บทคัดยอ
บริษัท BOTANICS จํากัด จะจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนบริษัทจัดจําหนายผลิตภัณฑสารสกัดจากสมุนไพร โดยผลิตภัณฑที่ทาง
บริษทั ตัง้ ใจจะพัฒนาและผลิตออกสูตลาดเปนอันดับแรก คือ ยาเม็ดเคลือบสมุนไพรขี้เหล็ก KASSIA
แนวคิดทางธุรกิจของบริษัท คือ มุง พัฒนาจัดจําหนายผลิตภัณฑสารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานแกผูบริโภค
ดวยทางบริษัท BOTANICS จํากัด เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจสมุนไพรที่กําลังมีแนวโนมการเจริญเติบโตสูงและตอเนื่องมาทุกป
จะเห็นไดจากตัวเลขตลาดอุตสาหกรรมสมุนไพรในประเทศไทยป 2542 มีมูลคาสูงถึง 30,000 ลานบาท ประกอบกับขนาดของ
ตลาดกลุม เปาหมาย ไดแก ผูสูงอายุและผูมีปญหาความเครียด นอนไมหลับ ซึ่งมีจํานวนมาก ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของ
ทีมบริหารทีม่ คี วามเชี่ยวชาญในธุรกิจดานยาและสมุนไพร ตลอดจนดานการตลาด จึงเห็นลูทางในการที่บริษัท BOTANICS จํากัด
มีโอกาสเติบโตในธุรกิจนี้ได
โดยทางบริษัทไดกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑไววา เปนผลิตภัณฑสารสกัดสมุนไพรจากขี้เหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพสูง มีรูปแบบที่ทันสมัยและบริโภคไดงายกวาผลิตภัณฑของคูแขงที่มีจําหนายอยูในทองตลาด ซึ่งบริษัทฯจะทําการจด
สิทธิบตั รในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ KASSIA เพื่อใหมีระยะเวลาในการคุมครองสิทธิในการผลิต การเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับ
สมุนไพรขีเ้ หล็กที่ถูกตองแกผูบริโภค ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ “KASSIA” ใหเปนที่รูจักในตลาด เพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงคทจี่ ะสรางใหเกิดความรับรูและจดจําในตราสินคา และใหไดมาซึ่งยอดขายที่ไดตั้งเปาหมายไว สําหรับเปาหมายในอนาคต
ทางบริษทั ฯมุงหวังที่จะพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑใหมจากสมุนไพรชนิดอื่นๆ
ที่มีงานวิจัยรับรองถึงประสิทธิผลและความ
ปลอดภัย ตลอดจนวางแผนการสงออกผลิตภัณฑสมุนไพรของ “BOTANICS” เพื่อจําหนายในตางประเทศ
จากการวิเคราะหทางการเงินเพื่อประเมินความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจ
พบวาการลงทุนในการดําเนินกิจการของ
บริษทั โดยใชเงินทุนเริ่มตนจํานวน 3,000,000 บาท โดยเปนทุนจดทะเบียน 1,500,00 บาท และเงินกู 1,500,000 บาท เพื่อจําหนายยา
เม็ดเคลือบสมุนไพรขี้เหล็ก KASSIA เพียงอยางเดียวนั้น จะใหผลตอบแทนในระดับที่คอนขางตํ่า กลาวคือ ใชเวลานานถึง 6 ปจึง
จะคุม เงินลงทุนมีมูลคาปจจุบันสุทธิของการดําเนินโครงการนี้จะอยูเพียง 583,936 บาท หรือมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(IRR) อยูท ปี่ ระมาณ 22% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนดังกลาวมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของยอดขายและราคาคอนขาง
สูง นอกจากนีก้ ารดําเนินธุรกิจยังมีความเสี่ยงจากขอบังคับทางกฎหมายหรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนั้นการเริ่ม
ตนดําเนินธุรกิจโดยจําหนายยาเม็ดสมุนไพรขี้เหล็ก KASSIA เพียงอยางเดียวนั้นจึงไมนาสนใจนัก
อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาถึงตนทุนแปรผันของการผลิตผลิตภัณฑจากสารสกัดสมุนไพรมีอัตราที่ตํ่ามากเมื่อเทียบกับราคา
ขาย กลาวคือ มีอัตรากําไรขั้นตนสูงมาก ดังนั้น บริษัทควรจะตองทําการนําเสนอผลิตภัณฑสมุนไพรออกสูตลาดพรอมกันหลาย
ผลิตภัณฑ เพือ่ ใหมีรายไดมากขึ้นคุมกับตนทุนคงที่ของบริษัท นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑของบริษัท
เพือ่ ใหไดลกู คากลุมเปาหมายที่หลากหลายขึ้น อันจะเปนการสรางโอกาสทางการตลาดใหกับบริษัทมากขึ้น และชวยลดความเสี่ยง
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากขอบังคับทางกฎหมาย เมื่อผลิตภัณฑตัวหนึ่งเกิดปญหาจนไมสามารถจําหนายในตลาดได
ทั้งนี้ ทางบริษทั ฯ ควรจะตองมีการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม และปรับปรุงแผนธุรกิจ เพื่อดําเนินในตลาดสมุนไพรไทย
ตอไป
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1. ภาพรวมของสินค้าและประเทศในสถานะการณ์ปัจจุบันปี 2014

บที ่1
บทนํา

พืชสมุนไพร เปนพืชทีม่ คี วามสําคัญตอเศรษฐกิจและชีวิตความเปนอยูของคนไทยเปนอยางมาก เนื่องจากคนไทยรูจักนํา
มาใชปรุงเปนอาหารและยารักษาโรคซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตเปนเวลานานแลว ในปจจุบันพืชดังกลาวมีแนวโนมที่จะ
มีความสําคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการนํามาแปรรูปหรือสกัดเปนยารักษาโรคที่ปลอดภัย มีผลขางเคียงนอยและคาใชจายในการผลิต
ไมสงู มาก เนื่องจากวัตถุดิบสามารถหาและผลิตไดเองในทองถิ่น ซึง่ การใชสมุนไพรในปจจุบันจะมี 3 รูปแบบ คือ อาหาร ยา และ
เครื่องสําอาง
ประเทศไทยอยูในแถบปารอนชื้นมีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีพชื สมุนไพรเปนจํานวนมาก แตในอดีตการนํา
สมุนไพรมาผลิตเปนยาแผนปจจุบัน มีจานวนน
ํ
อยมาก ความนิยมในผลิตภัณฑเหลานี้ก็ยงั ไมมากนัก อันเนื่องมาจาก ผลิตภัณฑ
สวนมากผลิตเพื่อบริโภคสมุนไพร และ สมุนไพรไทยเองไดรับความนิยมและการยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในตางประเทศ
เนือ่ งจากมีการใชเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสมัยใหม ทําใหรูปแบบผลิตภัณฑสมุนไพรเปลี่ยนแปลงไปมีความทันสมัยและมี
คุณภาพมาตรฐานมากขึ้น
มูลคาของผลิตภัณฑจากสมุนไพรในประเทศในป 2542 มีมากถึง 30,000 ลานบาท (www.tfrc.co.th สมุนไพรไทย:
อนาคตสดใสในป 2000, ปที่ 5 ฉบับที่ 769) โดยมีอัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 20-25 ซึ่งนับวาสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา
ทั้งนี้เนื่องจากกระแสการรักษาสุขภาพในลักษณะการปองกันเพื่อใหรางกายแข็งแรงกอนที่จะตองเสียคาใชจา ยในการรักษาราคาแพง
ในโรงพยาบาลโดยบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดทาการศึ
ํ
กษาและคาดวาตลาดของผลิตภัณฑจากสมุนไพรในประเทศไทยใน
ป 2543 จะพุงสูงถึง 39,000 ลานบาท และจะยังคงมีอัตราการขยายตัวของตลาดในลักษณะกาวกระโดดถึงรอยละ 30 ตอเนื่องจากป
ที่ผานมา
ในปจจุบัน ผูบ ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต กลาวคือ ประชาชนใหความใสใจในเรื่องคุณ
ภาพชีวติ มากขึน้ มีความสนใจในชีวิตความเปนอยูโดยทั่วไปมากขึ้นและเขาใจวาการปองกันดีกวาการรักษา อีกทั้ง ประชาชนเริ่มมี
ความนิยม “ผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติ” มากกวา “ผลิตภัณฑทมี่ าจากการสังเคราะหทางเคมี” ทั้งนี้พจิ ารณาจากปจจัยหนุนเนื่องใน
ลักษณะความหลากหลายของผลิตภัณฑที่จะมีมาใหผูบริโภคเลือกมากขึ้น ทัง้ ผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศและผลิตภัณฑที่นาเข
ํ าจาก
ตางประเทศที่หลั่งไหลเขามาอยางตอเนื่อง สวนในดานผูบริโภคเองคาดวาในป 2543 กระแสของการรักษาสุขภาพดวยตนเองก็ยังคง
เพิม่ มากขึน้ ผนวกกับภาวะการฟนตัวของเศรษฐกิจที่จะกระตุนใหผบู ริโภคมีกําลังซื้อมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อผูบริโภคมีอายุมากขึ้น
ความสนใจในเรื่องสุขภาพก็มากขึ้นตามไปดวย

บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ( www.tfrc.co.th : ทานเชื่อถือในการใชสมุนไพรรักษาโรคหรือไม, 2543) ไดทําการ
สํารวจโดยสุม ตัวอยางประชากรคนกรุงเทพฯจํานวน 925 คน โดยกระจายกลุมตัวอยางทั่วทุกเขตในกรุงเทพฯ และเนนการกระจาย
กลุม ตัวอยางตามอายุ เนื่องจากพิจารณาเห็นวาอายุเปนปจจัยสําคัญในการที่จะกําหนดความเชื่อในเรื่องการใชสมุนไพรรักษาโรค
พบวารอยละ 57.7 เคยพึ่งพาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร และในจํานวนนี้มีถึงรอยละ 31.6 ที่มีการใชยาสมุนไพรรักษาโรคเปน
ประจํา เมือ่ เกิดอาการเจ็บปวยจะรักษาตนเองดวยยาสมุนไพรกอนการไปพบแพทย โดยใหเหตุผลวาอาการเจ็บปวยนั้นเปนโรคเล็กๆ
นอยๆ และเคยรักษาดวยสมุนไพรประเภทที่ใชมากอน และสําหรับคนกรุงเทพฯที่ไมเคยพึ่งพาการรักษาโรคดวยสมุนไพรรอยละ
35.7 นัน้ ยังเชือ่ ถือวายาแผนปจจุบันดีกวา เนื่องจากไมเชื่อถือในสรรพคุณ ไมมั่นใจในขั้นตอนการผลิตและความสะอาด และไมรูจัก
ยาสมุนไพร เปนตน
ดังนั้นธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑสมุนไพรจึงเปนธุรกิจที่นาสนใจและมีแนวโนมที่ดีอยางตอเนื่องในแงของตลาดที่กําลังเติบโต
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก การตลาดระหว่างประเทศ

บทที่ 2
สภาพตลาดของสินคาและโอกาสทางธุรกิจ

การวิเคราหสภาพของธุรกิจยาจากสมุนไพร(Five-Force Analysis)
รูปแบบของยาจากสมุนไพรที่มีจาหน
ํ ายอยูในประเทศแบงออกเปน 3 ประเภทหลักๆ คือ
1. ยาจากสมุนไพรที่อยูในรูปแบบพืชสมุนไพรธรรมชาติ (Crude Product) เปนยาสมุนไพรที่มใี ชกันมาดั้งเดิม ตามภูมิ
ปญญาทองถิ่น
2. ยาจากสมุนไพรที่ผา นขบวนการแปรรูป ซึ่งไดจากการนําพืชสมุนไพรธรรมชาติมาผานกระบวนการแปรรูปอยางงาย
โดยการหัน่ บดแลวนํามาอัดเม็ด หรือบรรจุแค็ปซูล หรือเปนชาชงบรรจุซองยาจากสมุนไพรประเภทนี้เริ่มออกจําหนายใน
ชวงหลายปที่ผา นมา ตามกระแสความนิยมและการตื่นตัวในการใชยาสมุนไพรแทนการใชยาแผนปจจุบัน
3. ยาจากสารสกัดจากสมุนไพร ซึง่ ไดจากการนําพืชสมุนไพรธรรมชาติมาผานกระบวนการสกัดเพื่อเอาสารสําคัญที่
สามารถออกฤทธิ์ในการรักษาหรือปองกันโรค มาผลิตเปนเม็ดยา ยาจากสมุนไพรในกลุมนี้สามารถควบคุมมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของยาไดดีกวา มีรปู แบบที่สามารถรับประทานไดสะดวก
ยาจากสมุนไพรในสองกลุมหลังนี้จัดเปน “ยาจากสมุนไพรแผนปจจุบัน”
ตามนิยามคําจํากัดความของยาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ จะตองขออนุญาตเพื่อขึ้นทะเบียนตํารับยาเปนยาจากสมุนไพรแผนปจจุบัน
จากกองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
การวิเคราะหสภาพของธุรกิจยาจากสมุนไพรนี้จะมีกรอบการวิเคราะหจํากัดอยูเฉพาะแตเพียงยาจากสมุนไพรใน
สองกลุมหลังนี้เทานั้น
สภาพธุรกิจและการแขงขัน (business and Rivalry)
ดังทีไ่ ดกลาวในบทนําขางตนแลววา ธุรกิจยาจากสมุนไพรมีการขยายตัวของตลาดในอัตราที่สงู มากในชวงหลายป
ทีผ่ า นมา และมีแนวโนมเปนเชนนี้ตอเนื่อง ประชาชนใหความใสใจในเรื่องคุณภาพชีวิตมากขึ้น นิยมใช “ผลิตภัณฑที่มา
จากธรรมชาติ” มากกวา “ผลิตภัณฑที่มาจากการสังเคราะหทางเคมี” ซึง่ ความนิยมดังกลาวนี้เปนกระแสความนิยมที่เกิดขึ้น
ทัว่ โลก ประกอบกับยังมีรายงานวิจัยจากบริษัท ศูนยวิจยั กสิกรไทย จํากัด ชี้ใหเห็นวาธุรกิจยาจากสมุนไพรมีโอกาสทาง
การตลาดที่ดีอกี ดวย

ปจจุบัน มีผเู ลนในตลาดยาจากสมุนไพรในประเทศทั้งที่เปนรายใหญและรายเล็ก โดยผูผลิตรายเล็กๆ จะผลิต
เฉพาะยาจากสมุนไพรในกลุมที่ผานขบวนการแปรรูปอยางงายเทานั้น วางขายกันในทองถิ่นหรือตามสถานที่เฉพาะ เชน
รานขายพืชสมุนไพรหรือตามตลาด โดยเนนเฉพาะพืชสมุนไพรที่กําลังเปนที่นิยม แตไมมีการดําเนินการขออนุญาตเพื่อขึ้น
ทะเบียนตํารับยาเปนยาจากสมุนไพรแผนปจจุบันจากกองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใหถูกตอง
ตามกฎหมายแตอยางใด และแขงขันดานราคาเปนหลัก เนนกลุมลูกคาในระดับที่มีรายไดคอนขางนอยถึงระดับปานกลาง
สําหรับผูเลนรายใหญมีทั้งเปนองคกรภาครัฐและบริษัทเอกชน ผูผ ลิตที่เปนองคกรภาครัฐ เชน องคการเภสัชกรรม
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร สําหรับผูผลิตที่เปนบริษัทเอกชน เชน บริษัทสมาพันธเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑ
สมุนไพรไทย จํากัด บริษัท เมกกะโปรดักส จํากัด หางหุนสวนจํากัด ขาวละออเภสัช บริษัท อวยอันโอสถ จํากัด
เปนตน โดยจะผลิตยาจากสมุนไพรทั้งในกลุมยาจากสมุนไพรที่ผานขบวนการแปรรูปอยางงายแตอยูในบรรจุภัณฑที่ทัน
สมัย และกลุมยาจากสารสกัดสมุนไพร ยาจากสมุนไพรที่ผลิตโดยผูผลิตรายใหญจะมีการดําเนินการขออนุญาตเพื่อขึ้น
ทะเบียนตํารับยาเปนยาจากสมุนไพรแผนปจจุบัน จากกองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ถูกตอง
ตามกฎหมาย รวมทัง้ มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในยาบางตัว มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพที่ดี การจัด
จําหนายจะวางขายในรานขายยาแผนปจจุบันทั่วไป รานคาสมัยใหมที่ขายผลิตภัณฑจากธรรมชาติและอาหารเสริมสุขภาพ
ออกรานในงานแสดงสินคา หรือรานคาเฉพาะของบริษัท รูปแบบของผลิตภัณฑจะมีความหลากหลายโดยเนนการสราง
ความแตกตางจากคูแขง การแขงขันดานราคามีนอย กลุมลูกคาจะเปนกลุมที่มีรายไดสูงถึงปานกลาง
ความยากงายในการเขาสูธุรกิจ (Barrier to Entry)
ถึงแมกฎหมายจะกําหนดใหผูผลิตตองขออนุญาตเพื่อขึ้นทะเบียนตํารับยาเปนยาจากสมุนไพรแผนปจจุบันจากกองควบคุม
ยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แตรัฐบาลก็ยังไมมีเครื่องมือที่จะเขาไปควบคุมบังคับใชกฎหมายไดอยางจริงจัง ทํา
ใหยาจากสมุนไพรในกลุมที่ผานขบวนการแปรรูปอยางงายที่ผลิตโดยผูผลิตรายเล็กซึ่งไมตองใชความรูหรือการผลิตที่ทันสมัยหรือ
การจัดการทีด่ ีทําใหผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นไมไดมาตรฐาน ตนทุนในการลงทุนและการผลิตตํ่า สามารถเขาหรือออกจากธุรกิจไดงาย
และรวดเร็ว ทําใหมีการแขงขันกันสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องราคา
สําหรับยาจากสมุนไพรที่ผลิตโดยผูผลิตรายใหญ ซึง่ มีทงั้ กลุมยาจากสมุนไพรที่ผานขบวนการแปรรูปอยางงายดายแตอยูใน
บรรจุภณ
ั ฑทที่ นั สมัย และกลุมยาจากสารสกัดสมุนไพร จะมีการดําเนินการขออนุญาตเพื่อขึ้นทะเบียนตํารับยาเปนยาจากสมุนไพร
แผนปจจุบนั จากกองควบคุมยาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์
ในยาบางตัว การดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะยาจากสารสกัดจากสมุนไพรตองอาศัยความรูและการคนควาวิจัยมีกระบวนการผลิตที่ทัน
สมัย มีการควบคุมคุณภาพที่ดี การบริหารจัดการรวมถึงการตลาดที่ดี จึงมีตนทุนในการลงทุนสูงพอสมควร การเขาหรือออกจาก
ธุรกิจทําไดไมงายนัก การแขงขันจะเนนการนําเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑที่มีความแตกตางจากคูแขง การแขงขันกันดานราคามี
นอย และมีกําไร (Margin) คอนขางสูง

สินคาทดแทน (Substitute Products)
ผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนยาจากสมุนไพรไดโดยตรง คือ ยาแผนปจจุบัน แตการทดแทนดังกลาวนั้นเปนสภาพที่เกิดขึ้น
เมือ่ ในอดีต แนวโนมในปจจุบันจะเปนไปในทางกลับกัน กลาวคือ ประชาชนไดหันกลับมาสนใจใช “ผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติ”
มากกวา “ผลิตภัณฑที่มาจากการสังเคราะหทางเคมี” ยาจากสมุนไพรจึงไดรับความนิยมมากขึ้นแทนการใชยาแผนปจจุบัน
ทางเลือกอื่นที่สามารถทดแทนการใชยาจากสมุนไพร รวมถึงยาแผนปจจุบัน คือ การดูแลรักษาสุขภาพโดยการออกกําลัง
กายหรือควบคุมดูแลการบริโภค อยางไรก็ตาม สภาพสังคมในปจจุบันที่มีความเรงรีบมากขึ้น ประกอบกับการรับรูที่ดีที่มีตอยาจาก
สมุนไพรวาเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติใชแลวไมมีผลขางเคียงแตอยางใด ทําใหทางเลือกดังกลาวกลับชวยสงเสริมใหการใชยาจาก
สมุนไพรไดรบั ความนิยมมากขึ้น กลาวคือ ประชาชนหันมาสนใจการดูแลรักษาสุขภาพโดยการออกกําลังกาย การควบคุมดูแลการ
บริโภค และการใชยาสมุนไพรควบคูกันไป

อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers)
ในปจจุบันผูบริโภคมีความรูมากขึ้น การแพรกระจายของขาวสารเปนไปอยางกวางขวางรวดเร็วและทั่วถึง ผูบริโภครูจัก
เลือกซือ้ เลือกบริโภคมากขึ้น ประกอบกับมีหนวยงานของรัฐบาลเขามาควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของยาจากสมุนไพร ถึง
แมวา รัฐก็ยงั ไมมีเครื่องมือที่จะเขาไปควบคุมบังคับใชกฎหมายไดอยางจริงจังก็ตาม ปจจัยดังกลาวขางตนชวยสงผลใหเกิดการพัฒนา
ธุรกิจยาจากสมุนไพรใหมีคุณภาพมาตรฐานที่ดีขึ้น ตามความตองการของผูบริโภค ซึ่งจะทําใหยาสมุนไพรโดยเฉพาะในกลุมที่ผลิต
โดยผูผลิตรายเล็กที่ไมมีคุณภาพหรือไมมีการดําเนินการขออนุญาตเพื่อขึ้นทะเบียนตํารับยาเปนยาจากสมุนไพรแผนปจจุบันใหถูก
ตองตามกฎหมายจะตองออกจากตลาดไปในที่สุด

อํานาจตอรองของแหลงวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
ประเทศไทยอยูในแถบปารอนชื้นมีพืชสมุนไพรขึ้นเปนจํานวนมาก อีกทัง้ ปจจุบันมีการสงเสริมใหมีการปลูกพืชสมุนไพร
กันอยางแพรหลาย แตอํานาจตอรองของผูปลูกพืชสมุนไพรยังนอย ถึงแมวาจะมีการรวมกลุมของผูปลูกพืชสมุนไพร หรือมีหนวย
งานของรัฐบาลที่ชวยสงเสริมการปลูกและหาตลาดใหก็ตาม ราคาของพืชสมุนไพรก็ยังคงเปนไปตามกลไกตลาด อีกทั้งตนทุนดาน
วัตถุดบิ ของการผลิตยาจากสมุนไพรถือวามีสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมด อํานาจตอรองของแหลงผูจัดสงวัตถุดิบจึงไม
ถือวาเปนอุปสรรคตอธุรกิจยาจากสมุนไพรแตอยางใด ยกเวนแตเพียงพืชสมุนไพรบางชนิดที่หายากหรือกรณีที่มีภัยธรรมชาติเกิด
ขึน้ เชน ฝนแลง นํ้าทวม เปนตน ซึ่งอาจทําใหผลผลิตของพืชสมุนไพรบางชนิดมีนอยกวาความตองการในตลาด

การประเมินโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจยาจากสมุนไพร
จากการวิเคราะหขางตน ทําใหสามารถประเมินโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจยาจากสมุนไพร สรุปไดดังนี้
โอกาส (Opportunities)
⇒ พฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันที่นิยมผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติมากกวาจากการสังเคราะหทางเคมี
⇒ มูลคาตลาดและอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอยูในอัตราที่สูงแมในชวงสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในชวงที่ผานมา
⇒ ตลาดในตางประเทศใหการยอมรับผลิตภัณฑสมุนไพรอยางแพรหลาย ทําใหมีโอกาสขยายตลาดออกไปตางประเทศ
ไดงา ย (ซึ่งเปนตลาดที่ใหญและใหการยอมรับสมุนไพรอีกดวย)
⇒ วัตถุดบิ สามารถผลิตและหาไดงายในทองถิ่นและตนทุนไมสูง

⇒ ในปจจุบัน รัฐบาลมีการสงเสริมสินคาไทยและผลิตภัณฑที่ผลิตโดยภูมิปญญาไทย
⇒ เทคโนโลยีการผลิตทันสมัย สามารถผลิตสินคาไดอยางมีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น

ความเสี่ยง (Threats)
⇒ เปนการยากในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบใหเปนไปตามที่กําหนด
⇒ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องผลงานคนควาวิจัยใหมๆ ที่คนพบเกี่ยวกับโทษหรือพิษของการใชสมุนไพร ซึ่งจะสงผล
กระทบในทางลบได
⇒ การขออนุญาตจากกองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีกระบวนการที่ยุงยากและใชระยะ
เวลาคอนขางนาน
⇒ การเผยแพรหรือโฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลิตภัณฑทําไดคอนขางจํากัด เนือ่ งจากเปนผลิตภัณฑที่ถูกควบคุม
การโฆษณาประชาสัมพันธ
⇒ คูแขงขันสามารถเขาตลาดไดงาย ในกลุม ยาจากสมุนไพรที่ผานขบวนการแปรรูปอยางงาย แตการเขาสูธุรกิจในกลุมยา
จากสารสกัดสมุนไพรานั้นทําไดไมงายนัก
⇒ อาจมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดตางประเทศในบางประเทศที่เขมงวดเรื่องการนําเขา

สรุปผลการวิเคราะหสภาพของธุรกิจยาจากสมุนไพร
จากการวิเคราะหขางตน พบวา ยาจากสมุนไพรที่มีการขออนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาเปนยาจากสมุนไพรแผนปจจุบัน
อยางถูกตองตามกฎหมาย มีแนวโนมทางการตลาดที่ดี ซึ่งนับวันจะไดรับการยอมรับจากผูบริโภคแทนการใชยาแผนปจจุบันมากยิ่ง
ขึน้ การแขงขันกันในดานราคามีนอยโดยเฉพาะกลุมยาจากสารสกัดสมุนไพร การเขาสูธุรกิจในกลุมยาจากสารสกัดสมุนไพรทําได
ไมงา ยนัก ในขณะที่ในกลุมยาจากสมุนไพรที่ผานขบวนการแปรรูปอยางงายนั้นสามารถเขาหรือออกจากธุรกิจไดงายและรวดเร็ว
สําหรับเรื่องแหลงวัตถุดิบไมนาจะมีปญหาที่จะสงผลกระทบตอการผลิตและการดําเนินธุรกิจแตอยางใดรัฐบาลมีแนวโนมที่จะเขามา
ควบคุมบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับยาจากสมุนไพรแผนปจจุบันใหมีผลอยางจริงจัง อันจะทําใหยาจากสมุนไพรที่ไมมีคุณภาพหรือไม
มีการดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายจะหมดไปจากตลาด ซึ่งจะชวยใหธุรกิจยาจากสมุนไพรมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานใหดี
ขึน้ และเปนที่ตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
ธุรกิจยาจากสมุนไพรโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมยาจากสารสกัดสมุนไพร เปนธุรกิจที่มีแนวโนมที่ดีและมีความนาสนใจที่จะ
ลงทุนเปนอยางยิ่ง

ยาจากสมุนไพรขี้เหล็ก
จากการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของสมุนไพรที่สามารถนํ ามาสกัดเพื่อนํ าเอาสารสํ าคัญมาผลิตเปนยาในรูปยาจากสารสกัด
สมุนไพรได พบวา ขีเ้ หล็กเปนพืชสมุนไพรที่หาไดงายในประเทศไทย และมีผลงานวิจัยหลายฉบับยืนยันถึงคุณประโยชนของสาร
สกัดใบขีเ้ หล็ก (Barakol) ซึ่งมีสรรพคุณชวยคลายกังวลและใหนอนหลับไดงาย อีกทั้งมีความปลอดภัยตอการใชเปนยา (ผนวก ก)
ปจจุบันมีการนําขี้เหล็กมาแปรรูปอยางงายแลวนํามาอัดเม็ดหรือบรรจุแค็ปซูลเพื่อจําหนายเปนยาจากสมุนไพรขี้เหล็กเทานั้น
ยังไมมบี ริษทั ใดนําขี้เหล็กมาผานกระบวนการสกัดเพื่อเอาสารสําคัญมาผลิตเปนยาในรูปยาจากสารสกัดสมุนไพรขี้เหล็กแตอยางใด
ดังนั้น บริษทั จึงเล็งเห็นวาผลิตภัณฑยาจากสารสกัดสมุนไพรขี้เหล็ก ซึ่งมีรูปแบบที่สามารถรับประทานไดสะดวกและ
สามารถควบคุมมาตรฐานและประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของยาไดดีกวาผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรขี้เหล็กที่วางขายกันอยูใน
ปจจุบนั ทีไ่ ดจากการนําขี้เหล็กมาแปรรูปอยางงายแลวนํามาอัดเม็ดหรือบรรจุแค็ปซูล นั้นนาจะมีโอกาสทางธุรกิจที่ดี

วิเคราะหโอกาสทางการตลาดของยาจากสารสกัดจากสมุนไพรขี้เหล็ก
เนือ่ งจากยาจากสารสกัดสมุนไพรขี้เหล็กเปนผลิตภัณฑชวยคลายกังวลและใหนอนหลับไดงาย ดังนั้น บริษัทจึงไดทําการ
ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูที่มีความวิตกกังวล หรือ นอนไมหลับ มูลคาของตลาดยาจากสมุนไพรขี้เหล็ก รวมถึงมูลคา

ตลาดของยานอนหลับและยาคลายกังวลแผนปจจุบัน เพื่อนํามาใชวิเคราะหถึงโอกาสทางการตลาดของการออกวางจําหนายผลิต
ภัณฑยาจากสารสกัดสมุนไพรขี้เหล็ก ซึ่งสรุปรายละเอียดขอมูลและการวิเคราะหไดดังนี้
1. จํานวนผูที่มีความวิตกกังวลหรือนอนไมหลับ
∙ จากขอมูลของกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับอัตราผูปวยทางสุขภาพจิต (ไดแก โรคจิต
โรควิตกกังวล โรคซึมเศรา ปญญาออน ลมชัก ผูติดสารเสพติด ปญหาสุขภาพจิตอื่นๆ ผูพยายามฆาตัวตาย) ของประเทศไทยใน
ปงบประมาณ 2540 และ 2541 พบวามีจํานวนเฉลี่ย 1,861.40 และ 1,904.95 คนตอประชากร 100,000 คน ตามลําดับ ในจํานวนนั้น
มีอตั ราผูเปนโรควิตกกังวลในป 2540 มีจํานวนเฉลี่ย 862.95 คนตอประชากร 100,000 คน และ ในป 2541 เพิ่มขึ้นเปน 870.25 คน
ตอประชากร 100,000 คน (กองแผนงาน กรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, ป พ.ศ. 2542)
จากขอมูลขางตนสามารถสรุปไดวาในประเทศไทยมีผูเปนโรควิตกกังวลในอัตราประมาณรอยละ 0.87 หรือมีจํานวนทั้ง
หมดประมาณ 560,000 คน สําหรับในกรุงเทพมหานครซึ่งมีจํานวนประชากรประมาณ 10 ลานคน จะมีผูเปนโรควิตกกังวล
ประมาณ 87,000 คน ซึ่งจํานวนดังกลาวนี้มีความวิตกกังวลคอนขางรุนแรงถึงขั้นที่จัดเปนโรค และจะตองพบแพทยเพื่อรับการ
รักษา ซึง่ โดยสวนใหญจะตองใชยาคลายกังวลแผนปจจุบันเทานั้น คนกลุมนี้จึงไมใชลูกคากลุมเปาหมายของผลิตภัณฑยาจากสาร
สกัดสมุนไพรขี้เหล็กที่บริษัทจะออกวางจําหนาย
∙ ศูนยวจิ ยั กสิกรไทยไดทําการสํารวจในชวงระหวางวันที่ 14-21 ตุลาคม 2541 เกีย่ วกับทัศนคติของผูสูงอายุในเรื่องความ
กังวล จากกลุมตัวอยาง 1,023 คน พบประเด็นที่นาสนใจ คือ ผูสูงอายุสวนใหญถึงรอยละ 33.1 กําลังเผชิญกับปญหาดานสุขภาพ
รองลงมาคือ ความเหงา (รอยละ 20.7) ตามดวยปญหาไมมีรายไดหรือเงินไมพอใชและมีหนี้สินมาก (รอยละ 16.0) และเมื่อสอบถาม
ถึงสิง่ ทีผ่ สู งู อายุวิตกกังวลวาเปนสิ่งเดียวกับปญหาที่เผชิญอยูหรือไม พบวาแบงออกไดเปน 3 กลุม โดยรอยละ 49.6 วิตกกังวลเรื่อง
ของตนเอง รอยละ 25.8 วิตกกังวลเรื่องของลูกหลาน และมีเพียงรอยละ 24.6 ไมมีความวิตกกังวลใดๆ (www.tfrc.co.th ความกังวล
ใจของผูส งู วัยในยุค ไอ.เอ็ม.เอฟ, 2541) จากผลการสํารวจนี้จะเห็นไดวา กวารอยละ 75 ของผูสูงอายุเผชิญปญหาในดานตางๆและมี
ความวิตกกังวล
ความวิตกกังวลหรืออาการนอนไมหลับนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดกับทุกคน บางเปนครั้งคราวบางเปนประจํา บางมีอาการเล็ก
นอย บางก็มีอาการถึงขั้นรุนแรง อยางไรก็ตาม สภาพแวดลอมทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหบุคคลที่อยูในวัย
ทํางานและผูส งู อายุ โดยเฉพาะผูที่อยูในเมืองใหญเกิดภาวะเครียดหรือกังวล ซึ่งทําใหนอนหลับยากหรือนอนไมหลับมากขึ้น ซึ่งวิธี
การแกไขปญหาดังกลาวของแตละคนก็แตกตางกันไป จึงเปนการยากที่จะประมาณจํานวนผูที่มีความวิตกกังวลหรือนอนไมหลับ
เพือ่ นํามาวิเคราะหถึงโอกาสทางการตลาดของการออกวางจําหนายผลิตภัณฑยาจากสารสกัดสมุนไพรขี้เหล็ก ดังนั้น จึงควรที่จะ
พิจารณาจากมูลคาตลาดของยานอนหลับและยาคลายกังวลแผนปจจุบัน และ มูลคาของตลาดยาจากสมุนไพรขี้เหล็ก

2. มูลคาตลาดของยานอนหลับ ยาคลายกังวล แผนปจจุบัน
จากขอมูลใน IMS Pharmaceutical Index ป 2000 พบวามูลคาตลาดของกลุมยานอนหลับ (Hypnotic & Sedetives) และ
ยาคลายกังวล (Tranquillizers) แผนปจจุบัน ทีข่ ายผานรานขายยาทั่วไป ในประเทศไทยมีมูลคาโดยรวมประมาณ 78,911,000 บาท
(IMS AG, CHAM, SWITZERLAND, 2000)
จากขอมูลมูลคาตลาดของยานอนหลับและยาคลายกังวลแผนปจจุบันที่ขายผานรานขายยาทั่วไปซึ่งมีมูลคาคอนขางสูง ซึ่งยา
จากสารสกัดสมุนไพรขี้เหล็กที่จะออกวางจําหนายนั้นสามารถจัดไดเปนสินคาทดแทนยากลุมดังกลาวไดในระดับหนึ่ง
3. มูลคาตลาดของยาจากสมุนไพรขี้เหล็ก
นอกจากยาสมุนไพรขี้เหล็กแลว ปจจุบนั ยังมียาจากสารสกัดสมุนไพรนําเขาจากประเทศเยอรมัน โดยบริษัทเมกกะโปร
ดักส จํากัด ในชือ่ ผลิตภัณฑพาสสิฟอรา (Passiflora) ซึ่งมีฤทธิ์และสรรพคุณชวยคลายกังวลและใหนอนหลับไดงาย เหมือนกับ
สมุนไพรขี้เหล็ก จึงจัดผลิตภัณฑนี้ไวในกลุมยาจากสมุนไพรขี้เหล็ก
“ ขนาดของตลาดยาสมุนไพรขี้เหล็กที่ผลิตโดยผูผลิตรายใหญที่มีการของอนุญาตขึ้นทะเบียน
ตํารับยาเปนยาจากสมุนไพรแผนปจจุบันอยางถูกตองตามกฎหมาย ในป พ.ศ. 2542 มีมูลคาอยูที่
ประมาณ 30 ลานบาท (ประมาณ 10 ลาน เม็ด ที่ราคาขายเฉลี่ย 3 บาทตอเม็ด) และในป พ.ศ.
2543 ตลาดขยายตัวขึ้นประมาณรอยละ 10 มีมูลคารวม 33 ลานบาท โดยองคการเภสัชกรรมมี
สวนแบงทางการตลาดสูงสุดอยูประมาณรอยละ 25 ของมูลคาตลาด รองลงมาคือ บริษัท สมา
พันธเทรดดิ้ง จํากัด และบริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จํากัด และ บริษัท เมกกะโปรดักส
จํากัด ซึง่ มีสวนแบงอยูที่รอยละ 20 และ 12 และ 10 ตามลําดับ “ (วนกิต เศรษฐศิริสุขโชติ, ผูจัด
การฝายการตลาด บริษัท สมาพันธเทรดดิ้ง จํากัด. สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2543)
จากขอมูลมูลคาตลาดของยาจากสมุนไพรขี้เหล็กขางตน
เมือ่ รวมกับมูลคาตลาดของยานอนหลับและยาคลายกังวลแผน
ปจจุบนั ที่ขายผานรานขายยาทั่วไป พบวามูลคาตลาดรวมอยูที่ประมาณ 112 ลานบาท จึงสรุปไดวาโอกาสทางการตลาดสําหรับผลิต
ภัณฑยาจากสารสกัดสมุนไพรขี้เหล็ก

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน

บทที่ 3
บริษัท และแนวคิดของบริษัท
ลักษณะธุรกิจของบริษัท
เมื่อพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจในตลาดยาจากสมุนไพรและยาจากสารสกัดสมุนไพรและยาจากสารสกัดสมุนไพรขี้เหล็กที่
ไดวิเคราะหไวขางตน จึงมีแนวคิดทีจ่ ะจัดตั้งบริษัท BOTANICS จํากัด ขึน้ เพื่อดําเนินธุรกิจในการพัฒนารูปแบบ ผลิตและจัด
จําหนายผลิตภัณฑสารสกัดจากสมุนไพร โดยผลิตภัณฑที่ทางบริษัทสนใจจะนําเสนอออกสูตลาดเปนอันดับแรกไดแก ผลิตภัณฑ
จากสมุนไพรขี้เหล็กในรูปแบบยาเม็ดเคลือบสมุนไพรขี้เหล็กชื่อ KASSIA เพื่อตอบสนองความตองการที่มอี ยูและทําการเผยแพรให
ความรูท ถี่ ูกตองเกีย่ วกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑจากสมุนไพรขี้เหล็ก
วิสัยทัศน (Vision)
เปนผูนาในการพั
ํ
ฒนาผลิตภัณฑจากสารสกัดสมุนไพร
ภารกิจ (Mission)
∙ มุง พัฒนา และจัดจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรสารสกัดที่มีคุณภาพมาตรฐานแกผูบริโภค
∙ ดําเนินการโดยจัดสรรทรัพยากรที่มอี ยูใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ เงินลงทุนและบุคลากร
เปาหมาย (Goals)
1) ผลตอบแทนในสวนของผูถอื หุน (ROE) 20% ตอป
2) ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ไมตากว
ํ่ า 20% ตอป
3) นําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดภายในปที่ 3

รายละเอียดของผลิตภัณฑ
ชื่อ : ยาเม็ดเคลือบสมุนไพรขี้เหล็ก (KASSIA)
เปนผลิตภัณฑ ที่ไดจากการสกัดสารสําคัญที่มีอยูในใบออนของตนขี้เหล็ก (Siamese cassia) สารสําคัญที่ไดจัดอยูในกลุม
โครโมนส (chromones) ไดแก แอนไฮโดรบาราคอล (anhydrobarakol) และ เมื่อเขาสูรางกายจะเปลี่ยนเปนสารบาราคอล (barakol)
มีฤทธิท์ ําใหสงบระงับคลายกังวล และชวยใหนอนหลับงายขึ้น
สาระสําคัญ : แอนไฮโดรบาราคอล 20 มิลลิกรัมตอเม็ด
รูปแบบของผลิตภัณฑ : ยาเม็ดเคลือบ (Film-coated tablet)
ขนาดบรรจุ : 7 เม็ด ในแผงยาแบบลิสเตอรแพ็ค บรรจุกลองละ 2 แผง
จุดแข็งและจุดออนของบริษัทและผลิตภัณฑ
จากการประเมินศักยภาพของบริษัทสามารถสรุปจุดแข็งและจุดออนของบริษัทและผลิตภัณฑยาจากสารสกัดสมุนไพร
ขีเ้ หล็ก KASSIA ที่จะออกวางจําหนาย ไดดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
⇒ ผลิตภัณฑมรี ปู ลักษณที่สวยงามและรับประทานไดงายกวาเนื่องจากเม็ดยามีขนาดเล็ก

⇒ ในแตละเม็ดยามีปริมาณสารสําคัญที่แนนอนซึ่งผานกระบวนการสกัดและทําใหบริสุทธิ์ ทําใหมีประสิทธิภาพที่ดีและ
แนนอนกวาผลิตภัณฑของคูแขง
⇒ มีการดําเนินการสงเสริมการตลาดที่หลากหลายและเจาะตรงไปยังกลุมเปาหมาย
⇒ มีการจัดการบริหารที่ดี และมีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทางเภสัชกรรมและการบริหารธุรกิจ

จุดออน (Weaknesses)
⇒ ประสบการณในตลาดนี้ยังนอยเนื่องจากเปนผูเลนรายใหมในตลาด
⇒ มีผลิตภัณฑเพียงอยางเดียว
⇒ เปนบริษัทตั้งขึ้นใหมและผลิตภัณฑมีลกั ษณะใหม ดังนัน้ การทําใหเปนที่รูจักและยอมรับของลูกคาตองใชเวลาและใช
เงินลงทุนคอนขางสูง
⇒ ยังขาดความชํานาญในเรื่องชองทางการจัดจําหนาย ซึง่ ในอุตสาหกรรมนี้ชองทางจัดจําหนายที่ดเี ปนเรื่องที่สาคั
ํ ญมาก
จุดแข็งจุดออนของคูแขงทางตรง
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก

บริษทั ฯไดทําการศึกษาจุดแข็งจุดออนของผูเลนหลักในตลาดยาสมุนไพรขี้เหล็ก ซึง่ ถือเปนคูแขงทางตรง ไดแก องคการ
เภสัชกรรม บริษัท สมาพันธเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จํากัด และบริษัท เมกกะโปรดักส จํากัด สามารถสรุป
รายละเอียดไดดงั นี้
องคการเภสัชกรรม
ผลิตภัณฑ : ยาเม็ดขี้เหล็ก Calmaco
จุดแข็ง
⇒ เปนองคกรขนาดใหญที่มีศักยภาพสูงทั้งในการผลิตและพัฒนายา
⇒ เปนเจาของลิขสิทธิ์ กรรมวิธีการผลิตสมุนไพรขี้เหล็กในขั้นตน

⇒ เปนหนวยงานเดียวที่สามารถผลิตยาออกจําหนายสูตลาดไดโดยไมตอ งขออนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับยาจากองคการ
อาหารและยา (อย.)
⇒ มีบคุ ลากรที่มีความรูความสามารถทางวิชาการเปนจํานวนมาก
⇒ มีชอื่ เสียงเปนที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ
⇒ ราคาสินคาไมแพง
จุดออน
⇒ ไมมกี ารพัฒนารูปแบบสินคาและบรรจุภณ
ั ฑใหทันสมัย
⇒ รูปแบบของผลิตภัณฑเปนการแปรรูปอยางงายบรรจุในแค็ปซูล ไมไดทําการสกัดสารสําคัญออกมา
⇒ ไมมีเปาหมายในการการทําการตลาด สงเสริมการตลาดหรือประชาสัมพันธในแงของผลิตภัณฑ

⇒ การเผยแพรใหขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑในตลาดยังมีนอย ทําใหผูบริโภคทั่วไปไมทราบถึงประโยชนของผลิต
ภัณฑ
⇒ ชองทางจัดจําหนายมีจํากัด โดยจําหนายเฉพาะในรานคาสาขาขององคการเภสัชกรรม
⇒ ภาพพจนที่ไมคอยดีในระยะที่ผานมาซึ่งมีกรณีผูบริหารระดับสูงพัวพันทุจริตยา
บริษัท สมาพันธเทรดดิ้ง จํากัด
ตัง้ ขึน้ เมื่อป พ.ศ. 2534 มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท
ผลิตภัณฑ : บาราคอล ( Baracol )
จุดแข็ง
⇒ มีความชํานาญในดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับสมุนไพรและสุขภาพ

⇒ บรรจุภัณฑทันสมัย และสําหรับผลิตภัณฑเกี่ยวกับสมุนไพรมีตราสินคา “ PhytoMed ” เปนของตัวเอง
⇒ ระบุขางกลองวาอยูภายใตลิขสิทธิ์ขององคการเภสัชกรรมทําใหเปนที่นาเชื่อถือ
จุดออน

⇒ รูปแบบของผลิตภัณฑเปนการแปรรูปอยางงายอัดแนนเปนเม็ดยา ไมไดทําการสกัดสารสําคัญออกมา
⇒ รูปแบบของผลิตภัณฑเปนการตอกเม็ดยาธรรมดาและมีขนาดคอนขางใหญ ทําใหกลืนไดลําบากและตองสัมผัสรสขม
ของเม็ดยา
⇒ การเผยแพรใหขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑในตลาดยังมีนอย ทําใหผูบริโภคทั่วไปไมทราบถึงประโยชนของผลิต
ภัณฑ
⇒ เพิง่ เริ่มตนในการนําผลิตภัณฑสมุนไพรไทยออกสูตลาด
บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จํากัด
ตัง้ ขึน้ เมื่อป พ.ศ. 2538 มีทุนจดทะเบียน 110 ลานบาท
ผลิตภัณฑ : ยาสมุนไพรขี้เหล็ก (Cassia siamea)
จุดแข็ง
⇒ มีโรงงานผลิตเปนของตนเองและมีความสําคัญในดานการผลิตผลิตภัณฑเกี่ยวกับสมุนไพร
⇒ มีผลิตภัณฑสมุนไพรที่หลากหลายชนิดอยูในตลาด
จุดออน
⇒ รูปแบบของผลิตภัณฑเปนการแปรรูปอยางงายอัดแนนเปนเม็ดยา ไมไดทําการสกัดสารสําคัญออกมา

⇒ รูปแบบของผลิตภัณฑเปนการตอกเม็ดยาธรรมดาและมีขนาดคอนขางใหญ ทําใหกลืนไดลําบากและตองสัมผัสรสขม
ของเม็ดยา
⇒ บรรจุภัณฑไมดึงดูดความสนใจ และใชตราสินคาแบรนด “Phytocare” คลายกับเลียนแบบตราสินคา “PhytoMed” ของ
บริษัท สมาพันธเทรดดิ้ง จํากัด
⇒ ไมมกี ารใหขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ทําใหผูบริโภคทั่วไปไมทราบถึงประโยชนของผลิตภัณฑ
บริษัท เมกกะ โปรดักส จํากัด
ตัง้ ขึน้ เมื่อป พ.ศ. 2533 มีทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท
ผลิตภัณฑ : พาสสิฟลอรา (Passiflora)
จุดแข็ง
⇒ เปนผลิตภัณฑที่ไดจากสารสกัดสมุนไพรนําเขาจากเยอรมัน
⇒ มีการทําแผนพับเผยแพรเกี่ยวกับสรรพคุณและรับรองความปลอดภัยของยา

⇒ จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการขายกับผูบริโภค คือ ชื้อผลิตภัณฑ 2 กลองแถมหมอน 1 ใบ
⇒ เปนบริษทั ทีม่ ชี ื่อเสียงในการนําเขาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากตางประเทศ และมีผลิตภัณฑในความดูแลเปนจํานวนมาก

⇒ ทางบริษัทมีฝายลูกคาสัมพันธสําหรับปรึกษาปญหาและมีเว็บไซดของบริษัท www.megaproducts.com
จุดออน
⇒ สินคามีราคาแพง
⇒ ยังไมเปนที่รูจักในกลุมผูบริโภคทั่วไป จึงตองเผยแพรขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑออกสูตลาดใหมากขึ้น
สรุปเปรียบเทียบผลิตภัณฑ KASSIA กับผลิตภัณฑคูแขง
จากรายละเอียดขางตน สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบไดดังแสดงไวในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ KASSIA กับผลิตภัณฑคูแขง
บริษัท

BOTANIC

องคการเภสัชกรรม

สมาพันธเทรดดิ้ง

ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย

เมกกะโปรดักส

ทุนจดทะเบียน

2 ลานบาท

ชื่อผลิตภัณฑ

KASSIA

ปริมาณสารสําคัญ

แอนไฮโดรบาราคอล 20 ม.ก.ตอเม็ด

รูปแบบ

สารสกัดในเม็ดเคลือบกลม
ศูนยกลาง 6 มม

ขนาดรับประทาน

1-2 เม็ด กอนนอน

ขนาดบรรจุ

แผงละ 7 เม็ดในแผงบลิสเตอร บรรจุ 2 แผง 60 แคปซผูลในขวดพลาสติก
ในกลอง

แผงละ 10เม็ด ในแผงฟอยล บรรจุ แผงละ 10เม็ด ในแผงฟอยล บรรจุ 3 แผงละ 10เม็ด ในแผงฟอยล บรรจุ 3 แผง
3 แผงในกลอง
แผงในกลอง
ในกลอง

ราคา

70 บาทตอกลอง

90 บาทตอกลอง

จุดแข็งของผลิตภัณฑ

1 ลานบาท

110 ลานบาท

40 ลานบาท

CALMACO

BARACOL

ยาเม็ดสมุนไพรขี้เหล็ก

PASSIFLORA

แอนไฮโดรบาราคอล 10 ม.ก.ตอเม็ด

แอนไฮโดรบาราคอล 10 ม.ก.ตอ แอนไฮโดรบาราคอล 10 ม.ก.ตอเม็ด พาสสิฟลอรา 400 ม.ก.ตอเม็ด
เม็ด

ขนาดเสนผาน ผงขี้เหล็กบรรจุแคปซูลขนาดยาว 18 ผงขี้เหล็กอัดเม็ดกลม
มม
ผานศูนยกลาง 11 มม

•เม็ดเล็ก รับประทานงายมีประสิทธิภาพสูง
•เปนสารสกัด จึงมีคุณภาพมาตรฐานของตัว
ยาออกฤทธิ์ที่แนนอน
•รูปลักษณทันสมัย บรรจุภัณฑสวยงาม
จุดออนของผลิตภัณฑ •ราคาคอนขางแพง

2-4 เม็ด กอนนอน

70 บาทตอกลอง

ขนาดเสน ผงขี้เหล็กอัดเม็ดยาวรี ขนาดยาว 16 สารสกัดบรรจุแค็ปซูล ขนาดยาว 18 มม
มม

2-4 เม็ด กอนนอน

1-2 เม็ดกอนนอน

90 บาทตอกลอง

2 เม็ด หลังอาหารเย็นและ2เม็ดกอนนอน

210 บาทตอกลอง

•ราคาถูก
•บรรจุภัณฑทันสมัย
•มี ค วามน า เชื่อถือเพราะไดรับการ •เปนสารสกัด จึงมีคุณภาพมาตรฐานของ
•มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ เพราะเป น ผลิ ต •มีความนาเชื่อถือเพราะไดรับการ รับรองจากองคการฯ
ตัวยาออกฤทธิ์ที่แนนอน
ภัณฑขององคการฯเอง
รับรองจากองคการฯ
•รูปลักษณทันสมัย บรรจุภัณฑสวยงาม
•เม็ดยามีขนาดใหญ กลืนลําบาก
•ต อ งรั บ ประทานในปริ ม าณไม ตํ่ า
กวา 2 เม็ด
•รูปลักษณของเม็ดยาไมทันสมัย

•เม็ดยามีขนาดใหญ กลืนลําบาก
ตองสัมผัสรสขมของเม็ดยา
•ตองรับประทานในปริมาณไมตํ่ า
กวา 2 เม็ด
•รูปลักษณของเม็ดยาไมทันสมัย

•เม็ดยามีขนาดใหญ กลืนลําบากตอง
สัมผัสรสขมของเม็ดยา
•ต อ งรั บ ประทานในปริ ม าณไม ตํ่ า
กวา 2 เม็ด
•รูปลักษณของเม็ดยาไมทันสมัย

•เม็ดยามีขนาดใหญ กลืนลําบาก
•ต อ งรั บ ประทานในปริ ม าณที่ ม ากและ
หลายครั้งจึงจะไดผล
•รูปลักษณของเม็ดยาไมทันสมัย
•ราคาแพง

การวิเคราะหคูแขงขันทางออม
นอกจากคูแขงขันทางตรงที่เปนยาสมุนไพรดังกลาว ซึง่ สามารถหาซื้อไดเองตามรานขายยาทั่วไปแลว ยังมีคูแขงทางออม
คือ ยานอนหลับแผนปจจุบันซึ่งสามารถใชทดแทนยาจากสารสกัดสมุนไพรขี้เหล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ แตก็มีขอจํากัดในการใช
เนือ่ งจากปกติไมสามารถหาซื้อไดเองจําเปนตองไปพบแพทย ดังที่จะไดวิเคราะหตอไปนี้
ยานอนหลับ ยาคลายกังวล แผนปจจุบัน
จุดแ ข็ง
⇒ เปนผลิตภัณฑยาแผนปจจุบันที่ออกฤทธิ์ไดเร็วกวา มีประสิทธิภาพในการชวยใหนอนหลับไดดีกวาและไดผลแนนอน
กวา
⇒ มีรปู แบบผลิตภัณฑที่หลากหลาย

⇒ ราคาของผลิตภัณฑมีใหเลือกหลายระดับราคา
⇒ มีบริษทั ทีท่ ําการผลิตทั้งในประเทศและนําเขาลวนแลวแตมีความชํานาญในธุรกิจยา
⇒ เนนชองทางจัดจําหนายในโรงพยาบาลเปนหลัก ซึ่งมีแพทยเปนผูสั่งใชยา
จุดออน

⇒ จัดเปนยาอันตรายและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท และจะหาซื้อจากรานขายยาไดก็ตอเมื่อมีใบสั่งจากแพทยเทานั้น
⇒ มีจาหน
ํ ายเฉพาะในสถานพยาบาลและรานขายยาแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง
⇒ มีผลขางเคียงอื่นๆ เชน ปากแหง ทองผูก

⇒ มีอนั ตรายสําหรับคนที่มีแนวโนมจะฆาตัวตายเนื่องจากายากลุมนี้มีคาของปริมาณที่ทําใหเกิดพิษ (Toxic dose) ตํ่า
กลาวคือหากรับประทานเกินขนาดเพียงไมกี่เม็ดก็อาจทําใหมีอันตรายถึงชีวิตได
⇒ จัดเปนสารเสพติดประเภทหนึ่ง หากใชตดิ ตอกันเปนเวลานานจะทําใหเกิดการติดยาในที่สุด
กิจกรรมอื่น ซึ่งชวยใหคลายกังวล
(เชน การออกกําลังกาย ทองเที่ยว ชมภาพยนตร ฟงเพลง รวมงานสังสรรค)
จุดแข็ง
⇒ มีกจิ กรรมใหเลือกมากมายหลายประเภท
⇒ ไมตองรับสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมเขาไปในรางกาย
⇒ ชวยใหเกิดความเพลิดเพลินในกิจกรรมนั้น
จุดออน

⇒ ผลในการรักษาไมแนนอน เนือ่ งจากไมไดมีผลชวยโดยตรง

⇒ สิน้ เปลืองเวลาและอาจมีคาใชจายสูง
⇒ ไมสามารถใชไดในกรณีที่ตองการเห็นผลที่รวดเร็ว
จากการวิเคราะหคูแขงทางตรงและทางออมขางตน จะชวยใหบริษัทฯกําหนดกลยุทธทางการตลาดตอไปได ดังจะกลาวใน
บทตอไป

บทที่ 4
แผนการตลาด
Marketing Objectives
• เพือ่ สรางยอดขายใหได 3 ลานบาทหรือ 60,000 กลองในปแรก คิดเปนสัดสวน 3% จากมูลคาตลาดรวมผลิตภัณฑยานอน
หลับ ยาคลายกังวลและยาจากสมุนไพรขี้เหล็ก
• มีอตั ราการเติบโต 30% ในปที่ 2 และยังคงอัตราเติบโตที่สูงในปถัดๆไป

กลยุทธการตลาดโดยรวม
2. สรุปโอกาสการส่งเสริมการตลาด (Determining a Promotional Opportunity)

จากทีไ่ ดวิเคราะหไปขางตนแลววา ผลิตภัณฑสมุนไพรขี้เหล็กที่มีจําหนายอยูท ั่วไปในตลาดนั้น มีรูปแบบของสมุนไพร
แบบดัง้ เดิม (Crude product) แตสําหรับผลิตภัณฑ KASSIA ซึ่งเปนผลิตภัณฑใหมจะมีรูปแบบที่แตกตางจากผลิตภัณฑจากสมุนไพร
ขีเ้ หล็กเหลานัน้ เนื่องจากเปนสารสกัดสมุนไพรที่อยูในรูปแบบทันสมัย ดังนั้นกลยุทธหลักที่เราจะนํามาใชทางการตลาดในสวนนี้
นัน้ เรียกวา Rapid Skimming Strategy กลาวคือ การตั้งราคาจําหนายสูงและมีการทํากิจกรรมการสงเสริมการตลาดมาก เพื่อมุง
หวังทีจ่ ะสรางความรับรูในตราสินคาและความภักดีตอ ตราสินคาของผูบริโภค เนื่องจากคูแขงในตลาด ณ ปจจุบันนั้นไมไดทําการ
ตลาดอยางจริงจัง
อยางไรก็ตาม การทํากิจกรรมตางๆจะเนนที่ Niche Market เนื่องจากผูบริโภคมีทางเลือกอื่นในการผอนคลายความตึง
เครียดและการชวยใหนอนหลับไดงา ย ซึง่ จากการวิเคราะหแลว พบวา ถึงแมเปน Niche Market แตกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมที่
คอนขางใหญ มีกําลังซื้อสูง และมีความเชื่อถือในผลิตภัณฑสมุนไพร
กลุมลูกคา
เพือ่ ใหเราสามารถกําหนดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น จึงไดทําการวิเคราะหออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) การแบงสวนตลาด
เพื่อเปนการแบงลักษณะผูบริโภคใหชัดเจนยิ่งขึ้น เราจึงสามารถแบงกลุมผูบริโภคในแงของ Geographic, Demographic,
Psychological และ Behavioral Segment

4. กลุ่มเป้าหมายที่เลือก (Selecting the Audience)

2) กลุมเปาหมาย
♦ Geographic อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในเขตตัวเมือง
♦ Demographic อายุ 35 ขึ้นไป ระดับรายได B and Up
♦ Psychographic ทํางานหนักใชเวลาสวนใหญทุมเทใหกับการทํางาน มีภาวะเครียดหรือมีภาวะนอนไมหลับเนื่องจากอายุมาก
♦ Behavioral ใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑซึ่งยอมซือ้ ผลิตภัณฑทรี่ าคาสูงเพื่อแลกกับผลิตภัณฑคณ
ุ ภาพดี และใหยัง
ใหความเชื่อถือผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 5. ข้อความ/ข่าวสารที่เลือกใช้ (Selecting the Message)
3) การวางตําแหนงผลิตภัณฑ

*ใช้ข้อมูลไปเป็นรูปแบบการสื่อสาร
ทางข้อความหรือภาพสื่อเชิงสร้างสรรค์

กอนทีจ่ ะกลาวถึงการวางตําแหนงผลิตภัณฑ จะวิเคราะหใหเห็นถึงปญหาถึงความแตกตางระหวางผลิตภัณฑ KASSIA และ
ผลิตภัณฑของคูแขง
• ความแตกตางดานผลิตภัณฑ กลาวคือ KASSIA เปนผลิตภัณฑจากสมุนไพรขี้เหล็กในรูปแบบทันสมัย คือ เปนยาเม็ด
เคลือบ มีการผลิตใหอยูในรูปที่งา ยตอการรับประทาน และมีขนาดของเม็ดที่เล็กกวาคูแขงอื่น ๆ เนื่องจากมีปริมาณสารสําคัญในเม็ด
มากกวา (สกัดสารสําคัญออกมาจากใบขี้เหล็ก ไมไดใชใบแหงขี้เหล็กเปนสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ) รวมทั้งยังมีการกําหนด
มาตรฐานของสารสกัดเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับ KASSIA อีกดวย
• ความแตกตางดานการบริการ มีการบริการใหขอมูลความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพรขี้เหล็กและผลิตภัณฑ KASSIA เพื่อ
ใหผบู ริโภคที่ตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอได นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการจัดสงสินคาทางพัสดุเพื่อเพิ่มความสะดวก
ใหแกผูบริโภคในการซื้อสินคา
• ความแตกตางดานบุคลากร บริษัทจะทําการฝกอบรมพนักงานขายทุกคนของบริษัทใหมคี วามรูความเขาใจอยางกระจาง
และชัดเจนเกี่ยวกับคุณประโยชนของผลิตภัณฑ เพื่อสามารถทําการเสนอขายไดอยางนาเชื่อถือ และยังมีการอบรมเรื่องเทคนิคการ
ขายและจิตวิทยาการขายอีกดวย
• ความแตกตางดานภาพลักษณ บริษัทจะเนนเรื่องการสรางภาพลักษณสินคาและตราสินคา KASSIA เพื่อใหผบู ริโภคเกิด
ความมัน่ ใจและเชื่อถือในผลิตภัณฑ รวมถึงผลิตภัณฑทจี่ ะออกใหมในอนาคตภายใตตราสินคาดังกลาวอีกดวย
ดังนัน้ เราสามารถวางตําแหนง KASSIA ไดดงั นี้
♥ การวางตําแหนงผลิตภัณฑดายคุณลักษณะ (Attribute Positioning): KASSIA เปนผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีรูปลักษณสวย
งาม และมีรปู แบบที่สะดวกในการรับประทาน
♥ การวางตําแหนงผลิตภัณฑดา นการแขงขัน (Competitor Positioning): KASSIA มีฤทธิ์และประสิทธิผลมากกวาผลิต
ภัณฑสมุนไพรขีเ้ หล็กในจํานวนเม็ดเทากัน และผานกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ

ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ
สูง
ยานอนหลับแผนปจจุบัน
KASSIA
C.siamea

Passiflora
Baracol

Calmaco

สูง
ความทันสมัยในผลิตภัณฑ

ตํ่า

รานจําหนายแคปซูลสมุนไพรทั่วไป
ตํ่า

ถึงแม KASSIA จะมีประสิทธิผลและทันสมัยนอยกวายานอนหลับแผนปจจุบัน แตยานอนหลับแผนปจจุบันมีขอจํากัดใน
เรือ่ งของการซื้อ กลาวคือ ผูบริโภคจะซื้อจากรานขายยาไดโดยตองมีใบสั่งยาจากแพทยเทานั้น เนื่องจากยาดังกลาวเปนวัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตประสาท ซึง่ จะตองอยูภายใตการควบคุมกํากับของแพทย และหากรับประทานตอเนื่องเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดการเสพติด
ได

กลยุทธเกี่ยวกับตัวสินคาและบริการ (Product and Service Strategy)
บริษทั BOTANICS จํากัด จะทําการแนะนําผลิตภัณฑ KASSIA ออกสูตลาดในรูปของยาเม็ดเคลือบสมุนไพรขี้เหล็ก

ลักษณะผลิตภัณฑและสารสําคัญ

สาระสําคัญ:
ลักษณะ :
ขนาด :

รูปแบบเม็ด
anhydrobarakol 20 ม.ก.
เม็ดเคลือบสีเหลืองนวล
บรรจุในแผงยาบลิสเตอรแพ็ค
แผงละ 7 เม็ดบรรจุกลองละ 2 แผง
6 มิลลิเมตร
………..
………

2.5 มิลลิเมตร

ตราสินคา
บริษทั ไดตั้งชื่อตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑสมุนไพรขี้เหล็กวา “KASSIS” ซึง่ เปนชื่อที่ยอมาจากชือ่ ทางวิทยาศาสตร
ของสมุนไพรขี้เหล็ก Cassia Siamea เพื่อใหใกลเคียงกับชื่อทางวิทยาศาสตรมากที่สุด และชวยในการทําการตลาดตางประเทศใน
อนาคต
บรรจุภัณฑ
เพือ่ ใหสอดคลองกับผลิตภัณฑสมุนไพรซึ่งเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ดังนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ การใชตัว
อักษร กราฟฟกและสีจะเนนรูปแบบความเปนธรรมชาติ
• บรรจุภณ
ั ฑชั้นแรก (Primary Package) เปนบรรจุภณ
ั ฑที่เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑแตละเม็ด (Blistered Pack) เพื่อ
ใหผบู ริโภคมั่นใจในคุณภาพที่ไดมาตรฐานของผลิตภัณฑรวมทั้งความสะอาด โดยบรรจุแผงละ 7 เม็ด(2 แผงตอ 1 กลอง) เพื่อใหผู
บริโภคจดจําไดงา ยวารับประทานครั้งละ 1-2 เม็ดและหนึ่งกลองรับประทานได 1-2 สัปดาห
• บรรจุภณ
ั ฑชั้นที่สอง (Secondary Package) เปนกลองที่บรรจุแผงอีกชั้นหนึ่ง เพื่อสงเสริมภาพลักษณของสินคาและงายตอ
การจําหนายและจัดเก็บสต็อกสินคาโดยมีการออกแบบกลองเพือ่ สื่อถึงความเปนธรรมชาติ

5. ข้อความ/ข่าวสารที่เลือกใช้ (Selecting the Message)
*ใช้ข้อมูลไปเป็นรูปแบบการสื่อสาร
ทางข้อความหรือภาพสื่อเชิงสร้างสรรค์

จุดเดนผลิตภัณฑ
KASSIS เปนผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงกวาสมุนไพรในรูปแบบดั้งเดิมเนื่องจากเปนยาจาก
สมุนไพรแผนปจจุบันที่มีการสกัดสารสําคัญและนํามาผลิตในรูปแบบที่ทันสมัยและสะดวกตอการบริโภค กลาวคือ เม็ดยามีการ
เคลือบเพือ่ กลบรสขมของผลิตภัณฑและมีขนาดเล็กกวาเม็ดยาสมุนไพรทั่วๆ ไปทําใหกลืนยาไดงาย
การบริการ
เนือ่ งจากสรรพคุณของสมุนไพรขี้เหล็กยังเปนที่รูจักในบุคคลเฉพาะกลุม และผลิตภัณฑ “KASSIS” เองก็เปนผลิต
ภัณฑใหม ดังนั้น การบริการจึงเปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริการดานขาวสารขอมูลแกผูบริโภคเพื่อเปนการกระตุนตลาด
ใหมคี วามรูท งั้ ในแงคุณประโยชนของขี้เหล็กและผลิตภัณฑ “KASSIS” ในวงกวาง ดังนั้น ทางบริษัท BOTANICS จํากัด จึงจัดใหมี
บริการตาง ๆ เชน บริการขอมูลทางโทรศัพท โดยผูบริโภคสามารถโทรศัพทเขามาสอบถามขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดในเวลาทํา
การ หรือบริการสั่งซื้อสินคาผานทางไปรษณีย ซึ่งจะเปนแผนที่จะดําเนินการตอไป เมื่อตลาดมีการขยายตัวออกไปกวางขวางขึ้น
กลยุทธการกําหนดราคา (Pricing Strategey)
สําหรับกลยุทธการตั้งราคาสินคาของ KASSIS จะใชกลยุทธ Premium Strategy ซึ่งถึงแมวาราคาที่ตั้งไวตอกลอง
เปนราคาที่สูงเมื่อเทียบกับคูแขง แตเมื่อพิจารณาในแงของภาพพจน คุณภาพมาตรฐานสินคา ปริมาณสารสําคัญที่มีมากกวา ซึ่งสงผล
ใหสามารถลดขนาดหรือปริมาณในการรับประทานในแตละครั้งและรูปแบบที่รับประทานไดงายกวา จะพบวา ราคาที่ตั้งไวเหมาะ
สมและคุม คา เนื่องจากในกลุมเปาหมายเปนกลุมที่มีกําลังซื้อ และยินดีจายในราคาที่สูงกวาเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาที่สรางความพอใจ
สูงกวา (ในแงของการบริโภคงายกวาและสินคามีมาตรฐานสูงกวาสินคาคูแขง) นอกจากนี้บริษัทยังไดควบคุมคุณภาพสินคาทั้งในแง
ของการผลิตที่ไดมาตรฐานและรูปแบบใหมที่ใหผูบริโภคไดบริโภคสินคางายขึ้น รวมถึงความสามารถในการเขาถึงกลุมเปาหมาย
การเจริญเติบโตของตลาด และการกาวสูความเปนผูนําในผลิตภัณฑขี้เหล็ก

รูปแบบยาเม็ดเคลือบสมุนไพรขี้เหล็ก KASSIS
ตนทุนสินคารวบบรรจุภัณฑ = กลองละ 5.18 บาท (1 กลองบรรจุ 2 แผงละ 7 เม็ด)
ราคาจําหนายปลีก
= กลองละ 98 บาท

ตาราง 4.1
เปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑจากสมุนไพรขี้เหล็กและยานอนหลับแผนปจจุบัน
ราคาปลีกตอเม็ด
(บาท)
KASSIA
Passiflora
Calmaco
Baracol
Cassia siamea
ยานอนหลับ

7
7
1.50
3.30
3
0.50 – 10

ปริมาณบริโภคตอวัน
(เม็ด)

รวมคาใชจายตอวัน
(บาท)

1-2
2
2-4
2-4
2-4
1-2

7 - 14
14
3-6
6.60 – 13.20
6 - 12
1 – 20

กลยุทธชองทางการจัดหนายและกลวิธีการจัดจําหนาย
บริษทั ไดทาการกํ
ํ
าหนดชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ “KASSIA” นี้ ซึ่งจะคลายคลึงกับการจัดจําหนายสินคา
เพือ่ สุขภาพในปจจุบัน โดยสามารถแบงออกเปน 3 ชองทาง
1. รานคาสง
รานคาสงหรือที่คนทั่วไปรูจักกันในนาม “ยี่ปว” ซึ่งเปนผูจัดจําหนายที่สามารถเขาถึงรานจําหนายผลิตภัณฑประเภทยาและ
สมุนไพรไดอยางครอบคลุมมากที่สุด โดยที่จํานวนรานคาสงหลักมีอยูจํานวน 50 รายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2. รานขายยาทั่วไป
• รานจําหนายยาทั่วไป (Traditional Drug Store) และรานจําหนายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพที่มีขนาดใหญซึ่งเปนรานที่ไมรับ
ซือ้ จากรานคาสง โดยจะเนนเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเปนหลักเทานั้นสําหรับรานคาปลีกในตางจังหวัดนั้น จะจําหนายผานยี่ปว
ขางตน ซึ่งจะเนนเฉพาะรานคาปลีกในตัวเมืองใหญ
• รานคาขายยาสมัยใหมและซูเปอรมารเก็ต สําหรับผลิตภัณฑสมุนไพรแลว รานคาประเภทนี้นับวาเปนชองทางใหมที่นา
สนใจที่จะเขาถึงกลุมลูกคามาก เนื่องจากลักษณะการดําเนินชีวิตสไตลของคนในปจจุบันจะเลือกซื้อสินคาเองจากรานขายยาสมัย
ใหมและรานจําหนายสินคาเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งเราสามารถดําเนินกิจกรรมสงเสริมการขายถึงลูกคาโดยตรงผานชองทางนี้ได
อยางละเอียด พบวา การเขาชองทางดังกลาวตองเสียคาใชจายคอนขางสูง ซึ่งอาจอยูในรูปของคาธรรมเนียมในการเริ่มจําหนาย
(Listing Fee) หรือสวนลดการคาในอัตราที่สูงขึ้น รวมทั้งปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรในชองทางดังกลาวยังไมมากพอ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยังไมทําการจําหนายในชองทางดังกลาวในชวงปแรก และจําทําการพิจารณาตอไปเมื่อตลาดมีการขยายตัวขึ้น
สําหรับการติดตอกับรานคาเหลานี้ จะมีพนักงานขายทั้งสิ้น 3 คน โดยรับผิดชอบเฉพาะรานคาสง รานขายยาทั่วไป และราน
จําหนายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ โดยแบงหนาที่รับผิดชอบเขตการขายดังนี้
พนักงาน1 : รับผิดชอบลูกคาในเขตพระนคร
พนักงาน2 : รับผิดชอบลูกคาในเขตพระนคร
พนักงาน3 : รับผิดชอบลูกคาในเขตธนบุรี

สวนลดที่เราเสนอแกรา นคาจะแตกตางกันตามแตละประเภทของราน
รานคาสง
รานขายยาทั่วไป และราน
จําหนายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ

ราคาจําหนาย 56 บาท, Credit Term 30 วัน
ราคาจําหนาย 70 บาท, Credit Term 30 วัน

สําหรับการจัดสงสินคาจะดําเนินการจัดสงโดยพนักงานขายในเขตรับผิดชอบนั้น ๆ เนื่องจากการจัดสงไมยุงยากมากนัก
เพราะบรรจุภณ
ั ฑมีขนาดเล็กและเบา ทําใหงา ยตอการขนสง
กําหนดกลวิธีการขาย หากทางบริษัทจะบรรลุยอดขายและไดมาซึ่งกําไรสุทธิตามเปาหมายที่ตั้งไว บริษัทจะตองตั้งเปายอด
ขายใหพนักงานขายมียอดขายผลิตภัณฑรวม “ KASSIA” จํานวน 20,000 กลองตอคนตอป โดยมีการกําหนดคานายหนา
(Commission) ใหกบั พนักงานขาย ในอัตรา 2.5% ของยอดขาย ซึ่งนับวาเปนอัตราที่จงู ใจพอสมควร หากพนักงานขายสามารถทํา
ยอดขายไดมาก ก็จะยิ่งไดรับผลตอบแทนจากยอดขายที่สูงขึ้น
วิธคี ัดเลือกพนักงานขาย คุณสมบัตขิ องพนักงานขายของบริษัท BOTANICSจํากัด ไดระบุไวดงั นี้
♦ เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ป
♦ วุฒกิ ารศึกษา ไมตํ่ากวาปวส. หรืออนุปริญญา ไมจากั
ํ ดสาขา
♦ บุคลิกดี มนุษยสัมพันธดี
♦ หากมีประสบการณดานการขาย จะพิจารณาเปนพิเศษ
กลยุทธการสงเสริมการตลาด
โดยทัว่ ไปผูบ ริโภคจะทราบดีวาสมุนไพรสวนใหญมีประโยชน แตมีนอ ยคนที่เขาใจอยางแทจริงวา สมุนไพรแตละชนิด แต
ละสวนของตน ตลอดจนกรรมวิธีในการสกัดสารสําคัญออกมามีลักษณะแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของคุณประโยชน
อีกทัง้ โอกาสในการเกิดผลขางเคียงจากการรับประทานสมุนไพรนั้นมีนอยมาก ผลิตภัณฑ KASSIA เปนผลิตภัณฑใหมในตลาด
สมุนไพรขี้เหล็กซึ่งยังเปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภครูจกั นอยมาก ดังนั้น หาก KASSIA สามารถแสดงใหผูบริโภคเห็นถึงความมีมาตรฐาน
ในการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดรับ จะมีผูบริโภคจํานวนมากที่หันมาบริโภค KASSIA ดังนั้น สื่อที่เลือกใชจึงมีความจําเปนใน
การเขาถึงกลุมผูบริโภค จะตองใหกลุมเปาหมายไดรบั ขาวสารที่สงไปใหไดมากที่สุด ทําใหการสงเสริมการตลาดในชวงแรกจะเนน
ทีก่ ารใหขอ มูลแกผูบริโภคเกี่ยวกับคุณประโยชนสมุนไพรขี้เหล็กและทําใหผูบริโภคจดจําตราสินคา “KASSIA” ใหมากที่สุด แผน
การสงเสริมการตลาดจะมีการวางแผนแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ชวง โดยชวงแรกเปนชวงกอนเปดตัวสินคา ชวงที่สองเปนชวง

เปดตัวสินคาและเริ่มจัดจําหนายโดยมีระยะเวลา 6 เดือน และชวงที่สามจะอธิบายแผนการและแนวทางการดําเนินงานซึ่งอาจปรับ
เปลีย่ นไดตามสภาวะการแขงขันในตลาด ซึง่ จะขออธิบายในรายละเอียดตอไป
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใหใชในสวนการสงเสริมการตลาดสําหรับในปแรกจะเปนจํานวน 1,000,000 บาทซึ่งเปนสัด
สวนทีค่ อ นขางสูงเมื่อเทียบกับยอดขาย แตทั้งนี้เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคทบี่ ริษัทฯ ไดวางไว และเพื่อใหสามารถสรางความ
รับรูใ นตราสินคาและความเขาใจในผลิตภัณฑได ดังนั้น คาดวาหลังจากที่ประชาชนเริ่มมีความเขาใจในคุณประโยชนของสมุนไพร
ขีเ้ หล็กและรูจัก KASSIA บางแลว ในปถัดไป บริษัทฯ จะจัดสรรตามสัดสวนยอดขายโดยอยูที่ประมาณ 11 %
เนือ่ งจาก KASSIA เปนผลิตภัณฑใหม และ BOTANICS ยังเปนบริษทั ที่เพิ่งกอตั้ง ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถทุมเงินลงสื่อที่
ตองใชงบประมาณสูง กอปรกับสื่อโฆษณา เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร จะอยูภายใตการควบคุมคอนขางเขมงวด ซึ่งสื่อ
เหลานี้ บริษทั ฯ จะพิจารณาใหอยูในแผนการปฏิบัติงานในปถัด ๆ ไ ป เมื่อมีงบประมาณที่มากพอหรือตลาดมีการขยายตัวเปนอยาง
มาก
6. ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด พร้อมเหตุผลที่เลือกและไม่เลือกใช้อย่างละเอียด

กลวิธีที่พิจารณาแลววาจะสามารถทําให KASSIA บรรลุวตั ถุประสงคมีดังนี้
1. ประชาสัมพันธ (Public Relation)
• การจัดสัมมนา ทั้งในกลุมแพทย เภสัชกร สื่อมวลชน รานคาสง รานขายยาทั่วไป และประชาชน
• การใหขาว (Press Release)
2. การสงเสริมการขาย (Promotion)
• สวนลดการคา
3. การโฆษณา (Advertising)
• สือ่ มวลชน (Mass Media) – สื่อนิตยสาร, Advertorial, วิทยุ, Documentary Sponsorship, TV Sponsor
• อื่น ๆ – POP, Leaflet, etc.
4. พนักงานขาย (Incentive)
5. การตลาดแบบเจาะตรง (Direct Marketing) เชน งานแสดงสินคา, Direct Mail
6. การตลาดแบบกิจกรรม (Event Marketing) รวมกับโรงพยาบาลเอกชน, ชมรมผูสูงอายุ, สมาคมรานขายยา
แตดว ยงบประมาณที่จํากัด ดังนั้นกิจกรรมที่จะดําเนินการไดในปแรก จะประกอบดวยการประชาสัมพันธ, การสงเสริมการ
ตลาด, การโฆษณา(บางสวน), ผลตอบแทนพนักงานขาย และการตลาดกิจกรรม โดยจะแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ชวง คือ
ชวงที่1 ชวงสรางกระแส (กอนเริม่ เปดจําหนายสินคา 4 สัปดาห จนถึง 2 เดือนหลังจากเริ่มจําหนาย)
• สรางความเขาใจในตัวสินคา และสรรพคุณของสมุนไพรขี้เหล็ก
• ชวงสรางฐานสนับสนุนจากกลุมเภสัชกร รานคา และสื่อมวลชนตาง ๆ
• สรางกระแสเพื่อกระตุนใหผูบริโภคกลุมเปาหมายตองการทดลองใชผลิตภัณฑ

ชวงที่ 2 ชวงสรางตลาด (เดือนที่ 3 – 9 หลังจากเริ่มจัดจําหนาย)
• คงกระแสใหผูบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑ โดยตอกยํ้าเรื่องคุณประโยชนที่ไดรับจากสมุนไพรขี้เหล็ก
• สรางตราสินคา KASSIA ใหเปนที่รูจักและยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมเปาหมาย
ชวงที่ 3 ชวงขยายตลาด (เดือนที่ 9 – 12 หลังจากเริ่มจําหนาย)
• สงเสริมใหผูบริโภคบริโภคสมุนไพรผลิตภัณฑ KASSIA มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูบริโภคยาแผนปจจุบนั และ
กลุมที่บริโภคผลิตภัณฑของคูแขง
• เจาะกลุมใหกลุมเปาหมายบริโภค KASSIA
• ยังคงเนนตราสินคา KASSIA ใหเปนที่จดจําไดของผูบริโภค

7. แผนปฎิบัติการดำเนินงาน พร้อมระบุงบประมาณ

ACTION PLAN

จากกลยุทธที่ไดแสดงไปขางตนจะพบวา จะตองมีการดําเนินการหลายอยางเพือ่ ใหบริษัท ฯ สามารถดําเนินการ
บรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางเอาไว ดังนั้น กิจกรรมตาง ๆ จึงไดถูกสรางขึ้นเพื่อสนับสนุนกลยุทธขางตน จึงไดมีการจัดสรรงบ
ประมาณในสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้
ดานประชาสัมพันธ
ดานสงเสริมการขาย
ดานโฆษณา
ดานพนักงานขาย
ดานกิจกรรมการตลาด (Event Marketing)
รวมงบประมาณ

245,000 บาท
250,000 บาท
420,000 บาท
32,000 บาท
53,000 บาท
1,000,000 บาท

สรุปรายละเอียดคาใชจายในการจัดกิจกรรมการตลาด ๆ ในชวงปแรก
รายละเอียด

ระยะเวลา

1. ดานประชาสัมพันธ งบประมาณ
1.1 จัดสัมมนา-รานคาสง รานขายยาทั่วไป สือ่ มวลชน
เดือน(-1)
1.2 สงขาวประชาสัมพันธใหกบั สื่อตาง ๆ
เดือน(-1) – 1,4,7,10
2. ดานสงเสริมการขาย
2.1 สวนลดการคา
ไตรมาส 1 และ 3
3. ดานโฆษณา
3.1 แผนพับประชาสัมพันธ
เดือน(-1) – 12
3.2 จัดทําบทความวิชาการ
เดือน(-1) – 6
3.3 การโฆษณา ณ จุดขาย
เดือน1 - 12
4. ดานพนักงานขาย
4.1 เงินจูงใจ (Sales Incentives)
ไตรมาส 1 - 4
5. ดานกิจกรรมการตลาด (Event Marketing)
5.1 กิจกรรมรวมกับโรงพยาบาลเอกชน
เดือน 9 และ 12

งบประมาณ
240,000
5,000
250,000
120,000
100,000
200,000
32,000
53,000

6. แผนการดำเนินงานกิจกรรมการตลาด

สรุปแผนการดําเนินงานกิจกรรมทางการตลาด
กิจกรรม/เวลา
- การจัดสัมมนา
- ขาวประชาสัมพันธ News Clip
- สวนลดการคา
- แผนพับประชาสัมพันธ
- บทความวิชาการ
- การโฆษณา ณ จุดขาย
- เงินจูงใจ (Sales Incentives)
- กิจกรรมรวมกับโรงพยาบาลเอกชน

-1 0 1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

การประชาสัมพันธ
การจัดการบรรยาย “หลับสบาย คลาดเครียดดวยสมุนไพรขี้เหล็ก” สําหรับรานคาสง รานขายยาทั่วไปและสื่อมวลชน
3. การกำหนดวัตถุประสงค์การส่งเสริมการตลาด (Determining the Promotional Objective)

วัตถุประสงคการจัดกิจกรรม
1. เพือ่ สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของสมุนไพรขี้เหล็ก
2. เพือ่ ใหผูเขารวมสัมมนามีความมั่นใจในผลิตภัณฑและเปนการแถลงขาวเปดตัวผลิตภัณฑ “KASSIA” เพื่อใหขอมูลและ
สือ่ ถึงคุณประโยชนของผลิตภัณฑ
3. เพือ่ ใหมีการเผยแพรการเปดตัวผลิตภัณฑออกไปตามสื่อตาง ๆ ของผูสอื่ ขาวที่ไดเชิญมา
4. เพือ่ ใหเกิดการรับรูตอตราสินคา “KASSIA”
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 เดือนกอนวางจําหนายสินคา
กลุมเปาหมาย
ตัวแทนจากรานคาสง และรานขายยาทั่วไปทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมถึงสื่อมวลชน
160 ทาน
สถานที่จัดกิจกรรม
หองประชุมภายในโรงแรม
งบประมาณ
คาอาหาร, คาของที่ระลึกสําหรับวิทยากร และคาใชจา ยอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 240,000 บาท
ลักษณะการดําเนินงาน
• จัดการบรรยายโดยวิทยากรผูมีความรูทางดานสมุนไพร โดยเนนการใหขอมูลประโยชนของสมุนไพรขี้เหล็ก เพื่อใหเกิด
ความรูความสนใจในผลิตภัณฑจากตนขี้เหล็ก
• เชิญตัวแทนจากรานคาสง รานขายยาทั่วไป และสื่อมวลชนเขารวมฟงการบรรยาย โดยใชการเชิญโดยพนักงานขาย
• มีชว งเวลาแนะนําผลิตภัณฑ “KASSIA” แกผูประกอบการคาขายยาทั้งหลาย
• มีบทู แสดงผลิตภัณฑ “KASSIA” และแจกผลิตภัณฑใหทดลองใช

การใหขาว (NEWS CLIP)
วัตถุประสงคของกิจกรรม
1. เพือ่ ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมตาง ๆ ที่บริษัทฯ กําลังจะจัดตั้งและกิจกรรมที่ไดจัดไปแลวใหประชาชนทราบ
2. เพือ่ ใหประชาชนไดรูจักบริษัทและผลิตภัณฑของบริษัทมากขึ้น
สื่อที่ใช
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
งบประมาณ

คอลัมนในหนังสือพิมพและนิตยสารตาง ๆ ที่มีคอลัมนบริการประชาสัมพันธธุรกิจ
1 เดือนกอนวางจําหนายสินคาจนถึง 1 เดือนหลังจากเริ่มจําหนายและทุก ๆ ตนไตรมาส
5,000 บาทในการสงขอมูลกิจกรรมไปใหหนังสือพิมพและนิตยสารตาง ๆ

ลักษณะการดําเนินงาน
• สงขอมูลที่ตองการสื่อสารไปใหกับหนังสือพิมพและนิตยสาร ที่มีคอลัมนประชาสัมพันธธุรกิจ ซึ่งขอมูลที่สงไปเผยแพร
ไดแก กิจกรรมตาง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น,ขอมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ
การสงเสริมการขาย
สวนลดการคา
วัตถุประสงคการจัดกิจกรรม
1. เพือ่ ใหกระตุนให รานคาสงและรายขายยาทั่วไป สั่งซื้อผลิตภัณฑตอครั้งในปริมาณที่มากขึ้น
2. เพือ่ ใหรานคาสงและรานขายยาทั่วไป ผลักดันใหมีการขายผลิตภัณฑมากขึ้น
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
กลุมเปาหมาย
งบประมาณ
ลักษณะการดําเนินงาน

เดือน 1 –3 และเดือน 7 – 9
รานคาสงและรานขายยาทั่วไป
250,000 บาท
สั่งซื้อสินคาครบ 12 กลอง แถมฟรี 2 กลอง

การโฆษณา
แผนพับประชาสัมพันธ
วัตถุประสงคการจัดกิจกรรม
1. เพือ่ สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการรับประทานผลิตภัณฑสมุนไพรขี้เหล็ก
2. เพือ่ ใหเกิดการรับรูและความสนใจตอตราสินคา “KASSIA”
ระยะเวลา
เดือน (-1) - 12
งบประมาณ 120,000 บาท
ลักษณะการดําเนินงาน
• เปนแผนพับเผยแพรความรูเกี่ยวกับคุณประโยชนของสมุนไพรขี้เหล็ก พรอมกับโฆษณาผลิตภัณฑ KASSIA
การโฆษณา ณ จุดขาย
วัตถุประสงคการจัดกิจกรรม
1. เพือ่ สรางความสนใจตอตราสินคา “KASSIA” และกระตุนใหเกิดการซื้อ
ระยะเวลา
เดือน 1 - 12
งบประมาณ
200,000 บาท
ลักษณะการดําเนินงาน
• เปนแผนปายขนาดเล็กแขวนโฆษณาและบอกถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ KASSIA
• กระจายติดตามรานคาสงและรานขายยาทั่วไป
บทความวิชาการ
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
1. เพือ่ สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการรับประทานผลิตภัณฑสมุนไพรขี้เหล็ก
2. เพือ่ ใหเกิดการรับรูและความสนใจตอตราสินคา “KASSIA”
3. เพือ่ ใหเกิดความตองการทดลองใชผลิตภัณฑ “KASSIA”

ระยะเวลา
สื่อที่ใช
งบประมาณ
นิตยสาร
คาตนฉบับ

เดือน (-1) - 6
นิตยสาร ไดแก ชีวจิต,ใกลหมอ,วงการยา
จํานวน 6 ครั้ง ครั้งละ 15,000 บาท รวม 90,000 บาท
10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
100,000 บาท

ลักษณะการดําเนินงาน
• เขียนบทความเกี่ยวกับคุณประโยชนของสมุนไพรขี้เหล็กเปนตอน ๆ โดยผูเชี่ยวชาญดานสมุนไพรลงในนิตยสารตางๆ

พนักงานขาย
เงินจูงใจ
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
1. เพือ่ ใหพนักงานมีความพยายามในการขายผลิตภัณฑใหไดตามเปาหมายที่ตั้งไว
2. เพือ่ กระตุนใหพนักงานมีความตั้งใจในการใหบริการแกลูกคา
ระยะเวลา
ทุก 3 เดือน
งบประมาณ
32,000 บาท
ลักษณะการดําเนินงาน
• ตัง้ รางวัลพนักขายดีเดน โดยจะมีรางวัลพิเศษเปนเงิน 8,000 บาทใหกับพนักงานที่มียอดขายรวมสูงที่สุดในปลายไตรมาส
เพือ่ ใหเกิดการแขงขึ้นในดานการขาย
• ใหมกี ารฝกอบรมพนักงานทั้งในดานของความรูความเขาใจในผลิตภัณฑ และเทคนิคการขาย

กิจกรรมการตลาด (EVENT MARKETION)
การจัดกิจกรรมรวมกับโรงพยาบาลเอกชน
วัตถุประสงคการจัดกิจกรรม
1. เพือ่ ใหบริโภคมีการรับรูและสนใจตอผลิตภัณฑ “KASSIA”
2. เพือ่ สือ่ สารคุณประโยชนของสมุนไพรขี้เหล็กใหกลุมเปาหมายไดรับทราบ
ระยะเวลา
เดือน 9 และ เดือน 12
งบประมาณ
53,000 บาท
ลักษณะการดําเนินงาน
• จัดการบรรยายความรูคุณประโยชนสมุนไพรขี้เหล็กรวมกับโรงพยาบาลเอกชนตาง ๆ
• มีชวงเวลาสําหรับการนําเสนอขอมูลของผลิตภัณฑ “KASSIA”
• ออกบูทแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ “KASSIA”

ขอบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก

เนือ่ งจากผลิตภัณฑยาเม็ดเคลือบสมุนไพรขี้เหล็ก “KASSIA” ที่ทางบริษัท BOTANICS จํากัด จะทําการพัฒนาและ
ผลิตออกสูตลาด เปนผลิตภัณฑที่เขาขาย “ยาจากสมุนไพรแผนปจจุบัน” ตามนิยามคําจํากัดความ ดังนี้
“ยาจากสมุนไพรแผนปจจุบัน หมายถึง ผลิตภัณฑยาสําเร็จรูปที่ประกอบดวยตัวยาสําคัญที่ไดจากพืช (active plant
materials) ซึง่ อาจมีหรือไมมีตวั ยาชวย (pharmaceutical necessities) อยูในสูตรตํารับ ทั้งนี้ไมรวมถึง (1) ผลิตภัณฑยาที่มีขอบงใช/
สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช ตามความรูความเชื่อที่สืบทอดตอกันมาก ซึ่งมีเอกสารอางอิงตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ (2) ผลิตภัณฑยาที่ประกอบดวยสารออกฤทธิ์ซึ่งอยูในรูปสารบริสทุ ธิ์” (ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แหงชาติ, พ.ศ. 2542)
ดังนัน้ ผลิตภัณฑยาเม็ดเคลือบสมุนไพรขี้เหล็ก “KASSIA” จึงจําเปนตองขออนุญาตเพื่อขึ้นทะเบียนตํารับยาจากกองควบคุม
ยาจากกองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึง่ มีขั้นตอนดังนี้
1) ยืน่ คําขออนุญาตเกี่ยวกับยาตัวอยาง
2) ยืน่ คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา
ขั้นตอนทั้งหมดในการดําเนินการขออนุญาตใชเวลาประมาณ 3-4 เดือน หากไดรับอนุมัตเิ ลขทะเบียนตํารับและไดรับใบ
สําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาทาง อย. แลว ทางบริษทั ก็จะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตออกสูตลาดไดทนั ที

บรรณานุกรม

หนังสือและบทความในหนังสือ
วัลยลดา หงสทอง, นฤมล รื่นไวย. สมุนไพร:การใชอยางถูกวิธี. พิมพครั้งที่ 1.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ธนาคารทหารไทยจํากัด
(มหาชน), 2543
นันทวัน บุญยประภัศร, บรรณาธิการ. กาวไปกับสมุนไพรเลมที่ 2. พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมลการพิมพ, 2528
นันทนา พฤกษคุมวงษ, บรรณาธิการ. การพัฒนาเภสัชผลิตภัณฑจากธรรมชาติ. พิมพครั้งที่ 1.
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วันเฉลิม จันทรากุล. เจาะขุมทรัพยธุรกิจสมุนไพรไทย. พิมพครั้งที่ 1.
สํานักพิมพไทย-ยูโร โปรเจ็คท, กรุงเทพ, 2542
อัจฉรา อุทิศวรรณกุล. รูปแบบเภสัชภัณฑ. พิมพครั้งที่1. สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536
นายชัชวาล โหสวงน. การผลิตและการตลาดพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ.
กองวิจยั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2540
สํานักงานพาณิชยจังหวัดหนองคาย. 2539. โครงการสงเสริมพืชสมุนไพรเพื่อการคา
โครงการพระราชดําริฯ เนื่องในวโรกาสกาญจนาภิเษก (โครงการพัฒนาตลาดเพื่อสนับสนุน
การกระจายการผลิตในระดับจังหวัด)ปงบประมาณ 2539 - 2540.

บทความ
โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ. 2542. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาบํารุงสมุนไพรไทย.
วารสารบริหารธุรกิจ ฉบับที่ 83 (กรกฎาคม – กันยายน 2542)
เอกสารอื่น ๆ
พิกุล จันทรโยธา. ฤทธิ์ของบาราคอล, สารสกัดจากใบออนของตนขี้เหล็กตอระบบประสาทสวนกลาง.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาคสรีรวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531.
ประกอบ ผูวิบูลยสุข. การศึกษาฤทธิ์ทําใหงวงหลับในคนของยาสมุนไพรแปรรูปสกัดจากใบขี้เหล็ก.
วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย, 2543.
IMS AG, CHAM, SWITZERLAND, Hypnotics & Sedetives and Tranquillizers, OTC Market in
THAILAND in year 2000, IMS Pharmaceutical Index 2000.
ขี้เหล็ก. www.samunpai.com
ขี้เหล็ก. www.clinic.worldmedic.com/topic/page_03.htm
ผลิตภัณฑสมุนไพรขององคการเภสัชกรรม. www.moph.go.th/gpo/herbal/herbal.htm
ผลิตภัณฑสมุนไพร. www.fda.moph.go.th/fda_products_drug.html
กองควบคุมยา สํานักงานอาหารและยา.
www.fda.moph.go.th/fda_net/html/product/othter/kbs3/menu2htm

กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย. www.ipthailand.org/
ขอมูลสถิติประชากร. www.nso.go.th/thai/indext.htm

บริษทั ศูนยวิจัยกสิกรไทยจํากัด. www.tfrc.co.th
: ยาสมุนไพร…ยาเพื่อสุขภาพคนไทยยุค IMF, 22 พฤษภาคม 2541
: สมุนไพรไทย : อนาคตสดใส … ในป 2000, ปที่ 5 ฉบับที่ 769 วัน
: ทานเชื่อถือในการใชสมุนไพรรักษาโรคหรือไม (กลุมตัวอยาง : 925 คน)
: คนกรุงเทพฯกับการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพจากสมุนไพร (กลุมตัวอยาง : 1,231)
: 52 ธุรกิจปฉลู : ธุรกิจ 3 หมู…ลูทางที่แตกตาง…ธุรกิจแนวโนมดี 2540, 26 ธันวาคม 2539
: ความกังวลใจของผูสูงวัยในยุคไอ.เอ็ม.เอฟ., (กลุมตัวอยาง : 1,023)

สัมภาษณ
เภสัชกร วนกิต เศรษฐศิริสุขโชติ. ผูจัดการฝายการตลาด บริษัทสมพันธเทรดดิ้งจํากัด.
สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2543
เภสัชกรหญิง นัยนา ประดิษฐสิทธิกร. ฝายเภสัชกรรม, โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร.
สัมภาษณ, 7 กุมภาพันธ 2544

