NARI hair powder
บทคัดย่ อ
จากการที่ได้เห็นปัญหาและศึกษาเกี่ยวกับปัญหาความมันบนเส้นผมและหนังศีรษะของ
คนทัว่ ไปในประเทศไทยและผูท้ ี่ อาศัยในเขตภูมิภาคเอเชี ยที่ เป็ นเขตโซนร้ อน ทาให้มีสภาพ
อากาศร้อนชื้นเป็ นส่ วนใหญ่ตลอดทั้งปี ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้เกิดความมันบนเส้นผมและหนังศีรษะ
ดังนั้นจึงเกิ ดแนวคิดในการทาแผนธุ รกิ จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผงแป้ งที่ช่วยแก้ไขปั ญหาความมัน
บนเส้นผมและหนังศีรษะเพื่อจาหน่ายให้กบั กลุ่มผูท้ ี่ประสบปั ญหา เป็ นการเพิ่มความมัน่ ใจ และ
ความสดชื่นให้กบั เส้นผมและหนังศีรษะ ตลอดจนทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจในด้านต่างๆ
รวมถึงแผนการเงินและการลงทุนเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ
บทนำ
เนื่ องจากภูมิภาคเอเชียเป็ นเขตโซนร้อน ทาให้มีสภาพอากาศร้อนเป็ นส่ วนใหญ่ตลอด
ทั้งปี ชาวเอเชี ยมักจะประสบกับปั ญหา ผมร่ วง ผมมัน อันเนื่ องมาจากสภาพอากาศร้อนชื้ นเป็ น
หลักซึ่ งปั ญหาผมมันทาให้เกิดความรู ้สึกเหนอะหนะ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และเสี ยบุคลิคภาพ
ดังนั้นผลิตภัณฑ์ประเภท Dry Shampoo จึ งเป็ นทางเลือกในการแก้ปัญหาดังกล่าว ในปั จจุบนั
ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดส่ วนใหญ่เป็ นรู ปแบบสเปรย์ และทิ้งคราบแป้งสี ขาวบนหนังศีรษะ อีกทั้ง
ยังไม่ตอบโจทก์การแก้ปัญหาของผูบ้ ริ โภคที่มีปัญหาได้ 100% จากเสี ยงตอบรับของผูบ้ ริ โภคที่
เคยใช้ผลิตภัณฑ์ Dry Shampoo แบบสเปรย์ที่มีขายตามท้องตลาดส่ วนใหญ่จะลดความมันบน
ศี รษะได้เพีย งไม่ กี่ชั่วโมง หลังจากนั้นศี รษะก็จะกลับมามัน และเส้น ผมลี บแบนเหมื อนเดิ ม
ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการคิดค้นผลิตภัณฑ์สาหรับแก้ปัญหาดังกล่าว คือ NARI hair powder
ผลิตภัณฑ์ NARI hair powder เป็ นผงแป้ งสาหรับใส่ ลงบนเส้นผมและหนังศีรษะที่มี
ความมันและมีกลิ่น ช่วยชะลอการสระผมออกไปอีก 3-5 วันของการใช้แต่ละครั้ง โดยไม่รู้สึก
เหนอะหนะ และท าให้ผ มดู ห นาไม่ ลี บ แบน จัด ทรงง่ า ย ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่กับ สภาพความมัน บน
หนังศีรษะของแต่ละบุคคล ซึ่ งผงแป้ งจะเข้าไปดูดซับความมัน และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จาก
เส้นผมและหนังศีรษะโดยไม่ทิ้งคราบแป้ ง ทั้งยังมีกลิ่นหอม ทาให้มีความรู ้ สึกสะอาด สดชื่ น
โดยวิธีการใช้คือเทผงแป้งลงบนฝ่ ามือแล้วโรยลงบนโคนเส้นผม และหนังศีรษะ แล้วขยี้ หรื อหวี
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ผมให้เศษที่ตกค้างหรื อส่ วนเกินของแป้ งออก ซึ่ งจะมีการผลิตสิ นค้าออกมา 2 กลิ่นให้เลือก คือ
กลิ่ น ลาเวนเดอร์ และ ซอฟท์เ ฟรช ขนาดบรรจุ 50 กรั ม ราคา ขวดละ 250 บาท มี ก ารน า
เทคโนโลยี QR Code มาใช้บนฉลากด้านหลังของผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงคลิปวิดีโอสาธิ ตวิธีการใช้
งานให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพื่อความเข้าใจและใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
และมี การกระจายสิ นค้าไปตามร้ านขายเครื่ องสาอางเช่ น Boots, Watson ทัว่ ประเทศ เพื่อให้
เข้าถึ งผูบ้ ริ โ ภคกลุ่ ม วัย รุ่ น นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา วัย ทางาน รวมถึ ง วางขายในโรงพยาบาลเพื่ อ
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูป้ ่ วยติดเตียง หรื อ สตรี หลังคลอดบุตรที่ไม่สะดวกในการสระผม และเน้นการ
โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ท างสื่ อออนไลน์ ใ ห้ ลู ก ค้ า ได้ รู้ จั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร วดเร็ วยิ่ ง ขึ้ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ NARI hair powder มี ก ารน าเสนอรู ปแบบ และคุ ณ ภาพที่ แ ตกต่ า งจาก
ผลิตภัณฑ์ที่วางขายในท้องตลาด
- ลักษณะผลิตภัณฑ์เป็ นผงแป้ง, ไม่เหนอะหนะ
- ให้ความรู ้สึกสะอาด สดชื่น โดยไม่ทิ้งคราบแป้งขาวหลังการใช้งาน
- ราคาถูกกว่าแบบสเปรย์ และถูกกว่าสิ นค้านาเข้า
สาหรับการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มีส่งเสริ มทางการตลาด เช่น การแจกใบปลิว
ตามสถานี รถไฟฟ้า BTS และ MRT เพื่อการสื่ อสารผลิตภัณฑ์ที่ตรงเป้ าหมาย การโฆษณาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ทั้ง Facebook, Application Line, Instagram เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ไปยัง
กลุ่มลูกค้าได้อย่างแพร่ หลายและรวดเร็ วเพื่อสร้างการรับรู ้และจดจาตราสิ นค้า
- มีการแจกใบปลิวบนสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT เดือนละ 2,000 ใบ
- มีการแจกสิ นค้าตัวอย่างขนาด 10 ml. ตามสถานีรถไฟฟ้า เดือนละ 300 ขวด ในช่วง
6 เดือนแรก
กลุ่มลูกค้ ำหลัก
- นักเรี ยน, นักศึกษา ที่ให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพส่ วนตัว
- กลุ่มวัยทางาน ที่มีวิถีชีวิตเร่ งรี บ ไม่มีเวลาสระผมบ่อย หรื อชอบรับประทานอาหารปิ้ ง
ย่าง มีกลิ่นและควันจากอาหาร
กลุ่มลูกค้ ำรอง
- ผูป้ ่ วยติดเตียงที่ไม่สามารถสระผมเองได้ หรื อไม่สะดวกสระผมบ่อยๆ
- สตรี หลังคลอดบุตร ที่ไม่สะดวกสระผมในช่วงระยะแรกของการคลอดบุตร
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- นักผจญภัยที่ชอบกิจกรรม Outdoor ไปในสถานที่ไม่สะดวกในการสระผมที่ตอ้ งใช้น้ า
วัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อจาหน่ายสิ นค้าคุณภาพแก้ปัญหาความมันบนเส้นผมและ
หนังศีรษะเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
1. เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีปัญหา
2. วิจยั และพัฒนาสิ นค้าที่มีคุณภาพและรู ปแบบใหม่น่าใช้
3. เพื่อสร้างอัตราการเติบโตของบริ ษทั 10-15% ของทุกปี
เนื่องจากบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ขนาดเล็ก จึงทาการว่าจ้างบริ ษทั รับผลิตเครื่ องสาอาง
(OEM) เพื่อลดต้นทุนการลงทุนในโรงงานผลิต และเครื่ องจักร โดยจะว่าจ้างให้ผลิตสิ นค้าโดย
ใช้สูตรส่ วนผสมของบริ ษทั ฯ เอง ซึ่ งส่ วนผสมดังกล่าวเป็ นส่ วนผสมที่ปลอดภัย ใช้ในการผลิต
เครื่ องสาอาง และมีการทาสัญญาโดยเก็บสู ตรส่ วนผสมของบริ ษทั ฯ เป็ นความลับ ผลิตให้บริ ษทั
ฯเพียงรายเดี ยว โดยสั่งผลิ ตตามจานวนที่ ตอ้ งการ บริ ษทั รั บผลิ ตเครื่ องสาอางที่ เลื อกไว้เป็ น
บริ ษทั ที่มีความชานาญ และให้ความสาคัญในการค้นคว้าวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ยทีมงาน
นักวิจยั เครื่ องสาอางที่มีศกั ยภาพสู ง คัดสรรวัตถุดิบ และเครื่ องจักรที่ได้มาตรฐานในการผลิต
วิเครำะห์ อุตสำหกรรม
1. กำรแข่ งขันระหว่ ำงคู่แข่ งขันในธุรกิจ (Competitive Rivalry in an Industry)
การแข่งขันภายในประเทศไม่รุนแรงเนื่ องจากผลิตภัณฑ์ที่เป็ นคู่แข่งขันทางธุ รกิ จในท้องตลาด
ส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้านาเข้าหลากหลายตราสิ นค้าจากต่างประเทศ
- สเปรย์ฉีดเพื่อลดความมันบนหนังศีรษะยีห่ อ้ Batist
- สเปรย์ฉีดเพื่อลดความมันบนหนังศีรษะยีห่ อ้ Percy & Reed
- ผงแป้งลดความมันบนเส้นผมนาเข้าจากต่างประเทศ
2. ภัยคุกคำมจำกคู่แข่ งรำยใหม่ (Threat of New Entrants)
การเข้าสู่ ตลาดผลิ ตภัณฑ์ล ดความมัน บนเส้น ผม ของ NARI hair powder สามารถเข้าได้ง่าย
เนื่องจากบริ ษทั ฯ วางสิ นค้าอยูใ่ นตลาดกลาง มีราคาไม่แพง เพื่อแย่งชิงฐานลูกค้าระดับกลางและ
ระดับบนของตลาด และเนื่ องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็ นเทคโนโลยีใหม่ และสู งมาก อาจมีคู่
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แข่งขันรายใหม่ๆ เข้าตลาดมาได้โดยง่าย ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงเน้นกลยุทธ์การสร้ างความแตกต่าง
ให้กบั ผลิตภัณฑ์ คือเป็ นผงแป้ง ที่ใช้งานง่าย และไม่ทิ้งคราบขาวบนหนังศีรษะ ลดความมัน ทา
ให้ผมดูหนาไม่ลีบแบน และเน้นการสร้างตราสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ดูสะอาด สดชื่น ให้เป็ นที่
จดจาและยอมรับของผูบ้ ริ โภค
3. อำนำจต่ อรองจำกผู้ขำยวัตถุดบิ (Bargaining Power of Suppliers)
เนื่ องจากส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์หาได้ง่ายในท้องตลาดและสามารถสั่งซื้ อจากภายในและ
ต่างประเทศได้ ดังนั้นจึงไม่กงั วลกับการผูกขาดการซื้ อกับซัพพลายเออร์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง โดย
วัตถุดิบหลักสามารถสั่งซื้ อในร้านขายเคมีภณ
ั ฑ์ในประเทศ ซึ่ งมีหลายราย ส่ วนบรรจุภณ
ั ฑ์ทาง
บริ ษทั ผูร้ ับผลิตสิ นค้าเป็ นผูด้ าเนินการ
4. อำนำจต่ อรองของลูกค้ ำ (Bargaining Power of Buyers)
อ านาจต่ อ รองของลู ก ค้า ค่ อ นข้า งสู ง เนื่ อ งจากมี สิ น ค้า ทดแทนหลากหลายยี่ ห้ อ ที่ เ ป็ น Dry
Shampoo สเปรย์ มีวางจาหน่ายทัว่ ไปในห้างสรรพสิ นค้า ร้านขายยาและร้านขายเครื่ องสาอาง
5. ภัยคุกคำมจำกสิ นค้ ำทดแทน (Treat of Substitutes)
ลูกค้าสามารถหาสิ นค้าทดแทนได้ง่าย
- สเปรย์สาหรับฉี ดลดความมันบนเส้นผมยีห่ อ้ ที่วางขายในท้องตลาด
- แป้งลดความมันบนเส้นผมจากต่างประเทศที่จาหน่ายทางออนไลน์
สิ นค้านาเข้าจากต่างประเทศ
ข้ อมูล SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- การแข่งขันในตลาดไม่รุนแรง มีช่องทางให้เข้าตลาดได้
- การตอบรับของผูบ้ ริ โภคกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมมีมากขึ้น
- เทรนด์ใ นการอนุ รั ก ษ์สิ่ งแวดล้อม ในเรื่ องการลดการใช้น้ าจะส่ ง ผลดี ท างอ้อ มต่ อ
ยอดขายผลิตภัณฑ์
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- มีรูปแบบสิ นค้าที่เป็ นผงแป้งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีขายตามท้องตลาดที่เป็ นรู ปแบบ
สเปรย์
- มีประสิ ทธิภาพในการลดความมันได้ยาวนาน ไม่ทิ้งคราบแป้งสี ขาวบนเส้นผม
- ขนาดบรรจุมีความกะทัดรัดสามารถพกพาติดตัวใช้ได้ทุกที่
- บริ ษัท ฯ สามารถเพิ่ ม ก าลัง การผลิ ต ได้ท ัน กับ ความต้อ งการของตลาดเนื่ อ งจาก
กระบวนการผลิตไม่ยงุ่ ยาก ส่ วนผสมและวัตถุดิบหาซื้อได้ไม่ยาก
จุดอ่ อน (Weaknesses)
- ตลาดผูบ้ ริ โภคในต่างจังหวัดส่ วนใหญ่ยงั ไม่รู้จกั ผลิตภัณฑ์ Dry Shampoo
- บริ ษทั เพิ่งเริ่ มดาเนิ นกิ จการอาจต้องใช้เวลานานในการทาตลาดเพื่อให้ผูบ้ ริ โภครั บรู ้
ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกเพียง 2 กลิ่น
- ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกเพียงขนาดเดียว
โอกำส (Opportunities)
- Dry Shampoo ในลักษณะผงแป้ง ยังไม่เป็ นที่แพร่ หลายในประเทศไทย
มีให้เลือกน้อย
- สิ นค้านาเข้ามีราคาสู ง ช่องทางการจัดจาหน่ายน้อย
- ผลิตภัณฑ์ Dry Shampooในลักษณะผงแป้งยังไม่มีการผลิตในประเทศไทย
- นโยบายของภาครัฐมีการสนับสนุน และเอื้ออานวยต่อธุรกิจ Start up
- สภาพเศรษฐกิ จ ในการส่ ง ออกเครื่ อ งส าอาง รวมถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ส าหรั บ ใช้กับ ผม มี
แนวโน้มเติ บ โตขึ้ นทุ ก ปี เป็ นโอกาสที่ บริ ษทั ฯมี ทิศทางในการวางแผนส่ ง สิ น ค้า ไป
จาหน่ายยังต่างประเทศ
- ตลาดผูบ้ ริ โภคให้การตอบรับกับผลิตภัณฑ์สาหรับเส้นผมอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค (Threats)
- คู่แข่งขันสามารถเข้าตลาดได้ง่ายเนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ซบั ซ้อน
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- สิ นค้าทดแทนมีจานวนมากอาจทาให้มีผลกระทบต่อการเข้าตลาด และการตอบรับจาก
ผูบ้ ริ โภคเป็ นไปอย่างล่าช้าไม่ตรงเป้าหมายที่กาหนดไว้
สภำพแวดล้ อมและปัจจัยทีเ่ อือ้ อำนวยต่ อธุรกิจ
1.ปัจจัยทำงนโยบำยและกำรเมือง
รัฐบาลมีนโยบายและการเมืองในเรื่ องของข้อตกลงเขตการค้าเสรี อาเซี ยน หรื อ AFTA มี
ผลบังคับใช้เมื่อปี 2536 อัตราภาษีนาเข้าเครื่ องสาอาง (พิกดั HS 3303 – 3307) จากกลุ่มประเทศ
อาเซี ยนลดลงจนกลายเป็ น 0% ในปี 2553 ขณะที่การกากับดูแลสิ นค้าเครื่ องสาอางในอาเซี ยนจะ
มีความตกลงว่าด้วยการปรับกฎระเบียบเครื่ องสาอางให้สอดคล้องกันของอาเซี ยน (Agreement
on The ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory : AHCRs) โดยไทยได้เข้านับตั้งแต่ปี 2551
เป็ นต้นมา จึ งเป็ นปั จจัยที่ เอื้ออานวยต่อธุ รกิ จเครื่ องสาอาง และผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯในการ
ส่ งออกและทาตลาดในต่างประเทศ ที่มีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึ้นทุกปี
2.ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ
จากข้อมูลของกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ พบว่าอุตสาหกรรม
ความงามของไทยมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี ปั จจุบนั ธุรกิจนี้ มีมูลค่าตลาดในประเทศ
ถึง 2.8 แสนล้านบาท แบ่งเป็ นตลาดในประเทศ 60% หรื อ 1.68 แสนล้านบาท และตลาดส่ งออก
ที่ทารายได้ให้ประเทศถึง 40% หรื อกว่า 1.12 แสนล้านบาท สาหรั บสิ นค้าความงามของไทย
พบว่า การบริ โภคของตลาดในประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สาหรับเส้นผม 16% ส่ วนการส่ งออก
สิ นค้าความงามของไทยไปยังอาเซี ยนและทัว่ โลก มีการส่ งออกผลิตภัณฑ์สาหรับเส้นผม 40%
ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่สูง ซึ่ งผลิตภัณฑ์ NARI hair powder จะสามารถจึ งได้วางแผนที่จะขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์ NARI hair powder ไปยังต่างประเทศทั้งภูมิภาค
3.ปัจจัยทำงสั งคม
เทรนด์ความงามปี 2018 ยังคงตอบรับกับกระแสรักษ์โลก รักสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค และมี
แนวโน้มว่าสิ นค้าความงามจะต้องลดการใช้น้ าอันเป็ นทรัพยากรสาคัญลง ตามมาด้วยเทรนด์การ
ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เข้าใกล้ความเป็ น 100% ให้ได้มากที่สุด โดยในอนาคตโลกจะเผชิญ
กับวิกฤตการณ์น้ า และน้ าจะกลายเป็ นทรัพยากรที่หาได้ยากและกลายเป็ นวัตถุดิบที่มีราคาสู งไป
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โดยปริ ยาย ซึ่ งผูบ้ ริ โภคในต่างประเทศในปั จจุบนั กาลังตื่นตัวถึงปั ญหาด้านการใช้น้ า โดย 33%
ของประชากรในสหราชอาณาจักร บอกว่ายอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ า
27% อาบน้ าเร็ วขึ้นและประหยัดน้ ามากขึ้น ส่ งผลให้แบรนด์ต่างๆ ต้องปรับตัว เริ่ มจากการปรับ
สู ตรของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็ นสู ตรใช้น้ าน้อยไปจนถึงไม่ตอ้ งใช้น้ าเลย เช่น Dry-Shampoo, สบู่
ที่ไม่ตอ้ งล้างออก และยาสี ฟันที่ไม่ตอ้ งล้าง เป็ นต้น สาหรับในยุคต่อไป คาดการณ์วา่ สิ นค้าความ
งามเกือบทั้งหมดจะพัฒนารู ปแบบไปสู่ การที่ไม่ใช้น้ าอีกเลย
4.ปัจจัยทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
ในปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวตกรรมใหม่ๆ เป็ นสิ่ งที่เข้าถึ งได้ง่าย
สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่ อยๆ มีการกระจายเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรวดเร็ วทาให้สะดวกใน
การคิดและพัฒนาสิ นค้าและบริ การใหม่ๆ ซึ่ งต้องอาศัยปั จจัยหลักที่สาคัญคือความรวดเร็ วใน
การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสิ นค้าและบริ การเข้าสู่ ตลาดก่อนคู่แข่งขันเพื่อแย่งชิงส่ วนแบ่ง
ตลาดของเครื่ องสาอางประเภทผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมให้ได้มากที่สุด
5.ปัจจัยด้ ำนกฎหมำย
ในปั จจุบนั รัฐบาลมีการสนับสนุนธุรกิจ Startup โดยมีการศึกษาร่ างกฎหมายฉบับใหม่ที่
เอื้ อ อ านวยต่ อ การสนับ สนุ น และพัฒ นากฎระเบี ย บและเครื่ องมื อ ทางการเงิ น ต่ า งๆ เพื่ อ
สนับสนุนการสร้างผูป้ ระกอบการในประเทศไทย
กำรพัฒนำบุคลำกร
บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นในเรื่ องการทางานเป็ นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กั น รวมถึ ง วางแผนจั ด ให้ พ นั ก งานเข้ า ฝึ กอบรมกั บ องค์ ก รภายนอกเพื่ อ พัฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถ เพิ่มความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในบริ ษทั ฯ อีกทั้งยังมี การ
ก าหนดค่ า ตอบแทนพิ เ ศษส าหรั บ พนัก งานทุ ก คนที่ ส ามารถหาช่ อ งทางเพิ่ ม การจ าหน่ า ย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้ กับ บริ ษ ัท ฯเพิ่ ม ได้ เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯไม่ มี พ นัก งานขาย จึ ง ใช้วิ ธี ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็ นการจู งใจพนักงานให้มีความกระตื อรื อร้ นที่ จะหาช่ องทางในการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มค่าตอบแทนให้กบั ตัวพนักงานเองด้วย
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นอกจากนี้ยงั ให้ความสาคัญกับพนักงานโดยเปิ ดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การทางานได้อย่างเต็มที่ เนื่ องจากตัวพนักงานเองเป็ นผูป้ ระสบกับปั ญหา ประสบการณ์ ตรง
เกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ จะสามารถสะท้อนรายละเอียดได้ชดั เจน ซึ่ งผูบ้ งั คับบัญชา และ
ผู ้บ ริ หารจะได้น ามาพิ จ ารณาเพื่ อ แก้ไ ข หรื อปรั บ ปรุ งให้ ก ารด าเนิ น การเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
กำรลงทุนในโครงกำร
การลงทุนในกิ จการ ใช้เงินทุนประมาณ 5,000,000 บาท โดยแหล่งเงินทุนมาจากส่ วน
ของผูถ้ ื อ หุ ้น 100% จ านวนหุ ้น ทั้ง สิ้ น 50,000 หุ ้น เพื่ อ น ามาใช้ใ นกิ จ การผลิ ต และจ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ NARI hair powder ซึ่ งจากการประมาณการเงิ นทุนจานวนดังกล่าวเพียงพอต่อการ
ดาเนินกิจการ และการหมุนเวียนภายในโดยไม่จาเป็ นต้องกูย้ มื จากแหล่งเงินทุนอื่นๆ
ประมำณกำรรำยได้
บริ ษทั ฯ วางแผนการจาหน่ายสิ นค้าผ่านร้าน Boots จานวน 50 สาขา และ Watson
จานวน 150 สาขา โดยกาหนดขอบเขตการวางจาหน่ายเบื้องต้นในพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล นอกจากนั้นยังมีการจาหน่ายสิ นค้าทาง Online ให้กบั ลูกค้าโดยตรง
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดอัตราการเจริ ญเติบโตของรายได้ในแต่ละช่องทางดังนี้
- อัตราการเจริ ญเติบโตการจาหน่ายใน Boots, Watson ปี ที่ 2-4 ปี ละ 3% และการ
จาหน่ายผ่านทาง Online ปี ที่ 2 อัตรา 3%
- อัตราการเจริ ญเติบโตการจาหน่ายใน Boots, Watson ปี ที่ 5-7 ปี ละ 5% และการ
จาหน่ายผ่านทาง Online ปี ที่ 3-4 อัตรา 5%
- อัตราการเจริ ญเติบโตการจาหน่ายใน Boots, Watson ปี ที่ 8-10 ปี ละ 10% และการ
จาหน่ายผ่านทาง Online ปี ที่ 5-10 อัตรา 10%
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มูลค่ ำปัจจุบันสุ ทธิ (Net Present Value) และอัตรำผลตอบแทนจำกโครงกำร (Internal Rate of
Return)
จากการวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) ในระยะเวลา 10 ปี มีค่าเป็ นบวกแสดงให้เห็น
ว่าโครงการมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน และมีกระแสเงินสดเข้าคิดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ใน
ปี ที่ 10 จานวน 2,117,024 บาท และการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ
(IRR) ในปี ที่10 คือ 25.26%
บทสรุป
แผนธุรกิจนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยใช้เงินลงทุนเงินจากผูถ้ ือ
หุน้ ทั้งสิ้ น 5,000,000 บาท ไม่มีการขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งจากการประมาณการเงินทุน
จานวนดังกล่าวเพียงพอต่อการดาเนิ นกิ จการ และการหมุนเวียนภายในโดยไม่จาเป็ นต้องกูย้ ืม
จากแหล่งเงินทุนอื่นๆ ซึ่ งโอกาสในการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์คู่แข่งในท้องตลาดยังมีสูง รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เป็ นนวัตกรรมใหม่ในตลาดผลิตภัณฑ์ Dry Shampoo ในประเทศไทย อีกทั้งบริ ษทั ฯมี
การแบ่งสายงานตามความรับผิดชอบตามความชานาญการ มีการประชุมอย่างต่อเนื่ อง ผูร้ ่ วม
ลงทุนสามารถแสดงความเห็นอย่างเสรี มีการวางแผนความยืดหยุน่ ทางธุรกิจหากเกิดปัญหาที่ไม่
คาดคิด ซึ่ ง หากอัตราการขยายตัวธุ รกิ จเป็ นไปตามที่ คาดการณ์ บริ ษทั จะมี กระแสเงิ น สดใน
ระยะเวลา 10 ปี มีค่า NPV = 2,117,024.23 และสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนการลงทุน IRR =
25.26% สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 2.72 ปี ถือเป็ นอีกหนึ่ งธุ รกิจที่มีความเสี่ ยงในการลงทุน
ต่า และผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตคุม้ ค่ากับการลงทุน
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