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ไขเคล็ดลับความส าเร็จของ CORO Field
“ผมกบันอ้งชายนิยามตวัเองว่าเป็นศิลปินเกษตร ผมอยากท าธุรกิจทีจ่ะช่วยใหชี้วิตของใครบางคนดีข้ึน ไม่มากก็นอ้ย” เป็น
ค ำพดูสัน้ๆท่ีทรงพลงัมำก…แค่นีก็้ท ำให้ผมสนใจวิธีคิดของผู้ชำยที่ช่ือว่ำ คณุพอท มติรดนยั สถำวรมณี แล้ว คณุ พอท เป็น
นกัธุรกิจหนุ่มไฟแรง ท่ีสร้ำงช่ือจำกกำรสร้ำงฟำร์มเกษตรสไตล์ญ่ีปุ่ น CORO Field ท่ีสวนผึง้ จงัหวดัรำชบรีุ จำกกำร
ต่อยอดธุรกิจครอบครัวท่ีผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ยอนิทรีย์
“ข้อดีของการไดส้มัผสัชีวิตของพีน่อ้งเกษตร คือท าใหเ้ห็นสจัธรรมของชีวิต ท าใหเ้ข้าใจความรู้สึกของกลุ่มคนทีถู่กเรียกว่า
เป็นกระดูกสนัหลงัของชาติ ซ่ึงชีวิตของใครบางคนทีผ่มอยากท าใหดี้ข้ึน ก็คือพีน่อ้งเกษตรกร”
ผมนดัเจอกบัคณุพอท ท่ีร้ำนขนมหวำนแห่งใหม่
“ผมใหนิ้ยามร้าน CORO Field Dessert นีว่้า เป็น Fresh Farm Dessert for 

CORO Field Farm”
แปลง่ำยๆ คือ ร้ำนขนมหวำนท่ีมีวตัถดุิบคณุภำพดีและสด สง่ตรงมำจำกฟำร์มมำเสร์ิฟควำมอร่อยถึงใจกลำงกรุงเทพฯ ท่ีน่ี
เมนหูลกัๆ ท ำมำจำก 2 อย่ำง อย่ำงแรกคือเป็น โทมเิมลอ่น และอีกชนิดคือ มนัมว่งมรุำซำกิ ทัง้เมลอ่นและมนัมว่งท่ีปลกู
เอง ดแูลเอง และบำงสว่นก็ซือ้จำกสวนเกษตรกรในสวนผึง้ ก่อนท่ีจะถกูรังสรรค์ให้เป็นเมนขูนมหวำน ไอศกรีม และ
เคร่ืองด่ืม ที่เป็นเอกลกัษณ์ในรำคำที่สำมำรถจบัต้องได้



เมลอนคตัสโึอะ : เมลอนหวำนฉ ่ำ เสิร์ฟพร้อมปลำแห้งคตัสโึอะ และซอสบลัซำมิกรีดิ๊วส์



“สิ่งส ำคัญส ำหรับกำรท ำธุรกิจร้ำนอำหำร คือ
คุณต้องเข้ำใจ 3 ขำ นั่นคือ กำรเงิน, กำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำร”
แต่ก่อนที่จะคุยถึงหลักคิด ผมอดสงสัยไม่ได้ว่า ท าไมคุณพอท ถึงเลือกวัตถุดิบมาแค่ 2 ชนิด ทั้งๆ 
ที่ ฟาร์มของเค้าก็ปลูกผลไม้หลายชนิดที่น่าจะเอามาท าขนมได้เหมือนกัน
“อะไรที่เข้ำใจยำก มันเข้ำใจยำกจริงๆ หน้ำที่ของเรำ คือต้องท ำให้ลูกค้ำเข้ำใจเรำจริงๆ”
คุณพอท อธิบายเพิ่มเติมว่า เขาต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านขนม ถ้าลูกค้าเดินผ่านร้าน 
ภายใน 5-10 วินาที ลูกค้าต้องเข้าใจทันทีว่าก าลังขายอะไร หรือน าเสนอคุณค่าอะไรให้
“เดี๋ยวนี้สิ่งรบกวนมันเยอะ หมายความว่าคนท าธุรกิจเยอะ ถ้าธุรกิจเราไม่ชัด ก็จะไม่เป็นที่จดจ าใน
สายตาลูกค้า ส าหรับผม… ถ้าลูกค้าอยากกินเมล่อน หรือมันม่วง ต้องนึกถึงร้านของผม”



มันม่วงปังลาวา coro field : ขนมปังเนื้อนุ่มหอมกลิ่นมันม่วง สอดไส้มันม่วงลาวาหวาน นุ่มละมุนลิ้น



มาลุยหลักคิด 3 ขากันทีละข้อกัน
1) กำรเงิน
“สิ่งที่ส าคัญคือ ไม่ว่าจะท าร้านอาหารหรือขนมหวาน ต้องท า Feasibility* หมายถึง ต้องประเมินให้ได้ว่า ถ้าเกิด
เหตุการณ์ที่แย่ที่สุด เราจะยังอยู่รอดไหม”
ข้อนี้ผมเห็นด้วยมากครับ เพราะชีวิตจริงท าร้านอาหารกว่าจะติดตลาด หลายร้านต้องใช้เวลาเป็นปี นั่นหมายความ
ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจริงอาจจะไม่เหมือนที่เราฝันไว้ ซ้ าร้าย เราอาจจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ภัยพิบัติ ความไม่สงบ 
หรือแม้กระทั่งเราอาจจะเลือกท าเลที่ตั้งผิด ลูกค้าอาจจะไม่เข้าร้านของเรา
ค าถามคือ เราจะยังอยู่รอดได้หรือไม่ มีแผนรองรับอย่างไร
“และที่ส าคัญ เราต้องประเมินด้วยว่า ขนาดของตลาดนั้นที่เราสนใจนั้น ใหญ่พอกับความต้องการของเราหรือป่าว”
หลายครั้งเราท าแทบตาย เราพัฒนาตัวเองสุดๆ แต่ถ้าตลาดเล็ก ความต้องการอาหารประเภทนี้ไม่มากพอ ก็จะไม่คุ้มค่า
กับเวลาที่ทุ่มเทให้
* Feasibility คือการประเมินความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ อธิบายง่ายๆ ว่า หากประเมินงบ
การลงทุน รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งความเสี่ยงด้านต่างๆ แล้ว ธุรกิจจะสามารถคืนทุนและท าก าไรได้ภายในก่ีปี 
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินนี้จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่า เราควรลงทุนในธุรกิจนี้หรือเปล่า เพราะบางครั้งการ
ลงทุนอาจไม่คุ้มค่า เพราะต้องใช้ระยะเวลาคืนทุนนานเกินไป หรือมีความเสี่ยงมากเกินไป



2.กำรตลำด
“ทุกสิ่งที่ผมพูด ทุกสิ่งที่ผมให้นิยาม ผมท ามันจริงๆ” สิ่งที่คุณพอท อยากจะช่วยพ่ีน้องเกษตรกร ให้มีชีวิตที่ดีขึน้ เขาก็ท าอย่างนัน้จรงิๆ
โดยให้มองว่าร้านขนมของเขา จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายสินค้าของเกษตรกร ไม่ต้องผ่านตัวกลางท าใหเ้กษตรกรไดร้ายรับไป
เต็มๆ แถมไมต่อ้งลุ้นว่าจะขายไดห้รือไม่ เพราะยิ่งร้านของเค้าขายดเีท่าไหร่ เกษตรกรก็มีโอกาสขายของไดม้ากเท่านัน้
“และสิ่งที่ส าคัญกอ่นทีจ่ะทุม่เมด็เงินทางการตลาด เราต้องรู้ก่อนว่า คนที่กินของแบบนีเ้ขาอยู่ที่ไหน”
ส าหรับ CORO Field Dessert ลูกค้าของเราคือ ครอบครัว คู่รัก และแก๊งเพื่อน ท าให้เค้ามองว่าเซน็ทรัลเวิลด์ เป็นสถานที่ทีใ่ช่ เพราะเป็น
สถานที่รวมตวักนัของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ถ้าเรารู้ว่ากลุ่มลูกคา้ของเราอยู่ตรงไหน เราก็แค่หาเครื่องมอืการตลาดทีจ่ะท าให้เราไปอยู่ตรงนัน้ เพื่อให้ลูกค้าได้มาทดลองทานขนมที่ร้านของ
เรา
3.บริหำรจัดกำร
“การท าธุรกจิ ต้องอย่าลืมค านึงถงึจุดคุม้ทนุหรือ Break even ต่อวันด้วย” คุณพอทเสริมว่า เราควรค านวณตน้ทนุใหร้อบดา้น ต้องคิดให้
หมด ทั้งค่าเช่า ค่าวัตถุดิบ ค่าการตลาด ค่าพนักงาน ฯลฯ
แล้วลองค านวณต่อวันว่าเราตอ้งท ายอดขายให้ไดเ้ท่าไหร่ถงึจะถงึจุดคุม้ทนุ ให้เร็วที่สุดในแตล่ะวัน
ตัวแปรที่ส าคญัทีสุ่ดทีห่ลายคนท าไมไ่ดด้ี และมักจะเป็นจุดตายของธุรกจิร้านอาหารและขนมหวานคอื “ต้นทุน”
ต้นทุนไหนทีล่ดได้ ก็ต้องลด ถ้าลดไม่ไดก้็ตอ้งเพ่ิมประสิทธภิาพ นี่คือหลักคิด
การที่คุณพอท เลือกเอาวัตถุดิบเพียงแคส่องชนิด คือ เมล่อน และมันม่วง นอกจากจะมีข้อดดีา้นการตลาดแล้ว บริหารจัดการวตัถดุบิก็
ง่าย และยังมีข้อดีดา้นการบริหารจัดการตน้ทนุดว้ยครับ
“งานหลังบ้านจะง่ายขึ้นเยอะ ทั้งการขนส่ง หรือการที่ได้ Economy of scale ต้นทุนโดยรวมกย็ิ่งถกูลง ผมควบคุมตน้ทนุทุกอย่าง แต่สิ่งหนึ่ง
ที่ยอมไม่ไดค้อื ต้นทุนวัตถดุิบ”
คุณพอทจะรับซื้อเฉพาะวัตถดุบิทีม่คีุณภาพเท่านัน้ แม้ว่าจะต้องจ่ายแพงก็ตาม
“เหตุผลคือ ทุกวันนี้ลูกค้าฉลาด ถ้าพบว่าวัตถุดบิไมด่กีจ็ะมาแคค่รั้งเดยีว ต่อให้เรามีการตลาดดแีคไ่หน บริหารจัดการดเีพียงใด แต่ถ้าสินคา้ไม่
ดีลูกค้าเค้ากม็าทานแคค่รั้งเดยีว ไม่คุ้ม”


