ข
หัวข้อโครงการแผนธุรกิจนวัตกรรม

.

หน่วยกิต
ผูเ้ ขียน
อาจารย์ทีปรึ กษา
หลักสูตร
สาขาวิชา
คณะ
ปี การศึกษา

แผนธุรกิจเครื องประดับนวัตกรรมใหม่สาํ หรับการใช้งาน
ทีหลากหลายรู ปแบบ
6
นางสาวนาถธิชา รัตนาวะไล
ผศ. ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
การจัดการสําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
2556
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บทคัดย่อ
แผนธุรกิจเครื องประดับนวัตกรรมใหม่สาํ หรับการใช้งานทีหลากหลายรู ปแบบมีวตั ถุประสงค์ในการ
จัดทําขึนเพือวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สร้างแผนการตลาด การบริ หารจัดการ การดําเนิ นการ และ
การเงิน ซึงจะช่วยวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เนื องด้วยธุรกิจเครื องประดับทีมี
การใช้งานหลากหลายรู ปแบบนัน มีความน่ าสนใจสําหรับผูบ้ ริ โภค เป็ นเครื องประดับทีมีคุณสมบัติ
ในการออกแบบ และปรั บรู ปแบบการใช้งานเครื องประดับได้ด ้วยตนเอง สามารถสวมใส่ ได้ใน
ชีวิตประจําวันได้ทุกวัน การศึกษานี จึงได้ทาํ แผนธุรกิจดังกล่าวภายใต้แบรนด์ YourStyle ตามแนวคิด
ทีว่า 7 Days 7 Design 7 Styles Designed by Yourselves เพือตอบสนองต่อกลุ่มผูบ้ ริ โภคทีต้องการ
เครื องประดับทีส่ งเสริ มบุคลิกภาพ สร้างความโดดเด่น เป็ นเอกลักษณ์ของบุคคลอย่างชัดเจน และมี
ความภูมิใจในตนเอง
การศึกษานี จะทําการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภควิเคราะห์ และโอกาสทาง
ธุรกิจ ภายใต้เครื องมือแบบสอบถาม การวิจยั เอกสาร และการจัดทําแผนธุรกิจ โดยผลการศึกษาแสดง
ให้เห็ น ความเป็ นไปได้ในการดําเนิ น ธุร กิ จ โอกาสทางการตลาด และการยอมรั บผลิต ภัณ ฑ์ข อง
ผูบ้ ริ โภค โดยการเริ มธุ รกิ จสามารถใช้เงินลงทุนประมาณ 100,000 บาท สามารถสร้างมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิ (Net Present Value: NPV) เท่ากับ 102,268.52 บาท ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เป็ นเวลา
3 ปี 10 เดื อน แสดงว่าธุ รกิ จเครื องประดับนวัตกรรมใหม่สาํ หรับการใช้งานทีหลากหลายรู ปแบบมี
ความเป็ นไปได้ในการลงทุน และมีความน่าสนใจในการดําเนินการอย่างเหมาะสม
คําสําคัญ: แผนธุรกิจ / เครื องประดับ / เครื องประดับการใช้งานทีหลากหลายรู ปแบบ
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Abstract
Business Plan for New Innovation Jewelry for Functional Life Style aimed to behavior
analysis, create marketing plan, business administration, operation plan and finance plan
that possibility analysis for appropriate business. According to Jewelry for Functional
Life Style Business was interesting for customer that Jewelry was a feature in the design
and adjusts usage patterns, jewelry by themselves. Can be worn on a daily basis every
day. This study has made a proposal under the idea that YourStyle 7 Days 7 Design 7
Styles Designed by Yourselves to respond to consumer demand for jewelry that
enhance personality. Distinguished Person's identity is clearly and self-confidence.
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This study analyzes the market situation consumer behavior analysis and finds a
business opportunity. The research instrument was a questionnaire, documentary
research then do business plan. The result showed that the feasibility of the business,
market opportunities and adoption of consumer products by starting a business
investment about 100,000 baht to build Net Present Value (NPV) was 102,268.52 baht
Payback Period for 3 years, 10 months, indicating that Business Plan for New
Innovation Jewelry for Functional Life Style are possible on the investment and
interesting to perform optimally.
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