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บทสรุปผูบริหาร 

แนวความคิดในการกอต้ังสถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training เพ่ือตองการใหบุคคลากรใน

องคกรและเยาวชนทั่วไป ไดรับ ความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และเพ่ือยกระดับองคกรใหสามารถ

แขงขันในระดับที่สูงขึ้นได อีกทั้งเพ่ือเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานทางดานการใชคอมพิวเตอร ใหกับเยาวชนในปจจุบัน 

 ลักษณะการใหบริการเปนการใหบริการแบบเปนคอรสฝกอบรม ซึ่งจะมีหัวขอฝกอบรมใหเลือก ราคา

คาบริการจะมีสามระดับ คือ 20,000  3,490  และ 2,400  ตามรูปแบบการใหบริการสามแบบคือ In-house training , 

Public training และ Basic Computer for  Student  สถานที่ใหบริการมีทั้งอบรมภายในกิจการและอบรมนอก

สถานที่ โดยผูเช่ียวชาญเฉพาะในหัวขอน้ันๆ  

สภาพทั่วไปของตลาดยังมีชองวาง เห็นไดจากจากตัวเลขป 2551 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชุมพร  

มีการวางแผนรองรับจํานวนผูฝกอบรม จํานวน 4,048 คน  แตมีจํานวนแรงงานที่เขารับการฝกอบรมทั้งสิ้นถึง 

8,126  คน  ซึ่งถือวามีปริมาณที่สูงกวาแผนที่วางไวมาก   สวนการแขงขันถือวาไมรุนแรง เพราะเปนผูประกอบการ

เอกชนรายแรกของจังหวัดชุมพรที่เขามาดําเนินกิจการ มีคูแขงเพียงรายเดียวคือ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด

ชุมพร ซึ่งเปนหนวยงานที่ไมแสวงหากําไร  

  ลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมายในระยะเริ่มตน คือ  สถานประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

กลุมคนทํางานที่เก่ียวเน่ืองกับโรงงานอุตสาหกรรมและกลุมนักเรียนนักศึกษา 

มีกลยุทธทางการตลาดโดยใหบริการฝกอบรมดวยสื่อการสอนที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีประสบการณ

มีความเช่ียวชาญในหัวขอที่ฝกอบรม และมีการ สงเสริมการขายดวยการทําการตลาดแบบ Direct Sale กับ

กลุมเปาหมาย มีการโฆษณา ประชาสัมพันธดวยการสงจดหมายรายละเอียดการใหบริการไปยังโรงงาน

อุตสาหกรรมโดยตรง  

สรุปผลทางการเงินคาดวาปแรกจะมีรายได 1,245,240 บาท และมีกําไร (ขาดทุน)ของกิจการเทากับ 

(322,100) บาท เมื่อคํานวณคา NPV จะเทากับ 771,642 และมีคา IRR เทากับ 13.35%  มีระยะเวลาคืนทุนจะอยูที่ 4 

ป 7 เดือน หลังจากปที่ 5 จะมีการขยายกลุมลูกคาไปยังภาคธุรกิจ   
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กติติกรรมประกาศ 

 

 แผนธุรกิจเร่ือง  “สถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training” สําเร็จลุลวงไปได

ดวยดีดวยความชวยเหลือของ อาจารยณฐวัฒน ปลันธนานนท อาจารยท่ีปรึกษาแผนธุรกิจของ

ขาพเจา ท่ีไดใหคําแนะนํา และช้ีแนะแนวทางตลอดการการทําแผนธุรกิจ รวมท้ังชวยแกไข

ขอบกพรองตางๆ จนแผนธุรกิจเสร็จสมบูรณ ผูจัดทําจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 พรอมท้ังขอขอบพระคุณคณาจารย ทานประธานกรรมการ และกรรมการแผนธุรกิจทุก

ทานท่ีใหคําแนะนํา ตลอดจนอาจารยโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพร เจาหนาท่ีหนวยงานราชการ 

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชุมพร  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ท่ีกรุณาใหขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการจัดทําแผนธุรกิจ รวมถึงไดใหการสนับสนุนการจัดทําแผนธุรกิจในคร้ังนี้ให

สามารถสําเร็จลุลวงไปไดอยางราบร่ืนเปนอยางดี  

 สุดทายนี้ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ท่ีใหคําปรึกษาเพื่อชวยในการจัดทําแผนธุรกิจ 

ขอบคุณเพื่อนๆทุกคน  ท่ีใหความรวมมือ จนทําใหแผนธุรกิจนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ซ่ึงแผน

ธุรกิจฉบับนี้ผูจัดทําขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทาน  รวมไปถึงผูมีพระคุณท่ีมิไดเอยนาม  หากแผน

ธุรกิจเลมนี้มีความผิดพลาดหรือบกพรองประการใด  ตองขออภัยไว  ณ  ท่ีนี้ดวย   
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บทที ่1 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

กกกกกกกก แนวความคิดในการกอตั้งสถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training เพื่อ

ตองการใหบุคคลากรในองคกรและเยาวชนท่ัวไป ไดรับความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

และเพื่อยกระดับองคกรใหสามารถแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึนได อีกท้ังเพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐาน

ทางดานการใชคอมพิวเตอร ใหกับเยาวชนในปจจุบัน 

กกกกกกกก ลักษณะการใหบริการเปนการใหบริการแบบเปนคอรสฝกอบรม ซ่ึงจะมีหัวขอ

ฝกอบรมใหเลือก ราคาคาบริการจะมีสามระดับ คือ 20 ,000  3,490  และ 2 ,400  ตามรูปแบบการ

ใหบริการสามแบบคือ In-house training , Public training และ Basic Computer for  Student  

สถานท่ีใหบริการมีท้ังอบรมภายในกิจการและอบรมนอกสถานท่ี โดยผูเช่ียวชาญเฉพาะในหัวขอ

นั้นๆ  

กกกกกกกก สภาพท่ัวไปของตลาดยังมีชองวาง เห็นไดจากจากตัวเลขป 2551 ศูนยพัฒนาฝมือ

แรงงานจังหวัดชุมพร  มีการวางแผนรองรับจํานวนผูฝกอบรม จํานวน 4,048 คน  แตมีจํานวน

แรงงานท่ีเขารับการฝกอบรมท้ังส้ินถึง  8,126  คน  ซ่ึงถือวามีปริมาณท่ีสูงกวาแผนท่ีวางไวมาก   

สวนการแขงขันถือวาไมรุนแรง เพราะเปนผูประกอบการเอกชนรายแรกของจังหวัดชุมพรท่ีเขามา

ดําเนินกิจการ มีคูแขงเพียงรายเดียวคือ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชุมพร  ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีไม

แสวงหากําไร  

กกกกกกกกลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมายในระยะเร่ิมตน คือ สถานประกอบการประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรม กลุมคนทํางานท่ีเกี่ยวเนื่องกับโรงงานอุตสาหกรรมและกลุมนักเรียนนักศึกษา 

กกกกกกกกมีกลยุทธทางการตลาดโดยใหบริการฝกอบรมดวยส่ือการสอนท่ีทันสมัยและบุคลากรท่ี

มีประสบการณมีความเช่ียวชาญในหัวขอท่ีฝกอบรม และมีการสงเสริมการขายดวยการทําการตลาด

แบบ Direct Sale กับกลุมเปาหมาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธดวยการสงจดหมายรายละเอียดการ

ใหบริการไปยังโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง  

กกกกกกกก สรุปผลทางการเงินคาดวาปแรกจะมีรายได 1 ,245,240 บาท และมีกําไร(ขาดทุน)ของ

กิจการเทากับ (322,100) บาท เม่ือคํานวณคา  NPV จะเทากับ 771,642 และมีคา IRR เทากับ 13.35%  

มีระยะเวลาคืนทุนจะอยูท่ี 4 ป 7 เดือน หลังจากปท่ี 5 จะมีการขยายกลุมลูกคาไปยังภาคธุรกิจ    
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บทที ่2 

วตัถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกจิ 

 

เปนการนําเสนอแผนนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  

กกกกกกกก1.   ใชเปนเอกสารประกอบการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ  

Cool Training  ตอกระทรวงศึกษาธิการ โดยเสนอรายละเอียดเร่ือง  หลักสูตร อาคารสถานท่ี และ

บุคคลากร เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน  พ.ศ.  2550 

กกกกกกกก2.   เพื่อขอรับการสนับสนุนจากผูรวมลงทุนเปนสัดสวนจํานวน 50% ของเงินลงทุน

ท้ังหมด 1.5 ลานบาท 
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บทที ่3 

 ความเป็นมาของธุรกจิ 

 

3.1   ประวตัิความเป็นมา หรือแนวคดิในการจัดตั้งธุรกจิ 

กกกกกกกกนายศักดิ์ชัย  นาคากุล อาย ุ55 ป จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร( NIDA) ผานการฝกอบ

อบรม Advance Industry Consultancy Course โดยมีวิทยาคือคุณ แจ็ค เวลล จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา  มีประสบการณการทํางานในแวดวงการศึกษา โดยเคยดํารงตําแหนงอาจารยประจํา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประสบการณการสอนและทํางานทางดานการ

บริหารจัดการอุตสาหกรรม อยูกวา 20 ป อีกท้ังเคยเปนวิทยากรบรรยายพิเศษและเปนท่ีปรึกษา

ใหกับองคกรช้ันนําหลายองคกร เชน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) บริษัท โอสถสภา จํากัด  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรม

น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เคยดํารงตําแหนงประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เปนตน 

สวนตัวมีความรูจักกับผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชุมพรหลายราย  และจากการท่ี

มีใจรักในการเปนอาจารยและวิทยากรบรรยาย จึงตองการท่ีจะถายทอดความรูและประสบการณ 

ประกอบกับความตองการมีธุรกิจเปนของตัวเอง  จึงไดรวมมือกับเพื่อน นายกนิตย ไตรพจน  ซ่ึงเคย

ดํารงตําแหนงอาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร   มี

ประสบการณการในการสอนและทํางานดาน  IT อยูกวา 19 ป เคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย

วิเคราะหระบบงานสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

(NECTEC) นอกจากนั้นยังเคยเปนนักพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจใหกับองคกรเอกชน 

หลายแหง มารวมลงทุนเปดสถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ  ซ่ึงจะเปนสถาบันฝกอบรมและ

พัฒนาทักษะ ใหกับกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ทําเลท่ีตั้งของกิจการคือ ใจกลางอําเภอ

เมือง จังหวัดชุมพร โดยเชาอาคารพาณิชย 3 ช้ัน 1 คูหา และ ปรับปรุงตกแตงใหเหมาะสม โดยใช

เงินลงทุนรวม 1.5 ลานบาท สัดสวนการลงทุน นายศักดิ์ชัย 50 % นายกนิตย 50% ภายใตช่ือกิจการ 

สถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training ในฐานะท่ีขาพเจาและหุนสวนอาจารยและเปน 
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ผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณทางดานการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและทางดาน คอมพิวเตอร

ธุรกิจ มีความคิดเห็นวากิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเองเอง ก็ควรมีการฝกอบรมพนักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเพื่อยกระดับองคกรใหสามารถแขงขัน ในระดับท่ีสูงข้ึนได  

ดังนั้น จึงเล็งเห็นถึงโอกาสและความสําคัญท่ีตองการใหเยาวชนรุนใหม รวมถึงบุคคลากรในองคกร

เองควรมีความรูทักษะทางดานการใชคอมพิวเตอร และทักษะในการทํางาน  เพื่อนําไปใชในองคกร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ   อีกท้ังยังมองเห็นถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจในจังหวัดชุมพร เพราะ

เนื่องจากคูแขงเพียงรายเดียวคือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชุมพร 

    

3.2   ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ตารางท่ี 1 ข้ันตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

14 สิงหาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 

ลําดับ รายการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ 

1. สํารวจสถานที่ประกอบกิจการ 2 สัปดาห 31 สิงหาคม 2552 

2. ขอใบอนุญาตตอเติมอาคารจาก

ทางราชการ 
3 สัปดาห 21 กันยายน 2552 

3. ทําการตอเติมอาคาร 4-5 สัปดาห 31 ตุลาคม 2552 

4. ตกแตงภายในอาคาร 3 สัปดาห 21 พฤศจิกายน 2552 

5. ตรวจสอบและแกไขความ

เรียบรอยภายใน สถาบัน

ฝกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool 

Training 

1 สัปดาห 1 ธันวาคม 2552 

6. ยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง

สถาบันจากสํานักงาน เขตพ้ืนที่

การศึกษา 

1 เดือน 31 ธันวาคม 2552 

7. เปดดําเนินกิจการ - 3 มกราคม 2553 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน 15 วัน 
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บทที ่4 

การบริการ 

 

กกกกกกกกสถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training  เลขท่ี 200 ถนนพิศิษฐพยาบาล ตําบล    

ทาตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร เปด ฝกอบรมและพัฒนาทักษะความรูใหองคกร พนักงาน และ

นักเรียนนักศึกษา โดยอาจารยผูมีประสบการณ กวา 20 ป  แบงระดับการฝกอบรมเปน 3 หลักสูตร 

ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 ตารางหลักสูตรหลักการฝกอบรม 

ลําดับที่ ช่ือหลักสูตรหลัก คําอธิบายหลักสูตร 

1. 

 

In-house Training 

 

สําหรับสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม    ที่ตองการ

จัดฝกอบรมใหพนักงานทั้งองคกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางาน ต้ังแตระดับพนักงาน ไปถึง ระดับผูจัดการ เปนตน 

2. Public Training 

สําหรับพัฒนาทักษะการทํางานของพนักงานในสถาน

ประกอบการประเภทอุตสาหกรรม เปนรายบุคคล  

- Training เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาทํางาน 

- Training เพ่ือพัฒนาความสามารถหลังเขาทํางานไปแลว 

3. Basic Computer for  Student 
สําหรับนักเรียนที่ตองการเพ่ิมทักษะการเรียนรูวิชา

คอมพิวเตอร เพิ่มเติมจากในหองเรียน 

 

รายละเอียดหลักสูตร 

1. หลกัสูตร In-house Training 

1.1   หลกัการและเหตุผล 

กกกกกกกก ใหคําปรึกษาและฝกอบรม พนักงานท้ังองคกร สําหรับสถานประกอบการ ประเภท

อุตสาหกรรม เพื่อนําไปสูการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน ขององคกร

ในระดับทองถ่ินจนไปถึงระดับป ระเทศ  เม่ือส้ินสุดการฝกอบรมจะมีการมอบประกาศนียบัตร

รับรอง 

1.2   จํานวนผู้เข้าฝึกอบรม  100 คน/รอบ (ถาเกิน 100 คน คิดคาใชจายตามสัดสวนจริงท่ีเกิดข้ึน) 
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1.3   ตารางแสดงหลกัสูตรการฝึกอบรม 

ตารางท่ี 3 ตารางหลักสูตรการฝกอบรม In-house Training หมวดการเพิ่มผลผลิต 

ลําดับที่ หมวดการฝกอบรม รายละเอียดการฝกอบรม ระยะเวลา 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดการเพ่ิมผลผลิต 

 

Project Management 

 

 

Cost Reduction 

 

พ้ืนฐานระบบการผลิตลีน  

 

 

Design of Experiment(DOE) 

 

 

7QC 

 

 

 

การลดความสูญเสีย  

 

 

 

การทํา 5ส 

 

 

ฝกอบรมการบริหารโครงการในโรงงาน

อุตสาหกรรม 

 

ฝกอบรมเทคนิคการลดตนทุนการผลิต 

 

ฝกอบรมพ้ืนฐานระบบการผลิตลีน ระดับ

หัวหนางานและวิศวกร 

 

การออกแบบการทดลองเพ่ือการปรับปรุง

คุณภาพในโรงงาน 

 

ฝกอบรมพนักงานใหสามารถมองเห็น

ปญหา การวิเคราะหปญหา รวมถึง

สามารถหาแนวทางในการแกปญหา  โดย

นํา 7QC มาใช 

 

ฝกอบรมพนักงานและปลูกจิตสํานึก

เพ่ือใหเกิดการลดความสูญเสีย 7 ประการ 

ในกระบวนการผลิตของโรงงาน 

 

ฝกอบรมพนักงานใหรูจักหลักการของ  5

ส เพื่อนําเอาความรูที่ได ไปประยุกตใช

โรงงาน 

 

 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 

 

2 วัน 

 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 

 

 

 

 

1 วัน 

 

 

 

1 วัน 
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ตารางท่ี 4 ตารางหลักสูตรการฝกอบรม In-house Training หมวดการบริหารคุณภาพ 

ลําดับที่ หมวดการฝกอบรม รายละเอียดการฝกอบรม ระยะเวลา 

2 หมวดการบริหารคุณภาพ 

 

QS-9000 Overview 

 

 

 

ISO 9001:2008 

 

 

 

ISO14001:2004 

 

 

 

ISO 22000:2005 

 

 

 

GMP & HACCP 

 

 

 

Quality  Management  in   

Manufacturing 

 

 

 

ฝกอบรมพนักงานและใหความรูทั่วไป

เก่ียวกับระบบคุณภาพ QS-9000 

ภายในโรงงาน 

 

ฝกอบรมพนักงานและใหความรู    เพ่ือ

เตรียมความพรอมในการขอ  รับรอง

มาตรฐาน ISO 9001:2008 

 

ฝกอบรมพนักงานและใหความรู    เพ่ือ

เตรียมความพรอมในการขอ  รับรอง

มาตรฐาน ISO14001:2004      

 

ฝกอบรมพนักงานและใหความรู    เพ่ือ

เตรียมความพรอมในการขอ  รับรอง

มาตรฐาน ISO 22000:2005 

 

ฝกอบรมพนักงานและใหความรู    เพ่ือ

เตรียมความพรอมในการขอ  รับรอง

มาตรฐาน GMP & HACCP 

 

ฝกอบรมพนักงานและใหความรู      ใน

การบริหารคุณภาพในการผลิตของ

โรงงาน 

 

 

1 วัน 

 

 

 

2 วัน 

 

 

 

2 วัน 

 

 

 

2 วัน 

 

 

 

2 วัน 

 

 

 

1 วัน 
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ตารางท่ี 5 ตารางหลักสูตรการฝกอบรม In-house Training หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ลําดับที่ หมวดการฝกอบรม รายละเอียดการฝกอบรม ระยะเวลา 

3 หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

การปรับปรุงวิธีการทํางาน 

 

 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

การสรางสัมพันธภาพในงาน 

 

 

 

 

ทักษะการเปนหัวหนางาน 

 

 

 

มาตรฐานแรงงานไทย (SA 8000) 

 

 

 

 

ฝกอบรมพนักงานและใหความรู เพ่ือให

เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของ

การปรับปรุงวิธีการทํางานและนําไปใช

ได 

 

ฝกอบรมพนักงานและใหความรู      

เพ่ือที่จะใหพนักงานรูจักการประเมินผล

การปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือที่จะ

นําไปสูการปรับปรุงการทํางาน 

 

ฝกอบรมพนักงานและใหความรู  เพ่ือให

สามารถเขาใจความแตกตางของแตละ

บุคคล รากฐานของสัมพันธภาพที่ดีและ

วิธีการจัดการกับปญหาที่ถูกตอง 

 

ฝกอบรมและใหความรูพนักงานระดับ

หัวหนางาน เพ่ือเตรียมความพรอมใน

การทํางานในระดับที่สูงขึ้น 

 

ฝกอบรมและใหความรูพนักงานเก่ียวกับ

มาตรฐานแรงงานไทยในปจจุบันและ

สามารถนําไปปรับปรุงมาตรฐานแรงของ

องคกรได 

 

 

1 วัน 

 

 

 

 

1 วัน 

 

 

 

 

1 วัน 

 

 

 

 

1 วัน 

 

 

 

1 วัน 
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ตารางท่ี 6 ตารางหลักสูตรการฝกอบรม        In-house     Training        หมวดการจัดการส่ิงแวดลอม 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ลําดับที่ หมวดการฝกอบรม รายละเอียดการฝกอบรม ระยะเวลา 

4 หมวดการจัดการสิ่งแวดลอม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

Environmental  Management     

System  

 

 

Implementation of Occupational   

Health and Safety management 

System (OHSAS 18001) 

 

มอก. 18001:2542 

 

 

 

 

การกําจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือ  

ความปลอดภัย 

 

 

 

กฎหมายสิ่งแวดลอมและ

กฎหมายความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

ฝกอบรมพนักงานและใหความรู      

เก่ียวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

ภายใน-นอกโรงงาน 

 

ฝกอบรมพนักงานและใหความรู      

เก่ียวกับการจัดทําระบบการจัดการอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย 

 

ฝกอบรมพนักงานและใหความรู      

เก่ียวกับการตรวจประเมินภายในระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย เพ่ือรักษามาตรฐาน 

 

ฝกอบรมพนักงานและใหความรูเก่ียวกับ

การกําจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือสรางความ

ความปลอดภัยในการทํางาน 

 

 

ฝกอบรมพนักงานและใหความรูเก่ียวกับ

การกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมาย

ความปลอดภัย เพ่ือที่จะปฏิบัติงานใหอยู

ในกรอบของกฎหมาย 

 

 

 

 

1 วัน 

 

 

 

2 วัน 

 

 

 

2 วัน 

 

 

 

 

1 วัน 

 

 

 

 

1 วัน 

 

 

 

 

 



10 

 

 

2. หลกัสูตร Public Training 

2.1   หลกัการและเหตุผล 

กกกกกกกก สําหรับพัฒนาทักษะการทํางานของพนักงานในสถานประกอบการประเภท

อุตสาหกรรม เปนรายบุคคล โดยจัดการฝกอบรมท่ี สถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool 

Training เม่ือส้ินสุดการฝกอบรมจะมีการมอบประกาศนียบัตรรับรองให   เราแบงการฝกอบรมดังนี้ 

 2.1.1   Training เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาทํางาน 

 2.1.2   Training เพื่อพัฒนาความสามารถหลังเขาทํางานไปแลว 

2.2   คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม 

 2.2.1   เปนพนักงานประจําในองคกรนั้นๆ ตั้งแตระดับ Staff  ถึง ระดับ Manager 

 2.2.2   มีความพรอมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

 2.2.3    มีความรูความสามารถในระดับพื้นฐานของตําแหนงงานท่ีทําอยู 

2.3   จํานวนผู้เข้าฝึกอบรม  10 ทาน/คอรสฝกอบรม 

2.4   ตารางแสดงหลกัสูตรการฝึกอบรม 

ตารางท่ี 7 ตารางแสดงหลักสูตรการฝกอบรม Public  Training  หมวด Advance Computer for Staff  

 to Managing director   

ลําดับที่ หมวดการฝกอบรม รายละเอียดการฝกอบรม ระยะเวลา 

1. หมวด Advance Computer  for 

Staff   to   Managing   director 

 

Advanced AutoCAD 2009 (3D) 

 

 

Web Master 

 

 

SPSS 

 

 

Amanda Stock Manager 

 

 

 

 

ฝกอบรมและเรียนรูโปรแกรมการเขียน

แบบขั้นสูง 

 

ฝกอบรมและเรียนรูการบริหารจัดการ

เว็บไซตขององคกร 

 

ฝกอบรมและเรียนรูการใชโปรแกรม

วิเคราะหเชิงสถิติดวย  

 

ฝกอบรมและเรียนรูการบริหารจัดการ 

สตอกสินคาในโรงงาน 

 

 

 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 
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ลําดับที่ หมวดการฝกอบรม รายละเอียดการฝกอบรม ระยะเวลา 

 Express 

 

 

Auto Flight                                                 

 

 

ERP WinnetPro2007 

 

 

Stock Material System 

 

ฝกอบรมและเรียนรู โปรแกรม สําเร็จรูป

ทางดานบัญชีขององคกร 

 

ฝกอบรมและเรียนรูโปรแกรมจัดทําบัญชี

ขององคกร 

 

ฝกอบรม โปรแกรมวางแผนและบริหาร

การผลิต   ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ฝกอบรมและเรียนรู โปรแกรม ระบบ

บริหารวัตถุดิบคงคลัง 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 
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ตารางท่ี 8 ตารางแสดงหลักสูตรการฝกอบรม Public Training  หมวด Management  for  Supervisor   

 to Managing director 

ลําดับที่ หมวดการฝกอบรม รายละเอียดการฝกอบรม ระยะเวลา 

2 

 

 

 

 

 

หมวด Management for Supervisor  to 

Managing director 

 

ต้ังรับและรุก ปรับกลยุทธ 2010 

 

 

การบริหารความเสี่ยงสําหรับผูบริหาร  

2010 

 

Modern Supply Chain & Logistic 

Management 

 

Production Management  

 

 

People Management & Working Plan 

For Manager 

 

 

Dealing the Difference :  Managing  

People 

 

Process Control Planning 

 

 

 

Excellent Supervisory Skill 

 

 

 

ฝกอบรมและใหความรู การจัดทํากล

ยุทธในป 2010 

 

ฝกอบรมและใหความรูเก่ียวกับการ

บริหารความเสี่ยง ป 2010 

 

ฝกอบรมเก่ียวกับการจัดการซัพพลาย

เซนและโลจิสติกสสมัยใหม 

 

ฝกอบรมและใหความรูเก่ียวกับกล

ยุทธบริหารการผลิต 

 

รูเทคนิคการวางแผนคนวางแผนงาน

สําหรับหัวหนางานใหไดเปาหมายและ

ผลงาน 

 

ฝกอบรมและใหความรูเก่ียวกับหลัก

จิตวิทยาการบริหารคนที่แตกตาง 

 

ฝกอบรมและใหความรูเก่ียวกับการ

วางแผนและควบคุมการผลิตสําหรับ

หัวหนางาน 

 

ฝกอบรมและใหความรูเก่ียวกับศิลปะ

การเปนหัวหนางาน 

 

 

 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 

 

 

 

1 วัน 

 

 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 
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3. หลกัสูตร Basic Computer for Student  

3.1   หลกัการและเหตุผล 

กกกกกกกกสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีตองการเพิ่มทักษะการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร เพิ่มเติม

จากในหองเรียน ซ่ึงจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสถาบันการศึกษาภายในอําเภอ

เมืองชุมพร เม่ือส้ินสุดการฝกอบรมจะมีการมอบประกาศนียบัตรรับรองให 

3.2   คุณสมบัติของผู้เรียน 

กกกกกกกกมีความรูพื้นฐานการใชระบบปฏิบัติการ Window XP 

3.3   หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 เดือน  รับจํานวน 10 ทาน/คอรสฝกอบรม 

กกกกกกกกจบหลักสูตร Basic Computer for Student  

3.4   ตารางแสดงรายวชิาทีส่อน 

ตารางท่ี 9 ตารางแสดงโปรแกรมการฝกอบรมหลักสูตร Basic Computer for Student  

ลําดับที่ ช่ือโปรแกรม รายละเอียดโปรแกรม ระยะเวลา 

1 Internet Explorer เรียนรูเทคนิคตางเก่ียวกับการใชอินเตอรเน็ต 

ตอเน่ือง 

3 เดือน 

2 Microsoft Office เรียนรูการใชโปรแกรม Microsoft Office 

3 Adobe Photoshop  
เรียนรูเทคนิคการตกแตงภาพ ตัดตอภาพ 

รวมถึงการสรางตัวอักษร 

4 Macromedia Flash 8 เรียนรูการสรางภาพภาพเคลื่อนไหว 

5 Macromedia Dreamweaver เรียนรูการสรางเว็บไซตเปนของตัวเอง 

6 Visual Basic 6 เรียนรูการเขียนโปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 

7 Visual C++  เรียนรูการเขียนโปรแกรมขั้นสูง 

 

กกกกกกกก เม่ือส้ินสุดการฝกอบรมแลว จะมีการประเมินผลการฝกอบรม เพื่อวัดผล ผลสัมฤทธ์ิ  

โดยกอนฝกอบรมจะมีการทําแบบทด สอบ Pre-Test เพื่อวัดความรูเบ้ืองตนท่ีลูกคามี และเม่ือเสร็จ

สนการอบรม ก็จะมีการสอบ Post-Test เพื่อวัดอีกคร้ังหนึ่งวาทานไดผานเกณฑมาตรฐานท่ีสถาบัน

กําหนดไวหรือไม ถาผานทางสถาบันฯจะมีการออกประกาศนียบัตร โดยมีวิทยากรหัวขอนั้นๆลง

นาม เพื่อรับรองการฝกอบรมในคร้ังนี้ แตถาไมผานก็ไมสามารถออกประกาศนียบัตรได 
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บทที ่5 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 

 

5.1   สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 

กกกกกกกกปจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารไดสรางผลสะทอนอยาง ตอเนื่อง ในประเทศพัฒนาแลว           

e-Business e-Government ไปจนถึง e-Learning ไมใชเร่ืองใหมอีกตอไป ขณะท่ีประเทศกําลัง

พัฒนาตางเรงปรับตัวตามกระแส ในประเทศไทยนั้น ลาสุดกระทรวงไอซีทีเปดเผยขอมูลวา จํานวน

ผูใชอินเตอรเน็ตมีประมาณ 3-4 ลานราย สวนผูใชบอรดแบนดมีประมาณ 2 แสนรายแลวมีแนวโนม

เพิ่มข้ึนในอนาคต 

  มูลคาตลาดธุรกิจฝกอบรมในปจจุบันนั้น อุดม ไพรเกษตร กรรมการอํานวยการกลุม

บริษัท เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทช้ันนําในการจัดการฝกอบรม เปดเผยสถิติอยางไม

เปนทางการวา มูลคาตลาดรวมราว 8,000 ลานบาท แตไมมีรายใดเปนเจาตลาด เพราะกระจายไป

ตามความชํานาญเฉพาะทางของแตละราย เชนมหาวิทยาลัยอยางจุฬาฯ ธรรมศาสตร ท่ีมีการจัด

ฝกอบรมจํานวนมากในแตละป ก็มีรายไดประมาณ 40-50 ลานบาทเทานั้น 

 แมอนาคตจะมีผูเลนจากตางชาติเขามาเบียดแยงสวนแบง คุณอุดมยังคงม่ันใจวา  “เรา

ไมไดมองวาเราอยูในธุรกิจฝกอบรม หรือการศึกษาเพียงอยางเดียว เรามองวาเราเปนผูใหบริการ

ความรู (Knowledge Service Provider) ยอมรับวาอาจกังวลกับการแขงขันจากตางประเทศในระดับ

หนึ่ง แตสุดทายเรายังไดเปรียบเร่ืองการส่ือสารกับลูกคาคนไทยเองไดมากกวา   “ การฝกอบรมเปน

เร่ืองของการปรับเปล่ียนวิธีคิดและพฤติกรรม เพราะฉะนั้นตองใหสอดคลองกับวิธีคิดของคนท่ีเรา

จะอบรม เราเขาใจลูกคามากกวา อีกท้ังตลาดนี้ใหญมากจนไมคิดวาใครจะครองตลาดไดรายเดียว 

และยังไมมีวี่แวววาจะอ่ิมตัว ” อุดมย้ําอยางม่ันใจ (อุดม ไพรเกษตร 2552) 
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5.2   การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด 

 ปจจุบันองคกรท่ีใหการฝกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงานในจังหวัดชุมพร มีอยูเพียง

แหงเดียว คือ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานของจังหวัดชุมพร ซ่ึงถือวาครอบครองตลาดท้ัง 100% แตเพียง 

ผูเดียว ซ่ึงแผนยุทธศาสตรของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานของจังหวัดชุมพร ป 2551 มีการวางแผน

รองรับจํานวนผูฝกอบรม จํานวน 3,173 คน  แตมีจํานวนแรงงานท่ีเขารับการฝกอบรมท้ังส้ินถึง  

8,126  คน  ซ่ึงถือวามีปริมาณท่ีสูงกวาแผนท่ีวางไวมาก 

 ทางสถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training จึงคาดการณวาจะสามารถมีสวน

แบงทางการตลาดได ประมาณ 51% ของตลาดท้ังหมด ตามแผนในระยะยาวภายใน 5  ป 

(ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชุมพร 2552) 

 

5.3   แนวโน้มทางการตลาด 

 แนวโนมทางการตลาดของธุรกิจประเภทรับฝกอบรมฯเปนไปในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน  

เนื่องจากจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรม ท่ีเขาฝกอบรมกับทางศูนยพัฒนาฝมือแรงงานของจังหวัด

ชุมพรนั้น มีจํานวนเพิ่มข้ึนทุกป ดังตัวเลข  ป 2549 จํานวน  1,447 คน ป 2550 จํานวน 5,266 คน ป 

2551 จํานวน    8,126 คน 

 อีกท้ัง ภาคอุตสาหกรรม ในป 2549 สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มีสัดสวนรอยละ 7.3 

ของการผลิตท้ังหมด สาขาการผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวสูงข้ึนรอยละ 20.3 จากท่ีขยายตัวรอยละ 

5.8 ในป 2548   สวนในป 2550 จังหวัดชุมพรมีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 507 โรง เพิ่มสูงข้ึน

จาก 466  โรง  ในป  2549  คิดเปนรอยละ  8.80 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 สัดสวนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญในจังหวัดชุมพร ป2550   
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 แผนภูมิท่ี 2 อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชุมพร ป 2548-2548 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรม , อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ป 2548-2549 

[ออนไลน]. เขาถึงเม่ือ 20 กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://www.industry.go.th/doclib13/ใต/

ชุมพร.doc 

 

5.4   ตลาดเป้าหมาย 

ใหบริการฝกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงานและเยาวชน ในจังหวัดชุมพร 

กกกกกกกก5.4.1   สถานประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 5.4.2   กลุมคนทํางานท่ีเกี่ยวเนื่องกับโรงงานอุตสาหกรรม 

 5.4.3   กลุมนักเรียนนักศึกษา 

 

5.5  ลกัษณะทัว่ไปลูกค้า 

ลักษณะลูกคาในจังหวัดชุมพร ประกอบดวย 

5.5.1   สถานประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

กกกกกกกก5.5.1.1   โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินคาอุปโภค  

 กกกกกกกก5.5.1.2   โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินคาบริโภค 
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5.5.2   กลุมคนทํางานท่ีเกี่ยวเนื่องกับโรงงานอุตสาหกรรม อายุระหวาง 22 – 45 ป   

 กกกกกกกก5.5.2.1   พนักงานระดับปฏิบัติการ 

5.5.2.2  พนักงานระดับหัวหนา 

5.5.2.3  พนักงานระดับผูจัดการ 

5.5.2.4  ผูบริหาร  

5.5.3    กลุมนักเรียนนักศึกษา อายุระหวาง 13 – 21 ป   

5.5.3.1   ระดับมัธยมศึกษา 

5.5.3.2   ระดับอาชีวะศึกษา  

 

5.6   สภาพแวดล้อมภายนอก 

สภาพแวดล้อมทัว่ไป 

 5.6.1   สภาพเศรษฐกิจ 

กกกกกกกกสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในภาวะถดถอย ประชาชนและผูประกอบการสวนใหญมี

ความระมัดระวังในการใชจายหรือการลงทุนมากข้ึนมากข้ึน แตธุรกิจรับฝกอบรมจะเจริญเติบโต

สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะกิจการท่ีเกี่ยวของกับการผลิตเพราะ ในชวงเศรษฐกิจขาลง

กิจการมักจะไมขยายกําลังการผลิต และผลิตไมเต็มกําลังคือสวนหนึ่งลดกําลังการผลิตลง  แตใน

จังหวะขาลงนี้ เอาเวลาวางของคนงาน หรือพนักงานท่ีเพิ่มข้ึนจากการลดกําลังการผลิตลงนี้ไปให

คนงานหรือพนักงานทําส่ิงอ่ืนทดแทน อาทิ จัดระเบียบในท่ีทํางานโดยใช 5 ส สงคนงานไป

ฝกอบรมเพิ่มทักษะในการทํางาน เปนตน 

 5.6.2   สังคม 

 ปจจุบันผูประกอบการและผูคนเร่ิมใหความสําคัญกับการเรียนรูในการพัฒนาศักยภาพ

ของกิจการและในตนเองมากข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน  กิจการสวนใหญในเขตพื้นท่ี

จังหวัดชุมพรมีการสงเสริมการฝกอบรมพนักงานผานทางศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชุมพร อีก

ท้ังในระดับตัวบุคคลเองนั้น ก็นิยมพัฒนาตนเองเชนเดียวกัน เพื่อท่ีจะเพิ่มทักษะการทํางานของ

ตนเอง เพราะตําแหนงงานในระดับหัวหนางานหรือผูจัดการในปจจุบันคอนขางท่ีจะแขงขันกันสูง

และมักจะตองการบุคลากรท่ีมีประการณการทํางาน ประสบการณในเร่ืองเฉพาะทาง  ดังนั้นจาก

สถานการณเร่ืองการจางงานในปจจุบันยอมสงผลใหคนอยากท่ีจะพัฒนาตนเองมากข้ึน และ

ผูประกอบการเองก็แขงขันกันพัฒนาศักยภาพธุรกิจของตนเอง ยอมสงผลดีตอกิจการ 

 5.6.3   การเมืองและกฎหมาย 
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 ตามพระราชบัญญัติสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. 2525 ผูประกอบกิจการท่ีใหการศึกษาหรือ

ฝกอบรมจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดและไมมีหนาท่ีตองยื่นเสียภาษีมูลคาเพิ่ม  และจะไดรับการ

ยกเวนภาษีปายท่ีติดตั้งไวหนาสถานประกอบการ อีกดวย ท้ังนี้แนวปฏิบัติดังกลาวเปนเพราะรัฐบาล

ไดมีนโยบาลสนับสนุนสงเสริมใหธุรกิจประเภทการศึกษา ซ่ึงจะสงผลกระทบในดานบวกโดยตรง

ตอการดําเนินงานขององคกรสามารถชวยลดตนทุนในการดําเนินงานได 

 5.6.4   เทคโนโลยี   

 เทคโนโลยีในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงและกาวหนาอยางตอเนื่อง  ดังนั้นกิจการหรือ

ตัวบุคคล จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีความรูความสามารถพื้นฐานในการท่ีจะใชงานเทคโนโลยีท่ีมีอยู ซ่ึง

ความกาวหนาทางดานคอมพิวเตอรหรือการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตในปจจุบันนั้น ยอม

สงผลในแงบวกตอสถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ ดังนั้นการศึกษาเพื่อใหรูทันเทคโนโลยียอม

เปนส่ิงจําเปนท่ีทุกคนควรจะตองรู เพื่อนําไปใชในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง หรือของ

กิจการตนเองใหดียิ่งข้ึน 

 5.6.5   ประชากรศาสตร 

 แนวโนมจํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ท่ีเพิ่มข้ึนเปน  10 ,369  ในป  

2550  คิดเปนรอยละ  1.79  แบงเปนแรงงานชายจํานวน  5 ,589  คน  แรงงานหญิงจํานวน  4 ,780  

คน  และจํานวนประชากรแรงงานภาคอุตสาหกรรม ท่ีเขาฝกอบรมกับทางศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน

ของจังหวัดชุมพร  ก็จํานวนเพิ่มข้ึนทุกป เชนกัน 

 ป 2549  จํานวน  1,447  คน  

 ป 2550  จํานวน  5,266  คน  

 ป 2551  จํานวน  8,126  คน 

ดังนั้นถามีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด นั้นยอมหมายถึงจํานวนประชากรแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม ยอมมากข้ึนเชนกัน ซ่ึงเปนผลดีตอกิจการของเรา 

 

5.7   วเิคราะห์ Five Forces  

 สภาพการแขงขันของสถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะในจังหวัดชุมพรนั้น ถือวามี

นอยมากหรือแทบจะไมมีเลย  เพราะเนื่องจากคูแขงหลักท่ีเปนศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชุมพร

เปนองคกรของภาครัฐท่ีไมไดแสวงหากําไร และยังไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเปนประจําทุกป 

ทําใหองคกรไมมีนโยบายท่ีจะแขงขันกับภาคเอกชน นอกจากศูนยพัฒนาฝมือแรงงานของจังหวัด

แลว ก็ไมมีสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานท่ีเปนของภาคเอกชนอีกเลย จึงถือไดวาปจจุบันภาวะการ

แขงขันอยูในระดับ Blue Oceans แตในสวนของบริการรองของกิจการคือ อบรมคอมพิวเตอรระดับ
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เบ้ืองตนใหกับนักเรียนนักศึกษานั้น ถือวายังมีคูแขง ซ่ึงจะมีอยูดวยกัน 4 ราย ท้ังอยูในความควบคุม

ของกระทรวงศึกษาธิการและไมอยูในความควบคุม 

 แนวโนมสภาวะการแขงขันของธุรกิจประเภทสถาบันฝกอบรมและพัฒนาฯ ในจังหวัด

ชุมพร ประเมินวาจะเปล่ียนแปลงไปในระดับท่ียังถือวามีการแขงขันต่ํา เพราะเนื่องจากปจจุบัน

ธุรกิจของภาคเอกชนประเภทนี้ยังไมเกิดข้ึนในจังหวัดชุมพร 

 

 5.7.1   การแข่งขันของคู่แข่งรายเดิม 

คู่แข่งขันหลกั 

1. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชุมพร 

ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบคูแขงขันหลัก 

การเปรียบเทียบ ธุรกิจของเรา ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชุมพร 

ดานบริการ 

มีหลักสูตรและหัวขอการฝกอบรมที่

หลากหลายและสอดคลองกับความ

ตองการของกิจการประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรม ซึ่งถือเปนจุดแข็งของ

กิจการ และมีวิทยากรที่มีประสบการณ

ทางดานการบริหารจัดการโรงงาน

อุตสาหกรรมมาบรรยายใหความรู 

มีหัวขออบรมสัม มนาที่หลากหลาย แต

ไมไดเนนหัวขอใดหัวขอหน่ึงเปนพิเศษ 

เชน หัวขอเก่ียวกับการพัฒนาฝมือ

แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จึงยัง

เปนจุดออนในเรื่องความเขมขนของ

หลักสูตร สวนวิทยากรที่บรรยายก็ถือได

วามีประสบการณเปนอยางดีเชนกัน 

ดานราคา 20,000 บาท 30,000 บาท 

ดานชองทาง 

การจัดจําหนาย 

มีชองทางการจัดจําหนาย 3 ทาง  คือ

ใหบริการอบรมที่กิจการ ใหบริการผาน

ตัวแทนขาย และ เว็บไซต 

ใหบริการอบรมที่ศูนยพัฒนาฝมือ

แรงงานและเว็บไซตของศูนยเอง  

ดานสงเสริม

การตลาด 

มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ

ทองถิ่น และใหสิทธิเศษสําหรับลูกคาเกา

ดวยการลดราคาคอรส ฝกอบรมลง 10 % 

เมื่อมีการใชในครั้งตอไป  มีการทํา

การตลาดทางตรงคือ  Direct sale ใน

สถานประกอบการเปาหมาย 

ดานการสงเสริมทางการตลาดไมมีเพราะ

ไมใชกิจการที่แสวงหากําไร มีเพียงการ

ประชาสัมพันธใหผูที่สนใจเทาน้ัน 
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คู่แข่งขันรอง 

 เปนกิจการท่ีดําเนินการ โดยอยูในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 1 ราย และไม

อยูในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ มี 3 ราย 

1. โรงเรียนชุมพรคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 ราย 

2. รานอินเตอรเน็ท/รานเกมส/รับติวเปนคร้ังคราว (ไมมีช่ือรานอยางเปนทางการ) มี 3 

ราย 

ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบคูแขงขันรอง 

การเปรียบเทียบ ธุรกิจของเรา 
โรงเรียนชุมพร 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

รานอินเตอรเน็ท/ราน

เกมส/รับติวเปนครั้ง

คราว 

ดานบริการ 

มีกลักสูตรการเรียนการ

สอนที่หลากหลายกวา

คูแขง ซึ่งอยูในความ

ควบคุมของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และผูสอนมี

ประสบการณในการสอน

เปนอยางดี 

มีหลักสูตรการเรียนการ

สอนที่นอยกวา แตก็อยูใน

ความควบคุมของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ผูสอนมี

ประสบการณในการสอน

เชนเดียวกัน อุปกรณการ

สอนคอนขางเกา 

การใหบริการหลักจะ

เปนบริการอินเตอรเน็ท

และเกมสคอมพิวเตอร

การให  บริการรอง คือ

รับสอนคอมพิวเตอร 

(อยางไมเปนทางการ) 

ดานราคา 2,400 บาท/คอรส 1,200 บาท/คอรส 800 บาท/เดือน 

ดานชองทาง 

การจัดจําหนาย 

ใหบริการที่กิจการ และ

เว็บไซต 

ใหบริการที่กิจการ เพียง

ชองทางเดียว 

ใหบริการที่กิจการ เพียง

ชองทางเดียว 

ดานสงเสริม

การตลาด 

มีการโฆษณาประชา 

สัมพันธผานสื่อวิทยุ

ทองถิ่นและใหสิทธิเศษ

สําหรับลูกคาเกาดวยการ

ลดราคาคอรสเรียนลง  

10% เมื่อมีการเรียนซ้ํา 

การโฆษณาประชาสัมพันธ

คอนขางมีนอยหรือแทบไม

มีเลย ไมมีสวนลดใหกับ

ลูกคา     อีกทั้ง ไมมีเอกสาร

รายละเอียด   คอรสเรียนให

ลูกคา 

การสงเสริมทาง ก าร  

ตลาดมีนอยหรือแทบไม

มีเลยเน่ืองจากการสอน

คอมพิวเตอรไมใช

บริการหลักของกิจการ 

จึงไมไดใหความสําคัญ 
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5.7.2   การคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่ 

ตารางท่ี 12 การคุกคามของคูแขงขันรายใหม  

ปจจัยในการวิเคราะห รายละเอียด 

อุปสรรคในการเขาสูอุตสาหกรรม 

ขั้นตอนในการเขาสูอุตสาหกรรมคอนขางยุงยาก เพราะตองมี

การดําเนินการขออนุญาตจากทางหนวยงานราชการ เรื่องการ

เปดสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม รูปแบบและขั้นตอนของ

กิจการตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  เชน เรื่องของพ้ืนที่ใน

การใหบริการตองสอดคลองกําจํานวนผูใชบริการ รูปแบบตัว

อาคารตองเปนไปตามแบบแผนของทางหนวยงานราชการ คือ

ตองมีทางหนีไฟ มีหองนํ้าที่เหมาะสม เปนตน 

ความแตกตางของผลิตภัณฑ 

หรือบริการ 

ความแตกตางของการบริการคอนขางที่ถูกลอกเลียนแบบไดงาย 

ถึงแมกิจการของเราจะมีการกําหนดหัวขอฝกอบรมใหมๆขึ้นมา 

แตในระยะเวลาไมนานก็จะถูกลอกเลียนแบบจากคูแขงไดงาย 

เพราะเปนขอมูลที่มีการเปดเผย 

ความตองการดานเงินทุน 

 

เงินลงทุนเริ่มแรกถือวาอยูในระดับสูง ไมวาจะเปนคาซอฟแวร 

คาสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งตอบแทนคาวิทยากร  เรื่องของ

คาตอบแทนวิทยากรบรรยายคอนขางสูงมาก  ถาตองการ

ใหบริการออกมาอยูในระดับดีก็ตองใชวิทยากรที่มีช่ือเสียงยอม

ตองเสียคาตอบแทนในอัตราที่สูงเชนเดียวกัน 

ความรูในการดําเนินงาน 

ความรูที่ตองใชในการดําเนินงานก็ตองมีอยูในระดับที่สูง เพราะ

ถาเคยทํางานอยูในแวดวงการศึกษาก็จะสามารถดําเนินกิจการใน

หลายๆฝายงานได โดยไมตองจางบุคคลากรภายนอก เชน 

สามารถเปนวิทยากรเองได สามารถออกแบบหลักสูตรการ

ฝกอบรมเองได ซึ่งสองหนาที่น้ีก็ถือวาเปนกิจกรรมหลักของ

กิจการแลว ถาเจาของกิจการมีความรูก็จะสามารถดําเนินการไดดี

และลดตนทุนคาแรงงานไปได 
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5.7.3   สินค้าทดแทน 

 5.7.3.1   หนังสือการบริหารธุรกิจ ประเภทตางๆ  

 5.7.3.2   การเรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ทหรือผานระบบ E-learning 

 5.7.3.3   หนังสือคูมือโปรแกรมตางๆ 

 

5.7.4   อาํนาจต่อรองของผู้บริโภค 

 อํานาจการตอรองของผูบริโภคในการเลือกใชบริการมีนอย เพราะกิจการประเภทนี้มี

คูแขงนอยราย อีกท้ังกิจการของเราก็มีหลักสูตรและหัวขอท่ีแตกตางจากคูแขง เปนทางเลือกท่ี

หลากหลายทําใหตอบสนองลูกคาไดมากกวา  ยอมทําใหลูกคาเปล่ียนไปใชบริการของคูแขงไดยาก

ข้ึน อีกท้ัง ยังมี Switching cost สูง ในการท่ีจะเปล่ียนไปใชบริการของคูแขงอ่ืน เชน คา

ติดตอส่ือสารท่ีสูงข้ึนคาเดินทางท่ีสูงข้ึน  (ในกรณีท่ีใชบริการสถาบันฝกอบรมท่ีอยูตางจังหวัด)  แต

ในสวนของเร่ืองอํานาจการตอรองราคาคาบริการอาจจะอยูในระดับท่ีสูงเชนกัน เพราะในการท่ี

เจาของกิจการมีความรูจักสนิทสนมกับลูกคามาก ยอมนํามาซ่ึงอํานาจการตอรองราคาคาบริการท่ีสูง 

  

5.7.5   อาํนาจการต่อรองของ Suppliers  

 อํานาจการตอรองของ Suppliers ในเร่ืองวัสดุหรืออุปกรณส่ือการเรียนการสอน 

คอนขางมีนอยมาก เพราะเนื่องจาก Supplier ประเภทนี้มีมากราย กิจการสามารถเลือกและ

เปรียบเทียบราคาท่ีดีท่ีสุดได  อีกท้ังการท่ีกิจการจัดตั้งและมีการจดทะเบียนภายใตช่ือแบรนดของ

ตนเอง ก็ยอมมีอํานาจการตอรองกับ Supplier ในระดับหนึ่ง 

 

5.8   การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 

 5.8.1   การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ตารางท่ี 13 การวิเคราะหปจจัยภายใน 

ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดาน 

การบริหารจัดการ 
- 

-   กิจการเริ่มกอต้ังเปนครั้งแรก ยังมี

ฐานลูกคานอย และยังไมมีการเก็บ

ขอมูลประวัติของลูกคา  ทําให

ประเมินความตองการของลูกคาได

ยาก 
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ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดานการตลาด 

-   มีโปรโมช่ันที่แตกตางจากคูแขง 

เพ่ือดึงดูดลูกคา เชน  สิทธิเศษสําหรับ

ลูกคาเกาดวยการลดราคาคอรสฝก

อบรมลง 10 % เมื่อมีการใชในครั้ง

ตอไป  มีการทําการตลาดทางตรงคือ  

Direct sale ในสถานประกอบการ

เปาหมาย 

- 

ดานการบริการ 

-   มีอุปกรณการฝกอบรมและ

อุปกรณการสอนทันสมัยกวาคูแขง 

-  หลักสูตรการฝกอบรมและ

หลักสูตรการสอนที่มากกวาและ

แตกตางจากคูแขง  

-  ทีมงานวิทยากรบรรยายมี

ประสบการณการฝกอบรมเปนอยางดี 

เน่ืองจากเคยเปนอาจารยทางดานน้ีมา

กอน 

- 

 

 5.8.2   การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก  

ตารางท่ี 14 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ปจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ทําเลที่ต้ัง 

 

- 

 

- 

สังคม 

-  สังคมที่มีความเจริญมากขึ้น จึง

จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาทักษะ

ความรูความสามารถของตนเองใหมาก

ขึ้นเชนกัน กอใหเกิดโอกาสการเขา

ฝกอบรมมากขึ้น 

- 

เทคโนโลยี - 

-  เทคโนโลยีมีปจจุบัน มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง ทําใหตองมี

ตนทุนในการอัพเดทเทคโนโลยีของ

กิจการ 
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ปจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

สภาพเศรษฐกิจ 

-  สภาพเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วในปจจุบัน ยอมสงผลตอ

การปรับตัวขององคกรตางๆ เชน ผู

ประการโรงงานอุตสาหกรรม ยอมมีการ

ปรับตัวในเรื่องของการลดตนทุนในการ

ผลิตหรือการที่จะใชทรัพยากรที่มีอยาง

จํากัดใหเกิดผลสูงสุด ปญหาเหลาน้ียอม

เปนโอกาสของเราในการที่จะเขาไป

อบรมใหความรูกับองคกรน้ันๆ 

- 

กฎหมาย,ระเบียบ, 

ขอบังคับ 

-  ตาม พ.ร.บ.   โรงเรียนเอกชน   พ.ศ.  

2525 ผูประกอบธุรกิจประเภทสถาบันที่

ใหการศึกษา จะไดรับการยกเวนภาษีเงิน

ได และภาษีปาย 

- 

กลุมผูจําหนาย

เครือขาย 

-  มีความรูจักกับผูประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก จึงเปน

โอกาสในการเขาไป  In-house Training  

ในองคกรน้ัน 

-  มีความรูจักใกลชิดกับรานพันธมิตรที่

ขายอุปการณสื่อการสอนฝกอบรม ใน

การที่จะดูแลเรื่องการซอมบํารุงอุปกรณ 

และแนะนํากิจการซึ่งกันและกัน 

- 

สถานการณ 

การแขงขัน 

-  เน่ืองจากเปนผูประกอบการเอกชนราย

แรกที่เขามาบุกเบิกตลาดในจังหวัดชุมพร 

จะมีก็แตคูแขงขันเดิมคือศูนยพัฒนา

ทักษะฯที่ไดเป ลี่ยนเราในดานตนทุน 

เพราะรัฐบาลสนับสนุนซึ่งเปนหนวยงาน

ราชการที่ไมแสวงหากําไร ทําใหถือวา

สถานการณการแขงขันนอยมาก  มีคูแขง

นอยราย 

- 
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ปจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

-  กลุมลูกคาเปาหมายที่เปน

ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มี

อัตร าการขยายตัวในป 2549 ถึงรอยละ 

20.8 จากป2548 ที่ขยายตัวเพียงรอยละ 

5.8 ผลจากการขยายตัวของโรงงาน ยอม

สงผลใหอัตราการจางงานในแรงงงาน

ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพ่ิม

สูงขึ้นรอยละ  1.79 ในป 2550  จาก

ตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นวากลุมลูกคา

เปาหมายมีการขยายตัวมากขึ้นในขณะที่

คูแขงขันนอยราย จึงยอมเปนโอกาสที่ดี

ของเรา 

- 
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บทที ่6 

แผนการบริหารจัดการ 

 

6.1   ข้อมูลธุรกจิ  

ช่ือกิจการ   สถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training   

ท่ีอยู/ท่ีตั้งกิจการ   เลขท่ี 200 ถนนพิศิษฐพยาบาล ต.ทาตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 

รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ เปนธุรกิจบริการดานการศึกษาอบรม  

ทุนกอตั้งกิจการ   1 ,500,000 บาท 

 

6.2   รายนามคณะกรรมการบริษัท 

ตารางท่ี 15 รายนามคณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ ช่ือ –นามสกุล ตําแหนง 

1. นายศักด์ิชัย   นาคากุล ผูบริหารโรงเรียน / ดานการตลาด / อาจารยพิเศษ 1 

2. นายกนิตย     ไตรพจน ผูชวยผูบริหาร / ดานการตลาด / อาจารยประจํา 1 

3. นางสาวสิโรรส รุงดอนทราย พนักงานธุรการ 

 

6.3   รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และสัดส่วนการถือครอง 

ตารางท่ี 16 รายช่ือผูถือหุน / หุนสวน และสัดสวนการถือครอง 

ลําดับ ช่ือ –นามสกุล มูลคาหุน เปอรเซนต 

1. นายศักด์ิชัย  นาคากุล 750,000 50 % 

2. นายกนิตย ไตรพจน 750,000 50 % 

 รวมมูลคาหุน 1,500,000 100% 
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6.4   ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร  

1. นายศักดิ์ชัย นาคากุล   อายุ 55 ป  

การศึกษา 

กกกกกกกกระดับ  ปริญญาตรี  จาก   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                            ป พ.ศ. 2528 

 ระดับ  ปริญญาโท  จาก  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(NIDA)   ป พ.ศ. 2532 

 ผานการฝกอบรมในหลักสูตร Advance Industry Consultancy Course โดยมีวิทยาคือ

คุณ    แจ็ค เวลล จากประเทศสหรัฐอเมริกา  ป พ.ศ. 2545  

ประสบการณ์ทาํงาน 

 ป พ.ศ. 2532 – 2534   ตําแหนง ผูชวยหัวหนาฝายวางแผนและควบคุมการผลิต องคกร 

บริษัท ปูนซิเมนตนครหลวง จํากัด 

 ป พ.ศ. 2535 – 2537  ตําแหนง  ผูจัดการฝายวางแผนและนโยบาย องคกร บรรษัท

เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 ป พ.ศ. 2538 – 2542  ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมองคกร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 ป พ.ศ.  2543 – 2546 ตําแหนง อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ องคกร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ป พ.ศ. 2547 – 2550  ตําแหนง  รองประธานกรรมการบริหาร องคกร บริษัท ชุมพร

อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 ป พ.ศ. 2551 – 2552  ตําแหนง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  องคกร สภา

อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  

 ป พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน  ตําแหนง ท่ีปรึกษาอิสระดานการบริหารจัดการอุตสาหกรรม 

 

2. นายกนิตย ไตรพจน  อายุ  54 ป   

การศึกษา 

 ระดับ  ปริญญาตรี  จาก  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ป พ.ศ. 2529 

 ระดับ  ปริญญาโท  จาก  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ป 

พ.ศ. 2533 
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ประสบการณ์ทาํงาน 

 ป พ.ศ.  2533 – 2534 ตําแหนง  พนักงานดูแลระบบการส่ือสาร องคกร 

องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

 ป พ.ศ.  2535 – 2539  ตําแหนง หัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอร องคการ ส่ือสาร

โทรคมนาคมแหงประเทศไทย 

 ป พ.ศ. 2540 – 2546  ตําแหนง ผูจัดการฝายวางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

องคกร บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด 

 ป พ.ศ. 2546 – 2550  ตําแหนง อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากร    

 ป พ.ศ.  2551 – ปจจุบัน  ตําแหนง  ท่ีปรึกษาอิสระดานการบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ 

 

6.5   แผนผงัองค์กร  

 
 

ภาพท่ี 1 แผนผังองคกร 
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6.6   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 

ช่ือ   นายศักดิ์ชัย นาคากุล 

ตําแหนง   1.   ผูบริหารโรงเรียน 

 2.   ดูแลดานการตลาด  

 3.   อาจารยพิเศษ 1     

หนาท่ีความรับผิดชอบ 1.   ดูแลดานการบริหารจัดการโดยรวมท้ังโรงเรียน 

 2.   ดูแลรับผิดชอบดานจัดหาลูกคาและการทําการตลาดทางตรง  

3.   อาจารยฝกอบรมหลักสูตร   Public Training (หมวด  Management for  

Supervisor  to Managing director)         

การศึกษา/คุณสมบัต ิ ปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการผลิต มีประสบการณ                                                    

ดานการสอนและทํางานดานการจัดการอุตสาหกรรมกวา 20 ป 

อัตราเงินเดือน 1.   ผูบริหารโรงเรียน  13,500 บาท  

 2. อาจารยพิเศษ 1       5,000 บาท/รอบ 

 

ช่ือ   นายกนิตย ไตรพจน 

ตําแหนง 1.   ผูชวยผูริหารโรงเรียน 

 2.   ดูแลดานการตลาด  

 3.   อาจารยประจํา 1  

หนาท่ีความรับผิดชอบ     1.   อาจารยฝกอบรม Basic Computer for Student (ทุกโปรแกรม)  

 2.   อาจารยฝกอบรม  Public  Training   (หมวด  Advance  Computer  for      

                                         Staff  to  Managing  director) 

 3.   ดูแลรับผิดชอบดานจัดหาลูกคาและการทําการตลาดทางตรง 

การศึกษา/คุณสมบัต ิ ปริญญาโทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณดานการทํางานและ

การสอนดาน IT ธุรกิจ 19 ป 

อัตราเงินเดือน  1.   ผูชวยผูบริหาร  12,500 บาท 

2.   อาจารยประจํา 1  12,000 บาท 

 

ช่ือ   ปรับเปล่ียนบุคลากรตามหัวขอการฝกอบรม 

ตําแหนง อาจารยพิเศษ 2     

หนาท่ีความรับผิดชอบ อาจารยฝกอบรมหลักสูตร  In-house Training (ทุกหมวด) 
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การศึกษา/คุณสมบัต ิ ตองเปนผูมีความชํานาญและเช่ียวชาญในสายอาชีพของตนเอง 

อัตราเงินคาตอบแทน 1,000 บาท/ช่ัวโมง 

   

ช่ือ   นางสาวสิโรรส  รุงดอนทราย 

ตําแหนง พนักงานธุรการ                     

หนาท่ีความรับผิดชอบ ดูแลดานงานเอกสารและจัดการความเรียบรอยท่ัวไป 

การศึกษา/คุณสมบัต ิ ปริญญาตรี มีประสบการณดานงานเอกสาร 2 ป 

อัตราเงินเดือน 10,000 บาท     

 

6.7   แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

ตารางท่ี 17 แผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 

ลําดับที่ ฝายงาน ตําแหนงงาน จํานวน อัตราเงินเดือน รวมเงินเดือน 

1. บริหาร ผูบริหารโรงเรียน 1 13,500 13,500 

2. บริหาร ผูชวยผูบริหารโรงเรียน 1 12,500 12,500 

3. วิชาการ อาจารยประจํา 1 1 12,000 12,000 

4. วิชาการ อาจารยพิเศษ 1 1 5,000 5,000 

5. วิชาการ อาจารยพิเศษ 2 1 16,667 10,417 

6. ธุรการ เจาหนาที่งานธุรการ 1 10,000 10,000 

รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน 3 69,667 69,667 

หมายเหตุ อัตราคาเงินเดือนคิดจากประมาณการตนทุนปท่ี 1 

 

6.8   วสัิยทศัน์ 

 เปนสถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะท่ีมีมาตรฐานและมีช่ือเสียง อันดับ 1 ในภาคใต

ตอนบน 

 

6.9   พนัธกจิ 

กกกกกกกก1.   มุงเนนการพัฒนาทักษะความรูความสามารถเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในองคกรไดจริง 

 2.   กําหนดหลักสูตร  Training ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 6 เดือน 
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 3.   จัดใหมีการฝกอบรม พัฒนาทักษะ  โดยมุงเนนผูฟงเปนศูนยกลาง   ใหกลาคิด   และ

กลาแสดงความคิดเห็นภายใตบรรยากาศการฝกอบรมแบบเปนกันเองเพื่อสรางความพึงพอใจแก

ลูกคาสูงสุด 

 4.   โฆษณา  ประชาสัมพันธกลุมลูกคาเปาหมาย   โดยมุงเนนใหเห็นถึง  ประโยชนท่ี

ไดรับจากการฝกอบรม เพื่อนําไปพัฒนาองคกรและทําการตลาดทางตรงแบบ  Direct Sale กับกลุม

ลูกคาเปาหมาย 

 

6.10 เป้าหมายทางธุรกจิ  

เปาหมายระยะส้ัน 1-3 ป 

1. เพิ่มจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการแบบ   In-house   Training   ใหได   7%  ของลูกคาท่ี 

เปนโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 507 ราย (ป 2550) ภายในปท่ี 3  

2. เพิ่มจํานวนลูกคา ท่ีมาใชบริการแบบ Public Training ใหได 15% ภายในปท่ี 3 

 3.   เพิ่มจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการแบบ  Basic  computer for student  ใหได 50% 

ภายในปท่ี 3   

 

เปาหมายระยะกลาง 4-5 ป 

 1.   สรางอัตราการเติบโตของธุรกิจโดยวัดจากอัตรากําไรสุทธิใหไดอยางนอย 10 % ใน

ท่ีป 3 

 2.   สามารถครองสวนแบงทางการตลาดไดมากท่ีสุด ภายในระยะเวลา 5 ป 

 3.   สามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลา 5 ป 

 

เปาหมายระยะยาว ตอจาก 5 ป 

 1.   ขยายกลุมลูกคาท่ีจากเดิมสวนใหญเปนผูประกอบการโรงงานอุตสา หกรรมเพิ่มเปน

ผูประกอบการธุรกิจ ท่ัวไปรวมไปถึงธุรกิจการบริการ เชน โรงแรม รีสอรท เปนตน 

 2.   ขยายพื้นท่ีกลุมลูกคาเปาหมาย ใหมากข้ึนในตางจังหวัด คือจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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6.11 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  

 1.   มีอุปกรณส่ือการสอนและฝกอบรมท่ีทันสมัยกวาคูแขงชวยใหลูกคามีความตองการ

ท่ีอยากจะเรียนรูและสามารถเรียนรูไดดียิ่งข้ึนสงผลใหแยงชิงสวนแบงทางการตลาดจากคูแขงไดไม

ยาก 

 2.   มีหลักสูตรการฝกอบรม  ท่ีแตกตางจากคูแขง ซ่ึงจะชวยใหตอบสนองความตองการ

ของลูกคาและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากยิ่งข้ึน   

 3.   มีประสบการณในการฝกอบรมและบรรยายเปนอยางดีเพราะเคยทํางานและเปน

อาจารยสอนทางดาน IT และอาจารยสอนทางดาน การจัดการภาคอุตสาหกรรมมากอน จึงทําให

ลูกคามีความม่ันใจในคุณภาพของการสอนและฝกอบรม อันจะนํามาซ่ึงความรูท่ีลูกคาจะไดรับ 

 4.   สังคมท่ีมีความเจริญมากข้ึนจึงจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาทักษะความรู

ความสามารถ ของตนเองใหมากข้ึนเชนกัน  กอใหเกิดโอกาสในการเรียนรูและการฝกอบรม  ตั้งแต

ระดับบุคคลไปจึงถึงระดับองคกร 

 5.   มีความรูจักกับผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากจึงเปนโอกาสใน

การเขาไป  In-house Training ในองคกรนั้นๆ  อีกท้ังยังมีความรูจักใกลชิดกับรานพันธมิตรท่ีขาย 

อุปการณส่ือการสอนและส่ือการฝกอบรม ในการท่ีจะดูแลเร่ืองการซอมบํารุงอุปกรณ และแนะนํา

กิจการซ่ึงกันและกัน 

 6.   เนื่องจากเปนผูประกอบการเอกชนรายแรกท่ีเขามาบุกเบิกตลาดในจังหวัดชุมพรจะ

มีก็แตคูแขงขันเดิมคือศูนยพัฒนาทักษะฯซ่ึงเปนหนวยงานราชการท่ีไมแสวงหากําไรจึงถือไดวา

สถานการณการแขงขันไมรุนแรง ทําใหเปนปจจัยท่ีจะไปสูความสําเร็จ 

 7.   กลุมลูกคาเปาหมาย   ท่ีเปนผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  มีอัตราการขยายตัว

ในป 2549 ถึงรอยละ 20.8 จากป 2548 ท่ีขยายตัวรอยละ 5.8 และผลจากการขยายตัวของโรงงาน 

ยอมสงผลใหอัตราการจางงานในแรงงงานภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มสูงข้ึน รอยละ 1.79 

ในป 2550  จากตัวเลขดังกลาว  แสดงใหเห็นวากลุมลูกคาเปาหมายมีการขยายตัวมากข้ึนในขณะท่ีคู

แขงขันนอยราย จึงยอมเปนโอกาสท่ีดีของเรา 

 

6.12 นโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือการแบ่งผลประโยชน์ 

กําไรสุทธิ ท่ีได 100%  จะแบงตามสัดสวน ดังนี ้  

1. นโยบายจายเงินปนผล คิดเปน 30% ของกําไรสุทธิ  รายละเอียดดังนี ้

 กกกกกกกก1.1   ปนผลใหหุนสวน รายท่ี 1   เทากับ  15% 

 กกกกกกกก1.2   ปนผลใหหุนสวน รายท่ี 2   เทากับ  15% 
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2. นโยบายสํารองไวใชในกิจการ 70% ของกําไรสุทธิ  

  

6.13 แผนดําเนินการอืน่ของธุรกจิ 

กกกกกกกก หลังจากสามารถดําเนินธุรกิจจนเปนอันดับ 1 ในภาคใตตอนบนแลว อาจมีการขยาย

สาขาไปยังภาคใตตอนลาง โดยวิธีการขยายสาขาแบบ Franchise ซ่ึงสามารถจัดทําโปรแกรมการ

ฝกอบรมในหัวขอตางๆ เพียงคร้ังเดียว แตสามารถใชอบรมไดหลายจังหวัด 
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บทที ่7 

แผนการตลาด 

 

7.1   เป้าหมายทางการตลาด  

กกกกกกกกทางสถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training มีการกําหนดเปาหมายสวนแบง

ทางการตลาดประมาณ 50 % ของตลาดท้ังหมด จากเดิมท่ีศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชุมพร 

ครองสวนแบงทางการตลาดแตเพียงผูเดียว โดยจะเนนการประชาสัมพันธและนําเสนอหลักสูตรท่ี

เปน ท่ีตองการของตลาด   

 

7.2   การกาํหนดลูกค้าเป้าหมาย  

 ในสวนของตลาดเปาหมายก็จะมุงใหบริการฝกอบรมและพัฒนาทักษะ สถาน

ประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม   กลุมคนทํางานท่ีเกี่ยวเนื่องกับโรงงานอุตสาหกรรม  

กลุมนักเรียนนักศึกษา ใหครอบคลุมเขตพื้นท่ีภาคใตตอนบน เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนท่ีตั้งไว 

 7.2.1   สถานประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 507 ราย  

(ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชุมพร 2550) 

 กกกกกกกก7.2.1.1   โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินคาอุปโภค  

 กกกกกกกก7.2.1.2   โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินคาบริโภค 

 เนนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เชน เพิ่มผลผลิต 

ลดตนทุน เตรียมเขาสูการขอรับรองมาตรฐาน เปนตน 

 7.2.2   กลุมคนทํางานท่ีเกี่ยวเนื่องกับโรงงานอุตสาหกรรม อายุระหวาง 22  – 45 ป 

จํานวน    8,126  คน (สํานักงานแรงงานจังหวัดชุมพร 2551) 

 กกกกกกกก7.2.2.1   พนักงานระดับปฏิบัติการ 

 กกกกกกกก7.2.2.2   พนักงานระดับหัวหนา 

 กกกกกกกก7.2.2.3   พนักงานระดับผูจัดการ 

 กกกกกกกก7.2.2.4   ผูบริหาร 



35 

 

 

 

 เนนในระดับบุคคลท่ีตองการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพสามารถของตนเอง ซ่ึงหมายถึง

บุคคลท่ีขอเขารับฝกอบรมดวยตนเองตามความสนใจ และบุคคลท่ีเขารับการฝกอบรมตามนโยบาย

ขององคกร 

 7.2.3   กลุมนักเรียนนักศึกษา อายุระหวาง 13 – 21 ป  ประมาณ 20,000 คน  

(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดชุมพร 2552) 

 กกกกกกกก7.2.3   ระดับมัธยมศึกษา 

 กกกกกกกก7.2.4   ระดับอาชีวะศึกษา 

 เนนกลุมนักเรียนนักศึกษาท่ีสนใจเรียนรูในโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มทักษะใหกับ

ตนเอง เพื่อนําไปใชในการศึกษาหรือการทํางาน 

 

7.3   กลยุทธ์ทางการตลาด 

 7.3.1   กลยุทธ์ด้านบริการ 

กลยุทธดานบริการ สามารถแบงเปนดานหลักๆได  3 ดาน ดังนี้ 

 7.3.1.1   ดานคุณภาพ 

 สถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training ไดมีการนําเทคโนโลยีส่ือการ

ฝกอบรมท่ีทันสมัย ประกอบไปดวย เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยมีความรวดเร็ว  โปรเจ็กทเตอร

ขนาดใหญท่ีมีความคมชัดเหมาะสําหรับกลุมผูเรียนและผูเขารับการฝกอบรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

เหลานี้จะชวยใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังหลักสูตรการ

ฝกอบรมเปนหลักสูตรท่ีทันสมัย  ไดรับการรับรองจากระทรวงศึกษาธิการ จึงม่ันใจไดวาผูรับ

ฝกอบรมจะไดรับความรูอยางเต็มท่ี   

 7.3.1.2   ดานแรงงาน 

 ผูบริหารสถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training ท้ัง 2 คน ทําหนาท่ีเปน

วิทยากรซ่ึงท้ัง 2 คน มีประสบการณในการทํางานทางดานการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและดาน 

IT กวา 20  ป ผานการอบรมสัม มนาในหลายหลักสูตร มีประสบการณในการเปนวิทยากรใหกับ

หลายองคกรอีกท้ังเรายังเชิญวิทยากรพิเศษ ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในแตละหัวขอมา

บรรยาย สวนพนักงานธุรการของโรงเรียนก็เคยมีประสบการณทางดานงานเอกสารมากอน และยัง

มีการติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีประจําศูนยพัฒนาฝมือแรงงานมาเปนวิทยากรพิเศษในบาง

หัวขอดวย เราจึงม่ันใจในประสิทธิภาพในการสอนและการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดเปนอยางดี 
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 7.3.1.3   บรรยากาศ 

 บรรยากาศโดยรอบของสถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ เปนไปตามมาตรฐานและ

กฎเกณฑในการขออนุญาตจัดตั้ง โดยขนาดของหองฝกอบรมจะสอดคลองกับจํานวนโตะ ไมแออัด 

มีจํานวนหองน้ําท่ีเหมาะสม มีทางหนีไฟ เปนตน  เรามุงม่ันท่ีจะทําใหเกิดความสะดวกสบายในการ

ฝกอบรมอันจะนําไปสูการฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ  และสรางความปลอดภัยใหลูกคาในกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉิน 

 

7.3.2   กลยุทธ์ด้านราคา  

ตารางท่ี 18 ราคาคาบริการ 

ลําดับที่ ช่ือหลักสูตรหลัก ราคา หมายเหตุ 

1. 

In-house Training 

1. หมวดการเพ่ิมผลผลิต 

2. หมวดการบริหารคุณภาพ 

3. หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. หมวดการจัดการสิ่งแวดลอมอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

20,000 
ราคาเทากันทุก

หัวขอฝกอบรม 

2. 

Public Training 

1. หมวด Advance Computer  for  Staff  to   

Managing  director 

2. หมวด   Management  for Supervisor  to   

Managing  director 

3,490 

ราคาเทากันทุก

โปรแกรม 

ราคาเทากัน 

ทุกหัวขอ 

3. 

Basic Computer for  Student 

1. Internet Explorer 

2. Microsoft Office 

3. Adobe Photoshop 

4. Macromedia Flash 8 

5. Macromedia Dream weaver 

6. Visual Basic 6 

7. Visual C++ 

2,400 
ราคาเทากันทุก

โปรแกรม 
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7.3.3   กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

 รูปแบบของชองทางการจัดจําหนายของสถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool 

Training จะมีดวยกัน 1 ชองทาง คือ  ใหบริการลงทะเบียนคอรสฝกอบรมภายในสถาบันฝกอบรม

เทานั้น ซ่ึงจะมี Website เปนตัวชวยในการเลือกและดูรายละเอียดคอรสฝกอบรม 

 

7.3.4   กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 

 7.3.4.1   มีการทําปายโฆษณาประชาสัมพันธและมีโลโกสินคาขนาดใหญติดอยูหนา

กิจการ โดยเนนสีสันท่ีสะดุดตา งายตอการจดจําของลูกคาท่ีผานไป-มา 

 7.3.4.2   มีการจัดทําแผนผับแจกจายหนาสถาบันฝกอบรม และหนาสถานศึกษา รวมไป

ถึงการสงจดหมายโฆษณาประชาสัมพันธไปยังโรงงานอุตสาหกรรมตางๆในจังหวัดเปนการ

ประชาสัมพันธแบบเจาะถึงกลุมลูกคาเปาหมาย 

 7.3.4.3   มีการโฆษณาประชาสัมพันธ ผานทางส่ือวิทยุทองถ่ิน รถขยายเสียงขับรอบ

เมือง และประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของกิจการ 

 7.3.4.4   มีการสงเสริมการขายดวยการใหสิทธิพิเศษแกลูกคาเกาดวยการลด 10 % เม่ือมี

การจัดฝกอบรมในคร้ังตอไป  

 7.3.4.5   มีการจัดทีมงานดานการตลาดเพื่อไปนําเสนอโปรแกรมการบริการการ

ฝกอบรม แบบ In-house Training และ แบบ Public Training  ตอผูบริหารองคกร 

 7.3.4.6   มีการทํา Event Marketing ตามงานสงเสริมอุตสาหกรรมของจังหวัดชุมพรและ

จังหวัดใกลเคียง  
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7.4   กจิกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 

ตารางท่ี 19 กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 

ลําดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณที่ใช 

1. ทําปายโฆษณาขนาดใหญหนากิจการ ตลอดอายุกิจการ 50,000 บาท 

2. 
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ ผานทางสื่อวิทยุ

ทองถิ่น  

1 เดือน/ป 

(เริ่มเปดกิจการถึงปที่3) 
30,000 บาท/ป 

3. โฆษณาประชาสัมพันธรถขยายเสียง 
1 สัปดาห 

(ตอนเริ่มเปดกิจการ) 
5,000 บาท 

4. 
มีการจัดทําแผนผับแจกจายและสงจดหมาย

ประชาสัมพันธ 
ตลอดอายุกิจการ 10,000 บาท/ป 

5. คารถใชจายในการเดินทางหาลูกคา ตลอดอายุกิจการ 36,000 บาท/ป 

6. จัดทํา Website ของสถาบัน ตลอดอายุกิจการ 3,000 บาท/ป 

7. โฆษณาประชาสัมพันธในเว็บอื่นๆ ต้ังแต ปที่ 3-5 3,000 บาท/ป 

8. สิทธิพิเศษแกสมาชิกเกาลด 10% 1 ป 20,000 บาท/ป 

หมายเหต ุ ตั้งแตลําดับท่ี 4-6 จะมีอัตราคาใชจายบวกเพิ่มปละ 3% 
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บทที ่8 

แผนการบริการ 

 

8.1   สถานประกอบการในการบริการ 

ทีต่ั้งสถานที ่ 200 ถนนพิศิษฐพยาบาล ต.ทาตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 

รายละเอยีด เปนอาคารพาณิชย 3 ช้ัน 2 หอง ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองชุมพร อยูใกล

สถานศึกษาและ โรงงานอุตสาหกรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 2 โลโกกิจการ 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แผนท่ีตั้งกิจการ 
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ภาพท่ี 4 อาคารท่ีใชประกอบกิจการ  

       

 
 

ภาพท่ี 5 ออฟฟศของกิจการ (ช้ัน1) 
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ภาพท่ี 6 หองเรียนแบบ Basic computer for student (ช้ัน2) 

 

         
 

ภาพท่ี 7 หองเรียนแบบ Public Training (ช้ัน3) 

 

 

 

 

 



42 

 

 

8.2   อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการบริการ 

ตารางท่ี 20 อุปกรณและเคร่ืองมือในการบริการ 

ลําดับ รายการ จํานวน การใชงาน ราคาทุน อายุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 13 
ใชบริหารงาน และ 

 เปนสื่อการสอน 
20,000 5 

2 Projector 2 เปนสื่อการสอน 21,000 5 

3 Printer 1 ใชบริหารงาน  6,800 5 

4 

Software 

Windows XP  

Adobe Photoshop  

Adobe dream weaver  

Microsoft office 

Kaspersky antivirus  

Visual Basic  

AutoCAD 

SPSS 

Stock Manager 

Express 

Macromedia Flash 8 

ERP WinnetPro2007 

Auto Flight 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

เปนสื่อการสอน 

 

5,555 

29,750 

17,000 

11,310 

1,104 

33,650 

59,000 

24,014 

800 

19,000 

29,750 

280,000 

16,000 

5 

5 ชุดเครื่องขยายเสียง 2 เปนสื่อการสอน 5,000 5 

6 แอร 25,000 btu 2 สิ่งอํานวยความสะดวก 21,750 5 

7 โตะคอมพิวเตอร   13 สิ่งอํานวยความสะดวก 900 5 

8 เกาอี้คอมพิวเตอร    13 สิ่งอํานวยความสะดวก 600 5 

9 เกาอี้เล็คเชอร 10 สิ่งอํานวยความสะดวก 1,000 5 

10 อื่นๆ  สิ่งอํานวยความสะดวก 10,000 5 

 รวม   402,000  

หมายเหตุ  คาเคร่ืองใชสํานักงานคิดมูลคา ณ. วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2552 
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8.3   ข้อมูลการบริการ  

ตารางท่ี 21 ขอมูลการบริการแบบ In-house Training  (รับผิดชอบโดย อาจารยพิเศษ 2) 

ความสามารถในการบริการสูงสุด 12 (แหง/เดือน) 

อัตราประมาณการในการบริการ 2 (แหง/เดือน)  

เปาหมายการบริการ 4 (แหง/เดือน) 

เวลาที่ใชในการผลิตตอรอบบริการ 8 (ช่ัวโมง /วัน) 

เวลาการบริการตอวัน 8 (ช่ัวโมง) 

จํานวนแรงงานที่ใชในการบริการ 1 คน 

อัตราคาแรงงานในการบริการ 5,000 (บาท/ตอ คน/รอบ) 

หมายเหตุ ระยะเวลาอบรม 12 วัน/เดือน 

 

ตารางท่ี 22 ขอมูลการบริการแบบ Public Training (รับผิดชอบโดยอาจารยประจํา 1,อาจารยพิเศษ1) 

ความสามารถในการบริการสูงสุด 160 (คน/เดือน) 

อัตราประมาณการในการบริการ 8 (คน/เดือน/1รอบ) 

เปาหมายการบริการ 16 (คน/เดือน/2รอบ) 

เวลาที่ใชในการบริการตอรอบ  8 (ช่ัวโมง) 

จํานวนแรงงานที่ใชในการบริการ 2 คน (อาจารยพิเศษ 1 คนและอาจารยประจํา 1 คน) 

อัตราคาแรงงานในการบริการ 1,000 (บาท/ช่ัวโมง) (คือคาแรงของอาจารยพิเศษ 1 คน) 

หมายเหตุ ระยะเวลาอบรม 16 วัน/เดือน แบงกันสอนทานละ 8 วัน 

 

ตารางท่ี 23 ขอมูลการบริการ แบบ Basic computer for student  (รับผิดชอบโดยอาจารยประจํา 1) 

ความสามารถในการบริการสูงสุด 70 (คน/2 เดือน) 

อัตราประมาณการในการบริการ 28 (คน/2 เดือน) 

เปาหมายการบริการ 42 (คน/2 เดือน) 

จํานวนรอบตอวัน 2 (รอบ/วัน) 

เวลาที่ใชในการผลิตตอรอบบริการ 2 (ช่ัวโมง /รอบ) 

จํานวนแรงงานที่ใชในการบริการ 1 คน 

อัตราคาแรงงานในการบริการ 12,000 (บาท/เดือน) 

หมายเหตุ ระยะเวลาการสอน 20 วัน/เดือน  (หลักสูตร 2 เดือน) 
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8.4   รายละเอยีดผลติภัณฑ์/สินค้า ทีใ่ช้ในการบริการ 

กกกกกกกก8.4.1   วิทยากรบรรยาย  รายละเอียดดังนี ้

 อาจารยประจําสถาบันฝกอบรม จํานวน 1 ทาน รับผิดชอบหลักสูตร 

 กกกกกกกก8.4.1.1   Basic Computer for  Student  (ทุกโปรแกรม) 

 กกกกกกกก8.4.1.2   หมวด Advance Computer for Staff to Managing director 

 อาจารยบรรยายพิเศษ  2 ทาน จากสถาบันฝกอบรมฯเอง และจากศูนยพัฒนาฝมือ

แรงงานและหนวยงานราชการอ่ืนๆ  รับผิดชอบหลักสูตร 

   8.4.1.3   In-house Training  (ทุกหมวดการฝกอบรม) 

   8.4.1.4   หมวด   Management  for Supervisor  to Managing director 

 8.4.2   สถานท่ีฝกอบรม   แบงเปน 2 สถานท่ี 

 สถาบันฝกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training 

  8.4.2.1   อบรมในหลักสูตร  Public Training   จํานวน 10 คน/คร้ัง 

  8.4.2.2   อบรมในหลักสูตร Basic Computer for Student จํานวน 10 คน/

คอรส 

 สถานประกอบการของลูกคาเอง 

  8.4.2.3   อบรมในหลักสูตร  In-house Training   จํานวน ไมเกิน 100 ทาน  

 8.4.3   เอกสารประกอบการฝกอบรม  

 มีการแจกเอกสารประกอบการฝกอบรมใหกับลูกคา ในทุกหลักสูตรการฝกอบรม 

 

8.5   ขั้นตอนการบริการ 

 8.5.1   กรอกขอมูลประวัติสวนตัวของลูกคา ท้ังลูกคาระดับบุคคล/ระดับนิติบุคคล 

 8.5.2   ตรวจสอบดูความสนใจของลูกคา โดยการ ดูจากประวัติและสอบถามลูกคา

โดยตรง 

 8.5.3   นําเสนอหัวขอการฝกอบรมของสถาบันใหแกลูกคา 

 8.5.4   แจงคาใชจายในการฝกอบรม 

 8.5.5   ลงทะเบียนในหัวขอการฝกอบรม 

 8.5.6   กําหนดวันเวลาและสถานท่ีการฝกอบรม แลวแจงแกลูกคา 

8.5.7    ฝกอบรมตามวันเวลาและสถานท่ีๆกําหนด 

8.5.8    ประเมินผลการฝกอบรม 

8.5.9    ส้ินสุดการฝกอบรม 
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8.6   แผนผงักระบวนการบริการ  

 
 

ภาพท่ี 8 แผนผังกระบวนการบริการ 

 

เร่ิมตน 

ลูกคาตัดสินใจ 

 

กรอกขอมูลประวัติ 

ลูกคา 

ตรวจสอบขอมูลและความสนใจ

ของลูกคา 

นําเสนอขอมูลการ

ฝกอบรมและราคา 

 

ลงทะเบียน 

 

ดําเนินการฝกอบรม 

 

ประเมินผลการฝกอบรม 

 

สิ้นสุดกระบวนการ 

ไมตกลง 

ตกลง 
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บทที ่9 

แผนการเงิน 

 

9.1   ตารางท่ี 24 ประมาณการในการลงทุน 

ลําดับ รายการ ทุนเจาของ 
เงินรวม

ลงทุน 
เงินกู รวมมูลคา 

1 ศักด์ิชัย นาคากุล 750,000 - - 750,000 

2 กนิตย ไตรพจน - 750,000 - 750,000 

 รวมมูลคาการลงทุนทั้งสิ้น 750,000 750,000 - 1,500,000 

 โครงสรางทางการเงิน (เปอรเซ็นต) 50 50  100 

  

9.2   ตารางท่ี 25 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน 

ลําดับ รายการ รายละเอียด มูลคาประมาณ หมายเหตุ 

1 ที่ดิน                            -      

2 อาคาร  มีภาระผูกพันการเชา                          -    ดูเอกสารแนบ 9 

3 สวนตกแตง/ปรับปรุง ตกแตงเพ่ิมเติม               200,000   

4 อุปกรณ / เครื่องใช                400,000  ดูเอกสารแนบ 7 

5 ยานพาหนะ                450,000   

7 Software              300,000  ดูเอกสารแนบ 6 

9 คาใชจายกอนการดําเนินงาน                  50,000  ดูเอกสารแนบ 8 

10 เงินทุนหมุนเวียน              100,000    

รวมมูลคาทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจปจจุบัน           1,500,000    
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9.3   ตารางท่ี 26 สมมติฐานทางการเงิน  

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของจํานวนลูกคา -%      

ของบริการแบบที่  1 (In-house) (แหง) 
5% 6% 7% 8% 9% 

การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของจํานวนลูกคา -%      

ของบริการแบบที่  2  (Public) (คน) 
5% 10% 15% 20% 25% 

การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของจํานวนลูกคา -%  

ของบริการแบบที่  3 (Basic com) (คน) 
40% 45% 50% 55% 60% 

การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของรายได - %   0.00% 39.10% 28.11% 21.94% 17.99% 

การเปลี่ยนแปลงของราคาคาบริการ - %  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

การเปลี่ยนแปลงของตนทุนทุนการบริการ-%  0.00% 23.32% 18.91% 17.34% 13.77% 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายรวม -%  0.00% -1.10% 3.75% 3.61% 3.45% 

ระยะเวลาที่ใชในการคํานวณใน 1 ป -วัน/เดือน  12 เดือน 

อัตราคิดลดกระแสเงินสด(Discount Rate)- %  10% 

สมมติฐานทางการเงินอื่นๆ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

9.4   ตารางท่ี 27 ประมาณการในการบริการรายเดือน   

รายการ เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน4 เดือน 5 เดือน 6 

 จํานวนลูกคาที่ใชบริการ         

    บริการแบบที่ 1 (In-house)           2           2        2       2       2      2  

    บริการแบบที่ 2 (Public)     8          8         8          8        8          8  

    บริการแบบที่ 3 (Basic)       14     14      14         14       14        14  

 คาบริการ (บาท/หนวย)              

    บริการแบบที่ 1 (In-house)    20,000    20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  

    บริการแบบที่ 2 (Public)     3,490   3,490  3,490    3,490  3,490    3,490  

    บริการแบบที่ 3 (Basic)  2,400      2,400       2,400      2,400   2,400   2,400  

 คาบริการเฉลี่ย     8,630      8,630       8,630      8,630     8,630  8,630  

 รายไดจากการบริการ (บาท)              

    บริการแบบที่ 1  42,250  42,250  42,250    42,250    42,250    42,250  

    บริการแบบที่ 2    27,920  27,920  27,920    27,920   27,920   27,920  

    บริการแบบที่ 3  33,600    33,600    33,600    33,600    33,600  33,600  

 รวมรายไดจากคาบริการ  103,770   103,770  103,770  103,770  103,770  103,770  

 ลูกหน้ีการคา (บาท)             -                 -                 -               -               -               -    

 เงินสดรับการบริการ (บาท)  103,770  103,770  103,770  103,770  103,770  103,770  
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9.5   ตารางท่ี 28 ประมาณการรายไดจากการบริการ  

รายการ   ปที่ 1   ปที่ 2    ปที่ 3    ปที่ 4   ปที่ 5  

จํานวนลูกคาที่ใชบริการ        

      บริการแบบที่ 1  (In-house) (แหง)              25              30              35              41              46  

      บริการแบบที่ 2  (Public)     (คน)  96 192 288 384 480 

      บริการแบบที่ 3  (Basic)      (คน)     168            189          210          231            252  

      รวมผูใชบริการ 2,764   3,381  3,998  4,715    5,332  

คาบริการ (บาท/หนวย)      

      บริการแบบที่ 1 (In-house)        20,000       20,000       20,000    20,000       20,000  

      บริการแบบที่ 2 (Public)        3,490       3,490     3,490     3,490     3,490  

      บริการแบบที่ 3 (Basic)       2,400  2,400      2,400      2,400      2,400  

      คาบริการเฉลี่ย     8,630      8,630     8,630     8,630     8,630 

 รายไดจากการใหบริการ (บาท)            

      บริการแบบที่ 1   507,000     608,400  709,800     811,200  912,600  

      บริการแบบที่ 2  335,404  335,404 335,404  335,404  335,404 

      บริการแบบที่ 3    403,200     453,600    504,000  554,400  604,800  

     รวมรายไดจากการใหบริการ(บาท)  1,245,240  1,732,080 2,218,920 2,705,760 3,192,600  

 ประมาณการลูกหน้ีการคา            

      ขายดวยเงินสด        -           -             -            -                -    

      ขายดวยเงินเช่ือ (เครดิตการคา)            -             -              -          -         -    

      ระยะเวลาใหเครดิตการคา             -              -            -            -               -    

      ลูกหน้ีการคารวม (บาท)             -              -              -            -              -    

      

 เงินสดรับจากการบริการ (บาท)  1,245,240  1,732,080 2,218,920 2,705,760 3,192,600  

หมายเหต ุ  บริการแบบท่ี 1 (In-house) 1แหง : 100 คน   
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9.6   ตารางท่ี 29 ประมาณการตนทุนบริการและตนทุนขาย 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

 ตนทุนคาบริการ(บาท)       

 คาแรงงาน/พนักงานในการบริการ            

     บริการแบบที่ 1     (In-house)    200,000   240,000   280,000    328,000    368,000  

     บริการแบบที่ 2     (Public)     60,000   120,000    180,000    240,000  300,000  

     บริการแบบที่ 3    (Basic Com)   144,000   151,200    158,400    165,600  172,800  

 รวมคาแรงงานในการบริการ (1)  404,000   511,200  618,400   733,600    840,800  

      คาเอกสารเพ่ือประกอบการบริการ   28,600     34,770    40,940  48,110    54,280  

      คาไฟฟาในการบริการ    48,000     48,960   49,939   50,938    51,957  

      คานํ้าประปาในการบริการ   3,600    3,673     3,747        3,820        3,894  

      คาวัสดุสิ้นเปลืองในการบริการ    6,000   6,000    6,000      6,000     6,000  

      คาบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือ      6,000       8,000      10,000   12,000  14,000  

      คาใชจายนํ้ามันยานพาหนะ    12,500     15,000      17,500  20,000    22,500  

      คาใชจายการเลี้ยงรับรอง   3,840       5,760     7,680      11,520   15,360  

      คาใชจายดานสวัสดิการบุคลากร  7,200       7,560      7,920      8,280  8,640  

      คาขนสงสินคาเพ่ือใชในการบริการ              -                 -                  -                  -                  -    

      คาใชจายเบ็ดเตล็ดในการบริการ               -                 -                  -                  -                  -    

 รวมตนทุนการบริการ (2)   115,740   129,723   143,726   160,668    176,631  

 คาเสื่อมราคาสวนของการบริการ (บาท)            

      คาเสื่อมราคาสิ่งปลูกสราง / ตกแตง

ตอเติม  
   10,000  10,000     10,000  10,000     10,000  

     คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน

อุปกรณ  
   80,000  80,000  80,000   80,000  80,000  

      คาเสื่อมราคายานพาหนะ     90,000     90,000      90,000     90,000  90,000  

รวมคาเสื่อมราคาตัดจาย (บาท/ป)  180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

      

รวมตนทุนขาย (บาท)  (1)+(2) 519,740 640,923 762,126 894,268 1,017,431 
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9.7   ตารางท่ี 30 ประมาณการคาใชจายในการบริหารและขาย 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

 คาใชจายในการบริหารและการขาย            

      เงินเดือนบุคลากร/พนักงาน (มี3คน)  432,000    453,816   475,632  497,448  519,264  

      คาใชจายดานสวัสดิการบุคลากร    21,600      22,691      23,782     24,872      25,963  

      คาใชเชาสํานักงาน    120,000   120,000    120,000   120,000    120,000  

      คาใชจายไฟฟาสวนสํานักงาน           -               -                 -                -                  -    

      คาใชจายนํ้าประปาสวนสํานักงาน    -                  -               -                 -                -    

      คาใชจายโทรศัพท, โทรสาร     12,000      12,240      12,484     12,734      12,734  

      คาใชจายแบบพิมพ เอกสาร              -            -                -             -             -    

      คาใชจายวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน     18,000      18,000      18,000     18,000    18,000  

      คาใชจายดานที่ปรึกษาดานตางๆ                -              -              -    
              

-    
             -    

      คาธรรมเนียมราชการ               -                -              -              -                -    

      คาใชจายนํ้ามันยานพาหนะในการ

บริการ  
       -                -          -             -                 -    

      คาโฆษณา ประชาสัมพันธ    154,000      40,080      44,140     48,240      52,320  

      คาใชจายในการออกงานแสดงสินคา      50,000     50,000    50,000  50,000      50,000  

      คาใชจาย Commission จากการบริการ               -                  -                 -                 -                -    

      คาใชจายในการเดินทางตางประเทศ              -              -            -                -                  -    

      คาใชจายในการชําระดอกเบี้ยเงินกู           -                 -                  -                 -                -    

      คาใชจายในการชําระภาษีเงินไดนิติ

บุคคล  
          -                  -             -              -                  -    

      คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ      10,000      10,000     10,000    10,000     10,000  

      

 รวมคาใชจายการบริหารและการขาย  817,600    726,827    754,058   781,294    808,281  
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9.8   ตารางท่ี 31 ประมาณการงบกําไรขาดทุน  

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

 รายได            

      รายไดจากการบริการ  1,245,240  1,732,080  2,218,920  2,705,760  3,192,600  

      รายไดอื่น       -                 -            -               -                  -    

 รวมรายได  1,245,240    1,732,080   2,218,920    2,705,760   3,192,600  

      หัก - ตนทุนขาย  519,740    640,923     762,126  894,268  1,017,431  

 กําไรขั้นตน  725,500  1,091,157  1,456,794  1,811,492  2,175,169  

      หัก – คาใชจายในการบริหาร 

      และการ ขาย  
817,600  726,827  754,058  781,294  808,281  

      หัก – คาเสื่อมราคา    180,000    180,000     180,000   180,000  180,000  

      หัก – คาใชจายกอนการ

ดําเนินงานตัดจาย  
50,000           -             -          -                   -    

 กําไรจากการดําเนินการ  (322,100)  184,330  522,736  850,197  1,186,888  

      หัก - ดอกเบี้ยจาย                -                  -                   -                   -                   -    

 กําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติ

บุคคล  
(322,100)  184,330  522,736  850,197  1,186,888  

      หัก – ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

30%  
              -     55,299  156,821  255,059  356,066  

 กําไรสุทธิ  (322,100) 129,031   365,915  595,138  830,822  

      หัก – เงินปนผลจาย 30%   

      (แบงเปน 2 คนๆละ 15%)  
              -    38,709  109,775  178,541  249,247  

      กําไร(ขาดทุน)สะสม  (322,100) (231,778) 24,362  440,959  1,022,534  

      

 กระแสเงินสดรับสุทธิ  (142,100) 309,031  545,915  775,138  1,010,822  
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9.9   ตารางท่ี 32 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

เงินสดรับ       

   ทุน  1,400,000   100,000   -          -            -            -    

   เงินกูระยะยาว                -                 -        -    -    -      -    

   เงินกูเงินทุนหมุนเวียน                -                 -    -     -      -    -    

   รายได ที่เก็บไดในป

เดียวกัน  
              -    1,245,240  1,732,080  2,218,920  2,705,760  3,192,600  

   รายได ที่เก็บไดในป

ถัดไป  
              -                 -            -           -        -                  -    

รวมเงินสดรับ  1,400,000  1,345,240  1,732,080  2,218,920  2,705,760  3,192,600  

เงินสดจาย       

   สวนตกแตง / ปรับปรุง     200,000                -          -       -      -        -    

   อุปกรณ / เครื่องใช

สํานักงาน  
   400,000                -            -           -       -           -    

   ซอฟแวร     300,000                -           -            -          -          -    

   ยานพาหนะ     450,000               -         -           -           -            -    

   คาใชจายกอนการ

ดําเนินงาน  
     50,000               -             -          -          -           -    

   คาวัตถุดิบซื้อและชําระ

ในปเดียวกัน  
             -                 -               -             -           -          -    

   คาวัตถุดิบซื้อแตชําระ

ในปถัดไป  
              -                  -               -                 -              -          -    

   เงินสดจายคาใชจายใน

การบริการ  
             -    519,740  640,923  762,126  894,268  1,017,431  

   เงินสดจายคาใชจายใน

การบริหารและขาย  
              -    817,600  726,827  754,058  781,294     808,281  

   จายดอกเบี้ยธนาคาร                -                  -              -            -             -              -    

   จายคืนตนเงินกูระยะยาว                 -                  -             -              -       -      -    

   จายภาษีในปถัดไป                -                  -    -    55,299  156,821  255,059  

   เงินปนผลจาย                -    -    38,709  109,775  178,541  249,247  

 รวมเงินสดจาย  1,400,000  1,337,340  1,406,459  1,681,257  2,010,925  2,330,017  

เงินสดคงเหลือตนงวด                -                  -    7,900  333,521  871,183  1,566,018  
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รายการ ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

เงินสดคงเหลือระหวาง

งวด  
            -    7,900  325,621  537,663  694,835  862,583  

เงินสดคงเหลือปลายงวด               -         7,900  333,521  871,183  1,566,018  2,428,601  
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9.10    ตารางท่ี 33 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

สินทรัพย             

      สินทรัพยหมุนเวียน              

     เงินสดในมือและเงินสด

ในธนาคาร  
  -    7,900  333,521  871,183  1,566,018  2,428,601  

      ลูกหน้ีการคา          -                -            -                -               -              -    

      สินคาคงเหลือ            -              -            -             -             -             -    

      สินทรัพยหมุนเวียนอื่น            -               -                -                  -                  -              -    

รวมสินทรัพยหมุนเวียน          -    7,900  333,521  871,183  1,566,018  2,428,601  

     สินทรัพยไมหมุนเวียน              

      ปรับปรุง / ตกแตงตอ

เติมอาคาร  
 200,000  190,000  180,000  170,000   160,000  150,000  

      เครื่องใชสํานักงาน

อุปกรณ  
 400,000  320,000  240,000  160,000    80,000              1    

      ซอฟแวร  300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  

      ยานพาหนะ     450,000  360,000  270,000  180,000      90,000  1    

      รวมสินทรัพยไม

หมุนเวียน  
1,350,000  1,170,000  990,000  810,000  630,000  450,002  

      สินทรัพยอื่นๆ   50,000             -              -                 -            -               -    

รวมสินทรัพย 1,400,000  1,177,900  1,323,521  1,681,183  2,196,018  2,878,603  

หน้ีสิน              

      หน้ีสินหมุนเวียน              

      เงินกูระยะสั้น        -       -          -            -                -            -    

      เจาหน้ี - คาภาษี         -    -  55,299  156,821  255,059  356,066  

      หน้ีสินหมุนเวียนอื่น          -               -             -              -                  -                 -    

   รวมหน้ีสินหมุนเวียน           -    - 55,299  156,821  255,059  356,066  

      หน้ีสินไมหมุนเวียน              

      เงินกูระยะยาว       -                -                -                  -                  -               -    

      หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น           -                -                 -                 -                  -                 -    

    รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน                -           -    - - - - 

รวมหน้ีสิน               -    - 55,299  156,821  255,059  356,066  
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รายการ ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

สวนของผูถือหุน       

     ทุนจดทะเบียนชําระแลว  1,400,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  

      สวนเกิน (ตํ่า) กวาทุน                -              -             -             -             -                  -    

      กําไร (ขาดทุน) สะสม                -    (322,100) (231,778) 24,362  440,959  1,022,534  

รวมสวนของผูถือหุน 1,400,000  1,177,900  1,268,222  1,524,362  1,940,959  2,522,536  

รวมหน้ีสินและสวนผูถือ

หุน  
1,400,000  1,177,900  1,323,521  1,681,183  2,196,018  2,878,603  
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9.11    ตารางท่ี 34 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการการวิเคราะห หนวย ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

 การวัดสภาพคลองทางการเงิน        

      อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทา - 6.03     5.56   6.14     6.82  

      อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว เทา -    6.03     5.56     6.14     6.82  

      อัตราสวนเงินสด   เทา 14.79  4.30     5.09    6.40    8.40  

 การวัดความสามารถในการดําเนินงาน        

     อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี  รอบ - - - - - 

     อัตราหมุนเวียนของสินคา รอบ - - - - - 

     ระยะเวลาเรียกเก็บหน้ี  วัน - - - - - 

     ระยะเวลาสินคาคงเหลือ วัน - - - - - 

      อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร  รอบ    1.06  1.75     2.74    4.29   7.09  

      อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม   เทา 1.06     1.31     1.32     1.23     1.11  

 การวัดความสามารถในการชําระหน้ี        

      อัตราสวนหน้ีสินตอทุน เทา - 0.04     0.10  0.13    0.14  

      หน้ีสินตอสินทรัพยรวม เทา -    0.05     0.09  0.11     0.12  

      ความสามารถในการจายดอกเบี้ย เทา - - - - - 

 การวัดความสามารถในการบริหารงาน        

      อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย  % (27.35) 9.75  21.77  27.10  28.86  

      อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน  % (27.35) 10.17  24.00  30.66  32.94  

      อัตรากําไรขั้นตน % 58.26  63.00  65.65  66.95  68.13  

      อัตรากําไรจากการดําเนินการ   % (25.87) 10.64  23.56  31.42  37.18  

      อัตรากําไรสุทธิ  % (25.87) 7.45  16.49  22.00  26.02  

ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน       

     ผลกําไรตอหุน (Earning per Share) - 

     มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value) - 

     มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 771,642 

     อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 13.35% 

     ระยะเวลาคืนทุน 4 ป 7 เดือน 
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บทที ่10 

แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

 

ตารางท่ี 35 แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ลําดับที่ 
ลักษณะปญหา 

หรือความเสี่ยง 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แนวทางในการแกไข 

1. 

กิจการเริ่มกอต้ังเปนครั้งแรก  

ยังมีฐานลูกคานอย และยังไม

มีการเก็บขอมูลประวัติของ

ลูกคา  ทําใหประเมินความ

ตองการของลูกคาไดยาก 

 

ทําใหกิจการประเมินความ

ตองการของลูกคาแตละ

รายไดยาก สงผลใหจัดหัวขอ

การฝกอบรมไดไมตรงกับ

ความตองการของตลาด

เทาที่ควร 

ควรเรงดําเนินการหาลูกคา

ใหเร็วที่สุด และมีการจัดทํา

ขอมูลประวัติของลูกคา โดย

แบงแยกหมวดหมู

อุตสาหกรรมใหชัดเจน เพื่อ

กําหนดหัวขอฝกอบรมใน

อนาคตไดตรงตามความ

ตองการไดมากที่สุด 

2. 

กรณีมีผูใชบริการเกินกวา

จํานวนที่น่ังที่จัดเอาไว 

ลูกคาอาจไมไดรับความ

สะดวกทางดานการฝกอบรม

เทาที่ควร 

จัดใหมีเกาอี้สํารองเพื่อ

ใหบริการกรณีมีลูกคาเกิน 

หรือสอบถามความตองการ

ของลูกคาและจัดตารางเรียน

ใหมใหลูกคาในวันเวลาที่

ลูกคาสะดวก หรือจัดใหใน

ชวงเวลาที่ผูฝกอบรมยังไม

ครบตามจํานวน 
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ลําดับที่ 
ลักษณะปญหา 

หรือความเสี่ยง 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แนวทางในการแกไข 

3. 

ปญหาเทคโนโลยีมีปจจุบัน 

มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

ตอเน่ือง ทําใหตองมีตนทุน

ในการทําเทคโนโลยีของ

กิจการใหเปนปจจุบัน เชน 

ซอฟแวรของกิจการ   

 

 

ถาเราไมมีการติดตาม

ขาวสารการเปลี่ยนแปลงของ

ซอฟแวร ก็อาจจะทําให

ซอฟแวรของกิจการลาหลัง

ได ดังน้ันตองมีการทําให

ปจจุบันอยูอยางตอเน่ือง เพื่อ

ตอบสนองความตองการของ

ลูกคา จึงทําใหมีตนทุน

เกิดขึ้น  

การอัพเดทซอฟแวรของ

กิจการปกติจะทําทุกๆ 1-2 ป/

ครั้ง  ดังน้ันกิจการจึงจําเปน

จะตองมีการจัดสรรเงินทุน

ไวเปนคาใชจายสําหรับการ

ทําใหโปรแกรมใหเปน

ปจจุบัน 

4. 

กรณีภาวะตลาดเกิดการ

อิ่มตัว 

 

ทําใหอัตราการเติบโตของ

กิจการลดลง เน่ืองจากกิจการ

หาลูกคาประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรมไดยากขึ้น 

เพราะลูกคาเดิมสวนใหญ

ผานการฝกอบรมและพัฒนา

ทักษะกันไปบางแลวใน

หลายหัวขอ 

กิจการการจะมีการขยายกลุม

ลูกคาเปาหมายใหมากขึ้นจาก

แตเดิมที่จะเปน

ผูประกอบการประเภท

โรงงานอุตสาหกรรม   ขยาย

ออกไปเปนผูประกอบการ

ประเภทอุตสาหกรรมการ

บริการ เชน โรงแรม บริษัท

ทัวร เปนตน  ซึ่งในจังหวัด

ชุมพรก็มีแนวโนมเพ่ิมมาก

ขึ้นเพราะเปนเมืองทองเที่ยว 

5. 

เมื่อมีคูแขงทางการคาเพ่ิม

มากขึ้น 

 

สงผลใหยอดขายและสวน

แบงทางการตลาดลดลง 

กิจการตองพยายามรักษาและ

เพ่ิมฐานลูกคาใหมากขึ้น

เพ่ือที่จะรองรับการแขงขัน

ในอนาคต ที่จะมีคูแขง

เพ่ิมขึ้น และตองสรางความ

พึงพอใจแกลูกคาเพ่ือ

กอใหเกิดความจงรักภักดี

และกลับมาใชบริการซ้ํา 
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ภาคผนวก  ฃ  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค  รายละเอยีดค่าตบแต่งร้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฅ  รายละเอยีดเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฆ  รายละเอยีดซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 
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ตารางสอน สถาบันฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ Cool Training 

 

สัปดาหท่ี 1 ของเดือน 

วัน/เวลา 8.30-10.00 10.00-12.00 พัก 13.00-14.30 14.30-16.30 16.30-18.30 18.30-20.30 

จันทร Advanced AutoCAD (3D)  ( เชา – บาย ) 
Vitual  

Basic 6 
Visual C++ 

อังคาร Web Master   ( เชา – บาย ) 
Vitual Basic 

6 
Visual C++ 

พุธ SPSS  ( เชา – บาย ) IE Photo Shop 

พฤหัสบดี Amanda Stock Manager  ( เชา – บาย ) 
Macromedia 

Flash 8 

MicroSoft 

Office 

ศุกร Express  ( เชา – บาย ) Photoshop Dreamweaver 

เสาร (1) ต้ังรับและรุก ปรับกลยุทธ 2010     

อาทิตย(1) การบริหารความเสี่ยงสําหรับผูบริหาร 2010     

 

สัปดาหท่ี 2 ของเดือน 

วัน/เวลา 8.30-10.00 10.00-12.00 พัก 13.00-14.30 14.30-16.30 16.30-18.30 18.30-20.30 

จันทร Auto Flight  ( เชา – บาย ) 
Vitual Basic 

6 
Visual C++ 

อังคาร ERP WinnetPro2007 ( เชา – บาย ) 
Vitual Basic 

6 
Visual C++ 

พุธ Stock Material System ( เชา – บาย ) IE Photo Shop 

พฤหัสบดี 
หลักสูตร In-house Training (เชา-บาย) 

Macromedia 

Flash 8 

MicroSoft 

Office 

ศุกร Photo Shop Dreamweaver 

เสาร (2) Modern Supply Chain & Logistic Management     

อาทิตย (2) Production Management     

 

 

 

 

 



62 

 

สัปดาหท่ี 3 ของเดือน 

วัน/เวลา 8.30-10.00 10.00-12.00 พัก 13.00-14.30 14.30-16.30 16.30-18.30 18.30-20.30 

จันทร 

หลักสูตร In-house Training (เชา-บาย) 

Vitual Basic 

6 
Visual C++ 

อังคาร 
Vitual Basic 

6 
Visual C++ 

พุธ IE Photo Shop 

พฤหัสบดี 
Macromedia 

Flash 8 

MicroSoft 

Office 

ศุกร Photo Shop Dreamweaver 

เสาร (2) People Management & Working Plan For Manager     

อาทิตย (2) Dealing the Difference : Managing People     

 

สัปดาหท่ี 4 ของเดือน 

วัน/เวลา 8.30-10.00 10.00-12.00 พัก 13.00-14.30 14.30-16.30 16.30-18.30 18.30-20.30 

จันทร 

หลักสูตร In-house Training (เชา-บาย) 

Vitual Basic 

6 
Visual C++ 

อังคาร 
Vitual Basic 

6 
Visual C++ 

พุธ IE Photo Shop 

พฤหัสบดี 
Macromedia 

Flash 8 

MicroSoft 

Office 

ศุกร Photo Shop Dreamweaver 

เสาร (2) Process Control Planning     

อาทิตย (2) Excellent Supervisory Skill     

หมายเหต ุ

 1.   หลักสูตร Public Training (แบงเปน 2 หมวด) 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1   หมวด  Advance Computer for Staff to Managing director  อบรม

ทุกๆสัปดาหท่ี 1 และ 2 ของเดือน  (สัปดาหแรก วันจันทร-ศุกร )  (สัปดาหท่ีสอง จันทร-พุธ) 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2   หมวด Management  for  Supervisor to Managing director  อบรม

เฉพาะวันเสาร-อาทิตย   ท้ัง 4 สัปดาห   

 2.    หลักสูตร In-house Training  อบรมทุกๆสัปดาหท่ี  2-4  ของเดือน  วันจันทร-ศุกร  
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 3.   หลักสูตร Basic Computer for Student อบรม วันจันทร-ศุกร ทุกสัปดาห  เปนเวลา  

2 เดือน จึงจบหลักสูตร 
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ตัวอย่างใบขออนุญาตต่อเติมอาคาร 

 

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                        

                                                                                    

                                                                                เขียนท่ี................................................................. 

                                                            วันท่ี.....................เดือน...............................พ.ศ...................... 

                 ขาพเจา...............................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทน

เจาของอาคาร   เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขท่ี.......................ตนอก/ซอย...................ถนน............

หมูท่ี...........ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.................................. 

                 เปนนิติบุคคลประเภท................................................. ..จดทะเบียนเม่ือ............................

เลขทะเบียน.................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขท่ี...............................ตรอก/ซอย

..............................ถนน............................หมูท่ี.....................ตําบล/แขวง..........................................

อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................... 

                 ขอยื่นคํารองขอรับใบอนุญาต........................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

ดังตอไปนี ้

ขอท่ี 1 ทําการกอสราง/ดัดแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร/ตอเติมอาคาร ท่ีบานเลขท่ี.............................. 

ตรอก/ซอย...........................ถนน..................................หมูท่ี.....................ตําบล/แขวง...................... 

อําเภอ/เขต...............................จังหวัด......................โดย.................................................................... 

เปนเจาของอาคารในโฉนดท่ีดินเลขท่ี/น.ส 3 ก เลขท่ี/น.ส 3 เลขท่ี/ ส.ค 1 เลขท่ี

.................................เปนท่ีดินของ................................................ 
 

ขอที่ 2 เปนอาคาร 

          (1) ชนิด............................................จํานวน........................เพื่อใชเปน.................................... 

โดยมีท่ีจอดรถจํานวน.................................คัน 

          (2) ชนิด........................................ จํานวน............................เพื่อใชเปน................................... 

โดยมีท่ีจอดรถจํานวน.................................คัน 

แบบ ข. 1 

เลขท่ีรับ....................../.................. 

วันท่ี............../................./.............. 

คาํร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต่อเติมอาคาร ร้ือถอน ดัดแปลง 
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          (3) ชนิด............................................จํานวน.........................เพื่อใชเปน................................... 

โดยมีท่ีจอดรถจํานวน.................................คัน 

   ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณท่ีแนบมาพรอมนี ้

ขอท่ี 3 มี.................................................เปนผูควบคุมงาน.....................................ออกแบบ/คํานวณ 

ขอท่ี 4 กําหนดแลวเสร็จ.....................................................วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต 

ขอท่ี 5 พรอมคํารองนี้ขาพเจาไดแนบเอกสาร หลักฐานมาดวยแลวคือ 
 

(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน..............ชุด ชุดละ..............แผน          

(2)  รายงานคํานวณ 1 ชุด จํานวน..................แผน กรณีท่ีเปนอาคารพิเศษ หรืออาคารท่ีกอสรางดวย

วัตถุไฟเปนสวนใหญ 

(3) หนังสือแสดงเปนตัวแทนเจาของอาคาร                                                    

(4)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล อนุญาต

ท่ีออกใหไมเกิน 6 เดือน ( กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

(5)  หนังสือแสดงเปนผูจัดการหรือผูแทนซ่ึง เปนผูดําเนินกิจกรรมของนิติบุคคล 

(6)  หนังสือยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคารจํานวน......................ฉบับ พรอม

ท้ังสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวหรรมควบคุมแลวแตกรณี 

(7)  สําเนาหรือภาพถายโฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส 3 ก เลขท่ี/ส.ค 1 เลขท่ี................................................. 

จํานวน.............................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมเจาของท่ีดินจํานวน....................................ฉบับ 

(8)  หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามขอ 3 จํานวน...........................................ฉบับ 

(9)  สําเนาภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปตยกรรม

ของผูควบคุมงาน จํานวน............................ฉบับ 

(10)  เอกสารอ่ืน ๆ  (ถามี)...................................................................................................................                                                                           

 

(ลงช่ือ).......................................................... 

                                                                                    (............................................................) 

                                                                                                                     ผูขออนุญาต 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน 

ประเภทกวดวชิา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

--------------------------- 

 

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรปรับปรุบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย

การกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหเหมาะสมและเอ้ือ

ประโยชนแกผูเรียนและสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๔๕ แหง

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบ

ไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน 

ประเภทกวดวิชา พ.ศ. ๒๕๔๕” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภท

กวดวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวใน

ระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้  “โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนกวดวิชาท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

กวดวิชา บางวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในระดับประถมศึกษาปท่ี ๕ ถึงระดับ

ประถมศึกษาปท่ี ๖ และระดับมัธยมศึกษา  “ส่ือ” หมายความวา เคร่ืองมือ และอุปกรณตาง ๆ ท่ีใช

เปนส่ือการเรียนการสอน เชน เคร่ืองวีดีทัศน ระบบโทรทัศนวงจรปด เคร่ืองมือหรืออุปกรณใด ๆ ท่ี

สามารถถายทอดสัญญาณภาพ และเสียงจากสถานท่ีแหงหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่งได  “เจาหนาท่ี

ประจําหองเรียน” หมายความวา บุคลากรทางการศึกษาหรือครูผูชวย ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลความประพฤติ

ของนักเรียนและรักษาระเบียบแบบแผนของหองเรียน ดูแลการใชส่ือและสามารถใหความรู

เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ขอ ๕ ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 

๕.๑ จัดการเรียนการสอนโดยใชครูเปนผูสอน 

๕.๒ จัดการเรียนการสอนในลักษณะผสม โดยมีท้ังครูผูสอนและส่ือ 

๕.๓ จัดการเรียนการสอนโดยใชส่ือ 
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ขอ ๖ สถานท่ีตั้งโรงเรียนและอาคาร 

๖.๑ สถานท่ีและบริเวณท่ีตั้งโรงเรียนตองมีลักษณะกวางขวางและเหมาะสม  

พอแกกิจการของโรงเรียน โดยตองมีพื้นท่ีใชสอยไมนอยกวา ๑๐๐ ตารางเมตร ไมขัดตอสุขลักษณะ

หรืออนามัยของนักเรียน การคมนาคมสะดวก ตั้งอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดีไมอยูใกลโรงงาน

อุตสาหกรรม ท่ีอาจเกิดภัยอันตรายใด ๆ หรืออยูใกลสถานท่ีอ่ืนท่ีไมเหมาะสมแกกิจการของ

โรงเรียน 

๖.๒ ตองมีกรรมสิทธ์ิในอาคารหรือกรณีเชาตองมีสัญญาเชาอาคาร จากผูมีสิทธิในการใหเชา มี

กําหนดระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป โดยระบุวัตถุประสงคการเชา เพื่อใชจัดตั้งโรงเรียน ยกเวนกรณี

การเชาท่ีดินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ท่ีราชพัสดุ ท่ีศาสนสมบัติกลาง ท่ีธรณี

สงฆ หรือท่ีองคการของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

๖.๓ อาคารตองเปนเอกเทศ หรืออาคารรวมตองแยกเปนสัดสวน ไมปะปนกับกิจการอ่ืน และเปน

อาคารท่ีมีความม่ันคงแข็งแรงเพียงพอท่ีจะใชจัดการเรียนการสอน 

๖.๔ ตองเปนอาคารท่ีไดรับใบอนุญาตกอสรางหรือใบอนุญาตตอเติมอาคารจากทางราชการ ใหใช

เปนอาคารเรียนเพื่อการศึกษา เวนแตในกรณีท่ีไมสามารถหาเอกสารจากทางราชการได ใหวิศวกรท่ี

ไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย วาดวยวิชาชีพวิศวกรรม เปนผู

ตรวจสอบและรับรองความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร 

ขอ ๗ หองเรียน 

๗.๑ หองเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชครูเปนผูสอน ใชเกณฑคํานวณความจุ ๑ ตารางเมตรตอ

นักเรียน ๑ คน จํานวนนักเรียนไมเกินหองละ ๔๕ คน 

๗.๒ หองเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนลักษณะผสม โดยมีท้ังครูผูสอนและส่ือ ใชเกณฑคํานวณ

ความจุ ๑ ตารางเมตร ตอนักเรียน ๑ คน จํานวนนักเรียนไมเกินหองละ ๙๐ คน 

๗.๓ หองเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชส่ือ ใชเกณฑคํานวณความจุ ๑ ตารางเมตร ตอนักเรียน 

๑ คน จํานวนนักเรียนไมเกินหองละ ๙๐ คน 

๗.๔ หองเรียนท่ีจัดแบบหองบรรยายขนาดใหญท่ีสามารถมองเห็นครูผูสอน อาจมีนักเรียนเกินหอง

ละ ๙๐ คน ใชเกณฑคํานวณความจุ ๑ ตารางเมตรตอนักเรียน ๑ คน และจะตองเพิ่มส่ือ และ

เจาหนาท่ีประจําหองเรียนตามสัดสวนนักเรียน 

ขอ ๘ การจัดอาคารสถานท่ีและความปลอดภัย 

๘.๑ หองเรียน หองประกอบ ตองมีแสงสวางพอเพียงและมีระบบถายเทอากาศท่ีถูกสุขลักษณะ 

๘.๒ มีหองธุรการและหรือหองพักครูแยกตางหากจากหองเรียน 

๘.๓ จัดใหมีพื้นท่ีหรือหองสําหรับพักผอนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีมีอยูตามสมควร 
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๘.๔ จัดใหมีน้ําดื่ม น้ําใชท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะใหเพียงพอตามจํานวนนักเรียนท่ีมีอยู 

๘.๕ มีหองสวมแยกชาย-หญิง โดยถืออัตราสวนจํานวนนักเรียน ๓๕ คน ตอ ๑ ท่ี สําหรับการเปด

สอนในแตละรอบเกิน ๒๐ คนข้ึนไปใหเพิ่มอีก ๑ ท่ี 

๘.๖ ตองจัดใหมีทางหนีไฟตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือใหเปนไปตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ในเร่ือง

การปองกันอัคคีภัย 

ขอ ๙ เจาหนาท่ีประจําหองเรียน และการใชส่ือ 

๙.๑ ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีประจําหองเรียนตลอดเวลา ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในอัตราสวน ๑ 

คน ตอนักเรียน ๑ หอง 

๙.๒ ส่ือโทรทัศนหรือฉากรับภาพ ตองมีขนาดใหญเพียงพอใหนักเรียน สามารถมองเห็นและเขาใจ

เร่ืองราวท่ีส่ือนําเสนอไดอยางชัดเจน โดยจะตองใหมีส่ืออยางนอย ๑ เคร่ืองตอนักเรียน ๑๕ คน  

ขอ ๑๐ คุณสมบัติของครู และเจาหนาท่ีประจําหองเรียน 

๑๐.๑ ครูจะตองมีความรูตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนด ความรูและ

ประสบการณของผูขอรับใบอนุญาตใหเปนครูใหญ และความรูของผูขอรับใบอนุญาต ใหเปนครู

โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๑๐.๒ เจาหนาท่ีประจําหองเรียนตองมีความรูไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวของ และมีทักษะในการใชส่ือ 

ขอ ๑๑ คาธรรมเนียมการเรียน 

๑๑.๑ การเก็บคาธรรมเนียมการเรียน จะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษา

เอกชน โดยใหเก็บไดในอัตรา ดังนี้ การเรียนการสอนโดยใชครูผูสอน ใหเก็บในอัตราท่ีสูงกวาการ

เรียนการสอนโดยใชส่ือผสมครู สวนการเรียนการสอนโดยใชส่ือเปนเคร่ืองมือจะตองเก็บในราคา

ต่ําสุด 

๑๑.๒ กรณีท่ีนักเรียนไดชําระคาธรรมเนียมการเรียนแลว มีเหตุจําเปนท่ีไมสามารถเขาเรียนตาม

หลักสูตรท่ีสมัครเรียน ใหผูรับใบอนุญาตคืนเงินคาธรรมเนียมการเรียนใหแกนักเรียนตามเงื่อนไขท่ี 

กําหนดไวในระเบียบการของโรงเรียน สวนอัตราการคืนเงินใหเปนไปตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนด 

ขอ ๑๒ ใหผูรับใบอนุญาตติดประกาศใหเห็นไดชัดเจนในเร่ืองตอไปนี้ คือ 

๑๒.๑ ใบอนุญาตใหดําเนินกิจการโรงเรียน 

๑๒.๒ ใบอนุญาตใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียน 

๑๒.๓ เกณฑมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน 
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๑๒.๔ ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน เชน รายช่ือครูอาจารย และหลักสูตรการเรียน 

ขอ ๑๓ โรงเรียนจะตองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการเสนอตอผูอนุญาตทุกป และจะ 

ตองมายื่นขอตอใบอนุญาตทุก ๆ ๓ ป ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

กําหนด 

ขอ ๑๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน รักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

วินิจฉัยปญหาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

                                                                                                       ปองพล อดิเรกสาร 

                                (นายปองพล อดิเรกสาร) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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รายละเอยีดค่าตบแต่งร้าน 

 

ลําดับท่ี รายการ มูลคา (บาท) 

1 

2 

3 

4 

คาทาสี 

ระบบไฟฟาและประปา 

คาตบแตงภายใน 

อ่ืนๆ 

15,000 

40,000 

100,000 

45,000 

 รวม 200,000 

หมายเหตุ  คาตบแตงรานคิดมูลคา ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2552 มีอายุการใชงาน 10 ป 
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รายละเอยีดเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 

รายการ รายละเอียด จํานวน ราคา 

M/B : ASUS P5KPL/1600 1 2,300 

CPU : Intel Pentium Dual-Core E5200 2.50GHz 1 2,650 

VGA : POWER COLOR HD4670 PCS 1GB 1 3,900 

RAM : G.Skill 2 GB,(1GBx2) 800Mhz PK 1 1,450 

ROM : LG DVDRW Sata 1 800 

HDD : Western WD 5000 AAKS 500GB 1 2,200 

Case : Free Style & Power 550W 1 1,700 

MOR : LCD Monitor 19inch 933BW 1440x900 1 5,000 

  รวมราคาตอเครื่อง  20,000 

 ใชในกิจการทั้งหมด 13x20,000 13 260,000 

หมายเหตุ  คิดมูลคา ณ. วันท่ี 1 ธันวาคม 2552 มีอายุการใชงาน 5 ป 
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รายละเอยีดซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

 

ลําดับที่ Software จํานวน ราคา 

1 Windows XP  1 5,555 

2 Adobe Photoshop  
1 29,750 

3 Adobe dream weaver  1 17,000 

4 Microsoft office 1 11,310 

5 kaspersky antivirus 1 1,104 

6 Visual Basic  1 33,650 

7 AutoCAD 1 59,000 

8 SPSS 1 24,014 

9 Stock Manager 1 800 

10 Express 1 19,000 

11 Macromedia Flash 8 1 29,750 

12 ERP WinnetPro2007 1 280,000 

13 AutoFlight 1 16,000 

รวม 13 300,000 

หมายเหตุ  คาซอฟตแวรคิดมูลคา ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2552 
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รายละเอยีดเคร่ืองใช้สํานักงาน 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคา 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร 13 260,000 

2 Projector 2 42,000 

3 Printer 1 6,800 

4 ชุดเคร่ืองขยายเสียง 2 10,000 

5 แอร 25,000 btu 2 43,500 

6 โตะคอมพิวเตอร   13 11,700 

7 เกาอ้ีคอมพิวเตอร    13 8,000 

8 เกาอ้ีเล็คเชอร 10 10,000 

9 อุปกรณอ่ืนๆ   10,000 

 รวม    400,000 

หมายเหตุ  คาเคร่ืองใชสํานักงานคิดมูลคา ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2552 มีอายุการใชงาน 5 ป 
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ค่าใช้จ่ายก่อนการดําเนินงาน 

 

ลําดับท่ี รายการ มูลคา (บาท) 

1 

2 

3 

คาเชาลวงหนาการใชอาคาร 

คาประกันแรกเขาใชอาคาร 

คาใชจายอ่ืนๆ 

30,000 

10,000 

10,000 

 รวม 50,000 

หมายเหตุ  คาใชจายกอนการดําเนินงานคิดมูลคา ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2552 
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สัญญาเช่าตึกแถว 

 

 สัญญานี้ทําท่ี.........................เม่ือวันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ.........................

ระหวาง..........................................................อาย.ุ..............ป อยูบานเลขท่ี…..................................... 

ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด..................................

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผู้ให้เช่า” ฝายหนึ่งกับ ............................................... อยู...................

บานเลขท่ี..........................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต..........................................

จังหวัด........................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา“ผู้เช่า” อีกฝายหนึ่ง 

ท้ังสองฝายตกลงทําสัญญากันไวมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ผูใหเชาตกลงใหเชา และผูเชาตกลงรับเชาตึกแถวเลขท่ี................................................

ถนน........................................ ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต........................................ 

จังหวัด..........................................เพื่อใชเปนสํานักงานประกอบการคา มีกําหนดเวลา....................ป 

(.............................................) นับตั้งแตวันท่ี.............เดือน........................พ.ศ. ............... ถึงวันท่ี.... 

เดือน......................พ.ศ. ..........และผูเชายอมเสียคาเชาใหเดือนละ....................บาท

(.....................................) 

ขอ ๒ ผูเชายอมชําระคาเชาใหแกผูใหเชาเปนการลวงหนาภายในวันท่ี..................ของเดือน

ทุกๆ เดือน 

 ขอ ๓ ในวันทําสัญญานี้ ผูเชาไดมอบเงินประกันคาเชา ....................เดือนจํานวน............

บาท(.....................................) และเปนประกันคาน้ําประปา ไฟฟา และโทรศัพทจํานวน................... 

(................) ซ่ึงผูใหเชาไดรับชําระเงินไวแลว และเงินจํานวนนี้เปนเงินประกันการปฏิบัติตาม

สัญญา เม่ือสัญญาเชาไดส้ินสุดลงโดยผูเชามิไดผิดสัญญาและมิไดคางชําระเงินตางๆ ตามสัญญานี้

ผูใหเชาจะคืนเงินจํานวนนี้ให เม่ือการเชาส้ินสุดลง ถาปรากฏวาทรัพยสินท่ีเชาไดรับความ

เสียหายเนื่องจากการกระทําของผูเชา และหรือบริวารของผูเชา และผูเชามิไดจัดการซอมแซมใหคืน

ดีอยูในสภาพเดิม ผูใหเชามีสิทธิยึดเงินประกันนี้ไวเปนคาซอมแซมทรัพยสินท่ีเชา เหลือเทาใดจึง

คืนใหผูเชาไป หากเงินประกันนี้ไมพอกับคาใชจายในการซอมแซม ผูใหเชามีสิทธิเรียกรองเงินจาก

ผูเชาเพิ่มข้ึนจนครบจํานวนคาซอมแซมนั้นๆ 
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 ขอ ๔ ในระหวางอายุสัญญาเชา ผูเชาจะเปนผูรับภาระชําระคาน้ําประปา คาไฟฟา คา

โทรศัพท และจะนําใบเสร็จการชําระเงินมามอบใหผูใหเชาในวันชําระคาเชาของทุกเดือน 

ขอ ๕ ผูเชาเปนผูชําระคาภาษีโรงเรือนแทนผูใหเชา 

 ขอ ๖ ผูเชาจําตองสงวนทรัพยสินท่ีเชาดังเชนวิญูชนจะพึงสงวนทรัพยสินของตนเอง และ

ตองบํารุงรักษาท้ังทําการซอมแซมเล็กนอยดวย 

 ขอ ๗ ถาผูเชา  ประสงคจะดัดแปลงกอสรางเพิ่มเติมสถานท่ีเชานี้     จะตองเสนอแบบ

แปลนรายการใหผูใหเชาพิจารณา เม่ือผูใหเชาใหความยินยอมเปนหนังสือแลวผูเชาจึงจะทําได 

ส่ิงกอสรางเพิ่มเติมนี้ใหตกเปนของผูใหเชาทันที ผูเชาจะร้ือถอนไปไมได และจะเรียกรองคาใชจาย

หรือคาเสียหายใดๆ 

ขอ ๘ บรรดาส่ิงท่ีผูเชานํามาตกแตงในสถานท่ีเชา ถาเปนส่ิงท่ีติดตรึงตรากับตัวตึกแลว เม่ือ

สัญญาเลิกกันหรือสัญญาส้ินสุดลง ผูเชาจะร้ือถอนไปไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปน

หนังสือจากผูใหเชา 

ขอ ๙ ผูเชาสัญญาวาจะนําอาคารท่ีเชานี้ไปประกันอัคคีภัยไวเปนเงิน.............................บาท 

(........................) กับบริษัทท่ีผูใหเชาเห็นชอบดวย โดยผูเชาเปนผูเสียเบ้ียประกัน และระบุช่ือผูให

เชาเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนั้น และมอบกรมธรรมประกันภัยนั้นใหผูใหเชา

ยึดถือไวการประกันนี้ใหประกันเปนระยะติดตอกันไปตลอดอายุสัญญาเชานี้ 

ขอ ๑๐ ผูใหเชาหรือตัวแทนของผูใหเชามีสิทธิเขาตรวจดูทรัพยสินท่ีใหเชาเปนคร้ังคราวใน

เวลาและระยะอันสมควรได ถาผูใหเชาหรือตัวแทนผูใหเชาเห็นวาทรัพยสินท่ีเชาหรืออุปกรณ

เคร่ืองใชหรือทรัพยสินอ่ืนใดท่ีติดอยูกับทรัพยสินท่ีเชาอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม และหรือนาจะ

เปนอันตรายเสียหาย ผูใหเชาหรือตัวแทนผูใหเชาจะแจงใหผูเชาทําการแกไขหรือซอมแซมดวยทุน

ทรัพยของผูเชาเอง ซ่ึงผูเชาจะตองรีบดําเนินการโดยพลัน หากละเลยและเกิดความเสียหายอยางใดๆ 

ข้ึน ผูเชาตองรับผิดชอบตอความเสียหายนั้น 

              ขอ ๑๑ ผูใหเชาสัญญาวาเม่ือครบกําหนดอายุการเชาตามสัญญานี้แลว หากผูเชาประสงคจะ

ขอตอสัญญาเชานี้ตอไปอีก ผูใหเชาก็มีความยินดีท่ีจะตออายุสัญญาให โดยผูเชาจะตองแจงความ

จํานงยืนยันขอตออายุสัญญาเชานี้ไปยังผูใหเชา ณ ภูมิลําเนาของผูใหเชา     โดยมีเงื่อนไขวาผูเชา

ตองมิไดปฏิบัติผิดสัญญาเชามากอนเม่ือผูเชาไดแจงความจํานงเปนหนังสือยืนยันไปยังผูใหเชา

ดังกลาวในวรรคตนแลว ผูใหเชาจะปฏิเสธมิได และผูใหเชายอมใหถือวาการแจงความจํานงขอตอ

อายุสัญญาเชาดังกลาวแลว กอใหเกิดสัญญาเชามีอายุตอไปอีก..................ป นับตอจากวันส้ินอายุ

สัญญาเชานั้น 
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             ขอ ๑๒ ถาผูเชาเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดตามสัญญานี้ก็ดี หรือผูเชาไมปฏิบัติตาม

สัญญานี้ดวยเหตุใดๆ จนเปนเหตุใหผูใหเชาตองใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเสียดังจะกลาวในขอตอไปก็

ดี ผูใหเชามีสิทธิริบเงินประกันตามท่ีกลาวในขอสามไวท้ังหมด 

              ขอ ๑๓ ถาผูเชาไมปฏิบัติตามสัญญานี้ไมวาดวยเหตุใดๆ ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชา

ไดทันที นอกจากนี้ ในระหวางอายุสัญญาเชานี้ ถาผูเชาถูกยึดทรัพย พิทักษทรัพย หรือลมละลาย 

ตามคําส่ังศาลก็ใหสัญญาเชาเปนอันเลิกกันทันที โดยผูใหเชาไมตองบอกเลิก 

               ขอ ๑๔ ในกรณีท่ีสัญญาเชาส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูเชาสัญญาวาผูเชาและ

บริวารของผูเชาจะออกไปจากทรัพยสินท่ีเชาโดยขนยายทรัพยสินของผูเชาและบริวารออกไปดวย

แลวสงมอบทรัพยสินท่ีเชาคืนแกผูใหเชาในสภาพดีและเปนปกติท่ีจะใหผูใหเชาใชประโยชนได

ทันที ท้ังนี้ภายในกําหนดเวลาไมเกิน ๗ วัน นับแตวันท่ีสัญญาเชาไดส้ินสุดลง หากพนกําหนดเวลา

ดังกลาวแลว ผูเชายังไมปฏิบัติตามสัญญาไมวาจะเปนดวยเหตุใดๆ อันมิใชเปนเพราะความผิดของ

ผูใหเชาแลว ผูเชายินยอมชดใชคาปรับใหแกผูใหเชาเปนรายวัน วันละ................บาท 

(.............................) จนกวาผูเชาจะปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว และหากผูเชาไมปฏิบัติตามสัญญา

ดังกลาวภายในกําหนดเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีสัญญาเชาส้ินสุดลง ผูเชายินยอมใหผูใหเชาเปน

ผูดําเนินการเองโดยผูเชาจะเปนผูรับผิดชอบชดใชคาใชจายใดๆ ท่ีผูใหเชาตองเสียไปเพราะเหตุท่ีเขา

ดําเนินการดังกลาว และผูเชาจะเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายอยางใดๆ อันเกิดข้ึน

แกทรัพยสินของผูเชาดวย 

                ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีผูเชาจะตองออกจากทรัพยสินท่ีเชาไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูเชาตกลง

วาจะไมเรียกรองคาเสียหาย หรือคาขนยายใดๆ จากผูใหเชา 

                 ขอ ๑๖ ในวันทําสัญญานี้ผูใหเชาไดสงมอบทรัพยสินท่ีเชาใหกับผูเชาแลว และผูเชาได

ตรวจดูแลว เห็นวาทรัพยสินท่ีเชาอยูในสภาพดีและเปนปกติท่ีผูเชาจะไดใชหรือไดรับประโยชน

ตามวัตถุประสงคแหงการเชานี้ทุกประการแลว 

              สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความตรงกัน คูสัญญาไดอานและตางเขาใจความในสัญญาดี

แลว จึงลงลายมือช่ือไวตอหนาพยาน และยึดถือไวฝายละฉบับ 

                                                                                 ลงช่ือ..........................................ผูใหเชา 

                                                                                            (..........................................) 

      ลงช่ือ..............................................ผูเชา 

                                                                                           (..........................................) 

      ลงช่ือ............................................พยาน 

                                                                      (..........................................) 
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ลงช่ือ............................................พยาน                                          

          (..........................................) 

 

คาํขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
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