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แผนธุรกิจเจลแตมสิวจากโปรตีนชีวภาพ (แบคทีริโอซิน) 
 
1. บทสรุปผูบริหาร 
 1.1 ความเปนมาของกิจการ 

ธุรกิจท่ีเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจท่ีตกต่ําในปจจุบันสวนใหญแลวมักจะอยูในกลุมธุรกิจเก่ียวกับ
ความสวยความงาม เนื่องจากความงามเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูหญิงหรือรวมไปถึงกลุมผูชาย โดยเฉพาะในกลุม
วัยรุนหญิงและชาย และวัยทํางานท่ีตองการเพ่ิมความม่ันใจใหกับตนเองก็คือความงามนั่นเอง ธุรกิจความสวย
ความงามจึงมักทํากําไรมหาศาลกับผูดําเนินธุรกิจในปจจุบัน ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นชองทางท่ีสามารถสรางรายได 
จากการเปดกิจการขายเครื่องสําอางในกลุมเจลแตมสิว ภายใตชื่อ MAC´E (มาเซ)  เพราะเจลซึมเขาสูผิวหนัง
ไดดีกวาครีม และเจลปราศจากน้ํามันหรือสารอุดตันอ่ืนๆ ท่ีจะไปซํ้าเติมใหการเกิดสิวแยลงไปอีก อีกท้ัง
สวนผสมท่ีใชทําลายเชื้อกอสิวไมใชยาเคมีจึงไมกอเกิดสิวดื้อยา และไมกอเกิดผื่นแพ 
 

1.2 โอกาสทางธุรกิจและแนวคิดในการจัดทําโครงการ 
เจลแตมสิวจากโปรตีนชีวภาพ (แบคทีริโอซิน) ซ่ึงในท่ีนี้จะเรียกวา เจลแตมสิวแบคทีริโอซิน ภายใตชื่อ 

MAC´E เกิดข้ึนจากผลการวิจัยในหองปฏิบัติการของรองศาสตราจารย ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุลและคน
อ่ืนๆ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และไดเลขขอนําจดสิทธิบัตร “1001000495” โดย
ผลงานอยูในระดับงานวิจัยและระดับทดสอบเบื้องตน ซ่ึงมีงานตนแบบ (ptototype) ของผลิตภัณฑดังกลาวได
ถูกนําไปเสนอในงาน 

1. User Forum “ขับเคลื่อนงานวิจัยสูอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve): กลุมอุปกรณการแพทย 
เวชสําอาง และอาหารสุขภาพ” ซ่ึงจัดโดย สกว. รวมกับกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตเครื่องมือแพทยและสุขภาพ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 

2. งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณวิจัยครั้งท่ี 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วันท่ี 7 กรกฎาคม 
2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ. นครศรีธรรมราช 

3. งานมหกรรมทรัพยสินทางปญญา (IP Fair 2016) : Innovation for Life and Living ในวันท่ี 
11-14 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ Plenary 1-3 และ Main 
Foyer ซ่ึงจัดโดยกรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย 
 โดยผลิตภัณฑฯ ดังกลาวไดรับความสนใจเปนอยางสูงในงานนําเสนอท้ัง 3 งาน จึงไดมีการจัดทํา
ตัวอยางทดลองใช (Tester) ปริมาณ 5 กรัมตอหลอด จํานวน 30 หลอด ภายใตชื่อ MAC´E และไดนําไปเสนอ
ในงาน 4. Thailand Tech Show จากหิ้งสูหาง ครั้งท่ี 2/2559 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เพ่ือเปน
แนวทางในการตอยอดธุรกิจ จัดโดยสํานักงานพัฒนาวิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ในวันท่ี 8-10 
กันยายน 2559 
 

1.3 วัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ 
- เพ่ือเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายและสรางกําไรจากการจําหนายสินคา 
- เพ่ือแสดงภาพลักษณของผลิตภัณฑเจลแตมสิวจากแบคทีริโอซินใหเปนท่ีรูจักของตลาด 
- เพ่ือขยายกลุมลูกคาใหเพ่ิมมากข้ึนและเพ่ิมความสะดวกใหแกลูกคา 
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 1.4 กลยุทธในการบริหารกิจการ 
ในการวางกลยุทธทางการตลาดนั้น สามารถใชกลยุทธการตลาดแบบดั้งเดิม คือ 4Ps ท่ีมี Product, 

Price, Place, Promotion รวมกับตลาดอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมในยุคของ”อินเทอรเน็ต (4Cs)” ประกอบดวย 
Consumer, Cost, Convenience, Communications โดยมีแกนหลักคือใหความสําคัญตอลูกคา หรือ 
โฟกัสลูกคาเปนสําคัญ ซ่ึงจะเห็นไดวาอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหผลิตภัณฑเขาถึงผูบริโภคได
เปนอยางดี 

• Consumer เนนความตองการของผูบริโภคเปนหลัก โดยเนนเขาถึงใจผูบริโภคใหไดมากท่ีสุด รวม
ไปถึงบริหารความสัมพันธของลูกคา หรือท่ีเรียกวา CRM (Customer Relation Management) ซ่ึงตองยึด
หลักการสรรคสรางสินคาและบริการใหตรงใจลูกคาในทุกๆ กลุม  

โดยระบบอินเตอรเน็ตชวยลดความหางระหวางผูประกอบการและผูบริโภคใหนอยลง ชวยให
ผูบริโภคสามารถสง Comment ถึงตรงผูประกอบการได ซ่ึงตรงนี้จะเปนขอมูลสําคัญเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข
ในสิ่งท่ีลูกคาบอกมาได สวนผูประกอบการเองก็สามารถเขาถึงใจผูบริโภคไดมากข้ึน 

• Cost ทําใหตนทุนต่ําท่ีสุดเพ่ือใหจะไดกําหนดราคาขายถึงมือผูบริโภคต่ําไปดวย ซ่ึงจะเปนท่ี
ไดเปรียบในการแขงขัน ดานราคากับคูแขง  

โดยตนทุนดําเนินการลดลงไดหากใชอินเทอรเน็ต เชนใชอีเมลแทนการสงแฟกซ/สงรูปตางๆ 
เหลานี้ ลวนมีสวนลดคาดําเนินการท้ังสิ้น 

• Convenience ชองทางการจัดจําหนายตองอํานวยใหผูบริโภคสะดวกซ้ือมากท่ีสุด ยิ่งมีชองทาง 
หรือหนารานมากเทาไร โอกาสท่ีผูบริโภคจะซ้ือมากเทานั้น เพราะผูบริโภคในปจจุบันมิไดยึดติดกับสถานท่ีเดิม 
สักเทาไร  

โดยอินเทอรเน็ตชวยใหสะดวกข้ึนได ไมวาจะเปน ฝายผูสั่งซ้ือ หรือผูเสนอขายมีความคุนเคยการ
สั่งซ้ือของผานชองทางนี้ 

• Communications เปนเรื่องท่ีสําคัญยิ่ง  ตองรวมตั้งแตการติดตอสื่อสารท่ีตองสะดวก งาย 
รวดเร็ว การสื่อสารท่ีสรางความรับรูใหผูบริโภคและตลาด ซ่ึงไดแกการโฆษณา ประชาสัมพันธ การสงเสริมการ
ขาย รวมถึงสื่อสารแบบกระตุนตลาด ไดแกการจัดงานแสดงสินคา การจัดนิทรรศการงานโชว การตลาดเชิงรุก
หรือการตลาดแบบตรงและเขาถึงลูกคารายตัว 

โดยอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญเปนสื่อไดเปนอยางดี ท้ังการโฆษณาประชาสัมพันธ การ
สงเสริมการขายก็สามารถทําผานอินเทอรเน็ตได ขอดีของอินเทอรเน็ต คือทําใหการโฆษณาประชาสัมพันธ 
การสงเสริมการขายนั้นจะแผขยายวงการออกไปไมเฉพาะท่ีใดท่ีหนึ่ง สื่อใดสื่อหนึ่ง แตหมายถึงสรางความรับรู
ไดท่ัวโลกเลยในคราเดียว 
 ซ่ึงสามารถสรุปไดวาการสรางตลาดอิเล็กทรอนิกสนั้นจึงไดเปรียบท้ังเชิงการลงทุนท่ีต่ําสามารถขยาย
กลุมลูกคาไดอยางรวดเร็วและสามารถประเมินกิจการไดงายเพราะเปนชองทางท่ีสามารถโตตอบกันไดระหวาง
กิจการและลูกคาทําใหสามารถรับรูไดวาลูกคาตองการสินคาและบริการแบบใด 
 
 1.5 ผลตอบแทนจากการลงทุน 

- ระยะเวลาคืนทุน 
  กิจการคาดการวาจะสามารถคืนทุนไดในระยะเวลา 1 ป 
- จุดคุมทุน 
  จากการคาดคะเน ธุรกิจจําถึงจุดคุมทุนภายในระยะเวลาครึ่งป เนื่องจากลงทุนไมมาก  



เจลแต้มสวิแบคทีริโอซิน  มณฑล เลศิคณาวนิชกลุ  สงักดัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

- มูลคาปจจุบันสุทธิของการลงทุน 
  จากการทดลองในระดับหองปฏิบัติการ อยูท่ี 100,000 บาท 
- อัตราคาผลตอบแทนของการลงทุน 
  กําไร 40% จากราคาสินคา 
 

 1.6 ระบบการชําระเงิน (Payment System)  
ข้ันตอนท่ีสําคัญสําหรับท้ังฝงผูขายและผูซ้ือสินคา ในเรื่องการชําระเงินควรมีวิธีการใหลูกคาสามารถ

ใชบริการใหมากท่ีสุดท่ีสะดวกกับท้ังทางผูขายและลูกคา เพราะในบางครั้งลูกคาตองการสินคาแตไมสะดวกใน
เรื่องการชําระเงินก็อาจจะไมซ้ือของก็ได ในการพิจารณาเรื่องวิธีการชําระเงินนั้นใหพิจารณาถึงกลุมลูกคาวา
เปนใคร เชนเปนลูกคาภายในประเทศ กลุมวัยรุน วัยทํางาน หรือกลุมท่ีอยูตางจังหวัด วิธีท่ีสะดวกจะมีใหเลือก
หลายวิธีท้ังธนาณัติ การโอนเงินทางธนาคาร โอนเงินผานตูเอทีเอ็ม จายเงินผานบัตรเครดิต 

ข้ันตอนการชําระเครดิตการดผานอินเทอรเนต 
องคประกอบในการชําระเงิน 1.ลูกคา (Customer) 2.รานคา (Merchant) 3. ธนาคารท่ีรานคาเปด

บัญชีไว (Acquiring Bank) 4. ธนาคารผูออกบัตร (Issuing Bank)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสรุปเม่ือลูกคาใสขอมูลบัตรเครดิตและกดปุม “ตกลง/สง” ขอมูลในสวนของคําสั่งซ้ือจะถูกสงไป
ยังรานคา(1) สวนขอมูลของบัตรเครดิตจะถูกสงไปท่ีระบบการชําระเงินของธนาคารท่ีรานคาสมัครใชบริการไว
(2) และถูกสงตอไปยังธนาคารผูออกบัตรเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของบัตรวามีวงเงินใหใชงานไดหรือไม 
บัตรหมดอายุหรือยัง (3) [แตในท่ีนี้ไมไดตรวจสอบวาผูใชบัตรนั้นเปนเจาของจริงหรือเปลา] ถาบัตรยังใชงานได
ก็จะตอบกลับมายังรานคาและลูกคาวาสามารถทําการชําระเงินในวงเงินดังกลาวได (4-6) หลังจากนั้นลูกคา
ตองกดปุมตกลงเปนลําดับสุดทายเพ่ือยืนยันคําสั่งซ้ือและชําระเงิน เม่ือรานคาไดรับการแจงการชําระเงินก็จะ
จัดสงสินคาตอไป (7) และลูกคาก็ชําระเงินท่ีใชไปตามรอบบัตรเครดิตปกติ 
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 ความเชื่อม่ันในการชําระเงินในระบบดิจิทัล  
ระบบการจัดสงสินคา 
  ผลิตภัณฑเจลแตมสิวฯ เปนสินคาท่ีจับตองได (Tangible Goods) ดังนั้นการจัดสงสินคาเปนการสง

พัสดุตามปกติ สง EMS สงผานผูใหบริการรับสงสินคา (Courier) เชนเดียวกันตองมีใหเลือกท้ังแบบสงปกติ สง
ดวน สงดวนพิเศษ ตามความตองการของลูกคา แตถาหากลูกคาตองการขอมูลของผลิตภัณฑซ่ึงอาจจะเปน
สินคาท่ีจับตองไมไดนั้นการดาวนโหลดขอมูลสามารถทําไดโดยไมตองเสียคาใชจาย 
 
ภาพตัวอยางข้ันตอนการสั่งซ้ือสินคาบนอินเตอรเน็ต  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ความเปนมาของธุรกิจ 
2.1 แนวคิดในการกอตั้งกิจการ  

เจลแตมสิวแบคทีริโอซิน MAC´E  เกิดจากขอมูลท่ีไดจากงานวิจัยท่ีไดนําเอาสารท่ีผลิตจาก
แบคทีเรียมาใชทดแทนยาเคมี โดยไมกอเกิดอาการผื่นแพท่ีผิวหนังบริเวณท่ีมีการใชงาน จึงไดผลิตสินคา
ตนแบบและนําไปเสนอในงานประชุมและทรัพยสินทางปญญา โดยไดรับการตอบรับจากผูสนใจเปนอยางดี 
และไดวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมายดังนี้ 

กลุมวัยรุนชายและหญิง กลุมนี้เริ่มมีฮอรโมนท่ีกระตุนการเกิดสิวและเปนกลุมท่ีเริ่มดูแล
ตนเอง และสนใจเรื่องความสวยความงาม แนนอนวาเจลแตมสิวยอมเปนสิ่งจําเปนสําหรับวัยรุน 
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กลุมวัยผูใหญ กลุมนี้จะเปนกลุมท่ีตองการทํานุถนอมความสวยงามของตนใหคงอยู และดูดี 
ไมตองการใหใบหนาเปนสิว จึงสนใจผลิตภัณฑเจลแตสิวเพ่ือหยุดยั้งการเปนสิวและรอยแผลเปนจากสิว เพ่ือ
เพ่ิมความม่ันใจใหกับตนเอง 

2.2 ผูวิจัย ประกอบดวย 
1. รองศาสตราจารย ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา จุงลก 

งานวิจัยแลวเสร็จ ตั้งแตป พ.ศ. 2553 
 

3. วิเคราะหอุตสาหกรรม  
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางรวมไปถึงกลุมเจลรักษาสิวมักเจริญสวนกระแสเศรษฐกิจเปนอยางมาก

เนื่องจากไมวาเศรษฐกิจจะเปนเชนไรความตองการท่ีจะสวยงามเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจ และเสริมบุคลิกภาพให
ตนเองเสมอ อยางไรก็ตามการพัฒนาเจลแตมสิวแบคทีริโอซินเพ่ือใหมีความนาเชื่อถือสูงข้ึน จึงจําเปนตองหาร
ผูวมลงทุนท่ีไดรับมาตรฐาน GMP หรืออยางนอย อย. เพ่ือความปลอดภัยไรความกังวล 

เครื่องสําอางมาตราฐาน GMP คืออะไร 
GMP ในปจจุบันธุรกิจเครื่องสําอางมีมูลคาไมนอยกวาธุรกิจดานอ่ืนๆ ท้ังยังมีการแขงขันกัน ระหวาง

เครื่องสําอางท่ีนําเขาจากตางประเทศและเครื่องสําอางท่ีผลิตในประเทศ ในระดับสูง อย. มีมาตรการสงเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องสําอางในประเทศไทยใหมีความสามารถผลิตเครื่องสําอางคุณภาพดี เปนท่ี
ยอมรับในตลาดโลก เพ่ือสงออกเปนการสรางรายไดเขาประเทศ และคนไทยก็จะไดมีโอกาสใชเครื่องสําอาง
คุณภาพดีตามนโยบายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) ได
กําหนดใหมีการจัดทําหลักเกณฑท่ีดีในการผลิตเครื่องสําอาง (Good Manufacturing Practice : GMP) 
เพ่ือใหผูประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพของเครื่องสําอาง   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี (พ.ศ.2540-2544) ยังคงสนับสนุนการพัฒนาการผลิต
เครื่องสําอางในประเทศตอไป โดยมุงพัฒนาสถานท่ีผลิตเครื่องสําอางท้ังท่ีเปนโรงงานขนาดใหญ รวมท้ังโรงงาน
ขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดวย โดยแบงเปน 2 ระดับคือ 

1. โรงงานผลิตเครื่องสําอางขนาดใหญ และขนาดกลางท่ีมีความพรอมทาง ดานเงินทุน เทคโนโลยี่ 
และบุคคลากร อย. จะสนับสนุนใหมีการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอาง ตามเกณฑ GMP ท่ีจะชวยให
ทุกข้ันตอนของการผลิตเปนไปตามหลักวิชาการ โดยเริ่มตั้งแตความเหมาะสมของอาคารสถานท่ีผลิต อุปกรณ
การผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ กรรมวิธีท่ีดีในการผลิต บุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และมี
ทักษะในการดําเนินการ รวมท้ังระบบเอกสารท่ีครบถวน เพ่ือจะไดผลิตเครื่องสําอางท่ีมีคุณภาพดีสมํ่าเสมอ 
เปนท่ียอมรับของนานาประเทศ 

2. โรงงานผลิตเครื่องสําอางขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน มักมี ขอจํากัดในเรื่องของเงินทุน 
เทคโนโลยี และบุคคลากร ยากท่ีพัฒนาการผลิตใหถึงระดับตามเกณฑ GMP ได แตหากไมปรับปรุง พัฒนา
ข้ันตอนการผลิต ผูบริโภคจะมีความเสี่ยงตอการไดรับเครื่องสําอางท่ีดอยคุณภาพ ไมปลอดภัย โดยเฉพาะการ
ปนเปอนของโลหะหนัก และจุลินทรีย ดังนั้นจึงมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึนอีกระดับหนึ่ง เรียกวา 
หลักเกณฑวาดวยสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตเครื่องสําอาง (Good Hygienic Practice) หรือเรียกยอๆวา GHP 
ซ่ึงจะมีความเขมงวดนอยกวา GMP โดยจะเนนในเรื่องของความสะอาด และสุขลักษณะท่ีดีในการผลิต
เครื่องสําอางเปนสําคัญ นอกจากการพัฒนาการผลิตเพ่ือยกระดับมาตรฐานของเครื่องสําอางแลว ยังมีการ
พัฒนาการผลิตในกรณีท่ีเครื่องสําอางมีปญหาเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย  
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4. วิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 
Strengths: จุดแข็ง 

1. รูปแบบสวยงามดึงดูดผูใช 
2. ราคาเหมาะสมกับขนาดบรรจุเหมาะสําหรับทุกวัย 
3. คุณภาพสินคาเปนท่ียอมรับ 
4. มีความเปนเอกลักษณเฉพาะผลิตภัณฑเนื่องจากไมใชยาเมีแตใชแบคทีริโอซินมาทดแทน 
5. สินคามีหลากหลายประเภท โดยเริ่มมีการพัฒนาไปเปนโลชั่นแตมสิวและฟลมรักษาสิว 

Weakness: จุดออน 
1. สินคามีวางขายตามตลาดท่ัวไป ทําใหมีคูแขงมาก และลูกคามีทางเลือกมาก 
2. หากคูแขงวางสินคาขายถูกกวา จะไมประสบความสําเร็จ 

Opportunity: โอกาส 
1. สินคาพกพางาย ติดตลาด จําหนายงาย 
2. ธุรกิจมีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
3. ชองทางการจัดจําหนายมีหลากหลายหากเขาสูระบบออนไลน 

Threats: อุปสรรค 
1. สภาพเศรษฐกิจทําใหจํานวนผูซ้ือสินคาลดลง 
2. คูแขงขันมากเนื่องจากเปนสินคาท่ีสามารถทดแทนกันได 

 
5. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย (Vision, Mission & Goals) 

• วิสัยทัศน ( Vision ) คือ มุงสูความเปนผูนําดของเจลแตมสิวแบคทีริโอซินออนไลน ท่ีตอบสนอง
ความตองการลูกคาผูใชเจลแตมสิวท่ีไมใชสวนผสมของยาเคมี 

• พันธกิจ ( Mission ) คือ ใหบริการเจลแตมสิวแบคทีริโอซินออนไลน ตอบสนองความตองการของ
ผูใชเจลแตมสิวท่ีไมมีสวนผสมของยาเคมี ใหความม่ันใจดานคุณภาพของสินคาเพ่ือความม่ันใจของลูกคาในการ
ใชสินคาท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง ไมกอเกิดสิวดื้อยา และไมกิอเกิดอาการผื่นแพ 

• เปาหมาย ( Goal ) คือ  
• เปาหมายระยะสั้น ภายใน 1 ป 

1. พัฒนาเจลแตมสิวแบคทีริโอซิน เพ่ือขายในราคาชิ้นละ 99 บาท โดนเปาหมายในการขายอยูท่ี 
100 ชิ้น ใน 1 ปแรก 

2. พัฒนาเจลแตมสิวแบคทีริโอซินใหไดมาตรฐานโดยไดรับรองคุณภาพเครื่องสําอางจาก 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเครื่องสําอาง และพรอมออกจําหนายบนเว็ปออนไลน โดยตั้งเปา
ในการขายไวจํานวน 500 ชิ้นใน 1 ปแรก 

• เปาหมายระยะกลาง 3 – 5 ป 
1. เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายเจลแตมสิวแบคทีริโอซินท้ังปลีกและสงไปสูหางสรรพสินคา ราน

จําหนายเครื่องสําอาง ในพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยใหมีผลตอบแทนจากการลงทุน ไมต่ํากวา 10% ตอป 
2. เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายเจลแตมสิวแบคทีริโอซินและขยายกลุมลูกคาเปาหมายไปยัง

จังหวัดใกลเคียง โดยตั้งเปาในการขายใหมียอดขายเพ่ิมข้ึนปละ 20 %  
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• เปาหมายระยะยาว 5 ปข้ึนไป 
1. เปนผูนําตลาดขายปลีกและสงเจลแตมสิวแบคทีริโอซินออนไลนท่ีมีสวนแบงตลาดสูงสุดใน 77

จังหวัดของประเทศไทย โดยใหมีผลตอบแทนจากการลงทุน ไมต่ํากวา 50% ตอป 
2. ขยายตลาดในการจําหนายเครื่องสําอางออนไลนท่ัวประเทศ โดยใหมีผลตอบแทนจากการ

ลงทุน ไมต่ํากวา 20% ตอป 
 

6. แผนเชิงกลยุทธ 
• กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level Strategy)  

จากการประเมินศักยภาพของ ธุรกิจเครื่องสําอางออนไลน ใหพรอมเผชิญหนากับการแขงขันทาง
ธุรกิจ กลยุทธระดับองคกรท่ีเลือกใช คือ เนนกลยุทธคงตัว (Stability Strategy) ไมมีการลงทุนใด ๆ ในชวงนี้ 
แตมุงเนนในธุรกิจเดิมใหเขมแข็ง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจตอไปในอนาคต 

• กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 
จากการวิเคราะหจุดแข็งของกิจการ ผนวกกับกลยุทธระดับองคกรท่ีเลือกใช เห็นวาธุรกิจเครื่องสําอาง

ออนไลน ควรเลือกใชกลยุทธระดับธุรกิจ เนนความแตกตางของสินคาเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ โดย
นําศักยภาพในดานสินคาใหม ๆ ใหกับสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการใหมๆ ของผูบริโภคมาใชเครื่องสําอาง
ออนไลนกันมากข้ึน 

• กลยุทธระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategies)  
ดานการบริหารจัดการ 

1. เนนดําเนินงานท่ีกอใหเกิดคุณภาพท่ีสูงท่ีสุด 
 2. จัดหาบุคคลกรท่ีมีความคิดสรางสรรค มีความสามารถสูง 
ดานการตลาด 

1. พยายามทําการตลาดในทุกรูปแบบเพ่ือนําเสนอความแตกตางในตัวผลิตภัณฑแกลูกคา 
2. มีการออกแบบท่ีสรางความแตกตาง โดยความแตกตางนั้นลูกคาตองรับรูและยอมรับได 

 ดานการผลิต 
1. มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 2. คุณลักษณะถูกตองตรงตามความตองการของลูกคาในกลุมเปาหมายขนาดใหญ/ขอบเขตกวาง  
ดานการเงิน 

1. เนนการใชเงินไปในสิ่งท่ีชวยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑรวมบริการ 
2. การกูเงินหรือขายหุนเพ่ิมทุน จะทําไมวาสถานการณทางดานการเงินในขณะนั้นจะเปนเชนไร

ก็ตาม 
7. แผนการบริหารจัดการ 
• รูปแบบธุรกิจ 

ธุรกิจเจลแตมสิวแบคทีริโอซินยังออนไลน ยังไมไดดําเนินงานแตไดมีการผลิตสินคาตนแบบและมีการ
แจกจายผลิตภัณฑเพ่ือใหมีการทดสอบใชมาบางแลวเปนเวลา 1 เดือน หากเม่ือมีการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ
แลวจะไมมีการปรับเปลี่ยนการบริหาร ท้ังนี้เพ่ือชวยบริหารงานไปอยางตอเนื่อง 

• โครงสรางองคกร และผังบริหาร 
ปจจุบันยังไมมีโครงสรางการบริหารงานภายในองคกรแตหากจะพัฒนาใหมีข้ึนจะสามารถเขียนเปน

แผนผังได ดังนี้ 
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• ทีมผูบริหารและหลักการบริหารงาน 
1. รายชื่อคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร (ปจจุบันยังไมมี) 

คาดวา คณะกรรมการของกิจการประกอบดวย 
1. ตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ตําแหนง ผูจัดการราน  
2. ตัวแทนจาก สกว.    ตําแหนง ฝายคลังสินคา 
3. ตัวแทนจากหนวยพัฒนานวัตกรรม ตําแหนง ดูแลเว็บ 

 ภายหลังการดําเนินงานตามแผนธุรกิจจะมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการเปนดังนี้ (คาดวา) 
1. ตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ตําแหนง ผูจัดการราน  
2. ตัวแทนจาก สกว.    ตําแหนง ฝายคลังสินคา 
3. ตัวแทนจากหนวยพัฒนานวัตกรรม ตําแหนง ดูแลเว็บ 

2. ลักษณะการบริหารงาน 
ในดานการบริหารงานมีลักษณะเปนคณะกรรมการ โดยมีตัวแทนจาก สกว. รวมกับตัวแทนจาก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนผูบริหารท่ีมีอํานาจการตัดสินใจสูงสุด ในตําแหนงผูจัดการาน  
การทํางานในสวนของสํานักงานเขาทํางานเวลา 8.00 ถึง17.30 น.  

ในภายหลังเม่ือมีการดําเนินงานตามแผนธุรกิจแลวจะปรับเปลี่ยนระบบการบริหาร งานเปน การรวม
อํานาจโดยมี (คาดวา) 

1. ตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   ตําแหนง ผูจัดการราน บัญชี 
2. ตัวแทนจาก สกว.     ตําแหนง ฝายคลังสินคาและจัดซ้ือ 
3. ตัวแทนจากหนวยพัฒนานวัตกรรม   ตําแหนง ดูแลและพัฒนาเว็บไซต 
การทํางานในสวนของสํานักงานเขาทํางานเวลา 8.00 ถึง17.30 น.  
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3. แผนดานบุคลากร 
1) กําลังคนในปจจุบัน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และแผนดานกําลังคน (คาดวา) 

ปจจุบันกิจการมีพนักงานท้ังสิ้น 3 คน แบงเปน  
อัตราการหมุนเวียนของพนักงานเฉลี่ย 3 คน / เดือน 

และมีแผนการสรรหา และปองกันการขาดแคลนแรงงานฝมือท่ีสําคัญตอกระบวนการผลิตโดย 
1. จัดหาการอบรมเพ่ิมในแตละสวน 
2. จัดหาการไปดูงานนอกสถานท่ีในแตละสวนงาน 

หลังการดําเนินงานตามแผนธุรกิจแลวคาดวาจะมีการปรับเปลี่ยนจํานวนพนักงานดังนี้ (คาดวา) 
 ลดอัตราการหมุนเวียนของพนักงานเฉลี่ยใหเหลือ 3 คน / เดือน 

2) แผนพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน กิจการมีแผนท่ีจะพัฒนาบุคลากรดังตอไปนี้ 
  1. จัดสรรงานใหเขากับบุคคลท่ีไดรับมอบหมายงาน 
  2. จัดหาการไปดูงานนอกสถานท่ีในแตละสวนงาน 
  3. อบรมในแตละสวนงาน 3 เดือน/ 1 ครั้ง 

โดยจะนําแผนดังกลาวมาใชตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป 
 

• สรุปจุดเดน ปญหา และแนวทางแกไข พรอมท้ังเปาหมายทางการจัดการ บริหารงานโครงการ 
1. กิจการมีจุดเดนดานสินคามีหลายทางเลือกแลวแตกลุมเปาหมายจะเลือกใช ราคาถูก และเปนท่ี

ยอมรับ 
2. กิจการมีปญหาดาน คูแขงทางธุรกิจมากราย ทําใหการแขงขันสูง 
3. แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวคือ หาแนวคิดท่ีแปลกกวาคูแขงขัน คือ การพัฒนาเปน

แผนฟลมแทคทีริโอซินท่ีพกพาไดสะดวก เปนตน 
4. เปาหมายท่ีตองการไดแก การท่ีลูกคายอมรับและม่ันใจท่ีจะซ้ือเจลแตมสิวแบคทีริโอซินของธุรกิจ

ออนไลน ใหเปนท่ีแพรหลาย 
5. งบประมาณท่ีตองใชเพ่ือใหงานดานการจัดการบรรลุตามเปาหมาย 10,000 บาท 

 
 8. แผนการตลาด (กอนและหลังการดําเนินการตามโครงการใหม) 

• ผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนาย 
1. ลักษณะและจุดเดนผลิตภัณฑ เปนลักษณะท่ีจับงายและสะดวกในการใชงาน สวนผสมในเจลชวย

ลดการระคายเคือง ชวยบํารุงผิว และไมมียาเคมี 
2. การวางตําแหนงผลิตภัณฑ (คาดวา) 

เปดเว็บไซนสามารถเลือกและจะเห็นสินคาท่ีลูกคาเลือกดู ไดตามตองการ  
3. ภาพตัวอยางของผลิตภัณฑ  
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เจลแตมสิวแบคทีริโอซิน ย่ีหอมาเซ 
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4. พ้ืนท่ีจําหนาย  
จําหนายโดยรับสั่งผลิตและในระบบเว็ปไซตท่ีจัดทําข้ึนมา เม่ือลูกคาคนหาคําวาเจลแตมสิวแบคทีริ

โอซิน ก็จะมีลิงคปรากฏ และตลาดเปาหมายเปนตลาดตลาดระดับประเทศ เพราะเว็บไซตเราจะพบไดงาย
ตามเว็บของเครื่องสําอางท่ัวไปในประเทศไทย 
 5. ยอดขาย และสวนแบงตลาด 

กลุมลูกคาคือ กลุมวัยรุน กลุมวัยผูใหญ 
 

9. การวิเคราะหดานเทคนิคหรือกระบวนการซ้ือมา-ขายไป 
1. กระบวนการจัดซ้ือสินคาของกิจการ และกระบวนการสงมอบสินคาใหลุกคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             เสนทึบ :การเคล่ือนยายผลิตภัณฑ 
                         เสนประ : การแลกเปล่ียนขอมูล 
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๐ สินทรัพยท่ีใชในการซ้ือ-ขาย (คาดวา) 
1. รถจักรยานยนต 3 คัน 
2. อายุการใชงานรถจักรยานยนตเปนเวลา 2 ป 
3. การซอมแซม/บํารุงรักษาระยะ 3 เดือนตอ 1ครั้ง 

๐ ตนทุนสินคาทีขาย 
1. สินคาสําคัญท่ีซัพพลายเออรหลักท่ีกิจการติดตอดวย คือผลิตภัณฑเครื่องสําอางในกลุม

เจลรักษาสิว 
2. สัดสวนตนทุนของกิจการ 

ตนทุนการซ้ือ เจล 10 บาท ตอ 1 กรัม  
ตนทุนคาขนสง 1.50 บาท 

  ตนทุนคาบริหาร 
- ตนทุนในการซ้ืออุปกรณ 80,000 บาท (มีการซ้ือทดแทนทุก 3 ป) 
- เงินเดือนพนักงาน 

กรรมผูจัดการ 20,000 บาท ตอ เดือน 
ผูจัดการฝายการตลาด 15,000 บาท ตอ เดือน 
ผูจัดการฝายการเงิน 15,000 บาท ตอ เดือน 
ผูจัดการฝายจัดซ้ือ 15,000 บาท ตอ เดือน 
เภสัชกร 10,000 บาท ตอ เดือน 
พนักงาน 7,000 บาท ตอ เดือน 

๐ การบริหารสินคาคงคลังและนโยบายการคลัง (ยังไมไดกําหนด) 
(คาดวา) จะมีนโยบายสินคาคงคลัง โดยกําหนดปริมาณในการซ้ือสินคาครั้งละ 15,000 หนวย ซ่ึง

ในชวงเริ่มตนเทากับ 3,000 หนวยตอหนึ่งผลิตภัณฑจะมีการสั่งซ้ือใหมหากตอไปมีการขายสินคาสูงข้ึนกวานี้
เพ่ือรักษาปริมาณผลิตภัณฑใหเพียงพอขายอยูเสมอ 

(คาดวา) สวนในดานสินคาคงคลังจะทําการสั่งซ้ือใหมเม่ือผลิตภัณฑนั้นเหลือท่ีระดับประมาณการ
ขาย 1 เดือน ของผลิตภัณฑนั้น ซ่ึงในชวงเริ่มตนจะเทากับ 700 หนวยตอผลิตภัณฑ สาเหตุท่ีคงระดับต่ําไวท่ี 1 
เดือน เนื่องจากระยะเวลาในการสั่งซ้ือประมาณ 1 สัปดาหซ่ึงหากมีการจัดสงสินคาผิดพลาดหรือลาชาก็จะมี 
สินคาคงคลังท่ีสามารถขายตอไดอีก 1 สัปดาห ทําใหสามารถแกไขสถานการณสินคาขาดตลาดได 

๐ การควบคุมคุณภาพการจัดซ้ือสินคา 
เม่ือสินคาถูกสงมายังคลังบริษัท เภสัชกรประจําบริษัท จะทําการสุมตรวจสินคาเปนจํานวน 0.1% 

ของสินคาท่ีนําสงมา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพสินคาโดยตรวจดูถึงลักษณะภายนอกของตัวผลิตภัณฑคือ ความ
เรียบรอยในการบรรจุ สี กลิ่น วาผลิตและจัดทําไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวตามท่ีสั่งซ้ือหรือไม หากกสินคาไม
ผานเกณฑท่ีกําหนดไว ก็จะสงคืนสินคาไปยังโรงงานท่ีผลิตใหทําการตรวจสอบกระบวนการผลิตตอไป 
 
 10. แผนการเงิน (ยังไมไดกําหนด) 
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11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
๐ ปจจัยท่ีทําใหโครงการประสบความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จ 

1. ประสิทธิภาพ บริษัทมีขนาดเล็กและมีความคลองตัวสูงซ่ึงสามารถสะดวกรวดเร็วในการกระจาย
สินคาใหถึงมือผูบริโภคโดยวางแผนสําหรับการบริการจัดสงสินคาถึงบาน นอกจากนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบ
ขอมูลดานการตลาดและดาการจัดซ้ือเขาดวยกันเพ่ือการจัดหาสินคาในปริมาณท่ีเหมาะสม 

2. คุณภาพ 
ผลิตภัณฑมีสวนผสมท่ีไดรับการยอมรับถึงประสิทธิผลและผานการศึกษาและทดลองทาง

วิทยาศาสตรถึงสรรพคุณรวมท้ังผานการทดสอบความเปนพิษในงานวิจัยระดับหองปฏิบัติการ นอกจากนี้
ผลิตภัณฑของบริษัทตองผานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยเภสัชกรกอนท่ีจะสงถึงมือผูบริโภคและมีการ
รับประกันคืนสินคาหากมีอาการแพจึงสรางความเชื่อถือในดานคุณภาพ 

3. นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑเกิดข้ึนจากการประยุกตใชความรูดานแบคทีริโอซินท่ีเคยมีรายงานการวิจัยกันอยาง

แพรหลาย โดยมีผลการวิจัยยืนยันในระดับหองปฎิบัติการคัดเลือกแบคทีริโอซินท่ีเหมาะสมในการนํามาเปน
สวนผสมในเจลแตมสิวแบคทีริโอซินท่ีคนรุนใหมไมรูจักใหเปนท่ีแพรหลายในรูปลักษณใหม 

4. การตอบสนองของลูกคา 
ความใสใจตอการตอบสนองตอลูกคาโดยใหความสําคัญดานความตองการของลูกคาและความ

พอใจของลูกคา โดยเริ่มจากการวิจัยตลาดเพ่ือศึกษาถึงความตองการเพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑท่ีบริโภคสนใจและ
อํานวยความสะดวกในการซ้ือสินคา โดยคัดเลือกชองทางการจําหนายท่ีเหมาะสม 
 

๐ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน ผลกระทบตอโครงการ และแผนรองรับ(แนวทางแกไข) 
 

ปญหา ผลกระทบ แนวทางแกไข 

1. มีคูแขงเขามาในตลาดเพ่ิมข้ึน มีการแบงลูกคาออกไป ทําโปรโมชั่นเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหลูกคากลับมา 

2. ตนทุนสินคาสูงกวา ท่ี
ประมาณการไว 

ราคาท่ีกําหนดขายไวอาจขาดทุน
หรือกําไรนอยลง 

จะตองข้ึนราคาสินคา 

3.คูแขงตัดราคาขาย ราคาสินคาผิดพลาด จะตองขายราคาเทาเดิมแตมีการแถมสินคา
ใหลูกคา 

4.มีปญหากับหุนสวน การลงทุนหรือการดําเนินกิจการ
มีปญหา 

แกไขปญหาภายในกอนใหสําเร็จ 

5. เศรษฐกิจตกต่ําทําใหความ
ตองการสินคาลดลง 

ยอดขายลดลง พยายามใหพนักงานมุงหนาสูและมีโปรโมชั่น
เหมาะสมกับสถานการณ 
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๐ การประเมินสถานการณสํารอง 
กรณีท่ียอดขายมากวาคาดการณ 10% 
ดานการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ เพ่ิมทางเลือกใหมใหผูบริโภค โดยอาศัยผลิตภัณฑใหมๆ ใหเร็วกวาแผนการท่ีกําหนดไว 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาด โดยมีการอางอิงการศึกษาแนวโนมความตองการของตลาดเปนเกณฑ เพ่ิมขนาด
บรรจุภัณฑท่ีหลากหลายมากข้ึนโดยเฉพาะขนาดใหญ 

2. ราคา รักษาระดับราคาเดิม 
3. ชองการจําหนาย ขยายชองทางการจําหนาย โดยพิจารณาเลือกประเภทชองทางการจํานายท่ีขยาย

จากการวิเคราะหขอมูลจากยอดขายจริงท่ีเกิดข้ึนและแนวโนมการเติบโตของในแตละชองทาง 
 
ดานการเงิน 
1. วางแผนและบริหารการเงินใหสอดคลอง กับการเพ่ิมปริมาณการสั่งซ้ือ และยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ิมระดับเงินสดสํารองใหสามารถรองรับการเพ่ิมปริมาณการสั่งซ้ือ 

 
ดานการผลิต 
1. ติดตามการเพ่ิมปริมาณการสั่งซ้ือจากแหลงผลิตและปริมาณสินคาท่ีจะวางจําหนายในแตละชอง

ทางการจําหนายอยางใกลชิด เพ่ือไมใหเสียโอกาสทางการตลาด 
2. วางแผนการเจรจาตอรองขอสวนลดเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดตนทุน 
 
กรณีท่ียอดขายต่ํากวาท่ีคาดการณไว 10% 
ดานการตลาด 
1. วิเคราะหสถานการณตลาด การแขงขัน และเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออนกับคูแขงท้ังทางตรงและ

ทางออม เพ่ือหาสาเหตุหลักท่ีทําใหยอดขายไมเปนไปตามคาดการณ และปรับกลยุทธทางการตลาดให
สอดคลองกับความตองการตลาดและกลุมเปาหมาย 

2. จัดโปรโมชั่นรูปแบบใหมๆ สําหรับชองทางการบริการจัดสงท่ีนาสนใจมากข้ึน เพ่ือทดสอบตลาดวา
จะสามารถทําใหยอดขายไดหรือไม การจัดโปรโมชั่นสําหรับชองทางการจัดสงนั้นสามารถทําไดมากกวา
ชองทางอ่ืนๆ เนื่องจากชองทางนี้คอนขางมี profit Margin ท่ีสูงกวา 

3. ออกสํารวจตลาด เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตูท่ีไมใชชองทางการบริการจัดสง และแกปญหาจากสาเหตุ
ดังกลาว ซ่ึงสาเหตุเกิดจากผูบริโภคไมยอมรับในชองทางการจําหนายนี้กับการจําหนายผลิตภัณฑธรรมชาติ 
บริษัทจะชะลอการลงทุนเพ่ือสังเกตการณตอไป 

 
ดานการเงิน 
1. ทําการกูวงเงินระยะสั้นจาก โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจ SMEsเพ่ือนํามาแกไข 

ปญหาสภาพคลองระยะสั้น 
2. ใชนโยบายใหสวนลดลูกหนี้การคาเพ่ือเรงกระแสเงินสดเขาของบริษัท 
3. ยืดระยะเวลาการจายเงินเดือนของกลุมผูบริการออกไป 
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แบบสอบถาม 
โปรดทําเครื่องหมาย √ หนาคําตอบท่ีตรงกับความจริง 
 
สวนท่ี 1 
1. เพศ [ ] ชาย [ ] หญิง  
2. อายุ [ ] 13-20 ป [ ] 21-30 ป [ ] 31-40 ป [ ] 41ป ข้ึนไป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด [ ] ต่ํากวาปริญญาตรี [ ] ปริญญาตรี [ ] ปริญญาโท [ ] ปริญญาเอก 
4. อาชีพ [ ] รับราชการ [ ] พนักงานรัฐวิสาหกิจ [ ] ธุรกิจสวนตัว/คาขาย [ ] รับจางท่ัวไป [ ] พนักงานเอกชน 
[ ] นักเรียน/นักศึกษา [ ] อ่ืนๆ ระบุ......................... 
5.รายได [ ] ต่ํากวา 10,000 [ ] 10,001-20,000 [ ] 30,001-40,000 [ ] สูงกวา 40,000 
 
สวนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ต 
1.ทานเคยซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ตหรือไม 

[ ] เคย (ขามไปขอท่ี 3) 
2.ถาทานมีโอกาสจะทดลองซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ตหรือไม เพราะเหตุใด 
 [ ] ซ้ือ เนื่องจาก …........................................................................ 
 [ ] ไมซ้ือ เนื่องจาก …................................................................... 
3.เครื่องสําอางประเภทใดท่ีทานเคยซ้ือผานระบบอินเตอรเน็ต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [ ] ผลิตภัณฑประเภทบํารุงผิวหนา  [ ] ผลิตภัณฑประเภทบํารุงผิวกาย 
 [ ] ผลิตภัณฑประเภททําความสะอาด  [ ] ผลิตภัณฑประเภทเมคอัพ 
 [ ] ผลิตภัณฑประเภทน้ําหอม   [ ] ผลิตภัณฑรักษาสิว 
4.เครื่องสําอางท่ีมีตราสินคาในลักษณะใดท่ีทานเคยซ้ือผานระบบอินเตอรเน็ต 
 [ ] เครื่องสําอางท่ีนําเขาจากตางประเทศ เชน คลีนิก เอสดา ลอริอัล คาเนโบ ลังโคม เปนตน 
 [ ] เครื่องสําอางท่ีผลิตในประเทศ แตใชเครื่องหมายตางประเทศ เชน เอวอน แอมเวย นาริส เปนตน. 
 [ ] เครื่องสําอางท่ีผลิตในประเทศและใชเครื่องหมายการคาของตนเอง เชน มิสทีน คิวเพรส เปนตน 
 [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................................. 
5. ขนาด (ปริมาตร) ของเครื่องสําอางท่ีทานเคยซ้ือผานระบบอินเตอรเน็ต 
 [ ] ขนาดทดลอง / พกพา (5-30 ml.)  [ ] ขนาดกลาง (50 -120ml.) 
 [ ] ขนาดใหญ (150 ml. ข้ึนไป)   [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 
6. ทานเคยซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ตบอยแคไหน 
 [ ] 1 ครั้งตอเดือน    [ ] 2-3 ครั้งตอเดือน 
 [ ] 4-6 ครั้งตอเดือน   [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ 
7.คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของทานในการซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ตเปนจํานวนเงินเทาไร 
 [ ] ต่ํากวา 500 บาท    [ ] 501-1,000 บาท 
 [ ] 2,001-4,000 บาท   [ ] 4,001-6,000 บาท 
8.การซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ตของทานไดรับคําแนะนําจากแหลงของมูลใดมากท่ีสุด 
 [ ] ตนเอง     [ ] คนในครอบครัว 
 [ ] ดารานักแสดง, บุคคลท่ีมีชื่อเสียง  [ ] นิตยสาร,สื่อโฆษณาตางๆ 
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9.ทานซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือวัตถุประสงคใด 
 [ ] เพ่ือใชเอง     [ ] เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัว 
 [ ] เพ่ือเปนของขวัญของฝาก   [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ ….............................................. 
10. หลักจากท่ีทานซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ตไปใชแลว ทานปฏิบัติอยางไร 
 [ ] ถาซ้ือผานระบบอินเตอรเน็ตแลวดีจะซ้ือตอไปเรื่อย ๆ 
 [ ] แมวาเว็บไซตท่ีซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ตจะดีอยูแลว แตยังคงหาขอมูลเว็บไซตใหม 
 [ ] ถาซ้ือผานระบบอินเตอรเน็ตแลวดีจะซ้ือตอและบอกใหเพ่ือนหรือคนใกลชิดซ้ือตาม 
 [ ] ถาซ้ือผานระบบอินเตอรเน็ตแลวไมไดผลตามท่ีคาดหวัง จะบอกไมใหผูอ่ืนซ้ือตาม 
 [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 


