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ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555 

 

 

 

 

 

แนะน าธุรกิจผลิตภัณฑ์มะพร้าวสด 

      - ประโยชน์ของน  ามะพร้าว 

      - ตลาดและกลุ่มลูกค้า 

      - เทคโนโลยีและอุปกรณ์ 

      - การลงทุนและการคืนผลก าไร 



บรรยายโดย คุณสมสิทธ์ิ มูลสถาน งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555         
 หลักสูตร “ธุรกิจมะพราวสดเพื่อสุขภาพและความงาม”         

ระหวางวันท่ี 25-28 ตุลาคม 2555

ดําเนินการจัดฝกอบรมโดย                                                                
ศูนยการศึกษาตอเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 1

หลกัสูตร “ธุรกจิมะพร้าวสดเพือ่สุขภาพและความงาม”

บริษทั โคโค อนิโนเวช่ัน จาํกดั
www.cocoinnovation.com  โทร. 02-9283365

โดย คุณสมสิทธ์ิ  มูลสถาน
กรรมการผู้จัดการ

1

ประโยชน์จากมะพร้าว

     มะพร้าว สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เช่น 

ผลอ่อน ใชรั้บประทานสด (นํ้าและเน้ือ) 
เนือ้มะพร้าว จากผลแก่นาํไปปรุงอาหารและขนมหลายชนิด และใช้

สกดันํ้ามนั กากท่ีเหลือใชเ้ล้ียงสตัว ์

เปลอืกมะพร้าว นาํไปแยกเอาเสน้ใย ใชท้าํเชือก วสัดุทาํเบาะและท่ีนอน 

ขุยมะพร้าว ใชท้าํวสัดุเพาะชาํตน้ไม ้

กะลา ใชท้าํภาชนะ ตกัตวงของเหลว, เคร่ืองประดบั
เคร่ืองดนตรี (ซออู)้ ทาํเช้ือเพลิง และถ่านกมัมนัต ์ฯลฯ

2



บรรยายโดย คุณสมสิทธ์ิ มูลสถาน งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555         
 หลักสูตร “ธุรกิจมะพราวสดเพื่อสุขภาพและความงาม”         

ระหวางวันท่ี 25-28 ตุลาคม 2555

ดําเนินการจัดฝกอบรมโดย                                                                
ศูนยการศึกษาตอเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2

นํา้มะพร้าว...มีประโยชน์มากกว่าทีค่ดิ

     "นํ้ามะพร้าว" ถือเป็นเคร่ืองด่ืมเกลือแร่จากธรรมชาติ เพราะตน้

มะพร้าวมีลาํตน้สูง ตอ้งผา่นการกลัน่กรองตามชั้นต่างๆ ของลาํตน้กวา่จะถึง

ลูกมะพร้าวท่ีอยูข่า้งบน นํ้ามะพร้าวท่ีไดม้าจึงบริสุทธ์ิมาก และอุดมไปดว้ย

แร่ธาตุหลายชนิด เช่น โพแทสเซียม เหลก็ โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม 

ฟอสฟอรัส ทองแดง กรดอะมิโน กรดอินทรีย ์และวิตามินบี แถมยงัมี

นํ้ าตาลกลูโคสท่ีร่างกายสามารถดูดซึมไปใชป้ระโยชน์ไดภ้ายใน 5 นาที 

และยงัเป็นประโยชน์ในการขบัสารพิษและชาํระลา้งร่างกายดว้ย

3

นํา้มะพร้าว...มีประโยชน์มากกว่าทีค่ดิ

นํา้มะพร้าวช่วยชะลออาการอลัไซเมอร์

     การด่ืมนํ้ามะพร้าวทุกวนัจะช่วยชะลออาการอลัไซเมอร์ได ้

เน่ืองจากในนํ้ามะพร้าวมีฮอร์โมนคลา้ยฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจน

สูง ซ่ึงมีผลช่วยชะลอการเกิดโรคอลัไซเมอร์หรือความจาํเส่ือมในสตรีวยั

ทอง นอกจากน้ีการด่ืม นํ้ามะพร้าวเป็นประจาํทุกวนัยงัสามารถช่วยสมาน

แผล ทาํใหแ้ผลหายเร็วข้ึนกวา่ปกติ และไม่ท้ิงรอยแผลเป็นอีกดว้ย

4



บรรยายโดย คุณสมสิทธ์ิ มูลสถาน งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555         
 หลักสูตร “ธุรกิจมะพราวสดเพื่อสุขภาพและความงาม”         

ระหวางวันท่ี 25-28 ตุลาคม 2555

ดําเนินการจัดฝกอบรมโดย                                                                
ศูนยการศึกษาตอเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 3

นํา้มะพร้าว...มีประโยชน์มากกว่าทีค่ดิ

นํา้มะพร้าวช่วยให้ผวิพรรณสดใส      
     นํ้ามะพร้าวสามารถช่วยเสริมสร้างความสวยใสของผวิพรรณ 

ทาํใหเ้ปล่งปลัง่และขาวนวลข้ึนจากภายในสู่ภายนอก เพราะในนํ้ามะพร้าวมี

เอสโตรเจนอยู ่ซ่ึงมีส่วนสาํคญัต่อการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน ทาํให้
ผวิกระชบั ยดืหยุน่ และชะลอการเกิดร้ิวรอยก่อนวยัได ้และในนํ้ามะพร้าว

ยงัสามารถกระตุน้การเจริญเติบโตและแบ่งเซลลไ์ดดี้ แถมยงัมีฤทธ์ิขบั

ปัสสาวะ ขบัของเสียหรือสารพิษออกจากร่างกาย (คลา้ยๆ กบัการทาํ

ดีทอ็กซ์) จึงช่วยทาํใหผ้วิพรรณผอ่งใส
5
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บรรยายโดย คุณสมสิทธ์ิ มูลสถาน งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555         
 หลักสูตร “ธุรกิจมะพราวสดเพื่อสุขภาพและความงาม”         

ระหวางวันท่ี 25-28 ตุลาคม 2555

ดําเนินการจัดฝกอบรมโดย                                                                
ศูนยการศึกษาตอเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 4
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บรรยายโดย คุณสมสิทธ์ิ มูลสถาน งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555         
 หลักสูตร “ธุรกิจมะพราวสดเพื่อสุขภาพและความงาม”         

ระหวางวันท่ี 25-28 ตุลาคม 2555

ดําเนินการจัดฝกอบรมโดย                                                                
ศูนยการศึกษาตอเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 5

ธุรกจิมะพร้าว

เคร่ืองปาด/ผา่/เจาะ/สกดั มะพร้าวสด แบบไฟฟ้า/กลไก เม่ือนาํมาติดตั้งบนรถกระบะ จะเรียกวา่ CoCo-
Mobile สามารถบรรทุกลูกมะพร้าวได ้300-500 ลูก มีร่มขนาดใหญ่คลุมขณะเปิดขายทา้ยรถได ้สะดวก สบาย มี
ระบบแปลงไฟฟ้า จากแบตเตอร์ร่ีรถยนตไ์ด ้วสัดุท่ีสัมผสักบัอาหารทาํจากสแตนเลส อยา่งดี

รอรับสิทธิบตัรตามคาํขอเลขท่ี 1001001541

คร่ืองปาด/ผา่/เจาะ/สกดั มะพร้าวสด แบบไฟฟ้า/กลไก สามารถนาํมาตั้งพื้นหนา้ร้านหรือจุดขายริมทางเรียกวา่    
CoCo Stand พร้อมร่มขนาดใหญ่คลุม วสัดุท่ีสัมผสักบัอาหารทาํจากสแตนเลสอยา่งดี

รอรับสิทธิบตัรตามคาํขอเลขท่ี 1001001541

เคร่ืองปาด/ผา่/เจาะ/สกดั มะพร้าวสด แบบกลไก เม่ือนาํมาติดตั้งบนรถพว่งหรือสามลอ้ถีบจะเรียกวา่  CoCo-
Tricycle สามารถบรรจุลูกมะพร้าวดา้นทา้ยรถ ประมาณ 70 ลูก มีร่มขนาดพอเหมาะกบัตวัรถเพื่อความสะดวก 
สบาย ในการเดินทาง และจดัจาํหน่าย วสัดุท่ีสัมผสักบัอาหารทาํจากสแตนเลสอยา่งดี

รอรับสิทธิบตัรตามคาํขอเลขท่ี 1201002712

9

ธุรกจิมะพร้าว

www.cocoinnovation.com   โทรศัพท์ 02-9283365
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บรรยายโดย คุณสมสิทธ์ิ มูลสถาน งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555         
 หลักสูตร “ธุรกิจมะพราวสดเพื่อสุขภาพและความงาม”         

ระหวางวันท่ี 25-28 ตุลาคม 2555

ดําเนินการจัดฝกอบรมโดย                                                                
ศูนยการศึกษาตอเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 6

ธุรกจิมะพร้าว

11

ธุรกจิมะพร้าว
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บรรยายโดย คุณสมสิทธ์ิ มูลสถาน งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555         
 หลักสูตร “ธุรกิจมะพราวสดเพื่อสุขภาพและความงาม”         

ระหวางวันท่ี 25-28 ตุลาคม 2555

ดําเนินการจัดฝกอบรมโดย                                                                
ศูนยการศึกษาตอเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 7

แผนธุรกจิ
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ซาเล้งรูปแบบเก่า นวตักรรมรูปแบบใหม่
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หน้าร้านรูปแบบเก่า นวตักรรมรูปแบบใหม่
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เปิดท้ายขายมะพร้าว นวตักรรมรูปแบบใหม่
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ลูกค้าของเรา (เคร่ืองจกัรแปรรูปมะพร้าวสด)

ร้านอาหาร
ลานทอง แนมเน๋ือง จ.สระบุรี

บริษทั ฟรุ๊ททอร่ี (ประเทศไทย) จํากดั
จ.นนทบุรี
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ลูกค้าของเรา (เคร่ืองจกัรแปรรูปมะพร้าวสด)

บริษทั เพอร์เฟคคอมพาเนียน กรุ๊ป จํากดั
จ. สมุทรปราการ

VDO
19

ลูกค้าของเรา (เคร่ืองย่อยลูกมะพร้าวสด)

1. คุณธนานนท์ ประเทศกมัพูชา
2. บริษทั ฟรุ๊ททอร่ี (ประเทศไทย) จาํกดั จ.นนทบุรี 
3. ร้าน ลานทอง แนมเน๋ือง  จ.สระบุรี 
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ขอบคุณครับ
บริษทั โคโค อนิโนเวช่ัน จํากดั
47/2 ซอยช่างอากาศอุทศิ 16 แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ / โทรสาร: 02-9283365

“มะพร้าวไทย..ก้าวไกลด้วยนวตักรรม”21
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เทคนิคการขาย และการตลาด 
      - การวิเคราะห์ตลาด 

      - หลักการตลาด 4 P 

      - 5th P การหาพันธมิตรทางการค้า 
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Product & Process

Price

Place
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Physical Environment

Customer’s Need

Cost of Appreciation

Convenience to Buy

Communication

3

ลกูคา้ คือ

ลกูคา้ คือบคุคลท่ีสาํคญัท่ีสดุ ท่ีมาเยือนเราในสถานท่ีนี้

เขามไิดพ่ึ้งเรา เราตา่งหากท่ีจาํเป็นตอ้งพ่ึงเขา

เขามไิดม้าขดัจงัหวะการทาํงานของเรา

หากแตก่ารรบัใชเ้ขา คือ “วตัถปุระสงคข์องงานเรา”

เขามใิชบ่คุคลภายนอก

แต่

เขาเป็นสว่นหนึง่ของธรุกิจเราทีเดยีว

ในการรบัใชเ้ขานัน้ เรามไิดช้ว่ยอะไรเขาเลย

เขาตา่งหากเป็นฝ่ายชว่ยเหลือเรา 

โดยใหโ้อกาสแกเ่ราท่ีจะไดร้บัใชเ้ขา!!

                                                                ... มหาตมะ คานธี ...4
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บริการท่ีมีคณุภาพ (Quality Service) คือ บริการท่ีมีลกัษณะ

จาํเพาะทางคณุภาพ (Service Quality Characteristics) ท่ีสอดรบั

กบัความจาํเป็น (Needs) และ ตอบสนองถึง ความคาดหวัง 

(Expectation) ของลกูคา้ และสามารถสรา้ง ความพึงพอใจ 

(Satisfaction) ใหแ้กล่กูคา้เมือ่รบับริการไปแลว้”

Best Quality Service 

A Little Best Quality Service 

Build to The Large Business
5
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7

กลยทุธ ์3 C’s

CRM - Customer Relationship Management  หมายถึง

การจดัการความสมัพนักบัลกูคา้ เชน่ การฝึกอบรบพนกังานใหส้ามารถบริการลกูคา้ได ้

อย่างไมข่าดตกบกพร่อง มคีวามเป็นกนัเอง และการบริการลกูคา้ทกุรายอย่างเสมอภาค

CEM - Customer Experience Management หมายถึง 

การบริหารลกูคา้เชิงประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมบทบาทหนา้ที่มากขึ้น จาก CRM 

โดยหนา้ท่ีหลกัของ CEM คือ การสรา้งความจงรักภกัดีในสินคา้และบริการ ทาํใหล้กูคา้มี

ความพึงพอใจผ่านประสบการณ์การใชส้ินคา้และบริการ รวมถึง การดแูลเอาใจใส่ใน

ลกูคา้อย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กิดความประทับใจ จากการรับร ูด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้งหมด 

เช่น การไดร้ับกลิ่นหอมจากกาแฟในรา้น ความรูส้ึกสบายกายจากเฟอร์นิเจอร์ที่นัง่ 

ความรูส้ึกสบายใจจากการผ่อนคลายโดยไม่ตอ้งร ูส้ึกกังวลใจไม่ว่าจะนัง่นานแค่ไหน 

การไดม้องเห็นเคร่ืองประดบัตกแตง่รา้นที่สวยงาม ฯลฯ

CSR - Corporate Social Responsibility หมายถึง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององค์กร การดําเนินธรุกิจภายใตห้ลัก

จริยธรรมและการจดัการที่ด ีโดยรบัผดิชอบสงัคมและส่ิงเเวดลอ้มทัง้ในระดบัไกลและใกล ้

อนันาํไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน
8
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คิดจะทําธรุกิจตอ้งมี 5 ถึง 

1. มอืถึง

คือ ความเป็นคนที่มี สติ ปัญญาดี เก่งงาน เก่งคน *มือถึง* เป็นพ้ืนฐานท่ีคนจะ

ประสบความสาํเร็จตอ้งมี

2. ตาถึง

คือ การมีวิสัยทัศน ์(Vision) และเก่งการบริหารงาน (Management) คนตาถึง คือ 

คนท่ีมองการณ์ไกลไดผ้ิดเพี้ยนนอ้ยท่ีสดุ และเป็นคนท่ีมีประสบการณ์ ในการมอง

เหตกุารณ ์มองคนได ้ใชค้นเป็น (put the right man on the right job)

3. ใจถึง

คือ ความกลา้ตัดสินใจบนพื้นฐานท่ีไดม้ีการคิด วิเคราะห์ ผลได  ้ผลเสีย อย่าง

รอบคอบรดักมุ และยงัหมายถึงการบริหารงานบคุคลที่สามารถ *ซ้ือใจคน* ไดเ้พราะ

ความ *ใจถึง* และตอ้งเป็นคนใจถึงที่จะ *รบัผดิชอบ* การกระทาํของตนดว้ย

4. เงนิถึง

คือ การมีเงินทนุท่ีเพียงพอ หรือ มีสายสัมพันธ์อันดีกับแหล่งทนุ หรือสามารถ 

*ขายความคิด* จนแหลง่ทนุไวว้างใจใหท้นุมาดาํเนนิการได้

5. บญุถึง 9

10
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การวิเคราะห์การลงทุน  

ช่องทางแหล่งทุน และการขอสินเชื่อ  

โดย SMEs Bank 

      - แผนธุรกิจ และการจัดท าบัญชี 

      - การลงทุนและการคืนผลก าไร 

      - การขอสินเชื่อ    
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ขัน้ตอนการกรอกขอ้มลู

ขัน้ที ่1)  กรอกขอ้มลูเงนิลงทนุเบือ้งตน้

ขัน้ที ่2)  กรอกขอ้มลูคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานรายเดอืน

ขัน้ที ่3)  ประมาณการรายรับ

ขัน้ที ่4)  ประเมนิผล

ดําเนินการจัดฝกอบรมโดย 
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  1



 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555
ระหวางวันท่ี 25-28 ตุลาคม 2555

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ

ข้ันท่ี 1:  การประมาณเงินลงทุนข้ันต้น
Define Your Initial Investment

คําแนะนํา: ๐ ให้ทําการจดรายการเงินลงทุนเบื้องต้นท้ังหมดท่ีต้องใช้เพ่ือให้ธุรกิจพร้อมต่อการเปิดดําเนินการ
โดยควรให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด

๐ ช่องสีฟ้า  คือช่องท่ีเป็นสูตร (ห้ามลบ)
๐ ตัวเลขในช่องกรอบสีส้ม คือตัวเลขสมมุติท่ีกําหนด และสามารถแก้ไขได้หรือให้ใส่ศูนย์ถ้าไม่มี

   ตัวอย่างรายการเงินลงทุนท่ีใช้
   รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ: 
- ค่าศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ 10,000.00           -  ก่อนการใช้งานควรทํา copy ไฟล์
- ค่าสิทธิหรือค่าแฟร์นไชส์ 50,000.00              ต้นฉบับไว้ก่อนเสมอ
- ค่าลิขสิทธิ์ต่างๆ 30,000.00           -  การใช้งาน ให้ลบตัวเลขตามตัวอย่าง
- ค่าตกแต่งร้าน 150,000.00            ท้ิงก่อนและให้ใส่ตัวเลขต่างๆ ของคุณ
- ค่างานระบบต่างๆ 50,000.00              เอง  แบบฟอร์มและสูตรท่ีกําหนดจะ
- ค่าอุปกรณ์ในร้านค้า 20,000.00              เป็นรูปแบบเดียวกับในหนังสือ โดย
- ค่าอุปกรณ์สํานักงาน 50,000.00              เน้นสําหรับการฝึกฝนการคิดเป็นหลัก
- ค่าเคร่ืองใช้สํานักงานเร่ิมแรก 3,000.00               การนําไปใช้งานจริง อาจต้องมีการ
- เงินมัดจําค่าเช่าร้านค้า 100,000.00            ปรับการคิดให้สอดคล้องกับความเป็น
- ค่าจัดทํา Website -                    
- เงินประกันต่างๆ 22,000.00              จริงของแต่ละธุรกิจ เช่น รายการค่า
- เงินคํ้าประกันค่าสินค้า 300,000.00            ใช้จ่าย  รายได้ เป็นต้น
- เงินสดหมุนเวียน 190,000.00         
- ค่าขออนุญาต จดทะเบียนต่างๆ 4,500.00            
- ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้ันต้น 15,000.00           
- อื่นๆ 5,500.00            

รวม  1,000,000.00       บาท

  อายุโครงการ  5                      ปี
อัตราภาษีเงินได้ธุรกิจ  30                     %

หมายเหตุ: รายการเงินลงทุนของแต่ละธุรกิจอาจแตกต่างกันไป  คุณสามารถแก้ไข หรือเพ่ิมเติมรายการได้
ตามความเหมาะสม

ดําเนินการจัดฝกอบรมโดย 
ศูนยการศึกษาตอเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี



 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555
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การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ

ขั้นท่ี 2: การประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
Estimate Your Operating Expenses

คําแนะนํา: ๐ การประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ควรต้องมีการเผื่อสําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีอาจมีหรือ
คิดไม่ถึงไว้ด้วย  โดยค่าใช้จ่ายต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด

๐ ค่าใช้จ่ายน้ี เป็นค่าใช้จ่ายประมาณการต่อปี
๐ ช่องสีฟ้า  คือช่องท่ีเป็นสูตร (ห้ามลบ)
๐ ตัวเลขในช่องกรอบสีส้ม คือตัวเลขสมมุติท่ีกําหนด และสามารถแก้ไขได้หรือให้ใส่ศูนย์ถ้าไม่มี

   ตัวอย่างรายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
   รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
   ค่าใช้จ่ายคงท่ี (Fixed Expenses)
- ค่าเช่าสํานักงาน ร้านค้า 280,000.00         
- ค่านํ้า ไฟฟ้า 20,000.00          
- ค่าโทรศัพท์ 10,000.00          
- เงินเดือนพนักงาน 130,000.00         
- ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 50,000.00          
- ค่าบํารุงรักษา ปรับปรุงร้าน 20,000.00          
- ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและขาย 40,000.00          ส่วนท่ีกําหนดตายตัว
- ค่าใช้จ่ายการบริหารอ่ืนๆ 3,000.00            
- ค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ 20,000.00          
- ค่า Royalty ต่างๆ 6,000.00            
- ค่าท่ีปรึกษา 15,000.00          
- ค่าเสื่อม 134,000.00         
- ดอกเบ้ียเงินกู้ 4,500.00            
- กิจกรรมส่งเสริมการขาย 15,000.00          
- อ่ืนๆ 5,500.00            

รวมค่าใช้จ่ายคงท่ี : 753,000.00         บาท
   ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Expenses)
- ค่าคอมมิสช่ันการขายสินค้า 69,000.00          2 % ของยอดขาย
- เงินส่งเสริมกิจกรรมการขาย 138,000.00         4 % ของยอดขาย

รวมค่าใช้จ่ายผันแปร : 207,000.00         บาท 6 % ของยอดขาย
   ต้นทุนสินค้าขาย (Cost of Goods Sold)

1,725,000          บาท 50% ของยอดขาย

รวมค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น : 2,685,000.00      บาท

หมายเหตุ: - รายการเงินลงทุนของแต่ละธุรกิจอาจแตกต่างกันไป  คุณสามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายการได้
ตามความเหมาะสม

- ค่าใช้จ่ายผันแปร  ในท่ีน้ีกําหนดเป็นเปอร์เซนต์ของยอดขาย  คือ ค่าคอมมิสช่ัน 2%  และเงินส่ง
เสริมกิจกรรมการขาย  4%   ในการคิดดังน้ันจะต้องมีการประมาณรายได้ก่อน (Step 3)  โดยราย
ได้ท่ีใช้เป็นตัวเลขสําหรับการคิดค่าใช้จ่ายผันแปรน้ี จะใช้รายได้กรณีท่ียอดขายเป็นไปตามเป้า
ท่ีกําหนด (Expected)    สําหรับการใช้งานคุณอาจกําหนดตัวเลขท่ีแตกต่างกันได้

ดําเนินการจัดฝกอบรมโดย 
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ

ข้ันท่ี 3: การประมาณการรายได้จากการดําเนินงาน
Estimate Your Income

คําแนะนํา: ๐ การประมาณการรายได้ ต้องให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยการประเมินรายได้จะทําการ
ประเมินในสถานการณ์ที่การดําเนินงานดีกว่าที่กําหนด  ได้ผลตามที่กําหนดและต่ํากว่าที่กําหนด

๐ ช่องสีฟ้า  คือช่องที่เป็นสูตร (ห้ามลบ)
๐ ตัวเลขในช่องกรอบสีส้ม คือตัวเลขสมมุติที่กําหนด และสามารถแก้ไขได้หรือให้ใส่ศูนย์ถ้าไม่มี

   ตัวอย่างการประเมินรายได้ในการดําเนินงาน

   รายการ ตลาดตกตํ่า/แง่ร้าย คาดหมาย เกินกว่าคาดหมาย/แง่ดี เกินกว่าคาดหมายมาก/ดีมาก
Pessimistic Expected Optimistic Very optimistic

 ยอดขายเครื่อง 1,800,000.00       3,000,000.00  3,500,000.00            4,000,000.00                     (ยอดขายเครื่อง-หน่วย x ราคาเครื่องเฉลี่ย)
ยอดขายเครื่อง-หน่วย 180.00               300.00          350.00                     400.00                              

ราคาเครื่องเฉลี่ย 10,000.00           10,000.00      10,000.00                 10,000.00                          
ต้นทุนสินค้า 900,000.00         1,500,000.00  1,750,000.00            2,000,000.00                   
กําไรข้ันต้น 900,000.00         1,500,000.00  1,750,000.00            2,000,000.00                   

ยอดขายสินค้าเสริม 400,000.00         400,000.00    410,000.00               430,000.00                        
ต้นทุนสินค้า 200,000.00         200,000.00    205,000.00              215,000.00                      
กําไรข้ันต้น 200,000.00         200,000.00    205,000.00              215,000.00                      

รายได้ค่าซ่อม 50,000.00           50,000.00      60,000.00                 65,000.00                          
ต้นทุนสินค้า 25,000.00           25,000.00      30,000.00                32,500.00                        
กําไรข้ันต้น 25,000.00           25,000.00      30,000.00                 32,500.00                          

รวมยอดขายท้ังหมด :  2,250,000.00       3,450,000.00  3,970,000.00             4,495,000.00                     
รวมต้นทุนสินค้าท้ังหมด :  1,125,000.00       1,725,000.00  1,985,000.00             2,247,500.00                     

รวมกําไรข้ันต้น :  1,125,000.00       1,725,000.00  1,985,000.00             2,247,500.00                     

หมายเหตุ: รายการรายได้ของแต่ละธุรกิจอาจแตกต่างกันไป  คุณสามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายการได้
ตามความเหมาะสม

ดําเนินการจัดฝกอบรมโดย 
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ

ข้ันท่ี 4: การประเมินโครงการท่ีน่าลงทุน
Estimate Your Potential Project

คําแนะนํา: ๐ ช่องสีฟ้า  คือช่องที่เป็นสูตร (ห้ามลบ)
๐ ตัวเลขในช่องกรอบสีส้ม คือตัวเลขสมมุติที่กําหนด และสามารถแก้ไขได้หรือให้ใส่ศูนย์ถ้าไม่มี
๐ ตัวเลขทั้งหมดใน Sheet น้ีจะเป็นตัวเลขที่ดึงมาจาก Step1, Step2, Step3    การแก้ไขตัวเลขต่างๆ ต้อง

แก้ไขในส่วน Step1, Step2, Step3  เท่าน้ัน

   ตัวอย่างการประเมินโครงการ
เงินลงทุนเริ่มต้น 1,000,000.00      บาท
อายุโครงการ 5                    ปี
อัตราภาษีเงินได้ธุรกิจ 30                  %

 
Income Estimation : Year

ตลาดตกตํ่า คาดหมาย เกินกว่าคาดหมาย เกินกว่าคาดหมายมาก
1 2 3 4

ยอดขายเครื่องต่อปี - บาท  1,800,000.00    3,000,000.00    3,500,000.00          4,000,000.00                 
ยอดขายอุปกรณ์เสริม  400,000.00       400,000.00       410,000.00             430,000.00                    

รายได้จากค่าซ่อม  50,000.00         50,000.00         60,000.00              65,000.00                     

รวมรายได้ทั้งหมด  2,250,000.00    3,450,000.00    3,970,000.00          4,495,000.00                 
ต้นทุนสินค้าขาย  1,125,000.00    1,725,000.00    1,985,000.00          2,247,500.00                 

กําไรข้ันต้น  1,125,000.00    1,725,000.00    1,985,000.00          2,247,500.00                 

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผันแปร  %  6 135,000.00       207,000.00       238,200.00             269,700.00                    

ค่าใช้จ่ายคงที่  753,000.00       753,000.00       753,000.00             753,000.00                    
ค่าเสื่อม  134,000.00       134,000.00       134,000.00             134,000.00                    

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  1,022,000.00    1,094,000.00    1,125,200.00          1,156,700.00                 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี  103,000.00       631,000.00       859,800.00             1,090,800.00                 
ภาษีเงินได้ธุรกิจ   30,900.00         189,300.00       257,940.00             327,240.00                    

รายได้สุทธิ  72,100.00         441,700.00       601,860.00             763,560.00                    
(บวกกลับ) ค่าเสื่อม  134,000.00       134,000.00       134,000.00             134,000.00                    
กระแสเงินสดสุทธิ  206,100.00       575,700.00       735,860.00             897,560.00                    

NPV  ท่ีอัตราดอกเบ้ีย 10% ต่อปี
NPV - ปีที่ 1  0.9091 187,365.51       523,368.87       668,970.33             815,971.80                    
NPV - ปีที่ 2  0.8264 170,321.04       475,758.48       608,114.70             741,743.58                    
NPV - ปีที่ 3  0.7513 154,842.93       432,523.41       552,851.62             674,336.83                    
NPV - ปีที่ 4  0.6830 140,766.30       393,203.10       502,592.38             613,033.48                    
NPV - ปีที่ 5  0.6209 127,967.49       357,452.13       456,895.47             557,295.00                    

Total NPV  781,263.27       2,182,305.99    2,789,424.50          3,402,380.69                 
Payback Period  (ปี) 4.85              1.74              1.36                   1.11                         

R.O.I  (%) 7.21              44.17            60.19                 76.36                       

หมายเหตุ: - รายละเอียดต่างๆ ดูเพ่ิมเติมได้จากในหนังสือ หน้า 28 - 31
- NPV  คิดจากกระแสเงินสด x  อัตราส่วนลด  เช่น NPV - ปีที่ 1  กรณีที่ยอดขายตํ่ากว่าที่กําหนด Pessimistic

จะได้ NPV =  206,100 x 0.9091   =  187,365.51  บาท
- Break-even Point  ดูตัวอย่างการคิดในหนังสือ

ดําเนินการจัดฝกอบรมโดย 
ศูนยการศึกษาตอเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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ตารางตวัคณูสําหรบัใชค้ดิมลูคา่ปจัจุบนั

อตัราดอกเบีย้

ปีที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20

1 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.8929 0.8772 0.8621 0.8475 0.8333

2 0.9803 0.9612 0.9426 0.9246 0.9070 0.8900 0.8734 0.8573 0.8417 0.8264 0.7972 0.7695 0.7432 0.7182 0.6944

3 0.9706 0.9423 0.9151 0.8890 0.8638 0.8396 0.8163 0.7938 0.7722 0.7513 0.7118 0.6750 0.6407 0.6086 0.5787

4 0.9610 0.9238 0.8885 0.8548 0.8227 0.7921 0.7629 0.7350 0.7084 0.6830 0.6355 0.5921 0.5523 0.5158 0.4823

5 0.9515 0.9057 0.8626 0.8219 0.7835 0.7434 0.7130 0.6806 0.6499 0.6209 0.5674 0.5194 0.4761 0.4371 0.4019

6 0.9420 0.8880 0.8375 0.7903 0.7462 0.7050 0.6663 0.6302 0.5963 0.5645 0.5066 0.4556 0.4104 0.3704 0.3349

7 0.9327 0.8706 0.8131 0.7599 0.7107 0.6651 0.6227 0.5835 0.5470 0.5132 0.4523 0.3996 0.3538 0.3139 0.2791

8 0.9235 0.8535 0.7894 0.7307 0.6768 0.6274 0.5820 0.5403 0.5019 0.4665 0.4039 0.3506 0.3050 0.2660 0.2326

9 0.9143 0.8368 0.7664 0.7026 0.6446 0.5919 0.5439 0.5002 0.4604 0.4241 0.3606 0.3075 0.2630 0.2255 0.1938

10 0.9053 0.8203 0.7441 0.6756 0.6139 0.5584 0.5083 0.4632 0.4224 0.3855 0.3220 0.2697 0.2267 0.1911 0.1615

11 0.8963 0.8043 0.7224 0.6496 0.5847 0.5268 0.4751 0.4289 0.3875 0.3505 0.2875 0.2366 0.1954 0.1619 0.1346

12 0.8874 0.7885 0.7014 0.6246 0.5568 0.4970 0.4440 0.3971 0.3555 0.3186 0.2567 0.2076 0.1685 0.1372 0.1122

13 0.8787 0.7730 0.6810 0.6006 0.5303 0.4688 0.4150 0.3677 0.3262 0.2879 0.2292 0.1821 0.1452 0.1163 0.0935

14 0.8700 0.7579 0.6611 0.5775 0.5051 0.4423 0.3878 0.3405 0.2992 0.2633 0.2046 0.1597 0.1252 0.0985 0.0779

15 0.8613 0.7430 0.6419 0.5553 0.4810 0.4173 0.3642 0.3152 0.2745 0.2394 0.1827 0.1401 0.1079 0.0835 0.0649

ดําเนินการจัดฝกอบรมโดย 
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี



บรรยายโดย คุณสมชาย ไชยหมาน
หัวขอ “การวิเคราะหการลงทุน ชองทางแหลงทุน และการขอสินเช่ือ”

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2555           
หลักสูตร “ธุรกิจมะพราวสดเพื่อสุขภาพและความงาม” 

ระหวางวันท่ี 25-28 ตุลาคม 2555

ดําเนินการจัดฝกอบรมโดย                                                                
ศูนยการศึกษาตอเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 1

ทาํอะไรกันดี

- ไม่มีไอเดยีอยู่ในหวัเลยว่าจะทาํอะไร
- มีไอเดยีหลายอย่าง เลือกไม่ถูก

1

ควรทาํอะไร

• เร่ิมถูก ไปถูก

• เลือกถูก ทาํง่ายกว่า

• ทาํง่าย แต่กาํไรน้อย

• ทาํยาก แต่ผลตอบแทนมาก

2



บรรยายโดย คุณสมชาย ไชยหมาน
หัวขอ “การวิเคราะหการลงทุน ชองทางแหลงทุน และการขอสินเช่ือ”
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เก่ง+อยู่ให้ถูกที่ถูกเวลา
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1.การเลือกธุรกิจให้ถกู

1.การเลอืกธุรกจิให้ถูก

- สภาพการแข่งขันมาก ความแน่นอนน้อย

- มีสิ่งทดแทนได้ง่าย เปล่ียนแปลงรวดเร็ว

- มีรายใหญ่คุมตลาด

- ความรู้ ความชาํนาญ

- ศักยภาพของธุรกจิ มีโอกาสเตบิโต
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ธุรกิจท่ีดี

- ความต้องการของตลาด มีมากเพยีงพอ 
และต่อเน่ือง ตลอดเวลาที่ธุรกจิคุ้มทุน

- ภาพรวมของธุรกจิ การเตบิโตในระยะที่
ผ่านมา 3-5 ปี
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• การแข่งขัน  ต้องสามารถทาํได้ดกีว่า

• การเปล่ียนแปลงของการเมือง เศรษฐกจิ สังคม 
เทคโน กฎหมาย ที่จะมีผลกระทบ และต้อง
ปรับตวัให้ได้

• การเตบิโตในอนาคต ระยะยาว
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- ตวัอย่างของผู้ประสบความสาํเร็จ เป็น
เคร่ืองชีว่้าเป็นธุรกจิที่ด ีแต่ต้องพจิารณา
ปัจจัยอ่ืนประกอบด้วย
- ตรวจสอบจากผลประกอบการของธุรกจิ
ต่างๆ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
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ตวัอยา่งแนวโนม้ธุรกิจท่ีมีแนวโนม้เติบโตในอนาคต

- การเงนิ เน่ืองจากเป็นแหล่งทุนสาํคัญในการ
ขับเคล่ือนธุรกจิ

- โลจสิตกิส์ จะเตบิโตตามการขยายตวัของ
ตลาด และการเช่ือมโยงการค้าระหว่างประเทศ

- เอน็เตอร์เทนเมนท์ มีแนวโน้มการเตบิโตสูง
อย่างต่อเน่ือง
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• อาหาร การเพิ่มขึน้ของประชากร การขาด
แคลนในบางประเทศ การปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมตามกระแสวัฒนธรรม

• สุขภาพ และความงาม
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2.เลือกทาํธุรกิจท่ีทาํไดดี้กวา่คนอ่ืน

- ทกัษะความรู้ความชาํนาญ ต้องสาํรวจ
อย่างไม่โกหกหรือเข้าข้างตวัเอง ให้คะแนนน
ว่าเรารู้แค่ไหน
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• ธุรกจินีข้ายอะไร

• โครงสร้างตลาดเป็นอย่างไร

• ลูกค้าเป็นใครบ้าง ตดัสินใจซือ้อย่างไร

• จัดจาํหน่ายอย่างไร ตัง้ราคากันอย่างไร

• ปัจจัยที่มีผลต่อความสาํเร็จ คืออะไร

• ตลาดในปัจจุบนัเป็นอย่างไร 

       และแนวโน้มเป็นอย่างไร
11

มีประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจนั้นขนาดไหน

• เคยทํางานกบับริษัทท่ีทําธรุกิจนี ้

• รู้วิธีการให้ได้งาน รู้วิธีการโกงของพนกังาน

• สอบถามผู้ รู้
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ศกัยภาพดา้นอ่ืนๆ

• การเกือ้หนุนของครอบครัว

• เงนิทุน กาํลังคน 

• ความสามารถในการเข้าถงึลูกค้า เทคนิคการ
ผลิต
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ความได้เปรียบด้านอืน่ๆ

• สายสัมพนัธ์พเิศษ

• มีต้นทุนการผลิตที่ตํ่ากว่าผู้อ่ืน

• มีวัตถุดบิในมือ
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ความสามารถในการแข่งขนักบัผู้อืน่

• หากต้องแข่งขัน ต้องเล่นกีฬาที่สามารถชนะ
ผู้อ่ืนได้

15

ความสามารถเข้าสู่ธุรกจิ

• กฎระเบียบ ข้อบังคับ

• ตลาดเปิด

    (ตลาดปิดเช่น บริษัทผู้ผลิตญ่ีปุ่นจะเลือกใช้
วัตถุดบิที่ผลิตโดยบริษัทญ่ีปุ่น)
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ความชอบ ความสนใจ และเป้าหมายในระยะยาว

• ต้องแยกระหว่างความชอบ และความม่ันคง
ยั่งยืน

• ทาํธุรกจิเพื่อหาเงนิ และต้องชอบทาํธุรกจิ

• วางเป้าหมายระยะยาว ตนเอง ครอบครัว 
ความหวัง
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Tip

• ข้อแตกต่างระหว่างการประชาสัมพนัธ์ และ
ของจริง

• ต้องกล่ันกรองข้อมูล ตวัเลขต่างๆ ว่าเป็น
ตวัเลขจริงหรือการโฆษณาเกนิจริง

• กจิการตัง้ใหม่ ยอดขายที่เกดิขึน้ยงัไม่สามารถ
บอกได้ว่าเป็นตวัเลขที่ยั่งยนื

•
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• โลกกาํลังเล็กลง สิ่งที่เกดิขึน้ในประเทศหน่ึง
อาจส่งผลกระทบต่ออีกหลายๆประเทศ

• อย่าฟังจากคนเดยีว แต่ละคนมีทศันคต ิ
ความชอบ และไม่ชอบ ความเช่ือ 
ประสบการณ์เป็นของตนเอง
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ธุรกิจท่ีควรหลีกเล่ียง

• มีคู่แข่งที่สู้ได้ยาก หรือไม่มีทางสู้ เช่น ความ
ได้เปรียบของขนาด โมเดอร์นเทรด มนิิมาร์ท 
หรือธุรกจิลงทุนสูง 
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ค้นหาศักยภาพของตัวเองให้เจอ

• ค้นหาความเก่ง ความถนัดของตวัเอง ที่จะเอือ้
และเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิที่เลือก

• ปัจจัยพเิศษที่กาํหนดความสาํเร็จ ที่คนเป็น
เจ้าของต้องมี เช่น ทาํกจิการโรงงานต้อง
ทาํงานร่วมกับแรงงาน 

• เข้าหาผู้ใหญ่เก่ง
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3.ธุรกจิทีเ่ป็นนวตกรรมใหม่

• เป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครทาํมาก่อน หรือเป็นธุรกจิที่
นําเข้ามาจากต่างประเทศ

• กลุ่มลูกค้า 
         ลูกค้าเป็นใคร ศึกษาความต้องการได้อย่าง
ถกูต้อง

    ใครคือลูกค้า (ผู้ซือ้)ตัวจริง เช่น สินค้าเดก็ ช่วง
วัยใดที่ผู้ตดัสินซือ้เป็นพ่อแม่ เพื่อจะการออกแบบ
สินค้า
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• การกาํหนดกลยุทธ์การตลาด ช่องทางการ
จาํหน่าย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ได้ถูกต้อง

• พฤตกิรรมและความเช่ือ 

• ความรู้สึกเคยชนิกับของเดมิ ความรู้ความ
เข้าใจในสินค้าใหม่

• การวัดผลไม่ได้ เช่น ผงซักฟอก เคร่ืองประหยัด
ไฟฟ้า
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• การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• สินค้าจะมีประโยชน์เม่ือสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

• ความพงึพอใจ ค่านิยม
• เงื่อนไขอ่ืนๆ
    เงื่อนไขด้านเวลา  เช่น สินค้าทดแทนรอ
เวลาการเส่ือมสภาพของสินค้าเดมิที่ลูกค้าใช้
อยู่
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• ต้นทุนของกลุ่มลูกค้า ราคาสูง การใช้ประโชยน์ 

• การตอบสนองความต้องการ

• การต้องใช้ร่วมกับสินค้าหรือบริการอ่ืน

25

• ความพร้อมทางเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน หรือผุ้
อ่ืนที่เก่ียวข้อง

• ความแพร่หลายของผู้ใช้งาน หรือกระแสสังคม 

   จะเป็นตวักาํหนดความอยู่รอดของธุรกจิ 
บางครัง้ต้องใช้เวลา

26
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4.ศึกษาธุรกจิทีเ่ลอืกให้ละเอยีด

ธุรกิจนีข้ายอะไรกันแน่ -ส่ิงที่ธุรกิจขาย / ส่ิงที่ลูกค้าซือ้

-ลูกค้าคาดหวังอะไร

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ต้องรู้วา่ลกูค้าเป็นใคร

เพศ อาย ุรูปแบบการใช้ชีวิต

สนิค้า หรือบริการอะไร รูปแบบสนิค้าท่ีมีอยู่

ช่องวา่งสําหรับสนิค้ารูปแบบใหม่ๆ

ตัง้ราคากนัอยา่งไร ภาพรวมผู้ประกอบการตัง้ราคา

อยา่งไร

โครงสร้างต้นทนุ+กําไร

27

ช่องทางการจาํหน่าย ระบบการจาํหน่าย

การเข้าถงึช่องทางจาํหน่าย

ผู้ประกอบรายสาํคัญในธุรกิจ ผู้ประกอบการรายสาํคัญ ราย

ใหญ่

แนวทางการดาํเนินธุรกิจ

การปฏิบัตต่ิอคู่แข่ง

จะสู้ได้หรือไม่

คู่แข่งขัน ในกลุ่มผู้ประกอบการ มีใครเป็น

คู่แข่งโดยตรง

จับกลุ่มลูกค้าเดยีวกัน 28
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กลยุทธ์การตลาดที่ใช้อยู่ กลยุทธ์ที่ผู้นําตลาดใช้อยู่

การทุ่มโฆษณา ส่งเสริมการขาย 

การลดราคา

ลักษณะเด่นหรือจุดแขง็ของแต่

ละราย

การรับรู้ของลูกค้ากับ

ผู้ประกอบการรายนัน้ๆ

กลุ่มลูกค้าของผู้ประกอบการแต่

ละราย

ตลาดหลักที่ผู้ประกอบการ หรือ

คู่แข่งครองอยู่

เป็นเป้าหมายกลุ่มเดยีวกัน

หรือไม่

29

พฤตกิรรมผู้บริโภค พฤตกิรรมการซือ้เป็นอย่างไร

ปัจจัยสาํคัญที่มีผลให้ตดัสินใจ

ปัจจัยที่กาํหนดความสาํเร็จของ

ธุรกิจ

ปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องมีเป็น

พืน้ฐาน

เงนิทุน วัตถุดบิ

รายได้มาจากไหน รายได้การทาํธุรกิจมาจากการ

ขาย จากการให้บริการ

บริหารทรัพยากรให้สอดคล้องกับ

ที่มาของรายได้

30
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ผลตอบแทนการลงทุน กาํไร เทยีบกับเงนิลงทุน %
เปรียบเทยีบกับทางเลือกอ่ืน

ระยะเวลาคืนทุน (เงนิสดที่ได้รับ)

เงนิลงทุน จาํนวนเงนิที่ต้องลงทุน

เงนิทุนมีเพียงพอหรือไม่ แหล่ง

เงนิทุนสมทบ

31

5.การศึกษาตวัอย่าง
แนวคดิ Benchmarking

แนวทางศึกษา ประเดน็ย่อยในการศึกษา

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าหลักเป็นใคร

กลุ่มลูกค้ารองเป็นใคร

สินค้าหรือบริการ รูปแบบสินค้าหรือบริการมี

อะไรบ้าง

คุณภาพสินค้า หรือบริการเป็น

อย่างไร

32
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กลยุทธ์การตลาด การเจาะกลุ่ม

ลูกค้า

วิธีที่ใช้ กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์อ่ืนๆที่ใช้

ลักษณะการให้บริการ บริการ

หลังการขาย

ช่ัวโมงทใีห้บริการ

การคดิค่าบริการ

การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ

การรับประกันที่ให้กับลูกค้า

33

การกาํหนดราคา การทาํ

โปรโมช่ัน

ระดบัราคาขายสินค้า หรือบริการ

ความถ่ีการลดราคา

% การลดราคา
กลยุทธ์การบริหารสินค้า จาํนวนสินค้าออกใหม่ในแต่ละปี

กลยุทธ์การบริหารสินค้าคงคลัง

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ งบประมาณที่ใช้

ส่ือที่ใช้ และความถ่ี

34
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การขยายธุรกิจ การเลือกทาํเล

ที่ตัง้

รูปแบบเป็นอย่างไร

กลยุทธ์การเลือกทาํเลที่ตัง้

35

6.ก่อนตดัสินใจลุย

                   ต้องตอบคาํถามเหล่านี ้

• ภาพรวมของธุรกจิเป็นอย่างไร เตบิโตหรือไม่

• แนวโน้มของธุรกจิในอนาคตเป็นอย่างไร

• สินค้า หรือบริการ อะไร (ภาพรวม)

• ลูกค้าเป็นใคร กลุ่มไหน มี lifestyle เป็น
อย่างไร (ภาพรวม)
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• กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในใจของตวัเอง

• ลูกค้าอยากได้อะไร

• ลูกค้าตดัสินใจซือ้สินค้า บริการ จากอะไร 
รวมถงึพฤตกิรรมที่เก่ียวข้อง

• สินค้าในใจที่แน่ชัด (รู้ว่าจะขายอะไร)

• จะขายอย่างไร ใช้ช่องทางไหน

37

• ตัง้ราคาสินค้า บริการ อย่างไร

• ต้องทาํยอดขายขัน้ตํ่าให้ได้เท่าไร ถงึจะคุ้มทุน

• ทาํตลาดอย่างไร

• ลงทุนเท่าไร

• มีความชาํนาญในด้านใด

• ปัจจัยชีเ้ป็นชีต้าย ที่จะทาํให้กจิการประสบ
ความสาํเร็จ
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• ผู้ประกอบการรายสาํคัญเป็นใคร
• คู่แข่งโดยตรงเป็นใคร
• ผลตอบแทนจากกจิการเป็นอย่างไร
• ธุรกจินีห้าเงนิกันอย่างไร รายได้จากไหน   
   ขายสินค้า หรือการบริการ
• มีภาพรวมคร่าวๆ เก่ียวกับกจิการที่จะทาํ
หากตอบได้มากข้อ แสดงว่ามีความเข้าใจต่อ
ธุรกจิที่สนใจ และเป็นพืน้ฐานที่ดใีนการเร่ิมต้น
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