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 ธุรกิจเคร่ืองกรองน้ าลิควิดโปร เป็นธุรกิจที่จัดจ าหน่ายเคร่ืองกรองน้ าประสิทธิภาพสูงที่
ใช้ในครัวเรือน ด าเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทจ ากัด ใช้เงินลงทุน 1,475,500 บาท โดยเป็นเงินที่มา
จากส่วนของเจ้าของทั้งหมด 
 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสในการประกอบธุรกิจและประเมิน
ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
 วิธีการศึกษา ใช้รูปแบบของการจัดท าแผนธุรกิจ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นแนวทางในการศึกษา โดยสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของกิจการและคู่แข่ง ซึ่งจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ก าหนดกลยุทธ์ของกิจการ เพื่อสร้างความได้เปรียบที่เหนือคู่แข่ง อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ  
 ผลจากการศึกษา เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ ในด้านการบริหาร
จัดการ กิจการได้น ากลยุทธ์แบบการเจริญเติบโตร่วมกับกลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน ความ
คล่องตัวในการบริหารงานและการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น  พร้อมกันนี้ได้น ากลยุทธ์
การสนองตอบอย่างรวดเร็วมาใช้ในการบริการหลังการขายในกรณีที่เคร่ืองกรองน้ ามีปัญหาไม่
สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความประทับใจ และเกิดทัศนคติที่ดีแก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ า
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเคร่ืองกรองน้ าเคร่ืองใหม่ หรือเกิดการบอกต่อไปยังบุคคลอ่ืนที่ต้องการ
ติดตั้งเคร่ืองกรองน้ า ทางด้านแผนการตลาด กิจการน าส่วนประสมของตลาด มาใช้ในการ
ด าเนินการ ด้านส่วนด้านแผนการเงินนั้น ระยะเวลาคืนทุนของกิจการเท่ากับ  1.57 ปี  มูลค่า
โครงการปัจจุบันสุทธิ ณ สิ้นปีที่ 5  เท่ากับ 3,665,159  บาท     และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
เท่ากับ 3.48  % 
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 Liquid PRO Water Filter is the business that sale high performance water filter for 
using in household. This business is to be operated by company limited with an initial investment 
of  1,475,500  baht. All of initial investment is from the owner. 
 The objectives of this study were 1) to identify business opportunities in the market 
and 2) to evaluate feasibility of the investment project. The results of the study formed a basis for 
developing guidelines for business operation.  
 The study was carried out and presented in the startup business plan template 
originally designed by the Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry. The study 
was conducted through analysis of data and factors that affect possibility of business to succeed 
or fail. Thorough analysis of situation and competition enabled decision-making process in 
strategy formulation for competitive advantages.  
      To achieve managerial goals, the strategy that we use are growth strategy and cost 
leadership strategy. This can help us to operate the business and get market share easier. The 
quick response strategy is the one strategy that we use for after sale service in the case of the 
water filter can not use.  It can make the impression and good attitude for the customer so the 
customer will buy the new one if they want or tell to someone who want the water filter. In light 
of the marketing plan, the extended marketing mix was adopted to satisfy customer and business 
objectives. Regarding the financial plan, according to the profit projection, Payback Period was 
1.57 years, Net Present Value at the end of the 5th year was 3,665,159 baht and Internal Rate of 
Return was 3.48 % 
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 งานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายๆ ท่าน 
ที่มีต่อผู้ศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง  ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต อาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระอีก 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.วิโรจน์  เจษฎาลักษณ์  และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์  หอมสุด ที่กรุณาให้ค าแนะน าและข้อมูลที่เป็นประโยชน์  กรุณาตรวจ
ตราและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้ก าลังใจในการท าการศึกษา  

 ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาการความรู้ และ
ประสบการณ์ ซึ่งผู้ศึกษาได้น ามาประกอบในการค้นคว้า และขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มีส่วนช่วย
สนับสนุนให้การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้   
 ท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวที่ให้ก าลังใจ และสนับสนุนในเร่ือง
ของการศึกษาเสมอมา และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโททุก
ท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้วยดีเสมอมา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


