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ชื่อโครงการ            :      THANAKA natural body skin care 
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ชื่อผู้จัดท าโครงการ :      นางสาว กรรณิการ์  ชุมภู    
นางสาว พัชรินทร์ สุยะปั๋น      
นาย ธรรณวิชญ์  อุดป้อ  

สาขาวิชา :      การตลาด 
ประเภทวิชา :      บริหารธุรกิจ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ :      อาจารย์ปภาวรินท์  นักธรรมา 
ปีการศึกษา :      2558 
    

บทคัดย่อ 

ท่ามกลางมลภาวะ แสงแดดที่นับวันยิ่งร้อนขึ้นทุกที ท าให้สาวๆต่างหันมาดูแลผิวหน้า ผิว
กายเป็นพิเศษวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจึงเป็นสิ่งส าคัญ จะเลือกแบบไหนให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมาะ
กับความต้องการของแต่ละคน ไม่ท าให้เกิดการระคายเคือง โดยเฉพาะถ้าเป็นส่วนผสมที่สกัดมาจาก
พืชพรรณธรรมชาติ ที่เป็นกระแสมาแรง อย่าง “ทานาคา”ที่เลื่องชื่อด้านความสวยความงามแล้ว ยิ่ง
ท าให้สินค้าได้รับความสนใจมากขึ้นจากคนทั่วไปมาก คณะผู้จัดท าจึงเห็นโอกาสทางการตลาดโดยมี
แนวคิดในการท าผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ เริ่มที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ ต้นทานาคา ที่รู้จักกันดีใน
กลุ่มผู้หญิงพม่า รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นที่โดดเด่นจนได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ เช่น กัมพูชา 
เวียดนาม รวมถึงประเทศไทยทานาคา เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้น เอกลักษณ์ของประเทศพม่า โดยทั่วไปชาว
พม่าทั้งผู้ชาย-ผู้หญิงน าทานาคามาพอกทิ้งไว้บนใบหน้า ล าตัว นิยมใช้ในแบบดั้งเดิม คือ น าเปลือก
ของท่อนไม้ทานาคา มาฝนกับหินขัดที่ท าให้ชื้น พรมน้ าเล็กน้อยก่นการฝน จะได้น้ าสีเหลืองนวลที่
พร้อมน ามาใช้ไดท้ั่วร่างกาย 

 คณะผู้จัดท า  จึงได้จัดท า  THANAKA natural body skin care โดยเน้นแนวคิดของ
วิทยาลัยฯ คือ “คิดเป็น   เน้นปฏิบัติ   จัดการได้”   และน าความรู้ที่ได้เรียนมาบูรณาการ ซึ่งเป็น
การจุดประกายให้นักศึกษาได้เห็นและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อยู่ตลอดเวลา   และส่งผล
ให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบวิชาชีพได้อย่างเป็นจริงและมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย   ตามปรัชญาของวิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ  คือ    “บูรณา
การทางการศึกษา   วัฒนธรรมทางปัญญา    การศึกษาเพื่อชีวิต”   น าเอาความรู้ความสามารถที่
ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ จนสามารถสร้างเงิน  สร้างงาน  สร้างรายได้เพราะเป็น
โครงการที่ลงทุนไม่มากนักแต่ได้รับผลตอบแทนเป็นที่คุ้มค่า น่าพอใจและสินค้าได้รับการตอบสนอง
เป็นอย่างดีจากผู้บริโภค   
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บทท่ี 1 
  บทน า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สูตรความงามที่สาวพม่าใช้ต่อเนื่องมานับร้อยปีทานาคาบริสุทธิ์ได้รับ
การพิสูจน์โดยวิทยาการสมัยใหม่... ท่ามกลางมลภาวะ แสงแดดที่นับวันยิ่งร้อนขึ้นทุก

ที ท าให้สาวๆต่างหันมาดูแลผิวหน้า ผิวกายเป็นพิเศษวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
จะเลือกแบบไหนให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมาะกับความต้องการของแต่ละคน ไม่ท าให้เกิดการระคายเคือง 
โดยเฉพาะถ้าเป็นส่วนผสมที่สกัดมาจากพืชพรรณธรรมชาติ ที่เป็นกระแสมาแรง อย่าง “ทานาคา”ที่
เลื่องชื่อด้านความสวยความงามแล้ว ยิ่งท าให้สินค้าได้รับความสนใจมากขึ้นจากคนทั่วไปมาก คณะ
ผู้จัดท าจึงเห็นโอกาสทางการตลาดโดยมีแนวคิดในการท าผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ เริ่มที่สนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับ ต้นทานาคา ที่รู้จักกันดีในกลุ่มผู้หญิงพม่า รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นที่โดดเด่นจนได้รับ
การยอมรับจากหลายประเทศ เช่น กัมพูชา เวียดนาม รวมถึงประเทศไทยทานาคา เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้น 
เอกลักษณ์ของประเทศพม่า โดยทั่วไปชาวพม่าทั้งผู้ชาย-ผู้หญิงน าทานาคามาพอกทิ้งไว้บนใบหน้า 
ล าตัว นิยมใช้ในแบบดั้งเดิม คือ น าเปลือกของท่อนไม้ทานาคา มาฝนกับหินขัดที่ท าให้ชื้น พรมน้ า
เล็กน้อยก่นการฝน จะได้น้ าสีเหลืองนวลที่พร้อมน ามาใช้ได้ทั่วร่างกาย 

    จึงได้ศึกษาค้นคว้าถึงจุดเด่นอ่ืนๆของทานาคา จากนั้นจึงคัดสรรส่วนผสมอ่ืนๆ ก่อนจะน ามาผลิต
และเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการดูแลผิว และสมุนไพรต่างๆ  โดยทีมงานได้ขอค าปรึกษาและรับ
ค าแนะน าจากแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณ คือ  นายแพทย์จิรศักดิ์   ธนะจักร  จาก 
โรงพยาบาลหริภุณชัยเมโมเรียล  ได้ช่วยกรุณาเสนอแนะสรรพคุณตลอดจนสูตรต่างๆ มาปรับปรุง
และพัฒนาให้เป็นสูตรเฉพาะและเป็นผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ภายใต้ Brand  ” Thanaka Natural 
Body Skin Care By XO Amazing”โดยการน า ทานาคา มาเป็นส่วนผสมได้รับการผลิตอย่าง
ถูกต้องตามวิธีการผลิตที่ดีและมีความปลอดภัยเชื่อถือได้และนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนา
เครื่องส าอางพ้ืนบ้านในภูมิภาคแถบบ้านเรา แบบไม่ต้องพ่ึงชาติตะวันตก โดยเริ่มจากภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน ใช้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์เพ่ือยืนยันฤทธิ์ แล้วน ามาผลิตด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง 
เพ่ือให้เป็นเครื่องส าอางส าเร็จรูปที่ทันสมัย และปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและมีการพัฒนาการด้าน
ความคิดสร้างสรรค์จนก่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้น ผนวกกับการด าเนินการเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นหนทางที่จะ 

ท าให้กิจการต่างๆ อยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพโดยมีโอกาสน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมวางโครงการธุรกิจและสร้างคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ดี อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชนรอบตัวอย่างยั่งยืน 
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1.2  วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือปลูกฝังแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่ด าเนินประโยชน์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า 
2. เพ่ือให้นักศึกษา  คิดเป็น  เน้นปฏิบัติ  จัดการได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
4. เพ่ือให้ศึกษาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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บทท่ี   2 
ทฤษฎีและความคิดที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินการ โครงการ THANAKA natural body skin care ด าเนินโครงการที่ได้รวบรวม 
เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ก าหนดประเด็นศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบพ้ืนฐาน และประกอบ
แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับ  THANAKA natural body skin care โดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2.2 ทฤษฎีการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green Marketing) 
2.3 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น   
2.4 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด  
2.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

2.1  ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบมีหลักการพ้ืนฐาน โดยอาศัยส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์  คือ จุด เส้น 

รูปร่าง รูปทรง น้ าหนัก สี และพ้ืนผิว น ามาจัดวางเพื่อให้เกิดความสวยงามโดยมีหลักการ  

 
2.2  ทฤษฎีการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green Marketing) 
 2.2.1  ลักษณะท่ัวไปของการตลาด 

การตลาดสีเขียว (Green Marketing) เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมในประเทศไทย 
ได้เกิดเหตุการณ์ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างต่อเนื่อง 
อาทิ น้ าท่วม และไฟป่าท าให้ผู้คนจากที่ไม่เคยสนใจธรรมชาติมาหันกลับมาให้ความส าคัญ เพราะภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะมีทุกรูปแบบแล้ว ยังมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมท าให้ผู้คนต้องเผชิญ
กับความเลวร้ายจากภัยธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มาจาก
ฝีมือมนุษย์แทบทั้งสิ้น ดังนั้นคณะผู้จัดท า” Thanaka Natural Body Skin Care By XO 
Amazing”  พร้อมชวนบุคลากรภายในสถานศึกษา ร่วมกันรณรงค์ ลดโลกร้อน โดยมีการจัดตั้งการ
รับบริจาค  และไวนิลเหลือใช้หรือไวนิลที่เหลือจากในวิทยาลัย  

 

2.3 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น   
ศึกษาตลาดกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ระบบการจัดจ าหน่ายคลังสินค้า 

การจัดส่ง การขนส่ง การบริหารการขาย การบริหารช่องทางจ าหน่าย เงินทุน แผนธุรกิจ แผนการ
ตลาด การขาย การฝึกอบรมพนักงานขายศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประเภทต่างๆ และ
ปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ ของเล่น เครื่องประดับ ของช าร่วย หรือของที่ระลึกที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น โดยเป็นการน าวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์และมาประยุกต์ให้เกิดความสวยงามเหมาะสม
กับการใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 

2.4  ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด  
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 ส่วนประสมการตลาด  หมายถึง  กลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจน ามาใช้เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดของกิจการในตลาดเป้าหมาย   
  
2.5  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปัจจัยภายใน 

 ผลิตภัณฑ์     PRODUCT 
 ราคา     PRICE 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  PLACE 
 การส่งเสริมการตลาด     PROMOTION 

 

ศักยภาพของธุรกิจ 

 จุดแข็ง     STRENGTH 
 จุดอ่อน    WEAKNESS 
 โอกาส    OPPORTUNITY 
 อุปสรรค  THREATS 

 

การศึกษาปัจจัยทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ THANAKA natural body 
skin care นักศึกษาระดับปวช.3 สาขา
การตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ ต.หนองจ๊อม   อ.สันทราย   
จังหวัดเชียงใหม่      
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการด าเนินงาน 

 
การศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์THANAKA natural body skin care ของนักศึกษาระดับ ปวช. 3  

สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ต.หนองจ๊อม   อ.สันทราย   จังหวัด
เชียงใหม่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  มุ่งเน้น  วิเคราะห์การด าเนินงาน  สภาพธุรกิจ  ปัญหาและ
อุปสรรคจากการด าเนินงานของโครงการ THANAKA natural body skin care 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      คณะวิจัยได้ท าการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
      1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Gathering Secondary Information) ข้อมูลทุติยภูมิ
ประกอบไปด้วยข่าวสารที่มีอยู่แล้วในบางแห่งที่เคยมีผู้เก็บรวบรวมไว้เพ่ือการอ่ืน โดยได้มาจากการ
สืบค้นข้อมูลในห้องสมุด อาทิเช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือด้านการตลาด และการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต http://pantip.com/topic/31134930 
      2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Gathering Primary Information) เป็นการเก็บ
รวบรวมโดยการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบการสังเกต  การส ารวจ  การสัมภาษณ์  และการทดลอง
จ าหน่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนให้เข้าใจยิ่งขึ้น 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative method) โดยท าการ
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลไปพร้อมกับการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์   ทดลองขาย  จด
บันทึกเรื่องราวต่างๆ  ตามสภาพแวดล้อม  ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโดยใช้การ
วิเคราะห์ตามกระแสการบริหารด้านต่างๆ  และวิเคราะห์สภาพของธุรกิจ THANAKA natural body 
skin care ซึ่งประกอบด้วย  การวิเคราะห์ SWOT, ส่วนประสมทางการตลาด, การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก แล้วรายงานผลในรูปของการบรรยายเชิง
พรรณนา 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
4.1  ประวัติและการบริหารจัดการ โครงการTHANAKA natural body skin care 
  ผู้ผลิตTHANAKA natural body skin care เป็นนักศึกษาระดับปวช.3 แผนก
การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ท าผลงานTHANAKA natural body skin 
careท าในโครงงานโปรเจค และได้ทดลองน าออกจ าหน่าย  ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค
เป็นอย่างดี  จึงได้เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์  จนกลายมาเป็นตัว
สินค้าTHANAKA natural body skin careและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างเหนือคู่
แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน มีเอกลักษณ์โดดเด่น   
  THANAKA natural body skin careเป็นผลงานที่น่าภูมิใจของคณะผู้จัดท า 
และนอกจากนั้นทีมงานยังน าเอาความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ จน
สามารถสร้างเงิน  สร้างงาน  สร้างรายได้ เพราะเป็นโครงการที่ลงทุนไม่มากนักแต่ได้รับผลตอบแทน
เป็นที่คุ้มค่า น่าพอใจตลอดจนสินค้าได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค 
 
4.2   แผนการผลิตและการด าเนินงาน 

4.2.1  วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตวัสดุ 
 เชียบัตเตอร์ 
 ทานาคา 
 น้ ามันมะพร้าว 
 น้ ามันร าข้าว 
 น้ ามันหอมระเหย 
 วิตามิน อี 
 หม้อ 
 ทัพพี 

 
 4.2.2  กระบวนการผลิต 

1. ใส่เชย์บัตเตอร์ (Shea Butter) กับน้ ามันมะพร้าว (Coconut Oil) น้ ามันร า ข้าว (Rice 
Bran Oil) รวมกัน อุ่นให้ละลายในหม้อที่หล่อด้วยน้ า 

2. ตั้งพักทิ้งไว้รอจนอุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 50 องศาเซลเซียสก็ท าการวัดค่าความ
เป็นกรด-ด่าง หรือ ค่า phให้อยู่ที่ 5-8 แต่ถ้าไม่มีเครื่องวัดก็ใช้วิธีทดสอบด้วยตัวเองโดย
น าผลิตภัณฑ์ มาทดลองทากับผิวตรงส่วนที่บาง ทิ้งไว้สักพักถ้าไม่เกิดการระคายเคืองก็
ใช้ได้ 

3. .เมื่อละลายแล้วรอให้เย็นใส่Vitamin E น้ ามันหอมระเหย ทานาคาคนให้เข้ากัน 
4. น ามาใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ ติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมออกจ าหน่าย 
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4.3  แผนการเงิน  
เริ่มด าเนินการจากคณะผู้จัดท า เพ่ือน ามาใช้ในการลงทุนเริ่มแรกของกิจการและเพ่ือเป็น

เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  งบประมาณทางการเงินของทางกิจการที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินการในช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์  มีสมมติฐานดังนี้  คือ 

 
THANAKA natural body skin care 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวด 1  เดือน   สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2558 

 
รายได้จากการขาย งบประกอบ 1  7,080.00 

หัก  รายจ่าย    

 วัตถุดิบ งบประกอบ 2 905.00  

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด งบประกอบ 3 200.00  

รวมรายจ่าย    1,105.00 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน   5,975.00 

 
 
หมายเหตุ  ประกอบงบการเงิน 

งบประกอบ 1 รายได้จากการขาย 
 
แหล่งรายได้ จ านวน ราคา/ชิ้น รวม 

วันศุกร์  ตลาดนัดคาวบอย แม่โจ้ 30 ขวด 59.00 บาท 1,770.00 บาท 

วันอาทิตย์ ถนนคนเดินประตูท่าแพ 30 ขวด 59.00 บาท 1,770.00 บาท 

E-Marketing 30 ขวด 59.00 บาท 1,770.00 บาท 

Pre-Order 30 ขวด 59.00 บาท 1,770.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 120 ขวด   7,080.00 บาท 
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งบประกอบ  2  วัตถุดิบ 
 

วัตถุดิบ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม 

ทานาคา 1 กก. 50 บาท 50.00 บาท 

เชย์บัตเตอร์ (Shea Butter)  1 กก. 60 บาท 60.00 บาท 

น้ ามันมะพร้าว (Coconut Oil)  1 ขวด 100 บาท 100.00 บาท 

น้ ามันร าข้าว (Rice Bran Oil)  1 ขวด 40 บาท 40.00 บาท 

น้ ามันหอมระเหย 1 ขวด 55 บาท 55.00 บาท 

Vitamin E   1 ขวด 120 บาท 120.00 บาท 
บรรจุกณัฑ ์ 120 ชิ้น 3.5 บาท 420.00 บาท 

สติ๊กเกอร์ 120 ชิ้น 0.5 บาท 60.00 บาท 
     905.00 บาท 

 
 

งบประกอบ 3  ค่าใช้จ่ายในการขาย 200.00 บาท  
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
5.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ด้านการผลิต  THANAKA natural body skin careเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากวัตถุดิบที่หา
ซื้อได้ง่าย  และต้นทุนต่ า ท าให้ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของก าไรที่สูงขึ้น 
 ด้านการเงิน   การผลิตผลิตภัณฑ์THANAKA natural body skin care 
แผนกการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จะเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรมใช้ในบุคคลทั่วไป จึงใช้เงินทุนไม่มากนัก และในการผลิต
แต่ละครั้งจะมีการจัดจ าหน่ายออก ท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนตลอดเวลา   
 ด้านทรัพยากรบุคคลคณะผู้จัดท าTHANAKA natural body skin careมีการวาง
แผนการด าเนินงานของแต่ละคนอย่างชัดเจน  จึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย
สมบูรณ์ 
 ด้านการตลาด  มีการวางจ าหน่ายที่ถนนคนเดินต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และฝากขายตาม
ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ และยังมีการจัดการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย 
 
5.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ SWOT ANALYSIS 
 กิจการได้มีการวางแผนที่น า THANAKA natural body skin careออกสู่ตลาดโดยผ่าน
ช่องทางการขายต่างๆ จึงได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในที่มีผลต่อการท าตลาด 
ดังนี้ 
จุดแข็ง[Strength] 

▪ กิจการมี Product ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถน าทานาคา เป็นพันธุ์ไม้ยืน
ต้น เอกลักษณ์ของประเทศพม่า มาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

▪ การผลิตแบบดั้งเดิม วัตถุดิบจากธรรมชาติ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถือว่าเป็นจุดแข็ง
ในการสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า 

▪ ไม่ต้องใช้เครื่องจักรในการท าและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตก็หาได้ง่าย 
▪ ราคาถูกกว่าสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศมาก 

จุดอ่อน[Weaknesses] 

▪ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักและเชื่อถือมากนัก 
▪ ทีมงานไม่มีประสบการณ์ในการท าทานาคา ได้ขอค าแนะน าจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

และสล่าล้านนา(ปราชญ์ชาวบา้น)   
▪ สินค้าต้องผลิตชิ้นต่อชิ้นอาจเกิดความล่าช้าในการผลิต 

โอกาส[Opportunity] 

▪ มีผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มท่ีหลากหลายเพราะผู้บริโภคใส่ใจกับคุณภาพมากขึ้น 
▪ เป็นการสนับสนุนให้สร้างรายได้ 
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▪ Thanaka Natural Body Skin Care By XO Amazing คู่แข่งทางตรงในตลาด
ยังไม่มี 

▪ โอกาสที่จะเป็นสินค้าส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศในอนาคต 
อุปสรรค[Threat] 

▪ มีสินค้าทดแทนจ านวนมาก  
▪ เป็นสินค้าที่ไม่ค่อยมีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคอาจมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
▪ ความไม่แน่นอนทางด้านสภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาการจ้างงานใน

ประเทศ 
▪ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนต่ าและไม่จะเป็นต้องมีประสบการณ์หรือความช านาญจึงมี

ผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมมากข้ึน 
 
5.3  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายTargeting 

 กลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการProduct ที่มีความทันสมัย 
 กลุ่มวัยท างานที่ต้องการProduct  คุณภาพดี ราคาถูก 
 กลุ่มผู้ที่ชอบดูแลผิวด้วยธรรมชาติบ าบัดอย่างแท้จริง 

 
 
5.4  กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดMarketing Mix Strategy 

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ Product  Strategy 
 

ตราสินค้า (Branding) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 
 

 Thanaka Natural Body Skin Care By XO Amazingมีการสร้างความแตกต่าง
โดยใช้ตราสินค้า  Branding เป็นรูปต้นทานาคาหลากสีที่แสดงถึงความสดใส  สดชื่นเมือได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ 

2. กลยุทธ์ราคา Price 
 ปัจจัยการตั้งราคา จะใช้การตั้งราคาแบจิตวิทยาในการขายปลีก คือ 59 บาท ซึ่งเมื่อเทียบ
กับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จะดูไม่แพงเกินไป ส่วนการขายส่งนั้นจะขายในราคา 50บาท 

3. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย Place Strategy 
Thanaka Natural Body Skin Care By XO Amazing มีช่องทางการจัดจ าหน่าย ดังนี้ คือ 

ขายตรง  น าสินค้าไปจ าหน่าย ราคาขวดละ 59 บาท 

 วันศุกร์ ตลาดนัดคาวบอย (ข้างมหาลัยแม่โจ้) เชียงใหม่ 
 วันอาทิตย์ ถนนคนเดิน (ประตูท่าแพ) เชียงใหม่ 
 E-Marketing 

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด Promotion Strategy 
 แผ่นพับ  ไวนิล 
 จัด Display  ระหว่างการขายตรง 
 เดินเร่ขายพร้อมทั้งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 Social Network 
 ติด Logo สินค้าพร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อสร้างความจดจ าและการติดต่อในกรณีท่ีจะขอ

สั่งซื้อสินค้า 
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