที่มีความรู ้ โดยส่ วนใหญ่จะอาศัยอยูใ่ นเมือง เช่น
กรุ งเทพฯ แม้กลุ่มนี้ จะมี รสนิ ยมในการใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่ต่างกัน แต่ ก็มีทศั นคติ ที่ตรงกัน คื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ นั จะต้องมีคุณภาพ สะดวก ลดขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ แต่ได้คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เท่าเดิม ประหยัดเวลาขึ้นกว่าเดิม

6. กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด
a. กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์
HerbO2 เป็ นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสมุนไพรตํารับอัดเม็ดละลายนํ้าให้ฟองฟู่ HerbO2
สู ตรตํารับเพื่อการดูแลสุ ขภาพเท้า ปรับการไหลเวียนเลือดที่ส่วนปลาย ที่ยงั ไม่มีผจู ้ ดั จําหน่าย
รายใดในตลาดภายในประเทศ ใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม (Diversification)
HerbO2 ซึ่ งเป็ นสมุนไพรอัดเม็ดละลายนํ้าให้ฟองฟู่ มีลกั ษณะผลิตภัณฑ์เป็ นเม็ดรู ป
วงกลมแบน ขนาด 30 กรัม บรรจุ 1 เม็ด/ซอง โดยมีสมุนไพรหลักในตํารับที่ให้สรรพคุณใน
HerbO2 ได้แก่ นํา้ มันงา นํา้ มันมะพร้ าว ไพล ดีปลีและสมุนไพรแต่ งกลิน่ สรรพคุณตํารับเป็ น
ยารสร้อน ช่วยปรับการไหลเวียนเลือด ลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการติดเชื้อ ตั้งตํารับยาด้วย
ศาสตร์ การตั้งตํารับยาตามหลักในตํารายาโอสถพระนารายณ์และปรับสู ตรตํารับโดยแพทย์
แผนไทยประยุกต์จนได้สูตรยาที่ผสมผสานลงตัวด้วยคุณค่าสรรพคุณตํารั บกับ นํ้ามันหอม
ระเหย เพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยด ทั้งร่ างกายและจิ ตใจ ปรั บสมดุลสภาพจิตใจยังช่วยให้
นอนหลับสบาย กระตุน้ การไหลเวียน ปรับความดันเลือด บรรเทาอาการปวดเมื่อย ทําให้รู้สึก
สดชื่น
นอกจากนี้ ยงั มี ส่ วนผสมเพื่อเพิ่มความชุ่ มชื้ น ได้แก่ สารกลุ่มมอยเจอร์ จะช่ วยปรั บ
ความชุ่มชื้นของผิวหนัง ลดการแห้งแตกของเท้า ปรับผิวให้เรี ยบเนี ยนสมํ่าเสมอ ปรับสี ผิวให้
สมํ่าเสมอ HerbO2 ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็ นอันตราย จําหน่ายในราคาเม็ดละ 59 บาท

b. กลยุทธ์ ราคา
ผลิตภัณฑ์ของ HerbO2 ใช้กลยุทธ์ Value base on pricing ในการกําหนดราคาโดยมี
การผสมผสานกัน 2 วิธี คือ
1. การกําหนดราคาโดยพิจารณาต้ นทุน (Cost based pricing) คือ การกําหนดราคาขาย
นั้น จะต้อ งครอบคลุ ม ทั้ง หมดของต้น ทุ น คงที่ แ ละต้น ทุ น ผัน แปร อี ก ทั้ง ราคายัง
ก่อให้เกิดกําไร ที่ตอ้ งการให้แก่กิจการด้วย
2. การกําหนดราคาเพื่อการแข่ งขัน (Competitive pricing) การกําหนดราคานั้นเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของ HerbO2 ในการเข้าสู่ ตลาดและมีส่วนแบ่งทาง
การตลาด เป็ นราคาที่สามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในตลาด “สมุนไพร
ที่ดูแลสุ ขภาพเท้า” ได้อย่างเหมาะสม
ภาพ 10 กลยุทธ์ กาํ หนดราคาสิ นค้ าของ HerbO2
Lemon QQ Effervescent Foot Soak (ของประเทศจีน) 69 บาท
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------HerbO2

เม็ดฟู่ .....ดูแลเท้า

Cost base pricing + Competitive = Value base pricing

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อมูลของเพดานราคา ขั้นสู งและขั้นตํ่า มาจาการสํารวจตลาดเป็ นราคาตามท้องตลาด
ที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ โดยคํานวณในปริ มาณเท่ากัน

c. กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจําหน่ าย
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายสิ นค้าเป็ นการกระจายตัวสิ นค้า ทั้ง online และ offline
กล่าวคือ เพื่อเข้าสู่ ลูกค้า B2B โดยใช้พนักงานขาย และเข้าถึงผูบ้ ริ โภคระดับบุคคลโดยเข้าขาย
ในร้านค้าที่เป็ นร้านสะดวกซื้ อ เช่น 7-11 ทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถหาซื้ อได้ง่ายและสะดวก

เป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภค ในรู ปแบบที่น่าสนใจ ขนาดมีความเหมาะสมต่อราคา และเป็ นสิ นค้า
ที่มาจากสมุนไพรหลากหลายชนิ ดได้โดยธรรมชาติ 100% การจัดวางจําหน่ ายในช่องทาง
ต่างๆ จึ งมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค จึ งทําให้มีการกระจายสิ นค้าแบบเต็มขั้น
(Incentive distribution) เพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภค (Reach) อย่างครบครันทั้งด้านตลาดผูบ้ ริ โภค
(B2C) และตลาดอุตสาหกรรม (B2B)

d. กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด
การส่ งเสริ มการตลาดของ HerbO2 เป็ นไปอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็ น online และ offline
โดยผ่านทาง Channel ต่างๆ เช่น
 การประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง Facebook เพื่อสร้างตัวตนของตราสิ นค้าและให้ลูกค้าสามารถมี
กิจกรรมร่ วมกับตราสิ นค้า เช่น การให้คนดูกดไลค์ กดแชร์เพือ่ ชิงรางวัล
 การจัดบูธ โดยเชื่ อมโยงกับ online channel ให้ลูกค้าร่ วมกิจกรรมเช่น ถ่ายรู ปลงโซเชี ยล
มีเดียของตนเอง แข่งกันกันว่าท่านใดได้รับโหวตมากสุ ดได้รับรางวัลจากบริ ษทั เป็ นต้น
 ทํายอดในที ม ร่ วมเดิ นทางไปต่างประเทศด้วยกัน โดยบริ ษทั ที่ จะไปดู เทคโนโลยีต่าง ๆ
เกี่ยวกับนวัตกรรมสมุนไพรที่ต่างประเทศ เป็ นต้น

7. เทคโนโลยีการผลิต
เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยในการกักเก็บสาระสําคัญและคุณค่าสมุนไพร เครื่ องจักรหลักที่ใช้
ในการผลิต HerbO2 คือ เครื่ องผสม เครื่ องตอกเม็ด เครื่ องบรรจุ โดยบริ ษทั ได้วางนโยบายใน
การบริ หารการผลิตสิ นค้า HerbO2 โดยการจ้างผลิตกับบริ ษทั OEM ที่ได้มาตรฐาน โดยมี
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Certificate Thai FDA, GMP certified, ISO
9001:2008, ISO 22000-2005, GMP manufacturing facility, GMP HACCP

8. โครงสร้ างองค์ กรและการบริหารในบริษทั

9. แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุน 2.8

ล้านบาทโดยจัดหาจากผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดและมีมติที่ประชุ ม

กรรมการบริ หารอนุมตั ินโยบายจ่ายปั นผล เมื่อกิจการมีผลกําไรเป็ นที่น่าพอใจและมีเงินสด
เพียงพอหมุนเวียนภายในบริ ษทั HPI มีรายได้จากการขายสิ นค้า HerbO2 อัตราการเติบโต ปี
ที่ 1-5 เฉลี่ย 5% ยอดขายในปี แรก 15,413,160 บาทเฉลี่ยยอดขายต่อเดือนในปี แรก 1,284,430
บาท โดยมีราคาต้นทุนขายต่อหน่วย 15 บาท ราคาขายต่อหน่วย ราคาชิ้นละ 59 บาท

10. การวิเคราะห์ สถานการณ์ ในอนาคต
กรณี ที่การวิเคราะห์คาดการณ์เป็ นไปตามที่คาดหวัง

บริ ษทั จะสามารถคืนทุนได้ใน

ระยะเวลา 1.56 ปี เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 มีมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 3495208 บาท และ อัตรา
การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (IRR) เท่ากับ 54.14%
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