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ก าหนดเปา้หมายทางธุรกิจ 

 เราคอื ผูน้ าศกัยภาพผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
ดแูลเสน้ผมและหนงัศรีษะอยา่งครบวงจร 

วสิยัทัศน ์

พันธกจิ 

BUSINESS MILESTONE 

1. 
วจิยัและพฒันาผลติภณัฑอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตอบ
โจทยล์กูคา้เป้าหมาย 

2. 
ผลติสนิคา้ดแูลเสน้ผมและหนงัศรีษะมคีณุภาพระดบั
สากล 

3. สง่มอบคณุคา่ใหก้บัสาขาทีใ่หบ้รกิารถงึมอืลกูคา้ 
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BUSINESS  MODEL  

Key Activities 
(What you do?) 

 
 R&D (Internal), Service : ผูเ้ชยีวชาญตรวจสภาพผม การท า
ทรทีเมน้ท ์เครือ่งกระตุน้รากผม, Call Center, Exhibitions, 

Key Partners 
(Who helps you?) 

  
R&D (External), University, Supplier,รา้นขายยา,โรงพยาบาล 

Value Proposition 
(How you help?) 

 
ใหค้ าปรกึษาฟร,ี ราคาสมเหตสุมผล, รับรองความพงึพอใจ, 
Organic ,ม ีresearch รับรอง 

Customer 
Relationships 

(How you interact?) 

 
Repeat customers, Endorsements & Testimonial 

Channels 
(How they know you and how your 

deliver?) 

Shop (Drug Store, Organic Store, Department Store), Call 
Center , E-Commerce (ในประเทศ, ตา่งประเทศ ebay alibaba 
amazon) 

Customers 
(Who you help?) 

 
B2B (คลนิกิสขุภาพ, รา้นขายยา, รา้นคา้ Organic, รา้นคา้หนา้ 
web), B2C (End Users) 

Costs 
(What you give?) 

 
Product Costs, R&D Costs, Marketing Cost(Exhibitors, Call 
Center), Admin Costs, Operation Costs) 

Key Resources 
(Who you are and what you 

have?) 

 
Raw materials, Knowledge, Competencies 
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ปัจจัยการพจิารณา 
เอือ้โอกาสใหก้บัธรุกจิ 
Opportunities (+) 

สรา้งอปุสรรคใหก้บัธรุกจิ 
Threats (-) 

Rivalry Among Existing Competitors 

จ านวนผูแ้ขง่ขนัทีม่ใีนตลาด Offline มมีากกวา่ Online 
จงึท าใหส้ามารถเพิม่การรบัรูใ้หก้บัลกูคา้ Online เพือ่
เลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์ของเราได ้เพราะสนิคา้ของเราด ีมี
คณุภาพ มผีลการวจัิยทดลอง ราคาเปรยีบเทยีบไดก้บั

ทอ้งตลาด  

หลกัการท า E-Commerce ในตลาด Online มกีารเปลีย่น 
Algorithm ในการท าการตลาดอยา่งรวดเร็ว จงึท าใหต้อ้งเรยีนรูแ้ละ
ปรับปรงุระบบการตลาด Online อยูต่ลอดเวลา 

Threat of New Entrants 

ผลติภัณฑน์าโนเวช มคีวามช านาญเรือ่งปัญหาเสน้ผม มี
ผลการทดลองชดัเจน มผีลติภัณฑเ์กีย่วกบัปัญหาเสน้ผม
ทีห่ลากหลาย จงึท าใหไ้ดร้ับการไวว้างใจจากผูซ้ ือ้บอก

ตอ่  

สภาวะการณ์ปัจจบุนัทีค่นมปัีญหาเสน้ผมเพิม่ขึน้ จงึเป็นการจงู
ใจใหคู้แ่ขง่รายใหมม่จี านวนเพิม่ขึน้อกีดว้ย จงึตอ้งมกีาร
ปรับปรงุผลติภัณฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการอยา่งตอ่เนือ่ง 

Bargaining Power of Buyers 
นาโนเวช มฐีานลกูคา้สมาชกิกวา่ 20000 ราย จงึท าให ้

สามารถประชาสมัพนัธแ์ละหา partner ในการจัดจ าหน่าย
สนิคา้จากฐานลกูคา้เดมิ 

นาโนเวชมรีาคาคอ่นขา้งสงู จงึตอ้งมกีารเพิม่มลูคา่ของ
ผลติภัณฑใ์หล้กูคา้มัน่ใจในการใชผ้ลติภณัฑค์อื ไมพ่อใจยนิดี
คนืเงนิ 

Threat of Substitute Products or 
Service 

นาโนเวชมผีลติภัณฑแ์ละบรกิารทีห่ลากหลายเกีย่วกบั
การแกไ้ขปัญหาเสน้ผม จงึท าใหม้คีวามไดเ้ปรยีบกบั

สนิคา้ทดแทน 

ตลาดใหญอ่ยา่ง unilever เริม่เขา้มาจับตลาดคนมปัีญหาเสน้
ผม จงึท าใหต้อ้งสรา้งความแตกตา่งคอืเพิม่ในสว่นของ Call 
center เพือ่รับปรกึษาปัญหาเสน้ผม 

Bargaining Power of Suppliers 
เนือ่งจากผลติภัณฑน์าโนเวชมมีพีืน้ทีแ่ละแปลงปลกูพชื
หลกัทีใ่ชส้กดัเพือ่ท าวตัถดุบิ จงึท าให ้ตดัความกงัวลใจ

เรือ่งการจัดหาวตัถดุบิหลกัในการผลติ 

วตัถดุบิจาก Supplier ในแตล่ะฤดมูรีาคาและคณุภาพตา่งกนั 
จงึตอ้งมกีารวางแผนการผลติอยา่งรัดกมุใหเ้พยีงพอตอ่การใช ้

งานทัง้ปี 

FIVE FORCES MODEL  VS.  OPPORTUNITIES & THREATS 
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วางแผนกลยทุธ์ทางธรุกิจ 
MARKETING  COMMUNICATION  

Marketing  
Communication Tools 

กลุม่เป้าหมาย วัตถปุระสงค ์
กลยทุธก์าร
น าเสนอ 

การตรวจสอบ 
ประเมนิผล 

โซเชยีลมเีดยี (Social Media) 
ผูท้ีม่ปัีญหาเสน้ผมและหนัง
ศรีษะ อาย ุ23 ปีขึน้ไป 

เจาะกลุม่เป้าหมายโดย
แยกตามปัญหาเสน้ผม

และหนังศรีษะ 

ม ีwebsite 
กลาง/Facebook/IG  ในการ
น าเสนอสนิคา้ แลว้ใช ้GG 
Adword Facebook ในการ 

promote สนิคา้  

ผา่นทางยอดขายสนิคา้ 
Online และ Conversion 

การโฆษณา (Advertising) บคุคลทั่วไป Brand Awareness 

รายการ TV (ชอ่ง 5 ชอ่ง 
Nation,Shopping TV,TV 
POOL),นติยสารชวีจติ, 

Happy+,TV Pool,Health 
Channel) 

ยอดการเขา้สอบถามทาง
ชอ่งทาง Call Center และ

ทาง Online 

การประชาสมัพันธ ์(Public Relation) 
บคุคลทั่วไปทีม่คีวาม
สนใจ รักสขุภาพ 

และตัวแทนขายสนิคา้ 

Brand Awareness 
การสือ่สาร 2 ทาง กบั

ลกูคา้ 

ออกบทู โรงพยาบาล, 
สถานทีร่าชการ, งาน

สมนุไพรแหง่ชาต,ิ ออกบทู
งาน INTER (Bitec, 

Impact) 

ยอดขายสนิคา้หนา้บทู 
ยอดการเขา้สอบถามทาง
ชอ่งทาง Call Center และ

ทาง Online 

การสือ่สารผา่นบคุคล 
(Personal Contact) 

รา้นคา้, ตวัแทนขาย 
ขยายตลาดไปยังชมุชน, 
สรา้งจดุกระจายสนิคา้ 

จัดตัง้ Distributor ตามพืน้ที ่
หวัเมอืง,รา้นสาขาในการ
บรกิาร treatment, สรา้ง
ระบบ NV Affiliate ส าหรับ

ตวัแทนขาย Online 

ยอดการเป็นสมคัรเขา้เป็น
ตวัแทนขาย 

การสง่เสรมิการขาย 
(Sales promotion) 

ลกูคา้ทัว่ไป, ตวัแทนขาย 
กระตุน้ยอดขาย และ
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 

ลดราคาส าหรับการสัง่ซือ้
สนิคา้เป็นชดุผลติภณัฑ ์

ยอดการสัง่ซือ้ในทกุ
ชอ่งทาง 

การสือ่สารผา่นอตัลักษณ์ของธรุกจิ  
(Business Identity) 

บคุคลทัว่ไป 

 
Brand Awareness 

 

สรา้งการรับรูใ้หเ้ห็นถงึการ
เป็นผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเสน้
ผมและหนังศรีษะ อยา่งครบ

วงจร 

ยอดการสัง่ซือ้,และยอด
ลกูคา้เกา่,ลกูคา้บอกตอ่ 
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ก าหนดเปา้หมายทางธุรกิจ 

เป้าหมายระยะสัน้ 
(เป้าหมายทีจ่ะท าใหบ้รรลถุงึใน 1 ปี 

ขา้งหนา้) 

 สง่ออกไปยังประเทศจนี และ Asian 
 

เป้าหมายระยะกลาง 
(เป้าหมายทีจ่ะท าใหบ้รรลถุงึใน 3 - 5 ปี 

ขา้งหนา้) 

สง่ออกไปยังประทวปีอเมรกิาและยโุรป 

เป้าหมายระยะยาว 
(เป้าหมายทีจ่ะท าใหบ้รรลถุงึใน 5 ปี 

ขา้งหนา้เป็นตน้ไป) 

สง่ออกไปทั่วโลก 

เป้าหมายทางธรุกจิ  

1.  การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพระดบัสากล 

2.  การตลาดทีต่รงจดุ ตอบโจทย ์กลุม่ลกูคา้ 

3.  จดัสรรทรพัยากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในการท างาน 

ปัจจัยแหง่ความส าเร็จ  

BUSINESS MILESTONE 
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