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รวมแผนที่ความคิด จากการระดมความคิด 

การสัมมนา KKU-BI คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (27 ส.ค. 48)

ความคิดจากพลังสมอง พลังปัญญา น้องๆ เภสัชฯ มข. 

 mapping by ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี

ความงาม (Beauty)

ใหความรู (Education)

สุขภาพ (Health)Principle

อาหารเสริม

ครมีบำรุง

AromatherapyProduct

วยัทำงาน

หลังเกษียณอายุรา
ชการ

วัยชรา

Population Target

(คนรักสขุภาพ)

เปิด Francise

เนนสงออก (นอกประเทศ)

วิจัยและพัฒนา (R & D)

พัฒนาเครืองมือ แ
ละผลิตภัณฑ

Project

สงเสริมสุขภาพ

เพิมอาชีพ + เพิมรายได

นำเงินเขาประเทศ
Purposes

มาตรฐานการบริก
าร

วธีิการดึงดูดลูกคา

ความพอใจของลูก
คา

มาตรฐานการรับร
องผลิตภัณฑ

Problems

ธนาคาร (Bank)

SMEBank
Payment + Budget

Member Card

Presenter

สวนลด

สถานทีตัง

Paper

สวนลด

ฟรี
สงเสรมิการขาย

สถานทีทองเทียว

โรงพยาบาล

หางสรรพสนิคา

ใบปลิว/แผนพับ

Web site

จดันิทรรศการตาม
งานตางๆ

Promotion

มีความหลากหลาย

สามารถอยูไดในร
ะยะยาวจุดเดนของธุรกจิ

การลงทุนสูง

การรักษามาตรฐาน
จุดดอย

ศู���ุ����

������

แผนทีความคิด : การกอรางสรางธุ
รกิจ

การอบรมโครงกา
ร KKU-BI คณะเภสชัศาสต

ร มข. 27 สิงหาคม 2547

กลุมธุรกิจ : ศูนยสุขภาพองค
รวม

Holistic Health Center (Business Mapping)

เอกสารฉบับนี Download

ไดจากwww.prachasan.com



ความงาม (Beauty)

ให ความร  ู (Education)

ส ุขภาพ (Health)

Principle

อาหารเสร มิ

คร มีบำร ุง

Aromatherapy

Product

ว ยัทำงาน

หล งัเกษ ยีณอาย รุาชการ

ว ยัชรา

Population Target
(คนร กัส ขุภาพ)

เป ดิ Francise

เน นส งออก (นอกประเทศ)

ว จิ ัยและพ ฒันา (R & D)

พ ฒันาเคร  ืองม อื และผล ติภ ณัฑ 

Project

ส งเสร ิมส ุขภาพ

เพ  ิมอาช พี + เพ  ิมรายได 

นำเง ินเข าประเทศ

Purposes

มาตรฐานการบร กิาร

ว ธิ ีการด งึด ูดล ูกค า

ความพอใจของล กูค า

มาตรฐานการร บัรองผล ติภ ณัฑ 

Problems

ธนาคาร (Bank)

SME Bank
Payment + Budget

Member Card

Presenter

ส วนลด

สถานท ี ต ั ง

Paper

ส วนลด

ฟร ี
ส งเสร มิการขาย

สถานท  ีท องเท ี ยว

โรงพยาบาล

ห างสรรพส นิค า

ใบปล วิ/แผ นพ บั

Web site 

จ ดัน ิทรรศการตามงานต างๆ

Promotion

ม คีวามหลากหลาย

สามารถอย  ูได ในระยะยาว
จ ดุเด นของธ รุก จิ

การลงท ุนส ูง

การร กัษามาตรฐาน จ ดุด อย

ศ ูนย ส ุขภาพ
องค รวม

แผนท  ีความค ดิ : การก อร างสร างธ รุก จิ
การอบรมโครงการ KKU-BI คณะเภส ชัศาสตร  มข.  27 ส ิงหาคม 2547

กล ุ มธ ุรก ิจ : ศ ูนย ส ุขภาพองค รวม
Holistic Health Center (Business Mapping)

เอกสารฉบ บัน  ี Download
ได จาก www.prachasan.com

http://www.prachasan.com


เพ ื อส ขุภาพท ี ด ีของประชาชน

เพ  ือความงาม

เพ  ือบร โิภค

เพ  ือส งออก

Principle

ผ ู ใหญ ท กุเพศ

โรงพยาบาล

คล นิ กิ

ร านยา

ห างสรรพส ินค า

สถานบร กิารส ุขภาพ

ต างประเทศ

Population
 target

อาหาร

เคร ื องสำอาง

ยา

ผล ติภ ณัฑ อ  ืนๆ

Product

Market

ทำว ิจ ัย

ว ตัถ ุด บิ (Sources)

เคร ื องม อื

แรงงาน

สถานท ี 

ท ุน

Process

ทำแผ นพ ับ

ว ิทย ุ

โทรท ัศน 

หน ังส ือพ มิพ 
โฆษณา

Promotion

ให ท ุนน ักว จิ ัย
สะดวกต อการใช 

ท ันสม ัย
พ ฒันาร ปูแบบผล ติภ ัณฑ 

ค ิดค นผล ติภ ณัฑ ใหม ๆ

ให คำปร กึษาก ับหน วยงานต างๆ

Project

ต ีตลาดค  ูแข ง

รณรงค การใช สม นุไพรไทย

ให คนไทยม รีายได 

สร างรายได 

Purposes

จ ัดต ั งศ ูนย ว ิจ ัย

ขาดแคลนว ตัถ ดุ บิ

ด านการตลาด

ป ญัหาเศรษฐก จิ

ค  ูแข ง

Problem

ผลงานว จิ ัย

ส ิทธ ิบ ัตร

อย.
Paper

ธนาคาร

Sponsor

สร างสาขา
ต างประเทศ

ผ ู ร วมท ุน

Payment + Budget

โรงงานผล ิต ผล ิตภ ัณฑ 
จากสม ุนไพรไทย

แผนท ี ความค ดิ : การก อร างสร างธ ุรก ิจ
การอบรมโครงการ KKU-BI คณะเภส ัชศาสตร  มข.  27 ส ิงหาคม 2547

เอกสารฉบ บัน  ี Download
ได จาก www.prachasan.com

กล ุ มธ ุรก ิจ : โรงงานผล ิต ผล ิตภ ัณฑ จากสม ุนไพรไทย
Thai Herb Manufacturer (Business Mapping)

http://www.prachasan.com


เพ  ือส ขุภาพ

ความงาม
Principle

ผม
ใบหน า

ผ วิกาย
ผ วิ

เล บ็

ผ ู หญ ิง

ผ วิ

ผม
ผ  ูชายPurposes

โฟมล างหน า
จากไข 

มะกอก

สาหร าย

แชมพ ู

มะกร ูด

ขะม  ิน

น ำนม

มะขามเป ยีก

สบ ู 

ยาส ฟี นัจากสม นุไพร

โลช  ันทาผ ิว

อาหารเสร ิม

Product

วางแผน (ระดมความค ดิ)

Process หน ังส ือพ ิมพ 
Ex : CEO

วารสาร

ใบปล วิ

แจก Sample ตามสถานท ี ต างๆ

TV

ว ิทย ุ

เป ดิ Boot ให ทดลองฟร ี

Promotion

กระเทย

ผ ู หญ ิง

ผ  ูชาย

ว ยัร  ุน

Population
Target

โฆษณา

ค าจ างพน ักงาน

สถานท ี 

อ ปุกรณ สำน กังาน

ค าน ำค าไฟ

Payment
Budget

บ ญัช ีร ับจ าย

New Branch

ข อม ลูล กูค า

ใบปล วิ

อย.

ส ิทธ ิบ ัตร Product

ใบอน ญุาตเป ดิบร กิาร

Paper

ทำเลท ี ต ั ง

เง นิท ุน

การโฆษณา

Product (ค ณุภาพ)

ค าบร กิาร (แพง)

Problems ประเม นิ

ออก Boot ตามงานต างๆProject

    ศ ูนย ความงาม
    ครบวงจร

แผนท  ีความค ดิ : การก อร างสร างธ รุก ิจ
การอบรมโครงการ KKU-BI คณะเภส ัชศาสตร  มข.  27 ส ิงหาคม 2547

เอกสารฉบ บัน  ี Download
ได จาก www.prachasan.com

กล ุ มธ ุรก ิจ : ศ ูนย ความงามครบจงจร
Beauty Center (Business Mapping)

http://www.prachasan.com


Body

Heart
Health

Income
Purposes

Body

Heart
Health

Entertainment
Principle

ขยายการให บร กิาร

ขยายสาขา

เข าตลาดหล ักทร พัย 
Project

ภาษ ี

จดทะเบ ยีนการค า
Paper

สอบถามประว ตั ิ

เช ค็ส ขุภาพเบ  ืองต น

แนะนำการบร กิารให เหมาะสม

ให บร กิาร

ต ดิตามผล (ประเม นิผล)

Process

ส วนลดสมาช กิ

T V

ว ิทย ุ

Book

ใบปล วิ

Web site

โฆษณา

ส วนลดพ เิศษตามโอกาส

Promotion
Health

ควบค มุน ำหน กั

บำบ ดัเฉพาะโรค

ต ดิตามผล

บร กิาร (Service)

สถานนท  ี อ ปุกรณ 
ออกกำล งักาย

Product

ว ัยร  ุน

ว ยัทำงาน
ผ  ูร กัส ขุภาพ

ผ  ูป วยท ี ต องการการบำบ ัด

Population
Target

ท ี ด ิน 10 ล าน

ตกแต  ง 18.3 ล าน
สถานท ี 

10.538
อ ุปกรณ ค าบำร ุงร ักษา

บร ิหาร 10 คน  1.2 ล านต อป ี

บร ิหาร 20 คน  1.44 ล านต อป ี
บ ุคลากร

120,000 บาท/ ป ี

สาธารณ ูปโภค
35,000 บาท

โฆษณา

41.633 ล าน

Payment
Budget

แหล งเง ินท ุน

การตลาด
Problem

FitNess    

แผนท  ีความค ดิ : การก อร างสร างธ ุรก จิ
การอบรมโครงการ KKU-BI คณะเภส ัชศาสตร  มข.  27 ส ิงหาคม 2547

เอกสารฉบ บัน  ี Download
ได จาก www.prachasan.com

กล ุ มธ ุรก ิจ : Fitness
(Business Mapping)

http://www.prachasan.com


ความงาม

Fitness

ท ี พ กั
เพ  ือส ขุภาพ

อาหาร

ท องเท ี ยว

แฟรนไชส 

Principle

สระว ายน ำ

สนาม Tennis

Bowling

Ice Skate

Table tennis

Sport

อาหาร

เคร  ืองด ื ม

เคร ื องสำอาง

ร านเสร ิมสวย

เสร ิมความงาม

Deluxe

Camping
ท ี พ ัก

N

NE

W

E

S

ตามภ มู ภิาค

Package tour

karaoke

โรงหน ัง

Pub (เพ ื อส ุขภาพ)

Cyber cafe

Entertain

Product

ไทย

ต างชาต ิ
น ักท องเท ี ยว

ครอบคร ัว
ขาจร

ส ัมมนา CAMP
ท ั วไป

Population

นอกสถานท  ี

เข าร บับร ิการ

ใช บร กิารบ อย

เทศกาล
ล ูกค า

บร ษิ ัท
ว นัพ เิศษ

ส มัมนาค ณุ ท ีว ี Radio

We b  site

ออก Boot
Newspaper

ท องเท ี ยว

Magazine
Book

Poster

Brochure
บร ิษ ัทท ัวร 

ประชาส ัมพ ันธ 

Process

Package Tour

บร กิารพ เิศษ

นอกสถานท  ี

ในสถานท  ี
SPA

รายบ ุคคล

ครอบคร ัว
ประเภท

3 เด อืน

6 เด อืน
รายเด อืน

รายป ี

ตลอดช ีพ

ระยะเวลา

Member

ล ูกค าท ั วไป
Sport

Payment

ท  ีด ิน

แรงงาน

ว ัสด ุ

ก อสร าง

ภายใน

ภายนอก

เฟอร น เิจอร 

ตกแต ง

พน กังาน

สาธารณ ปูโภค

ยานพาหนะ

Budget

การร วมงานก บัธ รุก จิอ ื น

เง ินท ุน

พน กังาน

ความพอใจของล ูกค า

สถานท ี 

Problem

เส  ือผ า

StudioOTOP

อ  ืนๆ
ของท ี ระล ึก

Minimart

Product

Resort 
& Spa

แผนท  ีความค ิด : การก อร างสร างธ รุก จิ
การอบรมโครงการ KKU-BI คณะเภส ชัศาสตร  มข.  27 ส ิงหาคม 2547

เอกสารฉบ ับน ี  Download
ได จาก www.prachasan.com

กล ุ มธ ุรก ิจ : Resort and Spa
 (Business Mapping)

http://www.prachasan.com


ตรงตาม สเปก

ศ กึษาน สิ ยัของแต ละฝ าย

ได เป น็แฟนก นั

Principle

อาย  ุ20 ป  ีข  ึน

ชาย

หญ ิง

เกย 

กระเทย

เลส

ทอม

ด  ี

คนโสด

Population

World Wide

Find Your Soulmate
Purposes

Brochure
แต งต วั

Take care ค  ู

การวางต วั

ค  ูม อื
Paper

Internet

Brochure

Advertise

Promotion

ค าสม คัร 5,000 บาท

ค าใช จ ายในการ date

Cinderrella course
Internet

PR

เอกสาร

การดำเน นิการ

สถานท  ี

ต นท นุ

Payment

International
สถานท  ีท  ีน ิยม

การแต งกาย

พฤต กิรรม

สำรวจ

ร ับสม ัคร

ค ดัเล อืก

แปลงโฉม

Date

ประเม นิผลหาข อผ ดิพลาด

ค ู ทดลอง

โชว 

ให ส มัภาษณ 

ออก TV

Presenter

ค  ูประสบความสำเร จ็

Project

List date

Date course

สถานท  ี date

กลย ทุธ พ ิช ติใจ

Wedding plan

Cinderrella course

Product

ดำเน นิงาน

วางแผน

จ ดัหมวดหม  ู

Analyze

ร บัสม คัร

ทำเว บ็ไซต  ประชาส มัพ นัธ 

Process

ท นุ

ค  ูไม ถ กูใจ 100%

ค  ูซ อน การจ บั
ปลาสองม อื

Problem

Finding Your 
Soulmate

แผนท  ีความค ดิ : การก อร างสร างธ รุก จิ
การอบรมโครงการ KKU-BI คณะเภส ชัศาสตร  มข.  27 ส งิหาคม 2547

เอกสารฉบ บัน  ี Download
ได จาก www.prachasan.com

กล ุ มธ ุรก ิจ : Finding Your Soulmate
 (Business Mapping)

http://www.prachasan.com
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