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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
  

ควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาของเทคโนโลยเีพื่อใช้ในการเชื่อมโยงขอ้มูลข่าวสาร และ
อ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ในยุคปัจจุบนัเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ผู้คนที่สามารถเขา้ถึง
และใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสมจะเป็นผู้ได้เปรยีบ  และเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ท าให้โลกใน
ศตวรรษที่ 21 ถูกหลอมรวมกันมากขึ้นในหลายๆ ด้าน ทัง้ด้านสงัคม วฒันธรรม วถิีชวีิต 
การเมอืง และเศรษฐกจิ นัน่คอืชนชาตต่ิางๆ ในโลกมแีนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทศิทาง
เดยีวกนัมากขึน้ 
 วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรอืง (2558) ได้ให้มุมมองในด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจว่า โลกใน
ศตวรรษที ่21 ก าลงัเผชญิกบัความทา้ทายส าคญั 4 ประการดว้ยกนั ประการแรก คอื โลกก าลงั
เขา้สู่ “สงัคมความรู”้ (Knowledge Based Society) หมายถงึ ผูน้ าทีม่บีทบาทในการขบัเคลื่อน
สงัคม จะเป็นกลุ่มทีใ่ชค้วามรูแ้ละมคีวามสามารถในการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ได ้ประการที ่2 
คอื การน าเทคโนโลยเีขา้มาท างานที่ซ ้าซากจ าเจแทนการใช้แรงงานคน ปัจจยันี้เป็นสิง่กระตุ้น
ใหเ้กดิการพฒันาฝีมอืแรงงาน เพื่อใหเ้กดิทกัษะใหม่ๆ ที่ยงัใชเ้ทคโนโลยที าแทนไม่ได ้ ประการ
ต่อมา คอื โครงสรา้งองคก์รยคุใหมม่ลีกัษณะเป็นแนวราบมากขึน้ การตดัสนิใจภายในองคก์รไม่
สามารถท าไดเ้บด็เสรจ็เด็ดขาดโดยผูบ้รหิารเพยีงคนเดยีวเหมอืนองคก์รสมยัก่อนทีม่โีครงสรา้ง
การบรหิารแบบแนวดิง่  และประการสุดท้าย คอื ตลาดแรงงานที่มคีวามเชื่อมโยงกนัมากขึ้น 
และมกีารแข่งขนักนัในระดบัโลกทีสู่งขึน้ ยิง่เป็นสิง่ทีผ่ลกัดนัให้แรงงานจะต้องพฒันาทกัษะของ
ตนเองเพิม่ขึน้ไปอกี  
 ความทา้ทายทัง้ 4 ประการน้ีท าใหอ้งคก์รธุรกจิต่างๆ หนัมาใหคุ้ณค่าและใหค้วามส าคญั
กบัทกัษะและความสามารถของแรงงานแตกต่างออกไปจากเดมิ นัน่คอืการมุ่งเน้นไปที่ทกัษะ 
4Cs ประกอบด้วย การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสาร 
(Communication) การท างานเป็นทมี (Collaboration) และความสามารถในการสรา้งสรรค์
นวตักรรม (Creativity) ทัง้ 4Cs นี้เป็นทกัษะการดา้นการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ซึง่เพยีงเป็นส่วน
หนึ่งของทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 เท่านัน้ (รายละเอยีดในภาคผนวก ก) 
 ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ถูกพฒันาและน าเสนอโดยเครอืข่ายองค์กรความร่วมมอืเพื่อ
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 : Partnership for 21st Century Skills เป็นวสิยัทศัน์การ
เรยีนรูโ้ดยผสมผสานองคค์วามรู ้ทกัษะเฉพาะด้าน ความช านาญและความรูเ้ท่าทนัดา้นต่างๆ 
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เขา้ดว้ยกนั โดยมทีกัษะหลกัทีจ่ าเป็น 3Rs คอื การอ่าน (Reading) การเขยีน (wRiting) และ
คณิตศาสตร ์(aRithmetic) นอกจากนี้ยงัต้องมคีวามรูใ้นสาระวชิาหลกัเกี่ยวกบัโลก เศรษฐกจิ 
และการเป็นพลเมอืงที่ดี แต่การมทีกัษะหลกัเพยีงอย่างเดยีวยงัไม่เพยีงพอต่อการใช้ชวีติใน
ศตวรรษที่ 21 ยงัจะต้องมทีกัษะอื่นเสรมิด้วย นัน่คอื ทกัษะดา้นการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม หรอื 
4Cs ทีก่ล่าวไปแลว้ขา้งต้น ทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ีทกัษะเสรมิดา้นสุดทา้ยคอื
ทกัษะชวีติและอาชพี (Partnership for 21st Century Skills, 2009) 
 เมื่อตลาดแรงงานโลกให้ความส าคญักบัทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 มากขึ้น การเรยีนรู้
เพื่อใหเ้กดิทกัษะดงักล่าวจงึเป็นสิง่ทีป่ระเทศต่างๆ ใหค้วามสนใจและเริม่มกีารตื่นตวักบัการก้าว
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เช่น ในสหรฐัอเมรกิา ประธานาธิบด ีบารคั โอบามา มนีโยบายด้าน
เทคโนโลยสี าหรบัเตรยีมความพรอ้มให้กบักลุ่มคนวยัท างานให้เกดิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ โดย
การเพิม่งบประมาณให้แก่วทิยาลยัชุมชน รวมถึงโครงการการเรยีนรู้ส าหรบัผู้ใหญ่ และสร้าง
ระบบการเรยีนทีย่ดืหยุ่น เพื่อใหแ้รงงานสามารถเขา้มาใชพ้ฒันาทกัษะของตนเองไดต้ลอดเวลา 
นอกจากนี้ยงัมกีารเตรยีมความพรอ้มให้แก่เดก็และเยาวชนอเมรกินัสู่ศตวรรษที่ 21 อกีด้วย 
(Change.gov, 2009) 
 ในประเทศสงิคโปรก์็มกีารก าหนดกรอบความคดิของประเทศเป็นวสิัยทศัน์ด้านต่างๆ 
โดยมวีสิยัทศัน์เพื่อชาต ิว่า “โรงเรยีนนักคดิ ประเทศแห่งการเรยีนรู้” ซึง่เกี่ยวกบัทกัษะชวีติที่
ส าคญัในศตวรรษที ่21 คอื การคดิ การสรา้งสรรค ์การแกปั้ญหา การท างานร่วมกนั ความสนใจ
ใครรู่ ้ความอดทนต่อความไมช่ดัเจน และความเพยีรพยายาม  นอกจากนี้สงิคโปรย์งัมวีสิยัทศัน์
เพื่อการศกึษาทีว่่า “สอนใหน้้อยลง เรยีนรูใ้หม้ากขึน้”  หมายถงึการสอนในแบบทีใ่หผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรูโ้ดยไมต่อ้งสอน ซึง่จะครอบคลุมทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ทัง้ 4Cs เขา้ไปดว้ย (Robin 
Fogarty and Brian M. Pete แปลโดย วรพจน์ วงศก์จิรุง่เรอืง และ อธปิ จติตฤกษ์, 2554) 
 ส าหรบัประเทศไทย แมร้ฐับาลปัจจุบนัจะให้ความส าคญักบัการเร่งสรา้งโอกาส อาชพี 
และการมรีายได้ที่ม ัน่คงแก่ผู้ที่เขา้สู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทัง้ระบบมโีอกาสเขา้ถงึการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงานในทุกระดบัอย่างมมีาตรฐาน  แต่กถ็อืว่ายงัไม่ไดมุ้่งเน้นไป
ยงัจดุทีจ่ะท าใหเ้กดิการเรยีนรูท้กัษะแห่งศตวรรษที ่21 แต่ในแวดวงการศกึษา และแวดวงธุรกจิ
ของไทยกเ็ริม่มกีารกล่าวถงึทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 กนับา้งแลว้ เพราะโลกทีถู่กหลอมรวมเขา้
หากนัด้วยเทคโนโลย ีท าใหใ้นไม่ชา้ประเทศไทยกต็้องเตรยีมการใหพ้รอ้มส าหรบัการก้าวเขา้สู่
ศตวรรษใหมอ่ยา่งหลกีเลีย่งไดย้าก 
 แม้กระบวนการเรยีนรู้ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะสามารถสร้างได้ด้วยกระบวนการ
เรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษากต็าม แต่การเรยีนรูจ้ะถูกจ ากดัไม่ใหเ้ขา้ถงึกลุ่มคนทีไ่ม่ไดอ้ยู่
ในช่วงวยัเรยีน และผู้เรยีนในยุคใหม่นี้ก็มวีิธกีารเรยีนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  กล่าวคือ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ท าให้เส้นแบ่งระหว่างการเรยีนในห้องเรยีน และการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน
หายไป ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเองได้ ดังนัน้การเรียนรู้จึงไม่
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จ าเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป หากมีโครงการสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที ่21 ซึง่เปิดใหบ้รกิารนอกสถาบนัการศกึษา จะเป็นการเพิม่โอกาสใหท้ัง้เดก็ เยาวชน 
บุคคลในวยัท างาน และบุคคลทีส่นใจ ไดเ้ขา้ถงึองคค์วามรู ้และสามารถเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิทกัษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ได้ และเป็นอกีหนึ่งช่องทางทีจ่ะช่วยส่งเสรมิให้คนไทยพรอ้มที่จะแข่งขนัใน
ตลาดแรงงานโลก   
 แมธุ้รกจิสถาบนัฝึกอบรมในประเทศไทยปัจจุบนันี้อาจมกีารฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านเนื้อหาการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ อยู่บา้ง แต่ยงัไม่มสีถาบนัที่มุ่งเน้น
เรื่องนี้อย่างจรงิจงั  ดงันัน้การตดัสนิใจในการเลอืกว่าจะลงทุนหรอืด าเนินการโครงการสถาบนั
ฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรอืไม่ ก็จ าเป็นต้องอาศัยการวเิคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการเสยีก่อน เพื่อผู้ที่สนใจลงทุนจะได้มแีนวทางประกอบการพจิารณาและ
ตดัสนิใจต่อไป 
  

วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด (Marketing Feasibility) ของโครงการสถาบนั
ฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 

2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical Feasibility) ของโครงการสถาบนั
ฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 

3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงนิ  (Financial Feasibility) ของโครงการสถาบนั
ฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 

 
ประโยชน์ท่ีได้รบัจำกกำรศึกษำ 

 
 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาความเป็นไปได้โครงการสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่ง
ศตวรรษที ่21 นี้ สามารถท าใหเ้หน็ถงึอกีหนึ่งแนวทางในการส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
ทีไ่มจ่ าเป็นต้องอยู่เพยีงแค่ภายในสถาบนัการศกึษาเท่านัน้  และขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้
ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นไปไดด้้านการตลาด ดา้นเทคนิค และดา้นการเงนิของโครงการ ให้
ผู้สนใจใช้ประกอบการพจิารณาและตดัสนิใจในการลงทุนด าเนินโครงการ นอกจากนี้ สถาบนั
ฝึกอบรมต่างๆ ในปัจจบุนักส็ามารถน าขอ้มลูจากการศกึษานี้ไปใชต่้อยอดหรอืพฒันาหลกัสูตรที่
มอียู่ และชีใ้หเ้หน็ความเป็นไปได้ในการท าก าไรจากการเปิดหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันา
ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21  
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ขอบเขตของกำรศึกษำค้นคว้ำ 

 
1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแห่ง

ศตวรรษที ่21 จะศกึษาเฉพาะดา้นเทคนิค (Technical Feasibility)  ดา้นการตลาด (Marketing 
Feasibility)  และดา้นการเงนิ (Financial Feasibility) เท่านัน้ 

2. ระยะเวลาของโครงการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงิน คือ 
ระยะเวลา 6 ปี เนื่องจากอุปกรณ์ทีใ่ช้ในโครงการมอีายุการใช้งานหลงัเปิดด าเนินโครงการไป
แลว้ 6 ปี ยกเวน้อุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีม่อีายุการใชง้าน 3 ปี และจะมกีารเปลีย่นแปลงอุปกรณ์
คอมพวิเตอรค์รัง้หนึ่งหลงัเปิดด าเนินกจิการไปแลว้ 3 ปี  
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บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในบทนี้จะกล่าวถงึแนวคดิและทฤษฎต่ีางๆ ที่ใช้ประกอบการศกึษา รวมถึงงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการศกึษาครัง้นี้ 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
 

 เนื่องจากการศกึษาครัง้นี้เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นดา้นต่างๆ 
ของโครงการ  แนวคดิและทฤษฎทีีใ่ชใ้นการศกึษาจงึประกอบไปดว้ย 

- ทฤษฎกีารวเิคราะหโ์ครงการ 
- ทฤษฎดีา้นการตลาด 
- ทฤษฎดีา้นเทคนิค 
- ทฤษฎดีา้นการเงนิ 

โดยแต่ละทฤษฏมีรีายละเอยีดดงันี้ 
 

1. ทฤษฎีกำรวิเครำะหโ์ครงกำร 
 
 การวเิคราะห์โครงการ คอืการตรวจสอบองค์ประกอบของโครงการ เพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการและสิง่ที่จ าเป็นต่อการท าโครงการ และเพื่อให้โครงการประสบความส าเรจ็ตาม
เป้าหมายทีว่างไว ้กจ็ าเป็นจะตอ้งวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการในดา้นต่างๆ แบ่งเป็น 8 
ดา้น ดงันี้ (มยรุ ีอนุมานราชธน, 2551)  
 
    1.1  ควำมเป็นไปได้ด้ำนกำรตลำด  

เป็นการคาดคะเนอุปสงค์และผลผลิตของโครงการ นัน่คือการค านึงว่าอุปสงค์ของ
ผลผลติโครงการมมีากน้อยเพยีงใด และในอนาคตจะมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้หรอืลดน้อยลง และ
โครงการทีจ่ะด าเนินการนัน้สามารถตอบสนองความตอ้งการนัน้ไดม้ากน้อยเพยีงใด 

 
    1.2  ควำมเป็นไปได้ด้ำนเทคนิค  

เป็นการพจิารณาความเหมาะสมด้านเครื่องมอื เครื่องจกัร อุปกรณ์ ขนาด สถานที่ตัง้ 
กรรมวธิดี าเนินการ เทคโนโลย ีวธิกีารก่อสรา้ง รปูแบบทางเทคนิค วธิกีารและมาตรการในการ
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ป้องกันสิง่แวดล้อม รวมทัง้การบ ารุงรกัษาโครงการหลงัจากโครงการสิ้นสุดลง รูปแบบทาง
เทคนิคทีถู่กเลอืกมาใชค้วรเป็นเทคนิคทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคโ์ครงการ มกีาร
ใช้ต้นทุนต ่าที่สุดและมคีวามยืดหยุ่น  และสามารถคาดคะเนต้นทุนหรอืค่าใช้จ่ายโครงการได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 
    1.3  ควำมเป็นไปได้ด้ำนกำรเงิน  

เป็นการพจิารณาผลตอบแทนทางการเงนิจากค่าใชจ้่ายและผลตอบแทนของโครงการใน
รูปของก าไร แล้วน ามาคาดคะเนความต้องการทางเงนิ เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าเมื่อตัดสนิใจ
ด าเนินการโครงการแลว้จะไม่ประสบปัญหาทางการเงนิใดๆ การวเิคราะหด์า้นการเงนิจะรวมถงึ
การจดัหาเงนิทุนจากแหล่งทุนต่างๆ และท าการวเิคราะห์กระแสเงนิสดของโครงการทัง้รปูแบบ
ของปรมิาณและช่วงเวลาทีต่อ้งการเงนิทุน เพื่อใหม้รีะดบัเงนิสดทีเ่หมาะสม 

 
    1.4  ควำมเป็นไปได้ด้ำนเศรษฐกิจ  

เป็นการพจิารณาผลตอบแทนรวม หรอืความสามารถในการท าก าไรกบัสงัคมโดยรวม 
หรอืระบบเศรษฐกจิทีท่รพัยากรทัง้หมดไดทุ้่มเทใหก้บัโครงการ โดยไม่ค านึงว่าใครสงัคมจะเป็น
ผู้ให้และผู้ร ับประโยชน์จากโครงการ การวิเคราะห์จะเป็นการหาผลตอบแทนจากการใช้
ทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปรยีบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน
โครงการ และพจิารณาว่าคุม้ค่าหรอืไม่ 

 
     1.5  ควำมเป็นไปได้ในด้ำนกำรบริหำร  

เป็นการพจิารณาโครงการในแง่การจดัรูปแบบและโครงสร้างขององค์การ ระบบการ
บรหิาร และวธิกีารปฏบิตังิานโครงการ สายการบรหิารและบงัคบับญัชา บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
โครงการ แต่ก่อนจะวเิคราะหด์า้นการบรหิารได ้จะต้องไดข้อ้มลูเกี่ยวกบัดา้นเศรษฐกจิ การเงนิ 
การตลาด และเทคนิคของโครงการมาเสยีก่อน แลว้จงึน ามาก าหนดรปูแบบการบรหิารโครงการ 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

 
     1.6  ควำมเป็นไปได้ด้ำนสงัคม  

เป็นการพจิารณาระบบสงัคม วฒันธรรม ความเชื่อ ทศันคตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการว่าจะ
มผีลบวกหรอืลบต่อโครงการที่ก าลงัวิเคราะห์ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
พจิารณาว่าปัจจยัทางสงัคมจะมอีทิธพิลต่อการยอมรบัโครงการ เมื่อโครงการด าเนินการไปแลว้
หรอืไม ่และโครงการก่อผลกระทบอยา่งไรต่อปัจจยัทางสงัคมเมือ่โครงการด าเนินการจบสิน้ลง  
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    1.7  ควำมเป็นไปได้ด้ำนกำรเมือง  
เป็นการพจิารณาความสนบัสนุนหรอืการยอมรบัของทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืวางเฉยต่อ

โครงการของผู้ที่เสยีประโยชน์ รวมทัง้พจิารณาผลประโยชน์และอิทธพิลของบุคคล องค์การ 
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ และประเทศ ทีจ่ะไดร้บัจากโครงการ 

 
     1.8  ควำมเป็นไปได้ด้ำนส่ิงแวดล้อม  

เป็นการวเิคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมที่เกิดจากโครงการ เนื่องจากสิง่แวดล้อม
เกี่ยวข้องกบัเรื่องต่างๆ เช่น การสาธารณสุขและความปลอดภยัในการประกอบอาชพี การ
ควบคุมมลพิษ การจดัสรรทรพัยากรธรรมชาติที่เหมาะสม เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการ
วเิคราะห์ด้านสิง่แวดล้อมจงึเป็นไปเพื่อการหาความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษยต่์อ
ฐานทรพัยากรธรรมชาต ิและความสามารถของสิง่แวดลอ้มทีจ่ะตอ้งสนองความตอ้งการดงักล่าว 

 
ในการศกึษาครัง้นี้เลอืกศกึษาเฉพาะดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค และดา้นการเงนิเท่านัน้ 

เนื่องจากการวเิคราะหด์า้นการเงนิจะท าใหผู้ล้งทุนทีเ่ป็นเอกชนเหน็ถงึความคุม้ค่าของโครงการ
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมาจากการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการ ซึ่ง
ผลประโยชน์โครงการจะไดม้าจากการวเิคราะหด์า้นการตลาด และต้นทุนของโครงการกม็าจาก
การวเิคราะหด์า้นเทคนิคและดา้นการตลาดนัน่เอง  

 
2.  ทฤษฎีด้ำนกำรตลำด 
  
 ในการวเิคราะหด์า้นการตลาดจะแบ่งการวเิคราะหเ์ป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางการตลาดโดยทัว่ไปของธุรกจิสถาบนัฝึกอบรม และอกีส่วนหนึ่งเป็น
การวเิคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดของสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ดงันัน้ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวเิคราะหด์า้นการตลาดจงึประกอบดว้ย 
 - ทฤษฎกีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและศกัยภาพ (SWOT Analysis) 
 - ทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร  (Service  Marketing  Mix) 
ซึง่ทัง้ 2 ทฤษฎมีรีายละเอยีดดงันี้ 
 
     2.1  กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อมและศกัยภำพ (SWOT Analysis) 

ทฤษฎนีี้คดิคน้ขึน้โดย อลัเบริ์ต ฮมัฟร(ีAlbert Humphrey) ได้น าเทคนิคนี้มาแสดงใน
งานสมัมนาที่มหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์ ในช่วงทศวรรษที่ 1960 – 1970 หลกัการส าคญัของ 
SWOT Analysis คอื การวเิคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คอื สภาพการณ์
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ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รูจ้กัตนเองและรู้จกัสภาพแวดล้อมในการท าธุรกจิ ใน
การวเิคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้บรหิารในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทัง้ที่
เกดิขึน้แลว้และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต รวมถงึผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มี
ต่อธุรกิจของตน ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์และ
แผนการด าเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป ส าหรบัความหมายและค าจ ากดัความของการ
วเิคราะหใ์นแต่ละประเดน็มดีงัต่อไปนี้ (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2544) 

- จุดแข็ง (Strength) คอื ผลกระทบทางด้านบวกที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม
ภายในของบรษิัทหรอืเป็นข้อได้เปรยีบในการด าเนินธุรกิจ หรอือาจหมายถึงการด าเนินงาน
ภายในบริษัทที่สามารถกระท าได้ดี กล่าวโดยทัว่ไปแล้ว ธุรกิจทุกแห่งควรต้องทราบถึง
ความสามารถที่เป็นจุดเด่นของตนเอง ซึ่งต้องมีการพิจารณาในทุกๆ องค์ประกอบ เช่น 
การตลาด การบรหิาร การเงนิ การผลติการวจิยัและพฒันา เป็นต้น เพื่อวเิคราะห์หาจุดแขง็แลว้
น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์หรอืแนวทางในการด าเนินงานต่างๆ ให้ตนเองมคีวามโดดเด่นหรอื
สรา้งภาพลกัษณ์ทีแ่ตกต่างไปจากคู่แข่งขนั ตวัอย่างของจุดแขง็ ได้แก่ คุณภาพผลติภณัฑข์อง
บรษิทั วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร ฐานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง เป็นตน้ 

- จุดอ่อน (Weakness) คอื ผลกระทบทางด้านลบที่เกิดขึ้นจากสิง่แวดล้อม
ภายในของบรษิทัหรอืขอ้เสยีเปรยีบในการด าเนินธุรกจิ หรอือาจหมายถงึการด าเนินงานภายใน
บรษิทัที่ไม่สามารถกระท าได้ด ีและส่งผลให้บรษิทัเกดิความเสยีเปรยีบในการด าเนินธุรกจิได้ 
ตวัอย่างของจุดอ่อน ได้แก่ ต้นทุนทางการผลติที่สูงกว่าคู่แข่งขนั ปัญหาด้านพนักงานขาย 
ภาพลกัษณ์ของบรษิทั เป็นตน้ 

- โอกำส (Opportunity) หมายถงึ สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบรษิทั หรอือาจหมายถงึผลกระทบทีเ่กดิจากสิง่แวดล้อมภายนอกของธุรกจิที่
ส่งผลทางดา้นบวกต่อการด าเนินธุรกจิ ผู้บรหิารจะต้องมกีารตรวจสอบสิง่แวดล้อมภายนอกอยู่
เสมอเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ รวมทัง้ต้องคาดคะเนการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง กฎหมาย 
เทคโนโลย ีและการแข่งขนัอยู่เป็นระยะๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกเหล่านี้ 

- อปุสรรค (Threat) หมายถงึ สภาพแวดล้อมภายนอกทีคุ่กคามหรอืมผีลเสยีต่อ
การด าเนินงานของบรษิทั หรอือาจหมายถงึผลกระทบด้านลบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ต่อการด าเนินธุรกจิ ซึง่ผู้บรหิารจ าเป็นต้องระมดัระวงัในสิง่ที่เป็นขอ้จ ากดัของการด าเนินธุรกจิ
เนื่องจากเป็นสิง่ที่ก่อให้เกดิผลเสยีหายได้ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขขอ้จ ากดัหรอื
อุปสรรคเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเราวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุปสรรคที่อาจจะ
เกดิขึน้ได ้เรากจ็ะสามารถหาทางป้องกนัผลเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ให้น้อยลงไปได ้ 
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    2.2  ส่วนประสมทำงกำรตลำดส ำหรบัธรุกิจบริกำร ( Service  Marketing  Mix ) 

ธุรกจิในอุตสาหกรรมบรกิารมคีวามแตกต่างจากธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้ทัว่ไป 
เพราะมทีัง้ผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งได ้(Tangible Product) และผลติภณัฑท์ีจ่บัต้องไม่ได ้(Intangible 
Product) กลยทุธก์ารตลาดทีน่ ามาใชก้บัธุรกจิการบรกิารจ าเป็นทีจ่ะต้องจดัใหม้สี่วนประสมทาง
การตลาดทีแ่ตกต่างจากการตลาดโดยทัว่ไป  

ดงันัน้ ฟิลลปิ คอ็ตเล่อร ์(Philip Kotler, 1997) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตลาดชัน้น าของโลก 
จงึไดใ้หแ้นวคดิส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Marketing Mix) 7 อย่าง 
หรอื 7P's ในการก าหนดกลยทุธก์ารตลาด ซึง่ประกอบดว้ย (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2541) 

- ด้ำนผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นสิง่ซึง่สนองความจ าเป็นและความต้องการของ
มนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รบัผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลติภณัฑน์ัน้ ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลติภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื ผลติภณัฑ์ทีอ่าจจบัต้องได ้
(Tangible Products) และ ผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้(Intangible Products) 

- ด้ำนรำคำ (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิ ราคาเป็นต้นทุนของ
ลูกค้า ดงันัน้ลูกค้าจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของบรกิารกบัราคา (Price) ของ
บรกิารนัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ การก าหนดราคาการใหบ้รกิารควร
มคีวามเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารชดัเจน และงา่ยต่อการจ าแนกระดบับรกิารทีต่่างกนั 

- ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) เป็นกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบรกิารทีน่ าเสนอ ซึง่จะตอ้งพจิารณาในดา้นท าเลทีต่ ัง้ (Location) และช่องทาง
ในการน าเสนอบรกิาร (Channels) 

- ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotions) เป็นเครื่องมอืหนึ่งทีม่คีวามส าคญั
ในการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูใ้หบ้รกิารและลูกค้า โดยมวีตัถุประสงคท์ีแ่จง้ข่าวสารหรอืชกัจงูให้
ลูกค้าเกิดทศันคติและพฤติกรรมการใช้บรกิาร และเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสมัพนัธ ์
ประกอบด้วยการโฆษณา (Advertising) , การขายโดยใชพ้นักงาน (Personal Selling) , การ
ส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) และ การประชาสมัพนัธ(์Publicity and Public Relation)   

- ด้ำนบุคคล (People) หรือพนักงำน (Employee) ซึ่งต้องอาศยัการคดัเลอืก 
การฝึกอบรม การจงูใจ เพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 
เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างพนักงานผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารต่างๆ ขององคก์ร พนักงานต้องมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา และสามารถสรา้งค่านิยมทีด่ใีหก้บัองคก์รได ้
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- ด้ำนกำยภำพและกำรน ำเสนอ (Physical Evidence/Environment and 
Presentation) เป็นแสดงให้เหน็ถงึลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอให้กบัลูกค้าให้เหน็
เป็นรปูธรรม โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม ทัง้ทางดา้ยกายภาพและรปูแบบการใหบ้รกิาร
เพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลกูคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย การเจรจาต้องสุภาพ
อ่อนโยน และการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่น ๆ ทีล่กูคา้ควรไดร้บั 

- ด้ำนกระบวนกำร (Process) เป็นกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและ
งานปฏบิตัิในด้านการบรกิาร ที่น าเสนอให้กบัผู้ใช้บรกิารเพื่อมอบการให้บรกิารอย่างถูกต้อง
รวดเรว็ และท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ 

 
ส่วนประสมการตลาดทัง้ 7 อย่างข้างต้นเป็นสิ่งส าคัญต่อการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ 

ทางด้านการตลาดของธุรกจิ ที่จะต้องมกีารจดัส่วนประสมแต่ละอย่างให้มคีวามเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มของธุรกจิและของอุตสาหกรรมทีแ่ตกต่างกนัไป 
 
3. ทฤษฎีด้ำนเทคนิค 
 
 การวิเคราะห์ด้านเทคนิคเป็นจุดเริ่มต้นส าหรับการพิจารณามิติของงานโครงการ 
ประเดน็ของการวเิคราะหจ์ะประกอบดว้ย (ชชูพี พพิฒัน์ศถิ,ี 2540) 
 
     3.1  รปูแบบทำงเลือกต่ำงๆ (Alternative Designs)  

โดยจะท าการเปรยีบเทยีบและประเมนิระหว่างรปูแบบและเทคนิคต่างๆ ว่าทางเลอืกใด
จะบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการด้วยต้นทุนต ่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ประเด็นประกอบการ
พจิารณา คอื 

- ขนำด (Size) จะขึน้อยู่กบัความสามารถในการบรหิารขององค์การ ขอ้จ ากดั
ทางกายภาพ การประหยดัต่อขนาด อุปสงคต์ลาด และการพจิารณาทางการเงนิ 

- สถำนท่ีตัง้ (Location) จะมปัีจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกสถานที่ตัง้โครงการคอื 
ลกัษณะตามธรรมชาตขิองโครงการ แหล่งวตัถุดบิ แหล่งพลงังาน ตลาด ความพรอ้มของปัจจยั
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

- ช่วงจงัหวะ (Timing) เป็นเรื่องของความพรอ้มของโครงการว่าควรจะปฏบิตัิ
ช่วงเวลาใดจงึจะเหมาะสม โดยพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการโดยตรง เช่น 
เทคโนโลย ีอุปสงคข์องผลผลติ การลงทุนเชื่อมโยง และฤดกูาล เป็นตน้ 

- วิธีกำรด ำเนินกำร (Technology Package) การเลือกใช้เทคโนโลยกี็
จ าเป็นตอ้งค านึงถงึความเหมาะสม 
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     3.2  เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม (Appropriate Technology)  

เป็นแนวคดิในเชงิเปรยีบเทยีบเกี่ยวกบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีี่มอียู่ในปัจจุบนั เพื่อให้
ได้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารพฒันาของโครงการกบักลุ่มผู้ได้รบัประโยชน์จาก
โครงการ 

 
    3.3  วิธีกำรก่อสร้ำง (Construction Method)  

ม ี2 วธิ ีไดแ้ก่ วธิกีารก่อสรา้งแบบทีใ่ชแ้รงงานมาก  (Labor Intensive) และแบบทีใ่ช้
ทุนมาก (Capital Intensive) การวเิคราะหด์า้นเทคนิคนี้เพื่อชีใ้หเ้หน็ว่าวธิกีารก่อสรา้งควรเป็น
แบบไหน ในหลายกรณีวธิทีีใ่ชแ้รงงานมากเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่า เพราะมแีรงงานอยู่
มาก และต้นทุนต ่าหากเทยีบกบัต้นทุนของเครื่องมอืทุน การเลอืกวธิกีารก่อสร้างที่เหมาะสม 
นอกจากจะประหยดัตน้ทุนแลว้ยงัก่อใหเ้กดิการพฒันาตามสภาพการณ์ทีเ่ป็นจรงิอกีดว้ย 

 
     3.4  ควำมยืดหยุ่น (Flexibility)  

จะพิจารณาว่าโครงการควรมีรูปแบบทางเทคนิคที่ยืดหยุ่นมากพอที่จะรองรบัการ
เปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ ทีไ่มไ่ดค้าดหมายมาก่อน 

 
     3.5  ผลต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Effects)  

โครงการที่ก่อให้เกดิต้นทุนในด้านการท าลายสิง่แวดล้อม เช่น ท าลายสุขอนามยัของ
ประชาชน ท าลายความสมดุลของระบบนิเวศน์ กจ็ะถูกชีว้่าขาดความเหมาะสมส าหรบัการลงทุน 

 
     3.6  ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงองคป์ระกอบของโครงกำร  (Interrelation of  
Components) 

ชีใ้หเ้หน็ว่าองคป์ระกอบต่างๆ ของโครงการสมัพนัธก์นัอยา่งไร ทัง้องคป์ระกอบภายใน
โครงการ และองคป์ระกอบระหว่างโครงการอื่นๆ ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั 

 
     3.7  ควำมต้องกำรในด้ำนกำรด ำเนินกำรและบ ำรงุรกัษำ (Operation and  
Maintenance Requirements)  

รปูแบบของโครงการที่ดจีะต้องค านึงถงึค่าใชจ้่ายในการด าเนินการและบ ารุงรกัษาภาย
หลงัจากที่โครงการจบสิน้แล้ว เพราะไม่มโีครงการใดที่จะก่อให้เกดิผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
ถา้ตกอยูใ่นสภาพช ารดุหรอืไมส่ามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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4.  ทฤษฎีด้ำนกำรเงิน 
   
 เพื่อใหก้ารวเิคราะหด์า้นการเงนิเป็นไปอย่างมขี ัน้ตอน การวเิคราะหด์า้นการเงนิจะเรยีง
ตามล าดบัโดยใชท้ฤษฎดีงัต่อไปนี้ 
 - การประมาณการดา้นการเงนิของโครงการ 
 - การวเิคราะหผ์ลตอบแทนทางการเงนิของโครงการ 
  - การทดสอบค่าความแปรเปลีย่น (Switching Value Test : SVT) 
ซึง่ทัง้ทฤษฎต่ีางๆ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
     4.1  กำรประมำณกำรด้ำนกำรเงินของโครงกำร 
 เนื่องจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นกิจกรรมที่ต้องวางแผนล่วงหน้า
ก่อนจะเกดิโครงการขึน้จรงิ ดงันัน้การประมาณการค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของโครงการจะ
เป็นขอ้มูลส าคญัในการวเิคราะห์ด้านการเงนิ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บรหิารตดัสนิใจว่าควรจะลงทุนใน
โครงการนัน้ๆ หรอืไม่ (อจัฉรา ชวีะตระกูลกจิ, 2544) 
  4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร  

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน หมายถงึ มลูค่าของทรพัยากรทีใ่ชไ้ปเพื่อเป็น
ฐานหรอืสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกในการผลติหรอืการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย (1) เงนิลงทุน
ในทรพัย์สินถาวร คอืเงนิลงทุนในทรพัย์สนิที่มอีายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี และโครงการ
จ าเป็นต้องใชใ้นการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ค่าทีด่นิ ค่าอาคารและสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ ค่าเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ต่างๆ  และ (2) ค่าใชจ้่ายก่อนการด าเนินงาน หมายถงึค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้นับตัง้แต่เริม่
โครงการจนถงึวนัที่เริม่ด าเนินการผลติหรอืเปิดให้บรกิาร เช่น เงนิเดอืนผูบ้รหิารและเจา้หน้าที่
โครงการ ค่าเดนิทาง ค่าเช่าส านักงาน ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตตัง้กจิการ ค่าฝึกอบรม
พนกังาน ฯลฯ 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน หมายถงึ มลูค่าของทรพัยากรทีถู่กใชไ้ป
เพื่อการด าเนินงานของโครงการ หรืออีกนัยหนึ่งคือจ านวนเงินที่โครงการจ่ายออกไปเพื่อ
ด าเนินงานตามปกตขิองโครงการนัน่เอง ประกอบไปดว้ย (1) ค่าใชจ้่ายในการผลติ คอืค่าใชจ้่าย
ในการผลติสนิค้าหรอืให้บรกิาร ประกอบด้วย ต้นทุนวตัถุดบิและต้นทุนแรงงานทีใ่ชโ้ดยตรงใน
การผลติสนิค้าหรอืการให้บรกิาร และต้นทุนการผลติทางอ้อม เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ และของใช้
สิน้เปลอืง (2) ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร หมายถงึ ค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติโดยตรง เช่น เงนิเดอืนผู้บรหิาร ค่านายหน้าพนักงานขาย 
ค่าเช่าส านกังาน ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ส านกังาน  ค่าประกนัภยั เป็นตน้ 
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   4.1.2 ผลตอบแทนโครงกำร 
- ผลตอบแทนทำงตรง หรอืเรยีกอีกอย่างหนึ่งว่าผลตอบแทนขัน้ต้น 

ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้าหรอืบรกิารที่ผลิตโดยตรงจากโครงการ นอกจากนี้ในบาง
โครงการยงัอาจหมายถึงการลดต้นทุนหรอืค่าใช้จ่ายอนัเนื่องมาจากการท าโครงการนัน้ เช่น 
โครงการเปลี่ยนเครื่องจกัรใหม่ทดแทนเครื่องเก่า ซึ่งจะช่วยท าให้ต้นทุนในการผลติต่อหน่วย
ลดลง เป็นตน้ 

- ผลตอบแทนทำงอ้อม หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่าผลตอบแทนขัน้รอง 
ได้แก่มูลค่าที่ได้เพิ่มจากกิจการส่วนควบ หรอืผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนอกเหนือวตัถุประสงค์
โครงการ เช่นโครงการสร้างถนนของสนามบนิแห่งใหม่ ผลประโยชน์ยงัตกแก่ชุมชนโดยรอบ
บรเิวณนัน้ ทีช่่วยใหเ้กดิความสะดวกสบายและประหยดัเวลาการเดนิทาง 
   4.1.3 กำรประมำณกำรกระแสเงินสดสทุธิรำยกำรของโครงกำร 
  เนื่ องจากโครงการมีอายุยาวนานหลายปี และตลอดอายุโครงการจะมีทัง้
ค่าใชจ้า่ยรายปีและผลตอบแทนรายปี ดงันัน้ในทางปฏบิตัจิงึมกัเอาผลตอบแทนรายปีมาหกัดว้ย
ค่าใชจ้่ายรายปี เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนสุทธริายปีหรอืกระแสเงนิสดสุทธริายปีของโครงการ โดย
กระแสเงนิสดสุทธริายปีของโครงการจะเป็นสิง่จ าเป็นที่ใช้ประเมนิค่าว่าควรลงทุนในโครงการ
หรอืไม ่ซึง่กระแสเงนิสดสุทธริายปีของโครงการ สามารถหาไดจ้ากสตูรดงันี้ 
 

กระแสเงินสดสทุธิรำยปี  =  กระแสเงินสดรบัรำยปี – กระแสเงินสดจ่ำยรำยปี 
 

     4.2  กำรวิเครำะหผ์ลตอบแทนทำงกำรเงินของโครงกำร 
 เป็นการเปรยีบเทยีบเงนิลงทุนกบัผลประโยชน์โครงการ เพื่อประกอบการตดัสนิใจว่า
ควรลงทุนหรอืไม่ หรอืเพื่อดูความเป็นไปไดใ้นการลงทุน โดยอาศยัตวัวดัผลของการลงทุนหรอื
เกณฑใ์นการตดัสนิใจ ไดแ้ก่  มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน และ อตัรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, 2540) ทัง้นี้  เพื่อความสะดวกในการ
ค านวณจงึควรค านวณหามลูค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์โครงการ (PVB) และมลูค่าปัจจุบนัของ
ตน้ทุนโครงการ (PVC) ก่อนค านวณตวัวดัผลอื่นๆ โดยสามารถค านวณไดจ้ากสตูร  

 

PVB = ∑ Bt(1 + r)−t

n

t=1

 
      
 

 

PVC = ∑ Ct(1 + r)−t

n

t=1
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 ในทีน่ี้  Bt  หมายถงึ ผลประโยชน์ของโครงการในปีที ่t 
  Ct  หมายถงึ ตน้ทุนของโครงการในปีที ่t 
   r   หมายถงึ อตัราคดิลดหรอือตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสม 
   t   หมายถงึ ระยะเวลาของโครงการ (1,2,3,…,n) 
    4.2.1 มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิ (Net present Value: NPV)  
  บ่งชี้ถึงจ านวนผลประโยชน์สุทธทิี่ได้รบัจากโครงการ ซึ่งได้จากมูลค่าปัจจุบนั
ของผลประโยชน์รวม หกัออกดว้ยมลูค่าปัจจบุนัของตน้ทุนรวม โดยมสีตูรการค านวณดงันี้ 
 

NPV = ∑(Bt − Ct)(1 + r)−t

n

t=1

 

 
 ในทีน่ี้  Bt  หมายถงึ ผลประโยชน์ของโครงการในปีที ่t 
  Ct  หมายถงึ ตน้ทุนของโครงการในปีที ่t 
   r   หมายถงึ อตัราคดิลดหรอือตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสม 
   t   หมายถงึ ระยะเวลาของโครงการ (1,2,3,…,n) 
หรอื ค านวณจากสตูร 

NPV = PVB − PVC 
  
 ในทีน่ี้  PVB   หมายถงึ มลูค่าปัจจบุนัของผลประโยชน์โครงการ  
    PVC   หมายถงึ มลูค่าปัจจบุนัของตน้ทุนโครงการ   
           หลกัในการตดัสนิใจว่าโครงการมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ คอืพจิารณาค่า  NPV 
หากมคี่าเป็นบวก แสดงว่าโครงการนัน้เหมาะสมทีจ่ะลงทุน 
   4.2.2 อตัรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) 
  คอืมลูค่าปัจจบุนัของผลประโยชน์โครงการหารดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของต้นทุนรวม 
เพื่อดคูวามสามารถในการท าก าไรของโครงการ มสีตูรการค านวณ ดงันี้ 
 

BCR =  
∑ Bt

n
t=1 (1 + r)−t

∑ Ct
n
t=1 (1 + r)−t

 

 
 ในทีน่ี้  Bt  หมายถงึ ผลประโยชน์ของโครงการในปีที ่t 
  Ct  หมายถงึ ตน้ทุนของโครงการในปีที ่t 
   r   หมายถงึ อตัราคดิลดหรอือตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสม 
   t   หมายถงึ ระยะเวลาของโครงการ (1,2,3,…,n) 
หรอื ค านวณจากสตูร 
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BCR =  
PVB

PVC
 

  
 ในทีน่ี้  PVB   หมายถงึ มลูค่าปัจจบุนัของผลประโยชน์โครงการ  
    PVC   หมายถงึ มลูค่าปัจจบุนัของตน้ทุนโครงการ   
 หลกัในการตดัสนิใจว่าโครงการมคีวามเหมาะสม คอื ค่า BCR มากกว่าหรอื
เท่ากบั 1 
    4.2.3 อตัรำผลตอบแทนภำยในของโครงกำร (Internal Rate of Return : IRR)  
  คอืผลตอบแทนเป็นรอ้ยละต่อโครงการ หรอืหมายถงึดอกเบีย้ในการคดิลด (r) ที่
ท าใหม้ลูค่าปัจจบุนัของผลตอบแทนโครงการและต้นทุนโครงการเท่ากนั (มลูค่าปัจจุบนัสุทธขิอง
โครงการมคี่าเป็นศูนย)์ โดยค านวณจากการแกส้มการดา้นล่าง  
 

∑(Bt − Ct)(1 + r)−t

n

t=1

 = 0 

 
 ในทีน่ี้  Bt  หมายถงึ ผลประโยชน์ของโครงการในปีที ่t 
  Ct  หมายถงึ ตน้ทุนของโครงการในปีที ่t 
   r   หมายถงึ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)  
   t   หมายถงึ ระยะเวลาของโครงการ (1,2,3,…,n) 
 หลกัการตดัสนิใจว่าโครงการมคีวามคุ้มค่าน่าลงทุนก็ต่อเมื่อ IRR มคี่าสูงกว่า
อตัราดอกเบีย้เฉพาะ หรอืค่าเสยีโอกาสของเงนิทุน 
 
     4.3  กำรทดสอบค่ำควำมแปรเปล่ียน (Switching Value Test : SVT) 
 ค่าความแปรเปลี่ยนของโครงการหมายถึง การเปลี่ยนแปลงร้อยละ (Percentage 
Change) ของปัจจยัทีเ่ชื่อว่ามอีทิธพิลต่อโครงการ ซึง่ท าให ้NPV = 0 เนื่องจากภายใต้ขอ้สมมติ
ทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ด NPV มคี่าเป็นบวก ณ ระดบัหนึ่ง หากมปัีจจยัทีม่อีทิธพิลลดลงรอ้ยละ 10 
แลว้ท าใหค้่า NPV = 0 นัน่หมายความว่าค่าความแปรเปลีย่น คอื รอ้ยละ 10 ดงันัน้ ระดบัความ
เสี่ยงภยัในโครงการจงึถูกก าหนดได้โดยขนาดของค่าความแปรเปลี่ยน การทดสอบค่าความ
แปรเปลีย่นแยกเป็น 2 วธิ ี(ชชูพี พพิฒัน์ศถิ,ี 2540) 
   4.3.1 กำรทดสอบควำมแปรเปล่ียนด้ำนต้นทุน ( SVT𝐜 )  
  หมายความว่า ตน้ทุนของโครงการสามารถเพิม่ขึน้ไดร้อ้ยละเท่าไร ก่อนทีจ่ะท า
ให ้ NPV มคี่าเป็นศูนย ์ โดยค านวณจากสตูร 
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SVTc =
NPV

PVC
× 100 

 
 โดยก าหนดให ้ NPV  หมายถงึ มลูค่าปัจจบุนัสุทธขิองโครงการ 
   PVC   หมายถงึ มลูค่าปัจจบุนัของตน้ทุนโครงการ 
   4.3.2 กำรทดสอบควำมแปรเปล่ียนด้ำนผลประโยชน์ ( SVTb )  
  หมายความว่า ผลประโยชน์ของโครงการสามารถลดลงได้รอ้ยละเท่าไร ก่อนที่
จะท าให ้ NPV มคี่าเป็นศูนย ์ โดยค านวณจากสตูร 
 

SVTb =
NPV

PVB
× 100 

 
 โดยก าหนดให ้ NPV  หมายถงึ มลูค่าปัจจบุนัสุทธขิองโครงการ 
   PVB   หมายถงึ มลูค่าปัจจบุนัของผลประโยชน์โครงการ 
  
 ถ้าค่าความแปรเปลีย่นทัง้สองด้านทีค่ านวณไดม้คี่าสูง กห็มายความว่า ความเสีย่งภยั
ในโครงการอยูใ่นระดบัต ่า 
 

งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 กนกวรรณ พฒันนิวำสน์ (2553) ไดศ้กึษาความเป็นไปไดใ้นการเปิดโรงเรยีนพฒันา
ศกัยภาพทางสมองส าหรบัเดก็วยั 5-12 ปี บรเิวณหน้าโรงเรยีนอสัสมัชนั สมุทรปราการ และ
โรงเรยีนเซนต์โยเซฟ ทพิวลั มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
และขอ้จ ากดัในการด าเนินธุรกจิดงักล่าว ท าการศกึษาโดยใชแ้บบสอบถามเพื่อหาลกัษณะความ
ต้องการของตลาด แล้ววเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาความเป็นไปไดข้องโครงการด้านการด าเนินงาน 
และด้านการเงนิ โดยประมาณการงบการเงนิ แล้วค านวณหาค่า NPV, IRR และ Payback 
Period พบว่ากลุ่มลูกคา้บรเิวณดงักล่าวมคีวามต้องการโรงเรยีนพฒันาศกัยภาพทางสมอง แต่
ยงัไมม่เีอกชนรายใดเปิดใหบ้รกิารในบรเิวณนัน้ โครงการจงึเน้นการพฒันาหลกัสูตรเชื่อมโยงกบั
การเรยีนการสอนในโรงเรยีนของเดก็ ประมาณการลงทุนโครงการเริม่ต้น 4.5 ลา้นบาท มมีลูค่า
ปัจจุบนัสุทธขิองโครงการอยู่ทีป่ระมาณ 2.11 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ
เท่ากบัรอ้ยละ 20.04 มรีะยะเวลาคนืทุน 6.58 ปี และผลการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้ัง้ด้าน
การตลาด ดา้นการด าเนินงาน และดา้นการเงนิพบว่าการเปิดโรงเรยีนพฒันาศกัยภาพทางสมอง
นี้มคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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 ปรำโมช จุฬำพงศ์ (2554) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดโรงเรียนสอน
คอมพวิเตอร ์บรเิวณโซนส านกังานชัน้ 9 หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั ลาดพรา้ว มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษาความเป็นไปไดท้างการตลาด การด าเนินงาน และการเงนิของโครงการ ศกึษาปัญหาและ
อุปสรรคในการเปิดโรงเรยีนสอนคอมพวิเตอร ์และศึกษาปัจจยัต่างๆ ที่มผีลต่อธุรกิจ โดยตัง้
กลุ่มเป้าหมายของโครงการคอืกลุ่มวยัท างานตอนต้น และกลุ่มนักเรยีน นักศกึษา โดยมจีุดเด่น
ของโครงการคอืความสะดวกในการเดนิทาง คุณภาพของการเรยีนการสอน และความทนัสมยั
ของหลกัสูตร ท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเพื่อหาอุปสงค์ตลาด ร่วมกบัการสมัภาษณ์
ผู้ประกอบการ แล้วจงึน าข้อมูลมาวเิคราะห์ทัง้เชงิพรรณนาและปรมิาณ โดยประมาณการงบ
การเงนิ แลว้ค านวณหาค่า NPV, IRR และ Payback Period พบว่าแมม้คีู่แข่งบรเิวณใกลเ้คยีง 
แต่กย็งัมคีวามเป็นไปไดใ้นดา้นการตลาด และการด าเนินงาน ส่วนดา้นการเงนิกม็คีวามเป็นไป
ไดใ้นการลงทุน โดยมกีารลงทุนเริม่ต้นโครงการ 2,484,510 บาท เป็นการกู้จากสถาบนัการเงนิ 
รอ้ยละ 48.30 และเป็นเงนิทุนจากส่วนของเจา้ของรอ้ยละ 51.70 ท าใหม้ตี้นทุนเงนิทุนถวัเฉลีย่
อยู่ทีร่อ้ยละ 11.27 มมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการอยู่ที ่746,950.31 บาท อตัราผลตอบแทน
ภายในของโครงการเท่ากบัรอ้ยละ 20.16 มรีะยะเวลาคนืทุน 4.20 ปี โดยมสีมมตฐิานระยะเวลา
ในการด าเนินโครงการ 5 ปี เนื่องจากคาดว่าอุปกรณ์ที่ลงทุนในโครงการจะมอีายุการใช้งาน
ประมาณ 5 ปี 
 
 สิริอร  เกษมสุขพฒัน์ (2545) ไดศ้กึษาความเป็นไปได้ในการตัง้โรงเรยีนสอนศลิปะ
เดก็ ในเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาอุปสงค์ของโรงเรยีนสอนศลิปะใน
เขตดุสติ และศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนดา้นการตลาด ดา้นเทคนิคและการจดัการ และ
ดา้นการเงนิ ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูอุปสงคต์ลาด จากนัน้ท าการประมาณการอุปสงค์
โดยหาฐานนิยมและค านวณเป็นค่ารอ้ยละ จากนัน้หาความเป็นไปได้ด้านการด าเนินงาน และ
ดา้นการเงนิ โดยประมาณการงบการเงนิ แลว้ค านวณหาค่า NPV, IRR และ Payback Period 
พบว่ามอุีปสงคต์ลาดอยา่งเพยีงพอและไมม่คีู่แข่งในบรเิวณทีศ่กึษา ผูป้กครองส่วนใหญ่ต้องการ
ใหบุ้ตรหลานเรยีนศลิปะเสรมิ โดยสนใจหลกัสตูรการวาดรปู และเลอืกโรงเรยีนสอนศลิปะโดยให้
ความส าคัญกับบรรยากาศในการเรียนเป็นหลัก โครงการมีความเหมาะสมด้านเทคนิคและการ
บรหิารงาน มที าเลทีต่ ัง้ทีด่ ีและหลกัสตูรทีน่่าสนใจ ส่วนดา้นการเงนิ ประมาณการลงทุนไม่สูงมาก และ
สามารถใช้ส่วนของเจ้าของลงทุนได้ทัง้หมด มูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการอยู่ที่ 1,047,978 บาท 
อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากบัรอ้ยละ 59 มรีะยะเวลาคนืทุน 2.11 ปี 
 
 อรวรรณ  ต่ำยค ำ (2554) ได้ศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้ส านักงานสอบบญัช ี
และบริการให้ค าปรึกษาด้านอื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนด้าน
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การตลาด ด้านการจดัการ และด้านการเงนิ และวเิคราะห์ปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง
กบัธุรกิจส านักงานสอบบญัช ีท าการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามเพื่อหาแนวโน้มการเปลี่ยน
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัต่างๆ และรวบรวมขอ้มลูทุตยิภูม ิเพื่อหาความเป็นไปไดด้้านการด าเนินงาน 
และด้านการเงนิ โดยประมาณการงบการเงนิ แลว้ค านวณหาค่า NPV และ IRR พบว่า โครงการมี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการลงทุนในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการตลาดที่ร้อยละ 90 
ของผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามสนใจจะเปลี่ยนผู้สอบบญัช ีท าให้โครงการมคีวามเป็นไปได้ทาง
การตลาดเพิม่ขึน้ นอกจากนี้การวเิคราะห์ด้านการเงนิก็มกีารประมาณการรายได้และรายจ่ายของ
โครงการที่ชดัเจน การลงทุนเริม่ต้นเพยีง 652,200 บาท และสามารถใช้ส่วนของเจา้ของลงทุนได้
ทัง้หมด มูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการอยู่ที ่642,089 บาท อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ
เท่ากบัรอ้ยละ 32.35 โดยมสีมมตฐิานระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 5 ปี เนื่องจากคาดว่าจะมกีาร
ขยายการลงทุนหลงัจากเปิดบรกิารไปแลว้ 5 ปี 
 
 สุชำดำ  แหวนทองค ำ (2556) ไดท้ าการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนและความ
ต้องการใช้บรกิารคารแ์คร ์ในศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา แจง้วฒันะ มวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใช้บรกิารคารแ์คร ์และการให้ความส าคญั
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิคารแ์คร ์และดูความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ท าการศกึษาโดย
การใช้แบบสอบถามในการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายโครงการ และรวบรวมขอ้มูล
ทุติยภูม ิจากนัน้จึงน าข้อมูลมาทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติไคสแควร์ เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล พฤตกิรรมการใช้บรกิารคาร์แคร์และการให้ความส าคญัต่อส่วนผสมทาง
การตลาด และวเิคราะห์ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค ด้านสิง่แวดล้อม และด้านการเงนิ โดยหาค่า 
NPV, IRR และ Payback Period พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มทีี่อยู่อาศยัขนาดเลก็ ท าให้ไม่มี
พื้นที่ในการดูแลรถเอง เป็นปัจจยัที่ท าให้ต้องใช้บรกิารคาร์แคร์ และเลอืกใช้บรกิารคาร์แคร์จาก
ความสะดวกสบายทีไ่ดร้บัจากให้บรกิารของบุคลากรในศูนยบ์รกิารคารแ์คร ์ส่วนผลการศกึษาความ
เป็นไปไดด้า้นต่างๆ พบว่ามคีวามเหมาะสมดา้นท าเลทีต่ ัง้ของโครงการ อุปสงคต์ลาดมเีพยีงพอและ
มแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้อกีในอนาคต มกีารจดัการสิง่แวดล้อมและกระบวนการควบคุมมลพษิที่
เกดิจากโครงการที่ด ีและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ส่วนดา้นการเงนิ พบว่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของโครงการอยู่ที่ 3,755,232.34 บาท อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากบัรอ้ยละ 45.15 
ระยะเวลาคนืทุน 3 ปี 4 เดอืน 
 
 Mark Houdek (2006) ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของศูนยฝึ์กอบรม 
Horace M. Albright ซึง่เป็นศูนยฝึ์กอบรมในอุทยานแห่งชาตแิกรนดแ์คนยอน มวีตัถุประสงค์
เพื่อประเมนิความเป็นไปได้ของโครงการจากการเปิดด าเนินการที่กว้างขึ้นกว่าเดมิที่เคยเปิด
ฝึกอบรมเฉพาะเจา้หน้าทีข่องอุทยานแห่งชาต ิเป็นการเปิดใหบุ้คคลภายนอก และบุคลากรของ
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องค์กรอื่นๆ ใช้บรกิารได้ การศึกษาครอบคลุมการวเิคราะหด์้านการตลาด เกณฑม์าตรฐานใน
การด าเนินงาน และด้านการเงนิ โดยใช้วธิกีารเก็บขอ้มลูจากโครงการจรงิแล้วท าการวเิคราะห ์
และคาดคะเนการเงนิของโครงการในอนาคตอกี 5 ปีต่อมา พบว่า ดา้นการตลาดมคีวามเป็นไป
ได้จากการขยายตวัของกลุ่มผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเพิม่มากขึ้น ด้านเกณฑ์การด าเนินการก็มี
ความเป็นไปได้ มเีทคโนโลยทีี่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ ส่วนด้านการเงนิ เดิมโครงการ
ขาดทุน 10,000 ดอลล่าสหรฐัต่อปี แต่จะมรีายรบัมากขึน้จากการปรบัเพิม่ค่าใชบ้รกิาร ประมาณ 
50,000 ดอลล่าสหรฐั และยงัมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารทีจ่ะเพิ่มมากขึน้ซึง่จะท าใหร้ายรบัเพิม่ขึน้อกี
ประมาณ 140,000 ดอลล่าสหรฐั 
 
 จากการศึกษาเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้ศึกษาเห็นถึงรูปแบบงานวจิยัของ
โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการทีใ่หบ้รกิารดา้นการศกึษาและบรกิารดา้นอื่นๆ ทีม่วีธิกีารในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นขัน้ตอนที่ชัดเจน และเห็นถึง
การศกึษารายละเอยีดโครงการในมติต่ิางๆ เช่น การหาอุปสงคข์องตลาด การศกึษาปัจจยัส่วน
บุคคลที่มผีลต่อการใช้บรกิารโครงการรูปแบบการลงทุนในโครงการ หลกัเกณฑก์ารพจิารณา
ความคุ้มค่าของการลงทุน กลยุทธ์การบรหิารจดัการโครงการในกรณีที่มคีู่แข่งขนัในบรเิวณที่
ใกลเ้คยีงกนั เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุปการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งได้ตามขอ้มลูในตารางที ่2.1 
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
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ตำรำงท่ี 2.1  สรปุผลการตรวจเอกสาร 
 

ช่ือเร่ือง วตัถปุระสงค ์ วิธีกำรศึกษำ ผลกำรศึกษำ 

1. การศกึษา
ความเป็นไปได้
ในการเปิด
โรงเรยีนพฒันา
ศกัยภาพทาง
สมอง
(กนกวรรณ 
พฒันนิวำสน์ 
2553) 

  - เพื่อศกึษาลกัษณะความ
ตอ้งการโรงเรยีนพฒันา
ศกัยภาพทางสมองของ
กลุ่มเป้าหมาย  
  - เพื่อศกึษาขอ้จ ากดัใน
การด าเนินธุรกจิดงักล่าว  
  - เพื่อศกึษาความเป็นไป
ไดท้างการตลาด การ
ด าเนินงาน และการเงนิของ
โครงการ 

ใชแ้บบสอบถามเพื่อหาลกัษณะ
ความตอ้งการของตลาด แลว้
วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาความ
เป็นไปไดข้องโครงการดา้นการ
ด าเนินงาน และดา้นการเงนิ 
โดยประมาณการงบการเงนิ 
แลว้ค านวณหาค่า NPV, IRR 
และ Payback Period  

      กลุ่มลกูคา้บรเิวณหน้าโรงเรยีนอสัสมัชนั สมุทรปราการ และ
โรงเรยีนเซนต์โยเซฟ ทิพวลั มีความต้องการโรงเรียนพัฒนา
ศักยภาพทางสมอง แต่ยงัไม่มีเอกชนรายใดเปิดให้บริการใน
บรเิวณนัน้ โครงการจงึเน้นการพฒันาหลกัสูตรเชื่อมโยงกบัการ
เรยีนการสอนในโรงเรยีนของเด็ก ประมาณการลงทุนโครงการ
เริม่ต้น 4.5 ล้านบาท มมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการอยู่ที่
ประมาณ 2.11 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ
เท่ากบัรอ้ยละ 20.04 มรีะยะเวลาคนืทุน 6.58 ปี และผลการ
วเิคราะห์ความเป็นไปได้ทัง้ด้านตลาด ด้านการด าเนินงาน และ
ดา้นการเงนิพบว่าการเปิดโรงเรยีนพฒันาศกัยภาพทางสมองนี้มี
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

2. การศกึษา
ความเป็นไปได้
ในการเปิด
โรงเรยีนสอน
คอมพวิเตอร ์
(ปรำโมช จฬุำ
พงศ ์2554) 

 - เพื่อศกึษาความเป็นไปได้
ดา้นการตลาด การเงนิ และ
การด าเนินงานของโครงการ 
 - เพื่อศกึษาปัญหาและ
อุปสรรคในการเปิดโรงเรยีน
สอนคอมพวิเตอร ์
 - เพื่อศกึษาปัจจยัต่างๆ ทีม่ ี
ผลต่อธุรกจิ 

ใชแ้บบสอบถามเพอิหาอุปสงค์
ตลาด และสมัภาษณ์
ผูป้ระกอบการ แลว้จงึน าขอ้มลู
มาวเิคราะหท์ัง้เชงิพรรณนาและ
ปรมิาณ โดยประมาณการงบ
การเงนิ แลว้ค านวณหาค่า 
NPV, IRR และ Payback 
Period 

     แม้มีคู่แข่งบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้โครงการ แต่ก็ยงัมีความ
เป็นไปไดใ้นด้านการตลาด และการด าเนินงาน ส่วนดา้นการเงนิ
กม็คีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุน โดยมกีารลงทุนเริม่ต้นโครงการ 
2,484,510 บาท เป็นการกู้จากสถาบนัการเงนิ ร้อยละ 48.30 
และเป็นเงนิทุนจากส่วนของเจา้ของรอ้ยละ 51.70 ท าใหม้ตี้นทุน
เงินทุนถัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11.27 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการอยู่ที่ 746,950.31 บาท อตัราผลตอบแทนภายในของ
โครงการเท่ากบัรอ้ยละ 20.16 มรีะยะเวลาคนืทุน 4.20 ปี 2

0
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ตำรำงท่ี 2.1  สรปุผลการตรวจเอกสาร (ต่อ) 
 

ช่ือเร่ือง วตัถปุระสงค ์ วิธีกำรศึกษำ ผลกำรศึกษำ 

3. การศกึษา
ความเป็นไปไดใ้น
การตัง้โรงเรยีน
สอนศลิปะเดก็ 
(สิริอร  เกษม
สขุพฒัน์, 2545) 

- เพื่อศกึษาอุปสงคข์อง
โรงเรยีนสอนศลิปะในเขต
ดุสติ 
- เพื่อศกึษาความเป็นไป
ไดใ้นการลงทุนดา้น
การตลาด ดา้นเทคนิคและ
การจดัการ และดา้น
การเงนิ 

ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็
ขอ้มลูอุปสงคต์ลาด จากนัน้ท า
การประมาณการอุปสงคโ์ดยหา
ฐานนิยมและค านวณเป็นค่า
รอ้ยละ จากนัน้หาความเป็นไป
ไดด้า้นการด าเนินงาน และดา้น
การเงนิ โดยประมาณการงบ
การเงนิ แลว้ค านวณหาค่า 
NPV ,IRR และ Payback 
Period 

      มีอุปสงค์ตลาดอย่างเพียงพอและไม่มีคู่แข่งในบริเวณที่
ศกึษา ผูป้กครองส่วนใหญ่ต้องการใหบุ้ตรหลานเรยีนศลิปะเสรมิ 
โดยสนใจหลกัสูตรการวาดรูป และเลอืกโรงเรยีนสอนศลิปะโดย
ให้ความส าคญักบับรรยากาศในการเรยีนเป็นหลกั โครงการมี
ความเหมาะสมด้านเทคนิคและการบรหิารงาน มีท าเลที่ตัง้ที่ด ี
และหลกัสูตรที่น่าสนใจ ส่วนด้านการเงนิ ประมาณการลงทุนไม่
สูงมาก และสามารถใช้ส่วนของเจา้ของลงทุนได้ทัง้หมด มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของโครงการอยู่ที่  1,047,978 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากบัรอ้ยละ 59 มรีะยะเวลา
คนืทุน 2.11 ปี 

 4. โครงการศกึษา
ความเป็นไปไดใ้น
การจดัตัง้ส านกั
งานสอบบญัช ี
และบรกิารให้
ค าปรกึษาดา้น
อื่นๆ (อรวรรณ  
ต่ำยค ำ, 2554) 

 - เพื่อศกึษาความเป็นไป
ไดใ้นการลงทุนดา้น
การตลาด ดา้นการจดัการ 
และดา้นการเงนิ  
- เพื่อวเิคราะหปั์จจยัทัง้
ภายในและภายนอกที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิส านกั
งานสอบบญัช ี

 ใชแ้บบสอบถามเพื่อหา
แนวโน้มการเปลีย่นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัต่างๆ และรวบรวม
ขอ้มลูทุตยิภูม ิเพื่อหาความ
เป็นไปไดด้า้นการด าเนินงาน 
และดา้นการเงนิ โดยประมาณ
การงบการเงนิ แลว้ค านวณหา
ค่า NPV และ IRR  

             โครงการมคีวามเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการลงทุน
ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการตลาดที่ร้อยละ 90 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามสนใจจะเปลีย่นผูส้อบบญัช ีท าใหโ้ครงการมี
ความเป็นไปได้ทางการตลาดเพิม่ขึ้น นอกจากนี้การวิเคราะห์
ดา้นการเงนิกม็กีารประมาณการรายไดแ้ละรายจ่ายของโครงการ
ทีช่ดัเจน การลงทุนเริม่ต้นเพยีง 652,200 บาท และสามารถใช้
ส่วนของเจา้ของลงทุนไดท้ัง้หมด มลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการ
อยู่ที่ 642,089 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
เท่ากบัรอ้ยละ 32.35  2
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ตำรำงท่ี 2.1  สรปุผลการตรวจเอกสาร (ต่อ) 
 

ช่ือเร่ือง วตัถปุระสงค ์ วิธีกำรศึกษำ ผลกำรศึกษำ 

5. การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทุนและความ
ตอ้งการใชบ้รกิาร
คารแ์คร ์ในศูนย์
ราชการเฉลมิพระ
เกยีรต ิ80 พรรษา 
แจง้วฒันะ (สชุำดำ  
แหวนทองค ำ, 
2556) 

- เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการ
เลอืกใชบ้รกิารคารแ์ครใ์น
บรเิวณทีศ่กึษา 

- เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล
ทีม่ผีลต่อการใหค้วามส าคญั
ต่อส่วนประสมทางการตลาด
ของธุรกจิคารแ์คร ์

-เพื่อศกึษาความเป็นไปได้
ในดา้นเทคนิค ดา้น
การตลาด ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
และดา้นการเงนิของธุรกจิ
คารแ์คร ์

ทดสอบสมมตฐิานดว้ย
ค่าสถติไิคสแควร ์เพื่อหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั
ส่วนบุคคล พฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารคารแ์ครแ์ละการ
ใหค้วามส าคญัต่อส่วนผสม
ทางการตลาด และ
วเิคราะหค์วามเป็นไปได้
ดา้นเทคนิค ดา้น
สิง่แวดลอ้ม และดา้น
การเงนิ โดยหาค่า NPV, 
IRR และ Payback Period  

      กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มทีีอ่ยู่อาศยัขนาดเลก็ ท าใหไ้ม่มพีืน้ที่
ในการดูแลรถเอง เป็นปัจจยัที่ท าให้ต้องใช้บรกิารคาร์แคร ์และ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์จากความสะดวกสบายที่ได้ร ับจาก
ใหบ้รกิารของบุคลากรของศูนยบ์รกิารคารแ์คร ์ส่วนผลการศกึษา
ความเป็นไปได้ดา้นต่างๆ พบว่ามคีวามเหมาะสมด้านท าเลทีต่ ัง้
ของโครงการ อุปสงค์ตลาดมเีพียงพอและมแีนวโน้มขยายตัว
เพิม่ขึน้อีกในอนาคต มีการจดัการสิง่แวดล้อมและกระบวนการ
ควบคุมมลพิษที่เกิดจากโครงการที่ดี เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด ส่วนด้านการเงนิ พบว่ามลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการ
อยู่ที ่3,755,232.34 บาท อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ
เท่ากบัรอ้ยละ 45.15 ระยะเวลาคนืทุน 3 ปี 4 เดอืน  

6. การศกึษาความ
เป็นไปไดท้างธุรกจิ
ของศูนยฝึ์กอบรม 
Horace M. 
Albrigh  (Mark 
Houdek, 2006)  

 เพื่อประเมนิความเป็นไปได้
ของโครงการจากการเปิด
ด าเนินการทีก่วา้งขึน้
กว่าเดมิ ครอบคลุมการ
วเิคราะหด์า้นการตลาด 
เกณฑม์าตรฐานในการ
ด าเนินงาน และดา้นการเงนิ 

 เกบ็ขอ้มลูจากโครงการจรงิ
แลว้ท าการวเิคราะห ์และ
คาดคะเนการเงนิของ
โครงการในอนาคตอกี 5 ปี
ต่อมา 

     ด้านการตลาดมคีวามเป็นไปได้จากการขยายตวัของกลุ่มผู้
เข้ารบัการฝึกอบรมเพิม่มากขึ้น ด้านเกณฑ์การด าเนินการก็มี
ความเป็นไปได ้มเีทคโนโลยทีีใ่ชใ้นโครงการอย่างเพยีงพอ ส่วน
ดา้นการเงนิ เดมิโครงการมกีารขาดทุน 10,000 ดอลล่าสหรฐัต่อ
ปี แต่จะมรีายรบัมากขึน้จากการปรบัเพิม่ค่าใช้บรกิาร ประมาณ 
50,000 ดอลล่าสหรฐั และยงัมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารทีจ่ะเพิม่มากขึน้
ซึง่จะท าใหร้ายรบัเพิม่ขึน้อกีประมาณ 140,000 ดอลล่าสหรฐั 2
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บทท่ี 3 
 

วิธีกำรศึกษำ 
 

วธิกีารศกึษาจะแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและขัน้ตอน
การวเิคราะหข์อ้มลู โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
1.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
    1.1  ข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data)  

รวบรวมจากการส ารวจภาคสนาม โดยการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการสถาบนัฝึกอบรมทีม่ ี
หลกัสูตรเกี่ยวกบัการเสรมิสรา้งทกัษะหรอืการพฒันาตนเอง โดยสอบถามเกี่ยวกบัขัน้ตอนใน
การด าเนินงาน การบรหิารจดัการสถาบนัฝึกอบรม รวมถงึรปูแบบของหลกัสูตรและคุณลกัษณะ
ของวทิยากรที่เหมาะสมกบัหลกัสูตรแต่ละประเภท เพื่อให้ไดข้อ้มูลของธุรกจิสถาบนัฝึกอบรม
และข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบรายละเอียดโครงการสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งวธิกีารเก็บขอ้มูลปฐมภูมโิดยการสมัภาษณ์สามารถแจกแจงรายละเอยีดได้
ตามตารางที ่3.1 ดงันี้ 
 
ตำรำงท่ี 3.1  รายละเอยีดการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูมโิดยการสมัภาษณ์ 

ประเดน็ท่ีสมัภำษณ์ 
(รำยละเอียดในภำคผนวก ข) 

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

1) สภาพ โดยทั ว่ ไ ปขอ งธุ ร กิ จ สถาบัน
ฝึกอบรม 
2) ขัน้ตอนและวธิกีารจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรม 
3) ขัน้ตอนในการด าเนินงาน และการบรหิาร
จดัการสถาบนัฝึกอบรม 
4) รายรบั-รายจ่ายต่างๆ ของธุรกจิสถาบนั
ฝึกอบรม 

1) ใช้ในการอธิบายความเป็นไปได้ด้าน
การตลาด การวเิคราะห ์SWOT ของธุรกจิ 
2) ใชใ้นการอธบิายความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค  
3) ใชใ้นการอธบิายความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค
และการตลาดในการวเิคราะห ์7Ps 
4) ใชใ้นการอธบิายความเป็นไปไดด้า้นการเงนิ 

 
    1.2  ข้อมลูทุติยภมิู (Secondary Data) 

รวบรวมโดยการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น บทความทางวิชาการ เอกสาร 
วารสาร งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และเวบ็ไซต์ทางอนิเตอรเ์น็ตที่เกี่ยวขอ้งกบัสถาบนัฝึกอบรมและ
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หลกัสตูรฝึกอบรมทีม่อียูใ่นปัจจบุนั รวมทัง้งานวจิยัและการคน้ควา้อสิระเกี่ยวกบัความเป็นไปได้
ในการลงทุนโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารดา้นการศกึษา และการใหบ้รกิารดา้นต่างๆ ที่
มรีปูแบบใกลเ้คยีงกบัการด าเนินงานของสถาบนัฝึกอบรม 

 
2.  กำรวิเครำะหข้์อมลู 

 
      2.1 เพ่ือให้บรรลุวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 คอืการศกึษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดของ
โครงการ จะใช้การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนาโดยใชก้รอบในการวเิคราะหต์ามทฤษฎ ีSWOT 
วเิคราะหจ์ุดเด่น จุดดอ้ย โอกาสและอุปสรรค ของธุรกจิสถาบนัฝึกอบรม และวเิคราะห์เจาะลกึ
โครงการสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 โดยใชก้รอบในการวเิคราะหต์าม
ทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร  (Service  Marketing  Mix)  

 
     2.2 เพ่ือให้บรรลุวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 คอืการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคของ
โครงการ  จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาประเมนิความเหมาะสมของที่ตัง้โครงการ  
ก าหนดขนาดพืน้ทีข่องโครงการ ออกแบบแปลนและระบุการตกแต่งปรบัปรุงสถานที ่ จากนัน้จงึ
ก าหนดแผนการด าเนินงาน และการจดัหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการสถาบัน
ฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21  

 
     2.3 เพ่ือให้บรรลุวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 3 คอืการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงนิของ
โครงการ  จะใช้การวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิปรมิาณจากขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ความเป็นไปได้
ดา้นการตลาด ร่วมกบัการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณทีไ่ดจ้ากขอ้มลูการลงทุนก่อตัง้และด าเนิน
โครงการจากการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดด้า้นเทคนิค  ท าการคาดคะเนต้นทุนของเงนิทุนในการ
ลงทุนโครงการ  จากนัน้จงึประมาณการงบการเงนิของโครงการ ไดแ้ก่ งบก าไรขาดทุน และงบ
กระแสเงนิสด จากนัน้วเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงนิของโครงการโดยใชเ้ครื่องมอืต่างๆ 
ดงันี้ 

 

 - มลูค่าปัจจบุนัสุทธ ิ(Net present Value: NPV) 
 - อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) 
 - อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
 

จากนัน้จงึท าการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนของโครงการ (Switching Value Test : 
SVT) เพื่อดูความทนทานต่อการขาดทุนของโครงการ และวเิคราะห์สถานการณ์ (Sensitivity 
Analysis) จากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทีม่ผีลต่อการด าเนินกจิการ 
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บทท่ี 4 
 

สภำพโดยทัว่ไปของธรุกิจสถำบนัฝึกอบรม  
 
 สถาบนัฝึกอบรมในประเทศไทยมทีัง้ที่เป็นของรฐัและเอกชน ในส่วนสถาบนัฝึกอบรม
ของรฐับาลจะอยู่ในรปูแบบการสนับสนุนจากรฐับาล โดยใหบ้รกิารฝึกอบรมแก่ประชาชนโดยไม่
คดิค่าใช้จ่าย หรอืบางหลกัสูตรอาจมกีารเก็บค่าฝึกอบรมบ้าง แต่จะเป็นราคาที่ถูกกว่าเอกชน
มาก กลุ่มเป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมที่ร ัฐบาลสนับสนุนคือประชาชนทัว่ไป แรงงานที่
ตอ้งการพฒันาฝีมอื รวมถงึขา้ราชการและบุคลากรของรฐั ตวัอย่างสถาบนัฝึกอบรมทีอ่ยู่ในการ
สนับสนุนของรฐับาล เช่น ศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร  สถาบนัวทิยาการ สวทช.(NSTDA 
Academy: NSA)  สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ เป็นตน้  
 ส่วนสถาบนัฝึกอบรมของเอกชนจะมทีัง้ที่จดัตัง้เป็นสถาบนัฝึกอบรมที่จดทะเบยีนเป็น
นิติบุคคลและมกีารบรหิารงานอย่างมรีะบบ หรอือาจมเีพยีงทมีวทิยากรที่รบัจดัการฝึกอบรม
ใหแ้ก่องคก์รต่างๆ โดยไม่มกีารจดัตัง้เป็นนิตบิุคคล กลุ่มเป้าหมายของสถาบนัฝึกอบรมเอกชน
คอืประชาชนทีส่นใจและบุคลากรขององคก์รเอกชน โดยจะมกีารเกบ็ค่าบรกิารจากผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมเพื่อเป็นรายรบัของผู้ประกอบการและใช้ในการบรหิารจดัการของสถาบนัฝึกอบรม
ต่อไป   
  
1.  ประเภทของสถำบนัฝึกอบรมในประเทศไทย 

 
ธุรกจิสถาบนัฝึกอบรมของประเทศไทยในปัจจุบนัสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ  

ตามเนื้อหาของหลกัสตูรทีเ่ปิดอบรมได ้ดงันี้ (ไทย เทรนนิ่ง โซน, 2558) 
 

     1.1  กำรบริหำรจดักำรและกลยทุธท์ำงธรุกิจ 
เป็นหลกัสตูรทีเ่หมาะส าหรบัผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างาน โดยทัว่ไปแลว้หลกัสูตรลกัษณะนี้

จะมรีาคาค่อนข้างสูง เนื้อหาหลกัสูตรจะท าให้ผู้รบัการฝึกอบรมเข้าใจบทบาทของการเป็น
ผูบ้รหิารหรอืการเป็นหวัหน้างาน เทคนิคการบรหิารงานใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลโดย
ใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงเทคนิคการสัง่งาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทมีงานให้
ราบรื่น แนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบรหิารทีมงาน การวิเคราะห์และบรหิารคนหรอื
ทมีงาน หลกัการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา หลกัการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการ
ท างานต่างๆ  
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ตวัอย่างของสถาบนัฝึกอบรมประเภทนี้ ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันากลยุทธท์างธุรกจิ (Strategic 
Business Development Center) , สถาบนัฝึกอบรมสมัมนา The Best Training (ศูนยฝึ์กอบรม
ความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) , สถาบันฝึกอบรมและสัมมนากลยุทธ์ทางธุรกิจ Ivision 
Training เป็นตน้ 

 
     1.2  กำรตลำด กำรขำย และกำรบริกำร 

หลักสูตรนี้ เหมาะกับนักขาย นักการตลาด ผู้รบัผิดชอบทางด้านการขาย และด้าน
การตลาด และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้า เนื้อหาหลักสูตรจะ
เกีย่วขอ้งกบัเคลด็ลบัสู่ความส าเรจ็ในดา้นการขายและการตลาด แนวทางทีจ่ะเพิม่ยอดขายแก่
องคก์ร ทศิทางการขาย การตลาดและความต้องการของลูกคา้ หลกัการวเิคราะหก์าร
เปลีย่นแปลงทางการขาย การตลาด การน าเอากลยุทธก์ารขายและการตลาดต่างๆ มาใช ้เพื่อ
สามารถเอาชนะคู่แข่งขนั และหลกัในการบรกิารลูกคา้ และการสรา้งหวัใจแห่งการบรกิาร 

ตวัอย่างของสถาบนัฝึกอบรมประเภทนี้ ไดแ้ก่ บรษิทั เทสส ์เทรนนิ่ง จ ากดั : Training 
Education for Sales and Services (TESS Training) ,  โรงเรยีนสอนนักขาย ของสถาบนั
ฝึกอบรมบรษิทัท างานดว้ยใจ (Work with Heart Training) เป็นตน้ 

 
     1.3  กำรบริหำรทรพัยำกรมนุษยแ์ละกำรพฒันำตนเอง 

หลกัสูตรนี้เหมาะส าหรบัพนักงานขององค์กรทุกระดบั รวมถึงบุคคลที่ต้องการพฒันา
ตนเอง เพื่อให้มศีกัยภาพเพิม่ขึ้นและสามารถท างานได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากขึ้น เนื้อหา
หลกัสูตรจะมุ่งเน้นการน าหลกัจติวทิยามาช่วยในการสรา้งแรงจูงใจในการท างาน ช่วยให้ผู้รบั
การฝึกอบรมเขา้ใจถงึความส าคญัของงาน และดงึศกัยภาพของแต่ละบุคคลออกมาใช้ได้อย่าง
เตม็ที ่นอกจากนี้ยงัมบีางหลกัสตูรทีม่เีนื้อหาทีเ่น้นถงึความสุขในการท างานดว้ย    

ตวัอย่างของสถาบนัฝึกอบรมประเภทนี้ ไดแ้ก่ สถาบนัพฒันาบุคลกิภาพ John Robert 
Powers ,สถาบนัฝึกอบรมสมัมนา สกลิอพั คอรน์เนอร ์(Skill up Corner) , บรษิทั ศูนยค์วามคดิ
สรา้งสรรค ์จ ากดั เป็นตน้ 

 
     1.4  กำรบริหำรกำรผลิต และกำรเพ่ิมคณุภำพอตุสำหกรรม 

หลกัสตูรน้ีเกีย่วขอ้งกบักระบวนการผลติ จงึเหมาะกบัพนกังานหรอืหวัหน้าฝ่ายผลติของ
สถานประกอบธุรกจิที่มกีารผลติสนิค้า เนื้อหาหลกัสูตรจะเน้นถึงวธิกีารบรหิารการผลติ การ
ควบคุมคุณภาพการผลติ การตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ การผลติใหไ้ด้ตามมาตรฐาน ISO การ
จดัการและควมคุมมลพษิจากการผลติ การจดัการชวีอนามยัและความปลอดภยั ฯลฯ 
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ตวัอย่างของสถาบนัฝึกอบรมประเภทนี้ ได้แก่ ศูนยค์้นคว้าและพฒันาเทคโนโลยกีาร
ผลติทางอุตสาหกรรม (RDiPT) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์, สถาบนั Q-federation ใหบ้รกิาร
อบรมในหวัขอ้; ISO, Supply chain, telecommunication และอื่นๆ เป็นตน้ 

 
     1.5  คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เป็นหลกัสูตรที่เหมาะกบับุคคลทัว่ไปทีส่นใจหรอืมคีวามจ าเป็นต้องใชค้อมพวิเตอรห์รอื
เทคโนโลยสีารสนเทศในการท างาน เนื้อหาหลกัสูตรจะเป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เทคนิค
และวธิกีารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรต่์างๆ หรอือาจเป็นวธิบีรหิารจดัการระบบขอ้มลู และการน า
ขอ้มลูออกมาใช ้

ตวัอย่างของสถาบนัฝึกอบรมประเภทนี้ ได้แก่ ศูนยอ์บรมคอมพวิเตอรแ์ละกราฟฟิก IT 
Excellent , ศูนยก์ารเรยีนรู ้TL Center (Technology Learning Center) , โรงเรยีนสอน
คอมพวิเตอรก์ราฟิก NetDesign Thailand เป็นตน้ 

 
     1.6  ภำษำ 

เป็นหลกัสตูรทีเ่หมาะกบับุคคลทัว่ไปทีส่นใจหรอืมคีวามจ าเป็นต้องใชภ้าษาต่างประเทศ
ในการท างานหรือการศึกษา เนื้ อหาหลักสูตรจะเป็นการสอนหลักภาษา และการใช้
ภาษาต่างประเทศในชวีติประจ าวนั หรอืงานทีต่้องใชค้ าศพัทเ์ฉพาะทาง ภาษาทีน่ิยมเปิดอบรม
กนัมากในปัจจุบนัคอืภาษาองักฤษและภาษาจนี สถาบนัฝึกอบรมด้านภาษาส่วนมากจะอยู่ใน
รปูแบบของโรงเรยีนสอนภาษาหรอืสถาบนัภาษาโดยเฉพาะ 

ตวัอย่างของสถาบนัฝึกอบรมประเภทนี้ ไดแ้ก่ AUA Language Center ,สถาบนัสอน
ภาษา Sprachcaffe, โรงเรยีนสอนภาษาจนีเพยีรอกัษร (หงหล่าวซอื) เป็นตน้ 

 
     1.7  บญัชี กำรเงิน กฎหมำยธรุกิจ และภำษี 

เป็นหลกัสูตรที่เหมาะกบัหวัหน้างานและผู้ปฏบิตักิารด้านบญัชแีละการเงนิขององค์กร 
เนื้อหาหลักสูตรจะเกี่ยวกับหลกัการบัญชีทัว่ไป มาตรฐานการบญัชี ความรู้ด้านภาษีอากร 
หลกัเกณฑท์างกฎหมายภาษีอากร แนวทางการแก้ไขปรบัปรุงบญัชใีหเ้ป็นที่ยอมรบั หรอืการ
จดัท าบญัชสี าหรบัธุรกิจแต่ละประเภท นอกจากนี้อาจมกีารบูรณาการหลกัสูตรการบญัชกีับ
หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์หรอืหลกัสตูรภาษา เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่องานบญัช ีการ
จดัท าบญัชเีป็นภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

ตัวอย่างของสถาบันฝึกอบรมประเภทนี้  ได้แก่  บริษัท คอนเซ็พท์ การบัญชีและ
กฎหมาย จ ากดั , บรษิทั ด ีบ ีเอ็ม ท ีจ ากดั (สถาบนัพฒันาวชิาชพีการบรหิารธุรกจิและภาษี
อากร) เป็นตน้ 
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    1.8  วิชำชีพ ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำง 
เป็นหลกัสูตรที่เหมาะกบับุคคลทัว่ไป เนื้อหาหลกัสูตรจะท าให้ผู้รบัการอบรมมทีกัษะ

ความสามารถเฉพาะทางที่เพิม่มากขึ้น สามารถน าไปประกอบเป็นวชิาชพีหรอือย่างน้อยก็ใช้
ความรูจ้ากการฝึกอบรมเป็นความสามารถพเิศษหรอืงานอดเิรกได ้เช่น การอบรมการท าอาหาร 
งานศิลปะ งานประดษิฐ์ การตดัเยบ็เสื้อผ้า การซ่อมเครื่องไฟฟ้า เป็นต้น การอบรมมกัจะมี
รปูแบบเหมอืนการเรยีนการสอนเชงิปฏบิตักิาร และมกัจะเป็นหลกัสูตรทีไ่ม่สามารถจดัอบรมให้
เสรจ็ได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ ผลสมัฤทธิข์องเน้ือหาหลกัสูตรจะขึน้อยู่กบัความสามารถและ
การฝึกฝนของผูเ้รยีนเป็นหลกั 

ตวัอย่างของสถาบนัฝึกอบรมประเภทนี้ ได้แก่ โรงเรยีนสอนท าอาหาร เลอ กอร์ดอง 
เบลอ ดุสติ ,โรงเรยีนดนตรแีละศลิปะการแสดง Superstar Academy , BNK Studio, Fashion 
& Design School , สถาบนัสอนแต่งหน้าชัน้น าระดบัประเทศ (Pro make up-hair academy) 
เป็นตน้ 

 
 สถาบันฝึกอบรมที่เปิดด าเนินการอยู่ปัจจุบันนี้ม ักมีการเปิดหลักสูตร ฝึกอบรมที่
หลากหลายประเภท ไม่ได้เน้นหลกัสูตรประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านัน้ เนื่องจากทางสถาบนั
ฝึกอบรมจะพจิารณาจากความเชี่ยวชาญของวทิยากรทีเ่ป็นผู้ฝึกอบรมเป็นหลกั หากวทิยากรมี
ความรู ้ความสามารถที่หลากหลาย ก็อาจเปิดหลกัสูตรประเภทที่แตกต่างกนัได้ เช่นสถาบนั
ฝึกอบรมแห่งหนึ่งอาจมกีารเปิดหลกัสูตรการบรหิารจดัการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ หลกัสูตร
การตลาด การขาย และการบรกิาร และหลกัสูตรการบรหิารทรพัยากรมนุษย์และการพฒันา
ตนเองดว้ย เนื่องจากมวีทิยากรทีช่ านาญเนื้อหาหลกัสูตรทัง้ 3 ประเภท อกีทัง้อุปกรณ์ทีต่้องใช้
ในการอบรมสามารถใชร้ว่มกนัไดท้ัง้หมด  
 ส าหรบัสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะมเีนื้อหาหลกัสูตร
ผสมผสานระหว่างประเภทของหลักสูตรการบริหารทรพัยากรมนุษย์และการพฒันาตนเอง 
หลกัสูตรการบรหิารจดัการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ร่วมกบัการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่จะแตกต่างจากหลกัสูตรที่มอียู่คอืไม่เน้นการใช้หลกัจติวทิยาหรอืหลกัวชิาการ
ประกอบการอบรม แต่จะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารบัการอบรม และกระตุ้นให้เกิดการ
เพิ่มพูนของทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในตัวผู้เข้ารบัการอบรมจากความเข้าใจและความ
สรา้งสรรคข์องผูเ้ขา้รบัการอบรมเอง 
 
2.  รปูแบบกำรฝึกอบรมของสถำบนัฝึกอบรมในประเทศไทย 

 
สถาบันฝึกอบรมในประเทศไทยมีรูปแบบการจดัฝึกอบรมที่นิยมจดัฝึกอบรมอยู่ 3 

รปูแบบ ดงันี้ (บรษิทั บเีอสไอ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั, 2558) 
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     2.1  กำรจดัอบรมภำยนอกองคก์รแก่บคุคลท่ีสนใจ (Public Training) 

เป็นการจดัการอบรมโดยเปิดหลกัสูตรใหแ้ก่บุคคลทีส่นใจสมคัรและเขา้รบัการฝึกอบรม
โดยใช้สถานที่ทีส่ถาบนัฝึกอบรมนัน้ๆ จดัเตรยีมไว้ อาจเป็นหอ้งประชุมสมัมนาภายในโรงแรม 
หรอืสถานทีภ่ายในสถาบนัฝึกอบรมนัน้เอง ซึง่ผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมจะต้องส ารองทีน่ัง่และ
ช าระเงนิก่อนเข้ารบัการฝึกอบรม นอกจากนี้สถาบนัฝึกอบรมบางแห่งยงัมกีารเปิดหลกัสูตร 
Public Training ให้กบับุคคลที่สนใจเข้ารบัการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการท า
กจิกรรมเพื่อสงัคม  ซึง่หลกัสูตรทุกประเภทกม็กัเปิดเป็น Public Training โดยเฉพาะอย่างยิง่
หลกัสูตรคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัสูตรภาษา และหลกัสูตรวชิาชพี ความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง 

ข้อดี 
- มบีรรยากาศทีด่ ีเนื่องจากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสมคัรเขา้อบรมเอง จงึท าใหผู้้รบัการ

ฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ มกัจะเป็นผู้ที่มคีวามสนใจในเนื้อหาหลกัสูตร และมุ่งจะเก็บเกี่ยว
ความรูแ้ละประสบการณ์จากการฝึกอบรมใหคุ้ม้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายไปมากทีสุ่ด  

- สถาบนัฝึกอบรมเองกจ็ะไดร้บัเงนิค่าอบรมก่อนจะมกีารจดัอบรมท าใหม้รีายรบัเขา้มา
ส าหรบัใชใ้นการจดัเตรยีมการอบรมไดด้ว้ย 

ข้อจ ำกดั 
- สถาบนัฝึกอบรมอาจเสี่ยงต่อการที่บางหลกัสูตรอาจมผีู้สมคัรเข้ารบัการอบรมเป็น

จ านวนน้อย และอาจไมคุ่ม้ค่าแก่การจดัฝึกอบรมในรอบนัน้ๆ   
 

     2.2  กำรจดัอบรมแบบภำยในองคก์ร (In-house Training) 
เป็นการจดัอบรมให้แก่ผู้ใชบ้รกิารที่เป็นเขา้อบรมเป็นองค์กร โดยวทิยากรของสถาบนั

ฝึกอบรมจะเดนิทางไปฝึกอบรมใหแ้ก่พนักงานขององคก์ร โดยใชส้ถานทีข่ององค์กรนัน้ๆ หรอื
สถานที่ทีอ่งค์กรนัน้จดัสรรให้ การคดิค่าบรกิารส่วนมากจะเป็นแบบเหมาจ่าย จะมทีัง้การตกลง
ราคาและจ ากัดจ านวนผู้เข้ารบัการอบรมไว้ล่วงหน้า หรืออาจมกีารขอข้อมูลจากองค์กรที่
ต้องการรบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบัเนื้อหาหลกัสูตรทีส่นใจและจ านวนคนทีจ่ะเขา้รบัการฝึกอบรม 
เพื่อทีส่ถาบนัฝึกอบรมจะไดจ้ดัท าใบเสนอราคาส่งใหอ้งคก์รพจิารณา การช าระเงนิมกัจะเป็นการ
จ่ายเงนิมดัจ าไว้ส่วนหนึ่งก่อน และเมื่อด าเนินการอบรมเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วองค์กรจงึช าระเงนิ
ส่วนทีเ่หลอื แต่ทัง้นี้กข็ ึน้อยูก่บันโยบายของสถาบนัฝึกอบรมแต่ละแห่งดว้ย ซึง่หลกัสูตรทีม่กัจดั
แบบ In-house Training ได้แก่ หลกัสูตรการบรหิารจดัการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ หลกัสูตร
การตลาด การขาย และการบรกิาร และหลกัสูตรการบรหิารทรพัยากรมนุษย์และการพฒันา
ตนเอง 
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ข้อดี 
- สถาบนัฝึกอบรมสามารถทราบหรอืก าหนดจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีแ่น่นอน 
- บรรยากาศในการฝึกอบรมไม่ตงึเครยีดจนเกนิไป เนื่องจากผูเ้ขา้รบัการอบรมในแต่ละ

ครัง้มกัจะรูจ้กักนัอยูแ่ลว้ 
ข้อจ ำกดั  
- สถาบนัฝึกอบรมอาจเสีย่งทีจ่ะเกบ็เงนิค่าฝึกอบรมไดล้่าชา้  
- สถาบนัฝึกอบรมต้องมกีารจดัเตรยีมและเคลื่อนยา้ยอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมไป

นอกสถาบนั 
- ต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพื่อจดัเตรยีมการฝึกอบรมไปก่อนหากไม่มกีารเก็บค่ามดัจ าจาก

องคก์รทีต่อ้งการใชบ้รกิาร 
 

     2.3  กำรจดักำรอบรมผำ่นส่ือออนไลน์ (Online Training) 
เป็นการฝึกอบรมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ผูเ้ขา้รบัการอบรมต้อง

มวีินัยและมคีวามสามารถในการเรยีนรู้ด้วยตัวเอง เพราะไม่สามารถซกัถามวิทยากรได้ใน
ทนัททีนัใด  ส่วนใหญ่การจดัการฝึกอบรมรปูแบบนี้จะเป็นของสถาบนัฝึกอบรมทีเ่ป็นหน่วยงาน
ราชการ เพื่อให้บรกิารแก่ขา้ราชการและผูท้ี่สนใจทัว่ไป  ผู้ทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมต้องสมคัรเป็น
สมาชกิก่อนจงึสามารถเข้ารบัการฝึกอบรมได้โดยที่ไม่เสยีค่าใช้จ่าย แต่ก็มสีถาบนัฝึกอบรม
เอกชนบางแห่งที่มหีลกัสูตร Online Training เช่น สถาบนัสอนภาษา ซึ่งผู้รบัการอบรมต้อง
สมคัรและช าระเงนิก่อน จากนัน้ทางสถาบนัฝึกอบรมจะส่งรหสัเพื่อเขา้ถงึเนื้อหาหลกัสูตรใหแ้ก่ผู้
เขา้รบัการอบรม หลกัสูตร Online Training ของเอกชนจะมกีารจ ากดัระยะเวลาในการใช้รหสั
เขา้หลกัสูตร เช่น  3 เดอืน , 1 ปี เป็นต้น ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัประเภทและความยากของเนื้อหา
หลกัสตูรดว้ย 

ข้อดี 
- ผู้รบัการอบรมสามารถรบัการฝึกอบรมทีใ่ด เวลาใดก็ได ้โดยสถาบนัฝึกอบรมไม่ต้อง

จดัเตรยีมสถานทีใ่ห ้ 
- ง่ายต่อการจดัเตรยีมการของสถาบนัฝึกอบรม เพราะไม่ต้องจ้างวทิยากรในราคาสูง

และไมต่อ้งจดัเตรยีมอุปกรณ์ส าหรบัการอบรม  
ข้อจ ำกดั  
- สถาบนัฝึกอบรมไมส่ามารถคดิค่าบรกิารสงูได ้เพราะเป็นการเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจ

เนื้อหาดว้ยตวัเองของผูร้บัการฝึกอบรม และไม่สามารถซกัถามวทิยากรไดอ้ย่างทนัท่วงท ีหาก
ตัง้ราคาสงู ผูเ้ขา้รบัการอบรมอาจประเมนิว่าไมคุ่ม้ค่าแก่เงนิทีต่อ้งเสยีไป  

- สถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยในการปรบัปรงุเนื้อหาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
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 สถาบนัฝึกอบรมส่วนใหญ่จะมกีารจดัฝึกอบรมทัง้ Public Training และ In-house 
Training ควบคู่กันไป เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายรบัให้แก่สถาบันฝึกอบรม แต่ก็จะมี
สถาบนัฝึกอบรมบางแห่งทีเ่น้นเฉพาะ In-house Training เพื่ออย่างเดยีว เนื่องจากไม่มสีถานที่
ฝึกอบรมเป็นของตนเอง นอกจากนี้สถาบนัฝึกอบรมเอกชนส่วนใหญ่มกัไม่จดัหลกัสูตร Online 
Training เนื่องจากรายรบัจากการหลกัสตูรรปูแบบนี้น้อยกว่ารปูแบบอื่นๆ ค่อนขา้งมาก  

ส่วนสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ตลอดอายุโครงการ 6 ปี จะมี
การจดัฝึกอบรมเฉพาะ Public Training เท่านัน้ เนื่องจากต้องการให้ผู้เขา้รบัการอบรมได้รบั
บรรยากาศการเรยีนรูแ้บบใหม ่ทีจ่ าเป็นตอ้งอาศยัการจดัอุปกรณ์และบรรยากาศในหอ้งอบรมให้
เอือ้อ านวย ดงันัน้การเคลื่อนยา้ยอุปกรณ์และการจดัหอ้งฝึกอบรมใหมทุ่กครัง้เพื่อการอบรมแบบ 
In-house Training จงึเป็นการยุ่งยาก  และทางสถาบนัฯ จะไม่มหีลกัสูตรที่เป็น Online 
Training เนื่องจากทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 จ าเป็นตอ้งใชก้ารสื่อสารแบบสองทางเพื่อกระตุ้นให้
ผูร้บัการอบรมเกดิกระบวนการคดิและทกัษะ ดงันัน้ Online Training ทีเ่ป็นการสื่อสารทางเดยีว
จงึสามารถท าใหผู้ร้บัการฝึกอบรมเกดิทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ไดย้าก แต่ทางสถาบนัฯ จะใช้
ระบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนใหก้ารอบรมมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยการแบ่งปันขอ้มลูทีจ่ าเป็น
ลงในระบบออนไลน์ หรอืใช้เป็นช่องทางในการถามตอบระหว่างผู้รบัการฝึกอบรมและวทิยากร
หลงัจากจบการอบรมไปแลว้ 
 
3.  วิธีกำรฝึกอบรมของสถำบนัฝึกอบรมในประเทศไทย 
  
 วธิกีารฝึกอบรมของสถาบนัฝึกอบรมคอืวธิกีารที่จะท าให้ผู้รบัการอบรมเข้าใจเนื้อหา
หลกัสูตร และสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้กับการท างานหรือใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ โดยวิธีการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 14 
ลกัษณะ ดงันี้ (วรีะพนัธ ์แกว้รตัน์, 2557) 
 
     3.1  กำรบรรยำย  (Lecture)  

การบรรยาย เป็นวิธีที่ใช้ในการถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้ ตลอดจนข้อมูล 
ขอ้เทจ็จรงิใหแ้ก่ผูฟั้ง เป็นวธิทีีแ่พร่หลายและสามารถใชป้ระกอบกบัเทคนิคอื่นๆ ได ้เนื่องจาก
การบรรยายเป็นเทคนิคพืน้ฐานของเทคนิคอื่นๆ แต่มจีุดดอ้ยตรงทีล่กัษณะของการบรรยายจะ
เป็นระบบสื่อสารทางเดยีว ยิง่ถา้มเีวลาจ ากดัโอกาสทีจ่ะใหผู้ฟั้งไดม้สี่วนร่วมในการซกัถาม หรอื
แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัเรื่องทีบ่รรยายจะไม่ม ีผูบ้รรยายไม่สามารถประเมนิไดว้่าเมื่อจบการ
บรรยายแล้วผู้ฟังมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในสิง่ที่บรรยายมากน้อยเพยีงใด ความส าเรจ็ของการ
บรรยายจะขึน้อยู่กบัความสามารถและประสบการณ์ของผู้บรรยายเป็นหลกั ผูบ้รรยายบางคน
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อาจสามารถบรรยายเรื่องที่ยากต่อการท าความเข้าใจเป็นรูปธรรม ให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ 
น าไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ข้อดี  
- เป็นเทคนิคการฝึกอบรมทีง่า่ย ผูท้ีม่ปีระสบการณ์จะใชเ้วลาในการเตรยีมตวัน้อย 
- เนื้อหาสาระทีผู่เ้ขา้รบัการอบรมจะไดร้บัมากกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใชเ้วลาในการ

อบรมดว้ยวธิอีื่น  
- สามารถใหก้ารอบรมคนเป็นจ านวนมากๆ ในแต่ละครัง้  
- สามารถเน้นเนื้อหาระไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการอบรม  
ข้อจ ำกดั  
- ประสทิธภิาพของการบรรยายขึน้อยูก่บัความสามารถและประสบการณ์ของวทิยากร  
- เป็นลกัษณะการสื่อสารทางเดียว ถ้าไม่เปิดโอกาสให้มกีารซักถามจะไม่สามารถ

ประเมนิไดว้่าผูฟั้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสิง่ทีบ่รรยายเพยีงใด  
- การบรรยายอาจไม่เกดิประสทิธภิาพหากใชเ้วลาในการบรรยายมากเกนิไป เนื่องจาก

ช่วงความสนใจในการฟังของบุคคลแต่ละวยั แต่ละระดบับุคคลในองค์การมขีดีจ ากดั  จะไม่
เกดิผลตามความมุง่หมายทีก่ าหนด  
 
    3.2  กำรอภิปรำย (Discussion)  

การอภปิราย คอื การที่กลุ่มคนที่มคีวามสนใจในปัญหาหรอืเรื่องเดยีวกนัต้องการที่จะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปร่วมกนัด้วยวธิีการวเิคราะห์และพจิารณาโดยอาศัย
ความคดิเหน็รว่มกนั โดยแบ่งเป็น 
            3.2.1 กำรอภิปรำยเป็นคณะ (Panel Discussion)  

เป็นการการเชญิผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวามรูแ้ละมปีระสบการณ์มาใหค้วามคดิเหน็
หรอืทรรศนะในเรือ่งเดยีวกนั ในการอภปิรายผูท้รงคุณวุฒจิะอภปิรายในลกัษณะทีส่นับสนุนหรอื
ใหเ้หตุผลโต้แยง้ผูท้รงคุณวุฒดิว้ยกนัในประเดน็เดยีวกนั เพื่อใหค้วามคดิกวา้งไกลออกไป และ
ตอนทา้ยผูด้ าเนินการอภปิราย (Moderator) จะเป็นผูส้รุปความคดิเหน็ของผูส้รุปความคดิเหน็
ของผูท้รงคุณวุฒ ิ 
            3.2.2 กำรอภิปรำยแบบชุมนุมปำฐกถำ (Symposium Discussion)  

เป็นการอภปิรายที่เชญิผู้ทรงคุณวุฒมิาให้ความรู้ในเรื่องที่สนใจในแต่ละด้าน
มาร่วมเป็นองค์ปาฐก ผู้ฟังหรอืผู้เขา้รบัการฝึกอบรมจะมคีวามรู้ ความเข้าใจ ตามเรื่องและ
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ 

ข้อดี  
- การอภปิรายทัง้สองแบบสามารถใชไ้ดก้บัคนกลุ่มใหญ่  



 
 

33 
 

 
 

- การอภปิรายเป็นคณะช่วยสรา้งแนวคดิใหแ้ก่ผูฟั้งในทรรศนะทีต่่างกนั ท าใหเ้กดิความ
รอบคอบ ในการตดัสนิใจเลอืกแนวทางทีด่ทีีสุ่ด ส่วนการอภปิรายแบบชุมนุมปาฐกถา ผูฟั้งจะรบั
ความรูจ้ากผูท้รงคุณวุฒเิฉพาะทาง ท าใหรู้จ้รงิและไดป้ระโยชน์เตม็ที ่ 

 
ข้อจ ำกดั  
- ผู้ด าเนินการอภิปรายจะต้องเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการ

อภปิราย จงึจะสามารถควบคุมการอภปิรายใหด้ าเนินไปสู่เป้าหมาย และเวลาของการอภปิรายที่
ก าหนดไวไ้ด ้ 

- แม้ผู้ร่วมอบรมจะมสี่วนร่วมในการอภปิราย แต่จดัว่ายงัมสี่วนร่วมน้อย บางครัง้
บรรยายกาศไมส่่งเสรมิ ท าใหผู้ฟั้งไมก่ลา้แสดงความคดิเหน็เท่าทีค่วร  
 
    3.3  กำรสำธิต (Demonstration)  

เป็นการแสดงใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้หน็การปฏบิตัจิรงิซึง่การกระท าหรอืปฏบิตัจิรงิ
ซึง่การกระท าหรอืปฏบิตัจิรงิจะมลีกัษณะคลา้ยการสอนงาน การสาธตินิยมใชก้บัหวัขอ้วชิาที่มี
การปฏบิตั ิเช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกบัการใชเ้ครื่องมอืหรอือุปกรณ์ต่างๆ นาฏศลิป์ และขบัรอ้ง 
วธิกีาร โดยวทิยากรท าใหด้กู่อน จากนัน้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทดลองท าตาม  

ข้อดี    
- ผูร้บัการอบรมเกดิความรูค้วามเขา้ใจได้รวดเรว็ และสามารถเพิม่ทกัษะของผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรมไดด้ ี 
- เป็นการอบรมทีไ่มน่่าเบื่อหน่าย และมคีวามน่าเชื่อถอืสงู 
- สามารถปฏบิตัไิดห้ลายครัง้ 
ข้อจ ำกดั    
- วทิยากรตอ้งใชเ้วลาเตรยีมการมาก  
- เป็นการอบรมทีเ่หมาะกบัการฝึกอบรมกลุ่มเลก็ๆ  
- วทิยากรตอ้งมคีวามช านาญจรงิๆ และตอ้งไมพ่ลาด  

       
    3.4  กำรสอน (Coaching)  

เป็นการแนะน าให้รู้วธิ ีปฏบิตัิงานให้ถูกต้อง โดยปกติจะเป็นการสอนหรอือบรมใน
ระหว่างการปฏิบตัิงาน อาจสอนเป็นรายบุคคลหรอืสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งผู้สอนต้องมี
ประสบการณ์และทกัษะในเรือ่งทีส่อนจรงิๆ  

ข้อดี    
- สามารถเน้นเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการอบรมแต่ละคนได ้ 
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ข้อจ ำกดั   
- วทิยากรทีท่ าการสอนจะตอ้งมปีระสบการณ์และทกัษะในเรือ่งทีส่อนจรงิๆ 
  

     3.5  กำรระดมสมอง (Brainstorming)  
เป็นการประชุมกลุ่มเลก็ไมเ่กนิ 15 คน และเปิดโอกาสใหทุ้กคนแสดงความคดิเหน็อย่าง

เสรโีดย ปราศจากขอ้จ ากดัหรอืกฎใดๆ ในหวัขอ้ใดหวัขอ้หนึ่งหรอืปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ความคดิ
หรอืขอ้เสนอทุกอยา่งจะถูกบนัทกึไวแ้ลว้น าไปกลัน่กรองอกีครัง้หนึ่ง  

ข้อดี    
- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมสี่วนร่วมโดยตรง ช่วยกนัคดิ ช่วยกันน าเสนอ ท าให้เกิด

ความคดิสรา้งสรรค ์สามารถแกปั้ญหาทีเ่ผชญิอยูไ่ด้  
- ท าใหเ้กดิความคดิทีห่ลากหลายในเวลาทีจ่ ากดั 
- สามารถเรา้ความสนใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดด้ ี 
- การฝึกอบรมมบีรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง  
ข้อจ ำกดั    
- แมจ้ะได้ความคดิเหน็จ านวนมาก แต่ต้องมกีารกลัน่กรองคุณภาพของความคดิเหน็ที่

ได ้
- ตอ้งจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในกลุ่มเพื่อใหทุ้กคนไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็  
- หวัข้อหรอืปัญหาที่น ามาระดมสมองควรเป็นหวัข้อเดยีว เพื่อไม่ให้เกิดการแตก

ประเดน็ทีม่ากเกนิไป  
 
    3.6  กำรประชุมกลุ่มย่อย (Buzz session)  

เป็นการแบ่งผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นกลุ่มย่อยจากกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยละ 2-6 คน เพื่อ
พจิารณาประเดน็ปัญหาในช่วงเวลาที่ก าหนด อาจเป็นปัญหาเดยีวกนัหรอืต่างกนัก็ได้ โดยมี
วทิยากรคอยช่วยเหลอืทุกกลุ่ม จากนัน้จงึน าความคดิเหน็ของกลุ่มเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

ข้อดี 
- เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มอบรมทุกคนไดแ้สดงความคดิเหน็ 
- การฝึกอบรมมบีรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง  
ข้อจ ำกดั   
- การประชุมกลุ่มยอ่ยในหอ้งเดยีวกนัอาจท าใหเ้กดิเสยีงรบกวนกนั  
- หากด าเนินการประชุมไม่ดี อาจท าให้ผู้ร่วมการประชุมขาดการแสดงความคิดเห็น 

บางกลุ่มยอ่ยอาจไดค้วามคดิเหน็น้อย      
- บางกลุ่มอาจใชเ้วลามาก ท าใหค้วบคุมเวลาไดย้าก  
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    3.7  กรณีศึกษำ (Case Study)  

เป็นวธิกีารฝึกอบรมทีน่ าเอาเรือ่งราวหรอืกรณีทีเ่ป็นปัญหาเกดิขึน้จรงิเสนอในกลุ่มผูเ้ขา้
รบัการอบรม สมาชกิของกลุ่มจะใช้หลกัวชิาการและประสบการณ์ที่มมีาผสมผสานกนัเพื่อ
วเิคราะห์กรณีทีย่กมา โดยมทีีป่รกึษาคอยใหค้ าแนะน าและใหแ้นวทางเพื่อช่วยใหส้มาชกิกลุ่ม
วเิคราะห์ปัญหาได้ตรงวตัถุประสงค์มากยิง่ขึ้น ผู้เข้ารบัการอบรมจะต้องพิจารณา ตัดสินใจ
แก้ปัญหาและน าเสนอภายใต้สภาพการณ์ทีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด และเพื่อช่วยให้
การตดัสนิใจของผู้เขา้รบัการอบรมดขีึน้ การน าเสนอกรณีหรอืปัญหาจะต้องมรีายละเอยีดมาก
พอทีจ่ะท าใหผู้ศ้กึษาไดเ้หน็จดุส าคญัของปัญหาและไดข้อ้ทีเ่ป็นแนวทางน าไปสู่การตดัสนิใจและ
แกปั้ญหา  

กรณศีกึษาเหมาะส าหรบัการฝึกอบรมทางดา้นกฎหมาย ดา้นการเงนิ และการฝึกอบรม
เรื่องที่เกี่ยวข้องกบัความส าคญัของมนุษย์ ประเภทบุคคลที่เขา้ฝึกอบรมที่เหมาะสมที่จะใช้
เทคนคิวธินีี้ คอืผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและผูท้ีจ่ะเขา้สู่ระดบัมอือาชพี  

ข้อดี    
- เป็นการฝึกอบรมที่ช่วยใหผู้ร้บัการฝึกอบรมไดว้เิคราะหต์ดัสนิปัญหาในเรื่องที่เหมอืน

จรงิและสามารถน าไปปรบัใชก้บัการปฏบิตังิานได้  
- เป็นกจิกรรมทีม่บีรรยากาศเป็นกนัเอง เพราะทุกคนมโีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็

และประสบการณ์  
ข้อจ ำกดั   
- ผู้เข้ารบัการอบรมบางคนอาจมอีิทธพิลต่อความคิดของผู้เข้ารบัการอบรมคนอื่นๆ 

เพราะบุคลกิภาพ วยัวุฒหิรอืคุณวุฒ ิ 
- กรณีศกึษาที่เป็นเรื่องจรงิหาได้ยาก โดยเฉพาะเรื่องที่เหมาะสมกบักลุ่มผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมและเหมาะสมกบัเวลา  
- การสรา้งกรณศีกึษาเป็นงานทีต่อ้งใชเ้วลาและงบประมาณ  
- วทิยากรมกัไมใ่หค้วามส าคญักบัขัน้ตอนสรปุผลการกรณศีกึษาและมกัรบีสรุปจบ  

 
    3.8  กำรประชุมแบบฟอรมั (Forum)  

เป็นวธิทีีใ่ชก้บัการประชุมกลุ่มใหญ่ ซึง่เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมแสดงความคดิเหน็
โดยการซกัถาม แสดงข้อเท็จจรงิ ปรกึษาหารอืกับวิทยากร วิธีการฝึกอบรมแบบนี้เริม่จาก
วทิยากรพดูใหฟั้งก่อน แลว้ผูฟั้งจงึสอบถามและแสดงความคดิเหน็ได ้ 

ข้อดี    
- ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมโีอกาสร่วมแสดงความคดิเหน็ วเิคราะหปั์ญหา  
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- เป็นการฝึกอบรมทีก่ระตุน้ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งเตรยีมตวัใหด้ยีิง่ขึน้  
- การฝึกอบรมมบีรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง  
ข้อจ ำกดั    
- เวลาอาจไมพ่อถา้เป็นเน้ือหาทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสนใจกนัทุกคน  
- วทิยากรตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถด ี 
- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมบางคนอาจไม่กล้าผู้แสดงความคิดเห็น หรอืบางคนพูดนอก

ประเดน็ 
 

     3.9  เกมกำรบริหำร (Management Games)  
เป็นการแข่งขนัระหว่างกลุ่มบุคคลตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป โดยแข่งขนัเพื่อด าเนินการให้

บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการให้ปฏบิตัเิหมอืนเหตุการณ์จรงิ อาจเป็นเรื่อง
เกีย่วกบัการสื่อสาร การตดัสนิใจ การวางแผน การเป็นผูน้ า มนุษยส์มัพนัธ ์ฯลฯ ขนาดของกลุ่ม
ในการแขง่ขนัขึน้อยูก่บัเกมการแขง่ขนั  

ข้อดี    
- เป็นการยอ่สถานการณ์จรงิใหฝึ้กในช่วงเวลาสัน้ ๆ  
- ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมสี่วนรว่มช่วยกนัคดิช่วยกนัท า ท าใหม้บีรรยากาศเป็นกนัเอง  
ข้อจ ำกดั   
- การเลอืกเกมทีไ่มเ่หมาะสมจะไมก่่อใหเ้กดิประโยชน์  
- การแบ่งกลุ่มโดยมจี านวนกลุ่มมากเกนิไปจะเป็นอุปสรรคในการแขง่ขนั  
- เกมบางชนิดตอ้งใชอุ้ปกรณ์และเวลาในการจดัเตรยีม 
 

  3.10  กำรแสดงบทบำทสมมติ (Roleplaying)  
เป็นการน าเอาเรื่องทีเ่ป็นกรณีตวัอย่างมาเสนอในรปูแบบการแสดงบทบาท ใหผู้เ้ขา้รบั

การอบรมไดเ้หน็ภาพชดัเจน ไดส้มัผสักบัประสบการณ์และความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิเกี่ยวกบัปัญหาที่
เป็นกรณีตวัอย่าง การแสดงบทบาทสมมติจะช่วยให้ผู้เขา้รบัการอบรมได้รบัทราบขอ้มูลและ
เรื่องราวทีต่รงกบัเนื้อเรื่องที่ใชใ้นการศกึษาแนวเดยีวกนั ซึ่งต่างจากกรณีศกึษาทีผู่เ้ขา้รบัการ
อบรมอ่านเนื้อหาแล้วต้องจนิตนาการและตคีวามหมายของปัญหาในบางครัง้อาจจะท าให้เกิด
ความเขา้ใจไขวเ้ขวได้ นอกจากนี้หลงัการแสดงบทบาทสมมตแิลว้ ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถ
วเิคราะหปั์ญหาไดพ้รอ้มกนัทัง้กลุ่มใหญ่หรอืกลุ่มยอ่ยได้ ท าใหไ้ดข้อ้สรปุเพื่อการแกปั้ญหา  

การแสดงบทบาทสมมต ิผูใ้ห้การฝึกอบรมจะต้องเตรยีมเรื่อง เนื้อหา และบทบาทของ
ตวัละครไว้ล่วงหน้า ส่วนผู้แสดงบทบาทจะใช้วธิอีาสาสมคัรจากสมาชกิผู้เข้ารบัการอบรม 
เพื่อใหก้ารแสดงบทบาทไดส้มจรงิ และในการแสดง ผูใ้หก้ารอบรมเป็นเพยีงแต่ใหข้อ้มลู พรอ้ม
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ทัง้ชีแ้จงใหเ้ขา้ใจเนื้อเรื่องและบทบาทของผูแ้สดงแต่ละคน ผูแ้สดงจะแสดงออกตามความรูส้กึ
นึกคดิของตนในบทบาทที่ได้รบัมอบหมาย สมาชกิที่ไดเ้ขา้รบัการอบรมทีเ่ป็นผู้ดูจะไดร้บัการ
บอกเล่าเรือ่งราวและปัญหาอยา่งยอ่ๆ ส่วนรายละเอยีดใหส้งัเกตจากพฤตกิรรมของผูแ้สดง หลงั
การแสดงบทบาท ผู้เข้ารบัการอบรมจะอภิปรายโดยใช้ประสบการณ์การเรยีนรู้มาวิเคราะห์
ปัญหาจากพฤตกิรรมทีแ่สดงบทบาทสมมต ิพรอ้มทัง้แสดงแนวทางในการแกปั้ญหา 

ข้อดี  
- การใช้บทบาทสมมติช่วยกระตุ้นให้สมาชกิผู้เข้ารบัการอบรมเกิดความสนใจเรื่องที่

อบรม  
- เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงออกด้วยการปฏิบัติจริง  ท าให้

ประสทิธภิาพของการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้  
- เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เขา้รบัการอบรมได้ทดลองแสดงบทบาทตามแนวคดิ  และ

สามารถแสดงบทบาทซ ้าได ้เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและหาขอ้สรปุได้  
- สามารถส่งเสรมิความคดิรเิริม่ของผูเ้ขา้รบัการอบรมได ้
ข้อจ ำกดั  
- การแสดงบทบาทสมมตติอ้งใชเ้วลามาก ซึง่มผีลต่อระยะเวลาการฝึกอบรม  
- การหาอาสาสมคัร เพื่อแสดงบทบาทเป็นอุปสรรค เพราะบางคนไมก่ลา้แสดงออก  
- ผูใ้ห้การฝึกอบรมต้องเป็นผูม้คีวามสามารถในการเชื่อมโยงความคดิของสมาชกิทีเ่ขา้

อบรมไปสู่ขอ้สรปุได ้การอบรมจงึจะบรรลุวตัถุประสงค ์
 
  3.11  กำรสมัมนำ (Seminar)  

เป็นการประชุมของผูท้ี่ปฏบิตัิหน้าทีอ่ย่างเดยีวกนัหรอืคลา้ยกนัแลว้พบปัญหาเหมอืนๆ 
กนั เพื่อร่วมกนัแสดงความคดิเหน็หาแนวทางปฏบิตัใินการแก้ปัญหา ทุกคนที่ไปร่วมในการ
สมัมนาต้องช่วยกนัพูด ช่วยกนัแสดงความคดิเหน็ ปกตจิะบรรยายให้ความรูพ้ืน้ฐานก่อนแล้ว
แบ่งกลุ่มยอ่ยใหส้มาชกิแต่ละคนไดน้ าเสนอความคดิเหน็และแบ่งปันประสบการณ์ จากนัน้น าผล
การอภปิรายของกลุ่มยอ่ยเสนอทีป่ระชุมใหญ่  

ข้อดี    
- เป็นการแลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจงึมสี่วนรว่มไดม้าก  
- ผลสรปุของการสมัมนาน าไปเป็นแนวทางแกปั้ญหาไดด้ ี 
ข้อจ ำกดั   
- ผู้เข้ารบัการอบรมบางคนอาจมอีิทธพิลต่อความคิดของผู้เข้ารบัการอบรมคนอื่นๆ 

เพราะบุคลกิภาพ วยัวุฒ ิคุณวุฒ ิหรอืต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 
- ถา้เวลาจ ากดั อาจไดข้อ้สรปุทีไ่ม่น่าพอใจ  
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   3.12  กำรศึกษำดงูำนนอกสถำนท่ี (Field Trip)  
เป็นการน าผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไปศกึษายงัสถานทีอ่ื่นนอกสถานทีฝึ่กอบรม เพื่อใหพ้บ

เหน็ของจรงิซึง่ผูจ้ดัตอ้งเตรยีมการเป็นอยา่งด ี 
ข้อดี   
- เป็นการเพิม่ความรูค้วามเขา้ใจไดเ้หน็การปฏบิตัจิรงิ  
- เป็นการสรา้งความสนใจและความกระตอืรอืรน้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการอบรม 
- สามารถสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมดว้ยกนั 
ข้อจ ำกดั   
- ตอ้งใชเ้วลาและเสยีค่าใชจ้า่ยสงู 
- จ าเป็นตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะเจา้ของสถานทีท่ีจ่ะไปศกึษา  

 
   3.13  กำรประชุมเชิงปฏิบติักำร (Workshop)  

เป็นรปูแบบของการฝึกอบรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเกดิการเรยีนรูท้ ัง้ดา้นทฤษฎี
และปฏบิตั ิ สามารถน าสิง่ทีไ่ดร้บัไปปฏบิตังิานในสถานการณ์จรงิที่ผูเ้ขา้รบัการอบรมปฏบิตัอิยู ่
ลกัษณะของการประชุมเชงิปฏบิตังิานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการใหค้วามรูข้อง
วทิยากรประกอบการปฏบิตัิจรงิ เพื่อเพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจให้แก่ผู้เขา้รบัการอบรม ให้
สามารถแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในการท างาน ก าหนดแนวทางในการปฏบิตัแิละปรบัปรุงงาน ส่วนทีส่อง
เป็นการปฏบิตักิารของผูเ้ขา้รบัการอบรมทีจ่ะหารอื อภปิราย ใหไ้ดแ้นวทางแก้ปัญหาหรอืวธิกีาร
ปฏบิตังิาน โดยอาจจะด าเนินการทัง้กลุ่มใหญ่หรอืแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ซึง่การด าเนินการของส่วน
ทีส่องนี้จะอาศยัหลกัวชิาการหรอืหลกัการทีว่ทิยากรไดบ้รรยายหรอือภปิรายมาใช้ประกอบเป็น
แนวทาง  

ข้อดี  
- การประชุมปฏบิตักิารส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของผูเ้ขา้รบัการอบรมทุกคน  
- ผูเ้ขา้รบัการอบรมมอีสิระในการคดิและปฏบิตังิานกลุ่ม  
- ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถน าผลการประชุมปฏบิตักิารไปใช้ในการด าเนินงาน  และ

ปฏบิตังิานในหน่วยงานของตน 
ข้อจ ำกดั  
- จะต้องใช้เจา้หน้าที่จ านวนมากเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการอบรมในแต่

ละกลุ่มรวมทัง้การจดัวทิยากรประจ ากลุ่ม  
- ตอ้งใชเ้วลามากโดยเฉพาะเวลาส าหรบัการปฏบิตังิานกลุ่ม  
- ตอ้งจดัเตรยีมอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 
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   3.14  กำรอบรมด้ำนควำมรู้สึก (Sensitivity Training)  
เป็นการอบรมในลักษณะของผู้เข้ารบัการอบรมจะเรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่มผ่าน

กระบวนการมสี่วนร่วมกบักลุ่ม ประสบการณ์ทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นความส าเรจ็ ความผดิหวงัและ
ความคบัข้องใจของกลุ่มจะได้รบัการแก้ไขปัญหากันเองภายในกลุ่ม  การแสดงออกทาง
ความรูส้กึของคนในกลุ่มมผีลอย่างมากต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม จุดประสงคท์ีส่ าคญัของ
การอบรมดา้นความรูส้กึ เป็นการสอนให้เขา้ใจในเรื่องของประสทิธภิาพของกลุ่มพลวตัร และ
พฤตกิรรมของกลุ่มทีข่าดประสทิธภิาพ โดยแจง้ว่าสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากกลุ่มจะไดร้บัการน ากลบัไปสู่
การปฏบิตังิานของแต่ละคน  

ข้อดี  
- เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชกิที่เข้ารบัการอบรมแสดงออกด้านความรู้สกึ และรูจ้กั

ควบคุมความรูส้กึทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูอ้ื่น  
- ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดม้สี่วนรว่มในการแสดงออกอยา่งทัว่ถงึ  
- ส่งเสรมิใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดเ้ปลีย่นไปสู่พฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนาขององคก์ร  
ข้อจ ำกดั  
- ไมส่ามารถใชไ้ดก้บับุคลากรทุกระดบัขององคก์ร  
- จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมจะจ ากดัเพยีงกลุ่มเลก็ๆ ประมาณ 6 - 8 คน  
- ผูใ้หก้ารอบรมจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรูใ้นเรือ่งกลุ่มพลวตัรเป็นอยา่งดี 
 
สถาบนัฝึกอบรมโดยทัว่ไปจะใชว้ธิกีารฝึกอบรมโดยวทิยากรเป็นผูใ้หบ้รรยายใหค้วามรู้

แก่ผูเ้ขา้รบัการอบรม  เนื่องจากสามารถถ่ายทอดเนื้อหาของหลกัสตูรใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ได้ง่ายที่สุด อกีทัง้วทิยากรที่มชีื่อเสยีงก็สามารถดงึให้ผู้เขา้รบัการอบรมสนใจหรอืต้องการเขา้
ฝึกอบรมมากยิง่ขึน้ดว้ย แต่อาจมกีารใชว้ธิกีารฝึกอบรมอื่นๆ และการจดักจิกรรมกลุ่มย่อยร่วม
ดว้ย เช่น การใชก้รณศีกึษา การใชเ้กมบรหิารและวธิกีารอื่นๆ แลว้แต่ความเหมาะสมกบัเนื้อหา
หลกัสตูรและความเชีย่วชาญของวทิยากร 

ส าหรบัสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะใช้วธิกีารฝึกอบรม
หลากหลายรปูแบบผสมผสานเขา้ดว้ยกนั กล่าวคอื ยงัคงใชว้ทิยากรเป็นผู้ควบคุมการฝึกอบรม 
แต่วทิยากรจะไม่ไดท้ าหน้าทีบ่รรยาย แต่จะเป็นผูช้ีแ้นวทางและกระตุ้นใหผู้ร้บัการฝึกอบรมเกดิ
ความเขา้ใจและทกัษะ จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัวทิยากรและผูร้่วมรบัการอบรมอื่นๆ ซึง่จะ
มรีปูแบบของการสอน (Coaching) การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz session) และการใช้เกมการ
บรหิาร (Management Games) ร่วมกนัในการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ของสถาบนัฝึกอบรม
และพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยงัใช้การจดัการเรยีนรูเ้ป็นแบบเชงิรุก (Active 
Learning) ซึง่ถอืว่าเป็นวธิกีารสรา้งการเรยีนรูแ้นวใหมส่ าหรบัประเทศไทย 
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4.  กำรวิเครำะหธ์รุกิจสถำบนัฝึกอบรมด้วยทฤษฎี SWOT Analysis 
  
 จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจสถาบันฝึกอบรมในประเทศไทย ทัง้จากการ
สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการและการสบืคน้จากขอ้มูลทุตยิภูมต่ิางๆ ท าใหส้ามารถสรุปเป็นประเดน็
ตามทฤษฎ ีSWOT Analysis ดงันี้ 
 
    4.1  จดุแขง็ (Strength) 

- เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการสามารถสรา้งความแตกต่างและสรา้งคุณค่าให้แก่สถาบนั
ฝึกอบรมของตนเองไดง้่าย เนื่องจากเป็นธุรกจิบรกิารทีม่วีธิกีารน าเสนอทีห่ลากหลาย เช่น การ
บรรยาย การเล่นบทบาทสมมต ิการใช้กรณีศกึษา เป็นต้น ท าใหห้ลกัสูตรทีม่เีนื้อหาเหมอืนกนั
กลบัท าให้ผู้รบัการอบรมรูส้กึเหมอืนแตกต่างกนัได้จากวธิกีารน าเสนอที่แตกต่างกนันี้เอง และ
หากสถาบนัฝึกอบรมใดสามารถคน้พบวธิกีารน าเสนอทีเ่หมาะสมไดก้จ็ะมโีอกาสไดร้บังานสงูขึน้ 

- ผู้ประกอบการสามารถเขา้สู่อุตสาหกรรมได้ง่าย เนื่องจากใช้เงนิลงทุนในการเริม่ต้น
ธุรกจิไมส่งูนกั ขัน้ตอนในการจดัตัง้องคก์รไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น และใชเ้วลาไมน่าน 

- เป็นธุรกิจขนาดเล็ก โครงสร้างองค์กรของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในธุรกิจเป็น
โครงสรา้งอยา่งงา่ย ท าใหม้คีวามยดืหยุน่สงู สามารถปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดง้่าย 

- การออกแบบเนื้อหาหลกัสูตรของผูป้ระกอบการส่วนมากจะเป็นการออกแบบเนื้อหาที่
สามารถใช้กบัองค์กรที่รบัการฝึกอบรมและผู้เข้ารบัการฝึกอบรมในวงกว้างได้ โดยที่สถาบนั
ฝึกอบรมไม่จ าเป็นต้องออกแบบหลกัสูตรใหม่ทุกครัง้หากผูเ้ขา้รบัการอบรมไม่ใช่กลุ่มเดมิ เช่น 
สถาบนัฝึกอบรมออกแบบเนื้อหาหลกัสูตรเสรมิสรา้งการท างานเป็นทมี กส็ามารถใชอ้บรมใหแ้ก่
องคก์รทุกระดบัรวมถงึบุคคลทัว่ไปได ้โดยไมต่อ้งปรบัเปลีย่นเนื้อหาหลกัของหลกัสตูร  

- เ ป็นธุ รกิจที่ไม่มีข้อจ ากัดหรือข้อห้ามในการท าการส่ ง เสริมการขาย ท าให้
ผูป้ระกอบการสามารถส่งเสรมิการขายไดอ้ยา่งอสิระ  
  
     4.2  จดุอ่อน (Weakness) 

- เป็นธุรกจิทีม่โีครงสรา้งตลาดแบบผูข้ายมากราย การแข่งขนัในธุรกจิค่อนขา้งสูง ท าให้
ผูป้ระกอบการตอ้งพฒันาคุณภาพการอบรมของตนอยูเ่สมอ 

- ไม่มอีงค์กรอิสระหรอืหน่วยงานกลางของธุรกิจสถาบนัฝึกอบรมที่ท าหน้าที่ควบคุม
มาตรฐานของผูป้ระกอบการ ท าใหไ้ม่มกีฏเกณฑม์าตรฐานในการออกแบบหลกัสูตร ไม่มีเกณฑ์
มาตรฐานในการก าหนดราคา และไมม่เีกณฑม์าตรฐานในวดัคุณสมบตัวิทิยากร 

- ธุรกจิสถาบนัฝึกอบรมจ าเป็นตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถและชื่อเสยีงของวทิยากรเป็น
หนึ่งในจดุขายของสถาบนัแต่ละแห่ง ท าใหอ้ านาจการต่อรองของวทิยากรค่อนขา้งสงู 
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- วิทยากรซึ่งเป็นทรพัยากรที่ส าคัญของธุรกิจสถาบันฝึกอบรมและผู้ประกอบการ
สถาบนัฝึกอบรมต้องใช้เวลานานในการสรา้งชื่อเสยีงให้เป็นที่รูจ้กั โดยวทิยากรต้องใช้เวลาใน
การฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ส่วนผู้ประกอบการก็ต้องใช้เวลาในการพฒันาปรบัปรุง
รปูแบบการฝึกอบรมใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับรบิทต่างๆ  

- วทิยากรอาจรบังานเองโดยตรง เนื่องจากวทิยากรมโีอกาสพบปะกบัเจา้หน้าทีบุ่คคลที่
ดูแลเรื่องการฝึกอบรมขององคก์รต่างๆ และอาจมกีารเจรจากนันอกรอบ จนน าไปสู่การรบังาน
โดยไม่ผ่านระบบของสถาบนัฝึกอบรม ท าให้รายรบัของสถาบนัฝึกอบรมลดลงได้ หากไม่มี
มาตรการป้องกนัทีด่ ี

- ลูกค้ามตี้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้บรกิารกบัผู้ประกอบการรายอื่นค่อนขา้งต ่า เพราะ
หากลูกค้าไม่พงึพอใจการให้บรกิารของสถาบนัฝึกอบรมใด ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้บรกิารจาก
เจา้อื่นในการฝึกอบรมครัง้ต่อไปไดโ้ดยไมต่อ้งเสยีค่าปรบัใหก้บัสถาบนัฝึกอบรมรายเดมิ 

- มีบริการทดแทนที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับการให้บริการของสถาบันฝึกอบรม เช่น 
มหาวทิยาลยัที่มกีารส่งเสรมิให้มโีครงการบรกิารวชิาการ เพื่อเป็นการน าองค์ความรูไ้ปสร้าง
ประโยชน์ให้แก่สาธารณชน ซึ่งการบรกิารวชิาการนี้อาจมาในรูปแบบของการฝึกอบรมให้แก่
ประชาชนทัว่ไปโดยไมค่ดิค่าใชจ้า่ย รวมถงึองคก์รธุรกจิบางแห่ง โดยเฉพาะองคข์นาดใหญ่มกัมี
หน่วยงานหรอืฝ่ายฝึกอบรมเป็นของบรษิทัเอง โดยไม่จ าเป็นต้องใชบ้รกิารจากสถาบนัฝึกอบรม
เอกชนภายนอก ท าให้สามารถประหยดัรายจ่ายขององค์กรลงได้ และยงัเป็นการอบรมที่
แก้ปัญหาหรือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ตรงจุดได้มากยิง่ขึ้น ท าให้รายได้เข้าสู่ธุรกิจ
สถาบนัฝึกอบรมน้อยลง 

     
     4.3  โอกำส (Opportunity) 
 - การพฒันาบุคลากรยงัคงมคีวามจ าเป็นและส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิขององคก์รต่างๆ 
อยูเ่สมอ ไมว่่าสภาพแวดลอ้มหรอืบรบิทขององคก์รจะเปลีย่นแปลงไปอย่างไรกต็าม ดงันัน้ธุรกจิ
สถาบนัฝึกอบรมจงึยงัมชี่องทางในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 
 - การเปิดเขตการค้าเสรอีาเซียน หรอื AEC จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ตลาดแรงงาน คอืจะก่อใหเ้กดิการแข่งขนัของแรงงานทีสู่งขึน้ จงึเป็นอกีโอกาสหนึ่งของสถาบนั
ฝึกอบรมที่จะมบีทบาทในการพฒันาคุณภาพและฝีมอืแรงงานไทยให้สามารถแข่งขนัในระดบั
นานาชาตไิด ้
 - การเปิดเขตการคา้เสรอีาเซยีน หรอื AEC จะท าใหอ้งคค์วามรูใ้หม่ๆ ในการฝึกอบรม
ถูกแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พิม่มากขึน้ อาจมกีารเพิม่เตมิเนื้อหาหลกัสูตรทีม่คีวามเป็นนานาชาตมิาก
ขึน้ หรอืมหีลกัสตูรใหม่ๆ  ทีเ่กดิจากการน าความรู้จากประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซยีนมาประยุกต์
รว่มกนั 
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 - เทคโนโลยใีนการสื่อสารและระบบโทรคมนาคมทีถู่กพฒันาใหม้คีวามทนัสมยั สามารถ
น ามาใชเ้พิม่ความน่าสนใจให้การฝึกอบรม ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ทัง้วทิยากรและผู้เขา้รบั
การฝึกอบรม อกีทัง้เทคโนโลยยีงัเป็นอกีหนึ่งเนื้อหาทีส่ามารถสรา้งเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมได ้
 
     4.4  อปุสรรค (Threat) 

- ผูป้ระกอบการธุรกจิสถาบนัฝึกอบรมยงัไม่ได้รบัการสนับสนุนหรอืส่งเสรมิจากรฐับาล
อย่างจรงิจงั แม้รฐับาลจะมกีารส่งเสรมิให้แรงงานได้รบัการพฒันาฝีมอืก็ตาม แต่จะเป็นใน
รูปแบบของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรฐัจดัการฝึกอบรมให้แรงงานและประชาชนทัว่ไปใน
ราคาที่ต ่ากว่าธุรกิจสถาบนัฝึกอบรมของเอกชน ดงันัน้หากลูกค้าที่ใช้ราคาเป็นหลกัในการ
ตดัสนิใจกม็แีนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารการฝึกอบรมของหน่วยงานรฐับาลมากกว่าเอกชน 

- เทคโนโลยกีารสื่อสารทีพ่ฒันาขึน้ ท าใหผู้ค้นเขา้ถงึขอ้มลูและองคค์วามรูต่้างๆ ไดง้่าย
ขึน้ โดยเสยีค่าใชจ้า่ยน้อย จงึมบีุคคลบางกลุ่มทีเ่รยีนรูด้ว้ยตวัเองโดยใชเ้ทคโนโลย ีแทนการเขา้
รบัการฝึกอบรมกบัสถาบนัฝึกอบรมของเอกชน 

  
จากการวเิคราะหธ์ุรกจิสถาบนัฝึกอบรมดว้ยทฤษฎ ีSWOT Analysis ขา้งต้น จะเหน็ได้

ว่าแมธุ้รกจิสถาบนัฝึกอบรมจะมกีารแข่งขนัสูง และอาจประสบปัญหาจากอ านาจการต่อรองของ
วทิยากรซึง่เป็นทรพัยากรส าคญัของธุรกจินี้ แต่ธุรกจิสถาบนัฝึกอบรมกย็งัคงมคีวามน่าสนใจใน
การลงทุน เนื่องจากเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร และหากมกีารเปิดเขต
การค้าเสรอีาเซียน หรอื AEC ยิง่ท าให้มกีารแข่งขนัในตลาดแรงงานมากขึ้น การพฒันา
ศกัยภาพและฝีมอืของแรงงานกย็ิง่มคีวามจ าเป็นมากขึน้ตามไปดว้ย ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรมี
วธิกีารดงึดูดใจวทิยากรให้ยงัคงท างานกบัสถาบนัฝึกอบรม ดว้ยการใหค้่าตอบแทนทีเ่หมาะสม
และพงึพอใจแก่วทิยากร และมรีะบบการจดัการที่มีประสทิธภิาพ สามารถอ านวยความสะดวก
ใหว้ทิยากรในการอบรมไดด้ ีอกีทัง้ยงัตอ้งพฒันาการจดัการฝึกอบรมใหเ้กดิประสทิธผิลมากทีสุ่ด 
เพื่อใหส้ถาบนัฝึกอบรมนัน้ๆ สามารถแขง่ขนัไดต่้อไป 

แต่อยา่งไรกต็าม ประสทิธผิลของการฝึกอบรมกข็ึน้อยู่กบัการน าเนื้อหาการฝึกอบรมไป
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานและการด าเนินชวีติประจ าวนัของแต่ละบุคคล หากการถ่ายทอดเนื้อหา
ของสถาบนัฝึกอบรมโดยทัว่ไปเป็นแบบการน าทฤษฎมีาบรรยาย การประยุกต์จะเกดิขึน้ไดย้าก
เนื่องจากเป็นการเรยีนรู้เชงิรบั (Passive Learning)  ที่ท าให้ผู้เขา้รบัการอบรมเพยีงแต่เกดิ
ความรูค้วามเขา้ใจในทฤษฎีเท่านัน้ แต่หากใชก้ารจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning) แบบ
ทีท่างสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 จะเปิดด าเนินการ จะกระตุ้นใหผู้เ้ขา้
รบัการอบรมได้ใช้ความคดิ พูด และลงมอืท า ซึ่งท าให้การประยุกต์ใช้ในการท างานและการ
ด าเนินชวีติประจ าวนัของผูเ้ขา้รบัการอบรมเกดิไดง้า่ยขึน้ การฝึกอบรมมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้  
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บทท่ี 5 
 

กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ด้ำนกำรตลำด 
 
 ในบทนี้จะเป็นการกล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนัฝึกอบรมที่มอียู่ใน
ปัจจุบนั  เปรยีบเทยีบกบัส่วนประสมทางการตลาดของโครงการสถาบนัฝึกอบรมและพฒันา
ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 เพื่อให้เหน็ความชดัเจนของโครงการ และความแตกต่างจากสถาบนั
อื่นๆ  โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
 
1. ส่วนประสมทำงกำรตลำดของสถำบนัฝึกอบรมท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 
  
 ผูศ้กึษาได้ท าการคดัเลอืกสถาบนัฝึกอบรมที่มคีวามคล้ายคลงึกบัสถาบนัฝึกอบรมและ
พฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ในแงข่องเนื้อหาหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพของ
บุคคล และมชี่องทางการฝึกอบรมแบบ Public Traning เพื่อเก็บข้อมูลโดยการสมัภาษณ์
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและการด า เนินกิจการ ซึ่งผู้ศึกษาได้เลือกสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการสถาบันเคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ที่เป็นสถาบันฝึกอบรมทัง้แบบ Public 
Training และ In-house Training หลกัสูตรเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล การด าเนินธุรกจิ และ
การพฒันาศกัยภาพในกระบวนการท างานของบุคคล 

 
     1.1  ผลิตภณัฑ ์(Product)  

หลกัสูตรทีจ่ดัอบรมในปี พ.ศ.2559 ของทางสถาบนัเคเอน็ซฯี มกีารออกแบบหลกัสูตร
ตามความเชีย่วชาญของวทิยากรเป็นหลกั  สามารถจดัแบ่งหลกัสูตรต่างๆ ออกเป็น 9 หมวดหมู ่
รวมทัง้หมด 83 หลกัสูตร และมกีารจดัอบรมทัง้หมด 153 ครัง้ ซึง่จะมบีางหลกัสูตรที่จดัอบรม
มากกว่า 1 ครัง้ ในรอบ 1 ปี ทัง้นี้หลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะมเีนื้อหาทีม่คีวามเป็นเอกเทศ ผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรมสามารถเลอืกหลกัสูตรทีต่้องการอบรมไดเ้ลย โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการอบรม
หลกัสตูรอื่นๆ มาก่อน โดยรายชื่อหลกัสตูรทีจ่ดัอบรมมดีงัต่อไปนี้ 
หมวดหมู่กำรพฒันำทีมงำน 

1. การบรหิารการสรา้งทมีงาน 
2. การบรหิารความขดัแยง้เพื่อการท างานเป็นทมี 
3. การสรา้งจติวญิญาณการท างานเป็นทมี 
4. การสรา้งทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
5. จติวทิยาสู่ความเป็นเลศิ การท างานเป็นทมี และการครองใจแบบ win-win 
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6. มนุษยส์มัพนัธใ์นการท างานรว่มกนั 
7. 7Q การสรา้งแรงจงูใจและจติส านึกในการท างานรว่มกนั 

หมวดหมู่กำรพฒันำผูน้ ำ/หวัหน้ำงำน 
1. การเตรยีมความพรอ้มในการเป็นหวัหน้างาน 
2. การพฒันาภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทมี 
3. การพฒันาภาวะผูน้ าใหเ้หมาะตามสถานการณ์ 
4. การเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ผูน้ าทมียคุใหมแ่บบ win-win 
5. ผูน้ าและการครองใจทมีงาน 
6. เทคนิคการใหค้ าปรกึษาโดยผูบ้งัคบับญัชา 
7. เทคนิคการปกครองบงัคบับญัชา 

หมวดหมู่กำรพฒันำกลยทุธก์ำรขำยและกำรบริกำร 
1. 27 กลยทุธส์ุดยอดนกัขาย 
2. กลยทุธก์ารขายทางโทรศพัทแ์บบมอือาชพี 
3. กลยทุธก์ารเจรจาต่อรองในงานขาย 
4. กลยทุธก์ารใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ 
5. การขายดว้ยกลยทุธก์ารบรหิารสมัพนัธภาพกบัลกูคา้ 
6. การเพิม่ประสทิธผิลองคก์รยคุพฒันาสู่ความเป็นเลศิ "ศกัยภาพของการบรกิาร" 
7. การสรา้งและส่งเสรมิจติส านึกบรกิาร  
8. การเสรมิสรา้งการบรกิารทีเ่ป็นเลศิดว้ยพลงัทศันคตเิชงิบวก 
9. ขายอยา่งเซยีนดว้ยกลยทุธก์ารขายแนวใหม่ 
10. เทคนิคการขายพชิติความส าเรจ็ 
11. เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบไดด้ว้ยกนั (win-win) 
12. เทคนิคการบรหิารลกูคา้สมัพนัธด์ว้ยศกัยภาพ "นกัสื่อสารทีเ่กดิประสทิธผิล" 
13. อุปนิสยัการบรกิารดว้ยใจ  

หมวดหมู่กำรบริหำรงำนบคุคล 
1. การควบคุมและตดิตามงาน 
2. การควบคุมและลดค่าใชจ้า่ย 
3. การควบคุมและลดค่าล่วงเวลา 
4. การบรหิารแรงงานสมัพนัธเ์ชงิรกุอย่างสรา้งสรรค ์
5. การปรบัปรงุงานเพื่อลดตน้ทุน 
6. การจดัคนลงงานใหเ้หมาะสมและไดง้าน 
7. การจดัท าจรรยาบรรณของบรษิทั 
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8. การจดัท ารายงานและการน าเสนอ 
9. การบรหิารเวลาเพื่อการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
10. การประเมนิผลการปฏบิตังิานซึง่เป็นทีย่อมรบั 
11. การประสานงานเพื่อใหไ้ดร้บัความรว่มมอื 
12. การเป็นผูช้่วยผูบ้รหิารทีอ่ านวยประโยชน์ 
13. การเพิม่ขดีความสามารถเพื่อพฒันางาน 
14. การวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจ 
15. การวนิิจฉยัสัง่การอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
16. การสรา้งระบบพีเ่ลีย้งและการสอนงาน 
17. การสัง่งานและการมอบอ านาจหน้าทีใ่หไ้ดง้าน 
18. การสมัภาษณ์ในงานบรหิารทรพัยากรบุคคล 
19. การสื่อสารใหเ้กดิความเขา้ใจและไดร้บัผลส าเรจ็ 
20. การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
21. เทคนิคการแจง้และหารอืในการปรบัปรงุผลการปฏบิตังิาน 
22. เทคนิคการประชุม 
23. เทคนิคการน าเสนอ 
24. เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
25. ศลิปะการครองคนและครองงาน 

หมวดหมู่กำรพฒันำอำรมณ์และควำมคิดสร้ำงสรรค ์
1. การคดินอกกรอบและพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์
2. เทคนิคการบรหิารความสามารถทางอารมณ์อย่างมอือาชพี 
3. เทคนิคการบรหิารเวลาและการสรา้งความสมดุลในชวีติอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. เทคนิคการเสรมิสรา้งพลงัแห่งทศันคตเิชงิบวก 

หมวดหมู่กำรพฒันำสถำนท่ีท ำงำน 
1. การจดัท าและบรหิารโครงการฝึกอบรม 
2. การจดัรปูองคก์ารและการจดัรปูงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
3. การบรหิารการเปลีย่นแปลงใหเ้กดิการยอมรบั 
4. การปลกูฝังวฒันธรรมองคก์ารเพื่อความรกัองคก์าร 
5. การเริม่ตน้ และการฟ้ืนฟู 5 ส. ในหลากหลายสไตล ์
6. การเสรมิสรา้งสถานทีท่ างานใหม้คีวามสุข 
7. เทคนิคการสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์ารและผูบ้รหิาร 

 



 
 

46 
 

 
 

หมวดหมู่กฎหมำยแรงงำน 
1. กฎหมายแรงงานทีผู่บ้รหิารงานควรทราบ 
2. กลยทุธก์ารจา้งแรงงานต่างดา้ว Work Permit แรงงานอาเซยีน 
3. กลยทุธก์ารด าเนินมาตรการทางวนิัย การเลกิจา้ง และการลาออก 
4. การท าสญัญาจา้งแรงงานกบัการจ่ายค่าจา้งและสวสัดกิาร 
5. การออกค าสัง่เปลีย่นแปลงสภาพการจา้งกบัความรบัผดิทางอาญาของนายจา้ง 
6. ปัญหากฎหมายแรงงานเกีย่วกบัการจา่ยค่าจา้ง 
7. ปัญหากฎหมายแรงงานส าหรบันกับรหิาร 
8. เทคนิคการท าสญัญาจา้งแรงงานและการร่างขอ้บงัคบัการท างาน 

หมวดหมู่ภำษีอำกร 
1. กลยทุธก์ารหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง พนกังาน อยา่งเป็นธรรม 
2. การวเิคราะหง์บการเงนิ 
3. เทคนิคการวางระบบบญัชใีหม้ปีระสทิธภิาพ 
4. ภาษภีาคปฏบิตัทิีฝ่่ายบุคคลตอ้งรู ้

หมวดหมู่อ่ืน ๆ 
1. TPM Introduction and Concept 
2. การบรหิารคลงัสนิคา้และพสัดุอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3. การพฒันาศกัยภาพดา้น “บุคลกิภาพ” อยา่งมรีะดบั 
4. การบนัทกึ และเขยีนรายการงานการประชุมทีม่ปีระสทิธผิล 
5. การเสรมิสรา้งบุคลกิภาพและความเป็นทีน่ิยม 
6. การเสรมิสรา้งทกัษะ สู่ความเป็นเลศิ การสื่อสารดว้ยระบบทีเ่กดิผล 
7. เคลด็ลบัการเขยีนภาษาองักฤษเพื่อการโตต้อบทางธุรกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
8. จดุประกายความเป็นเลศิ “เลขานุการมอือาชพี”  

 
    1.2  รำคำ (Price) 

การตัง้ราคาของสถาบนัเคเอน็ซีฯ จะแยกเป็น 2 ลกัษณะ  ไดแ้ก่ การตัง้ราคาหลกัสูตร 

Public Training และการตัง้ราคาหลกัสูตร In-house Training ซึง่ทัง้ 2 ลกัษณะมคีวามแตกต่าง
กนั ดงันี้ 

   1.2.1 กำรตัง้รำคำหลกัสตูร Public Training  
จะคดิราคาเป็นรายบุคคล เป็นราคาค่าฝึกอบรม รวมค่าเอกสารประกอบการ

ฝึกอบรม อาหารกลางวนั และอาหารว่าง ราคาทีต่ ัง้จะขึน้อยู่กบัความยากง่ายในการถ่ายทอด
เนื้อหา โดยหลกัสูตรจะมรีาคาค่าเขา้ฝึกอบรมอยู่ในช่วง 3,700 – 4,500 บาท ต่อการอบรม 6 
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ชัว่โมง ซึ่งหลักสูตรที่มีเนื้อซบัซ้อน ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของวิทยากรในการ
ถ่ายทอดเนื้อหา เช่น หลกัสตูรเกีย่วกบักฏหมายและภาษ ีจะมรีาคา 4,500 บาท ส่วนหลกัสูตรที่
มเีนื้อหาไมซ่บัซอ้น เช่น หลกัสตูรการพฒันาทมีงาน การพฒันางานบุคคล จะมรีาคา 3,700 และ 
3,900 บาท 

   1.2.2 กำรตัง้รำคำหลกัสตูร In-house Training  
จะเป็นการคดิราคาแบบเหมาจา่ย กล่าวคอื ในการจดัอบรมแต่ละครัง้ สถาบนัเค

เอน็ซฯี จะตัง้ราคาตามสถานทีต่ ัง้องคก์รของลูกคา้ คอื หากองคก์รลูกคา้อยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล จะคดิราคา 25,000 บาทต่อการจดัการอบรม 6 ชัว่โมงและหากองคก์รลูกคา้อยู่
ในจงัหวดัอยุธยา ระยอง ชลบุร ีสมุทรสงคราม สมุทรสาคร จะคดิราคา 28,000 บาทต่อการ
จดัการอบรม 6 ชัว่โมง ซึ่งราคานี้รวมค่าเดนิทางของทมีงานและเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
แต่ไมร่วมค่าอาหารกลางวนัและอาหารว่าง 
 
      1.3  ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) 

 สถาบนัเคเอน็ซ ีเทรนนิ่ง เซน็เตอร ์มกีารจดัช่องทางในการจดัจ าหน่าย หรอืช่องทางใน
การใหล้กูคา้กลุ่มเป้าหมายใชบ้รกิาร 2 ช่องทาง ดงันี้ 
     1.3.1 กำรจดัอบรมภำยนอกองคก์รแก่บคุคลท่ีสนใจ (Public Training) 

เป็นการเปิดหลกัสตูรใหแ้ก่บุคคลทีส่นใจ ซึง่จะจดัอบรมโดยใชส้ถานทีใ่นหอ้งจดั
ประชุมสมัมนาของโรงแรมต่างๆ เนื่องจากทางสถาบนัเคเอ็นซฯี ไม่มสีถานที่จดัฝึกอบรมเป็น
ของตนเอง มแีต่เพยีงส านักงานเลก็อยู่ใน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เท่านัน้  โดยโรงแรมที่ใช้
จดัการฝึกอบรมม ี9 แห่ง ส่วนใหญ่ตัง้อยูใ่จกลางกรงุเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

- โรงแรมเอเชยี แอรพ์อรต์ (รงัสติ) 
- โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร ์(รชัดาภเิษก) 
- โรงแรมเวโรนิกา้ (รชัดาภเิษก) 
- โรงแรมคอนเน็คชัน่ (รชัดาภเิษก) 
- โรงแรมเอส 15 (สุขมุวทิ ซ.15) 
- โรงแรมเซนตเ์จมส ์(สุขมุวทิ ซ.26) 
- โรงแรมอมาร ีบเูลอวารด์ (สุขมุวทิ ซ.5) 
- โรงแรมจสัมนิซติี ้(สุขมุวทิ ซ.23) 
- โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ (วภิาวด-ีสุทธสิาร) 

โดยผู้สนใจเข้ารบัการอบรมต้องท าการจองที่นัง่และช าระเงนิค่าฝึกอบรมเต็ม
จ านวนใหแ้ก่ทางสถาบนัเคเอน็ซฯี ก่อนถงึวนัฝึกอบรมจรงิ ซึง่ทางสถาบนัเคเอน็ซฯี จะเปิดรบัผู้
เขา้รบัการอบรมตัง้แต่ 8 คนขึน้ไป และสงูสุดไมเ่กนิ 30 คน   
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               1.3.2 กำรจดัอบรมแบบภำยในองคก์ร (In-house Training) 

เป็นการจดัอบรมให้แก่ผู้ใช้บริการที่เป็นเข้ารบัการอบรมเป็นองค์กร โดย
วทิยากรของสถาบนัเคเอ็นซฯี จะเดนิทางไปฝึกอบรมใหแ้ก่พนักงานขององค์กร โดยใชส้ถานที่
ห้องประชุมขององค์กรหรอืสถานที่ที่องค์กรนัน้จดัสรรให้ โดยองค์กรที่สนใจจะต้องติดต่อ
รายละเอยีดการฝึกอบรมกบัทางสถาบนัเคเอน็ซฯี และท าการช าระค่าบรกิารฝึกอบรมรอ้ยละ 30 
ของค่าบรกิารทัง้หมดก่อนถงึวนัฝึกอบรม และช าระอกีรอ้ยละ 70 หลงัจากจดัการฝึกอบรมเสรจ็
สิน้แลว้  การจดัอบรมแบบภายในองคก์รน้ีจะจดัใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการอบรมอย่างน้อยครัง้ละ 10 คน 
และสงูสุดครัง้ละ 30 คน 
 
    1.4  กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotions)  

กลยุทธ์การส่ ง เสริมของสถาบัน เคเอ็นซีฯ ประกอบไปด้วยการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์รว่มการส่งเสรมิการขาย เพื่อดงึดดูใจใหม้ผีูม้าใชบ้รกิารมากขึน้ 
        1.4.1 กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์

- การจดัท าเว็บไซต์ของสถาบนั เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสถาบนัเคเอ็นซฯี และ
รายละเอยีดหลกัสูตรทีเ่ปิดอบรม โดยเวบ็ไซต์มทีัง้หมด 10 หน้า ประกอบไปดว้ย หน้า Home, 
บทความ, ขัน้ตอนการลงทะเบยีน, ขัน้ตอนการช าระเงนิ, ช่องทางการตดิต่อ , หลกัสูตร In-
house Training, หลกัสตูร Public Training, กจิกรรม Walk Rally, อลับัม้ภาพ และ Webboard 

- การใหผู้ส้มคัรเขา้รบัการอบรมสมคัรสมาชกิเพื่อรบัทราบข่าวสาร และรบัสทิธิ
พเิศษจากทางสถาบนัเคเอ็นซฯี นัน่คอืการได้รบัส่วนลดค่าฝึกอบรม และสามารถแสดงความ
คดิเหน็ทีม่ต่ีอหลกัสูตรต่างๆ ผ่านทาง Webboard ของทางสถาบนัได้ ซึง่บุคคลทัว่ไปสามารถ
สมคัรเป็นสมาชกิไดโ้ดยไมม่เีงือ่นไข และไมม่กีารจ ากดัอายคุวามเป็นสมาชกิ  

- การใชเ้วบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social Network) ไดแ้ก่ Facebook 
- การฝากขอ้มูลหลกัสูตรที่เปิดอบรมไว้กบัเวบ็ไซต์ที่เป็นแหล่งขอ้มูลของการ

ฝึกอบรมในประเทศไทย เช่น www.trainer.in.th และ www.thaitrainingzone.com 
- การส่งอีเมล์หรอืโทรศพัท์แจ้งขอ้มูลข่าวสารของสถาบนัไปยงัเจา้หน้าที่ฝ่าย

บุคคลทีด่แูลการจดัอบรมขององคก์รต่างๆ  
   1.4.2 กำรส่งเสริมกำรขำย 

- ส าหรบัหลกัสูตร Public Training หากเป็นสมาชกิ รบัส่วนลด 200 บาทต่อคน
ต่อการอบรม 1 หลกัสูตร และหากสมคัรเขา้อบรมหลกัสูตรเดยีวกนัพรอ้มกนั 2 คน รบัส่วนลด
คนละ 500 บาท 

http://www.trainer.in.th/
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- ส าหรบัหลกัสูตร In-house Training จะมกีารจดัลดราคาเป็นบางช่วงเวลา
ส าหรบับางหลกัสูตร เช่น ช่วงเดอืนมกราคม ถงึ มนีาคม พ.ศ. 2559 จะมกีารลดราคาหลกัสูตร
การลดปัญหาในการท างาน หลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหาและด าเนินกิจการแก้ไขป้องกัน 
หลกัสตูร TPM เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพองคก์ร โดยใหส้่วนลดแก่องคก์รของลกูคา้องคก์รละ 5,000 
บาท และหลกัสตูรทีจ่ะมกีารส่งเสรมิการขายกจ็ะหมนุเวยีนเปลีย่นกนัไป 
 
     1.5  บคุคล (People) หรือพนักงำน (Employee)  

ทางสถาบนัเคเอ็นซฯี จะเน้นให้ความส าคญักบับุคลากรมาก โดยเฉพาะวทิยากรของ
ทางสถาบนัเคเอ็นซฯี ที่จะต้องมคีวามรู ้ความสามารถ  มทีกัษะในการน าเสนอ มจีรรยาบรรณ
ในอาชพี แกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหน้าได ้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู ้มจีติวญิญาณ
ของความเป็นครูหรือโค้ช พร้อมจะมอบความรู้และเทคนิคที่ดีที่สุดให้แก่ทรพัยากรมนุษย์
เพื่อทีจ่ะไดน้ าความรูไ้ปต่อยอดเพื่อพฒันาตนเองและองคก์รต่อไปได ้  

ปัจจุบนัทางสถาบนัเคเอ็นซีฯ มวีิทยากรทัง้สิ้น 34 คน โดยวิทยากรส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท และมีวิทยากรบางท่านจบการศึกษาเพียงปริญญาตรี แต่ก็มี
ประสบการณ์การท างานในสาขางานทีอ่บรมมาอย่างยาวนาน 

การจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่วทิยากร จะจ่ายเป็นสดัส่วนจากรายรบัทีไ่ดจ้ากการอบรมใน
แต่ละครัง้ อตัราการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่วทิยากรแต่ละท่านไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัประสบการณ์
และการต่อรองของวทิยากร ซึง่ค่าตอบแทนของวทิยากรจะอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 20 – 25 ของ
รายรบัทีไ่ดจ้ากการจดัฝึกอบรมครัง้นัน้ๆ 

ส่วนบุคลากรในต าแหน่งอื่น ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ มีทัง้หมด 3 คน มีหน้าที่
ประสานงานและเป็นผู้ช่วยจดัการอบรม เวลาท างานวนัจนัทร์-วนัเสาร ์ตัง้แต่เวลา 08.30น . - 
17.00 น. จะไดร้บัผลตอบแทนเป็นเงนิเดอืนประจ าเริม่ตน้ที ่12,000 บาทต่อคน 

 
   1.6  กำยภำพและกำรน ำเสนอ (Physical Evidence / Environment and Presentation)  

ดา้นกายภาพและการน าเสนอของทางสถาบนัเคเอน็ซฯี จะถูกจดัออกมาในรปูแบบของ
บรรยากาศในการฝึกอบรม โดยจะเน้นความสะดวกสบายของผูเ้ขา้รบัการอบรม และมุ่งเน้นให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้ร ับความรู้ไปอย่างเต็มที่ ทางสถาบัน เคเอ็นซีฯ จึงเลือกใช้ห้องจัด
ประชุมสมัมนาขนาดประมาณ 50 – 80 ตารางเมตรของโรงแรมต่างๆ เป็นสถานที่ฝึกอบรม 
เนื่องจากการเดนิทางมาอบรมค่อนขา้งสะดวกส าหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรมทีอ่ยู่ในกรุงเทพมหานคร 
อกีทัง้ในโรงแรมยงัมสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนัอกีดว้ย การอบรมในแต่ละครัง้หากจดัอบรม 
6 ชัว่โมง กจ็ะเริม่การอบรมตัง้แต่ 9.00 น. และเสรจ็สิน้เวลา 16.00 น. โดยจะพกัเทีย่งช่วงเวลา 
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12.00 น. – 13.00 น. ส่วนเวลารบัประทานอาหารว่างจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คอืเวลา 10.30 น. และ 
14.30 น. 

การจดัการอบรมในหอ้งอบรมจะประกอบไปดว้ยการบรรยายโดยวทิยากรเป็นหลกั บาง
หลกัสูตรอาจมกีารอบรมเชงิปฏบิตักิารอยู่บ้าง ทัง้นี้กข็ ึน้อยู่กบัเนื้อหาในการฝึกอบรม โดยการ
ปฏบิตักิารมกัจะเป็นการให้ผู้เข้าร่วมอบรมท ากิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย แล้วน าเสนอผลงาน เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูเ้ขา้ร่วมอบรมกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากทางสถาบนัเคเอน็ซฯี ต้องการใหผู้เ้ขา้
ร ับการอบรมสามารถน าทฤษฎีที่ได้ร ับจากการถ่ายทอดของวิทยากรไปประยุกต์เข้ากับ
สถานการณ์การท างาน หรอืการใชช้วีติประจ าวนัได้ 

 
     1.7  กระบวนกำร (Process) 

กระบวนการด าเนินงานของสถาบนัเคเอน็ซ ีเทรนนิ่ง เซน็เตอร ์แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 
ดงันี้ 
        1.7.1 กระบวนกำรจดัอบรมภำยนอกองคก์รแก่บุคคลท่ีสนใจ (Public Training) 
         1. ผูส้นใจเขา้รบัการอบรมจะต้องท าการสมคัรเขา้รบัการอบรมผ่านทางโทรศพัท์
หรอืเวบ็ไซต์ของสถาบนัเคเอ็นซฯี โดยแจง้ชื่อ ขอ้มูลส าหรบัตดิต่อกลบั และปัญหาที่ต้องการ
ทราบเป็นพเิศษส าหรบัหลกัสตูรทีส่มคัร 
        2. จากนัน้ผูส้มคัรจะต้องท าการช าระเงนิค่าอบรมทัง้หมดผ่านทางธนาคาร และส่ง
หลกัฐานการช าระเงนิพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ใหแ้ก่เจา้หน้าที่สถาบนัเค
เอ็นซฯี ผ่านทางเครื่องโทรสารหรอือเีมล์ แลว้เจา้หน้าทีจ่ะท าการยนืยนัขอ้มูลกลบั และท าการ
ส ารองทีน่ัง่ใหแ้ก่ผูส้มคัร ซึง่การช าระเงนิตอ้งกระท าก่อนวนัอบรมอยา่งน้อย 1 สปัดาห ์
        3. ในวนัฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะต้องมาลงทะเบยีนก่อนเริม่การอบรม เพื่อ
รบัเอกสารประกอบการฝึกอบรมและใบเสรจ็รบัเงนิ  
        4. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในทุกหลกัสูตรอาจถูกส ารวจความพงึพอใจโดยการใหท้ า
แบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มลูมาปรบัปรงุและพฒันาการใหบ้รกิารในครัง้ต่อไป 

   1.7.2 กระบวนกำรจดัอบรมแบบภำยในองคก์ร (In-house Training) 
      1. เมื่อองคก์รทีส่นใจเขา้รบัการอบรมตดิต่อสอบถามรายละเอยีดหลกัสูตรทีส่นใจ

จากเจ้าหน้าที่ของสถาบนัเคเอ็นซฯี  เจ้าหน้าที่จะท าการจดัส่งรายละเอียดของการฝึกอบรม 
งบประมาณ และรายละเอยีดเพิม่เตมิอื่นๆ ใหต้ามช่องทางการตดิต่อทีอ่งคก์รใหไ้ว ้
       2. หากองคก์รพจิารณาแลว้ต้องการใชบ้รกิาร องคก์รต้องท าการตดิต่อเพื่อจองวนั

ฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันเคเอ็นซีฯ และเจ้าหน้าที่จะจัดท าเอกสารยืนยันการจัด

ฝึกอบรม พรอ้มกบัใบแจง้หนี้ 2 ฉบบั ไดแ้ก่ ใบแจง้หนี้ยอดรอ้ยละ 30 ของค่าฝึกอบรมทัง้หมด 

เพื่อการจองวนัฝึกอบรม และใบแจง้หนี้ยอดรอ้ยละ 70 ของค่าฝึกอบรมทัง้หมด 
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       3. หากองคก์รยนืยนัใหจ้ดัการฝึกอบรม องคก์รต้องลงนามในเอกสารยนืยนัการจดั

ฝึกอบรม และส่งส าเนาเอกสารกลบัมาให้ทางสถาบนัเคเอ็นซฯี พรอ้มทัง้ช าระค่าบรกิารรอ้ยละ 

30 ของค่าฝึกอบรมทัง้หมด 

       4. เมื่อจดัอบรมเสรจ็สิ้นแล้ว องค์กรจะต้องช าระค่าบรกิารร้อยละ 70 ของค่า

ฝึกอบรมทัง้หมด ภายในวนัทีแ่จง้ไวใ้นใบแจง้หนี้ 

       5. ทางสถาบนัเคเอ็นซฯี จะท าการสอบถามผลตอบรบัจากองคก์รทีร่บัการอบรม 

โดยตดิต่อผ่านทางเจา้หน้าทีฝ่่ายบุคคลทีด่แูลรบัผดิชอบการฝึกอบรมครัง้นัน้ๆ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู

ในการปรบัปรงุและพฒันาการใหบ้รกิารของทางสถาบนัเคเอน็ซฯี ต่อไป 

 
2. ส่วนประสมทำงกำรตลำดของโครงกำรสถำบนัฝึกอบรมและพฒันำทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 
  
 เนื่องด้วยโครงการสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นสถาบนั
ฝึกอบรมที่ก่อตัง้ขึน้ โดยเน้นให้ผู้เขา้รบัการอบรมได้รบัทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ 
รายละเอยีดของส่วนประสมทางการตลาดจงึมหีลายส่วนที่มคีวามเฉพาะตวั และแตกต่างจาก
ส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนัฝึกอบรมอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นธุรกจิ ดงันี้ 

 
     2.1  ผลิตภณัฑ ์(Product) 

ผลติภณัฑข์องสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 จะน าทกัษะต่างๆ ที่
จ าเป็นส าหรบัการด าเนินชวีติในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบแนวคดิเพื่อการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21(21st Century Learning Framework) ทีถู่กพฒันาและน าเสนอโดยเครอืข่ายองค์กรความ
รว่มมอืเพื่อทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (Partnership for 21st Century Skills) มาประยุกต์
ขึน้เป็นหลกัสตูรต่างๆ ทัง้หมด 20 หลกัสตูร และสามารถจ าแนกออกเป็น 5 หมวดหมู ่ดงันี้ 
หมวดหมูท่ี ่1  หลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัการเสรมิสรา้งทกัษะดา้นการคดิอย่างมวีจิารณญาณ  

ไดแ้ก่ หลกัสตูรที ่1 – หลกัสตูรที ่3 
หมวดหมูท่ี ่2 หลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัการเสรมิสรา้งทกัษะดา้นการรเิริม่สรา้งสรรค์ 

ไดแ้ก่ หลกัสตูรที ่4 – หลกัสตูรที ่7 
หมวดหมูท่ี ่3  หลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัการเสรมิสรา้งความรว่มมอืและการท างานเป็นทมี 

ไดแ้ก่ หลกัสตูรที ่8 – หลกัสตูรที ่10 
หมวดหมูท่ี ่4 หลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัการเสรมิสรา้งทกัษะดา้นการสื่อสาร 

ไดแ้ก่ หลกัสตูรที ่11 – หลกัสตูรที ่16 
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หมวดหมูท่ี ่5 หลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัการเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า 
  ไดแ้ก่ หลกัสตูรที ่17 – หลกัสตูรที ่ 20 

ทุกๆ หลกัสูตรจะมรีะยะเวลาในการจดัอบรม 6 ชัว่โมงต่อครัง้ และแต่ละหลกัสูตรจะมี
เนื้อหาเป็นเอกเทศ ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถเขา้อบรมหลกัสูตรทีส่นใจไดเ้ลย โดยไม่ต้องผ่าน
การอบรมหลกัสตูรอื่นมาก่อน ซึง่ทัง้ 20 หลกัสตูรมรีายชื่อและหวัขอ้เนื้อหาในการจดัอบรมดงันี้ 
หลกัสตูรท่ี 1 หลกัสตูรกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
 - ความส าคญัและองคป์ระกอบของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
 - การนิยามและระบุปัญหาจากสถานการณ์ 
 - การตัง้ค าถามและขอ้สงัเกตเกีย่วกบัเรือ่งราวและสถานการณ์ 
 - การพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูและปัญหา 
 - การประเมนิความเพยีงพอของขอ้มลู และการพจิารณาหาขอ้มลูจากแหล่งทีน่่าเชื่อถอื 
 - การระบุวธิกีารปัญหาหรอืการป้องกนั 
 - การพยากรณ์ผลลพัทท์ีอ่าจเป็นไปได ้
หลกัสตูรท่ี 2 หลกัสตูรกำรรู้เท่ำทนัส่ืออย่ำงมีวิจำรณญำณ 
 - ความส าคญัและองคป์ระกอบของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
 - การแยกแยะและจ าแนกระหว่างขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิและขอ้คดิเหน็ 

- การแยกแยะขอ้คดิเหน็ในเชงิท าลายและสรา้งสรรคข์องบุคคลในแวดวงต่างๆ 
 - การเปรยีบเทยีบขอ้มลูขา่วสารขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากสื่อมวลชน และแหล่งขอ้มลูอื่น 
 - การแยกความเหน็ย่อยๆ ที่ปนอยู่ในบทความ ค าบรรยายของบุคคลต่างๆ และการ
เลอืกเกณฑท์ีจ่ะน ามาใชใ้นการตดัสนิสื่อต่างๆ 
 - การประเมนิความน่าเชื่อถอืของขา่วสาร และแหล่งขา่ว 
หลกัสตูรท่ี 3 หลกัสตูรกำรคิดเชิงวิเครำะหอ์ย่ำงมีวิจำรณญำณ 

-  ความส าคญัของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและการคดิเชงิวเิคราะห ์ 
-  ความหมายและองคป์ระกอบของการคดิเชงิวเิคราะห ์ 
-  การวเิคราะหปั์ญหาในการปฏบิตังิาน  
-  การรวบรวมขอ้มลูเพื่อการวเิคราะหปั์ญหาและสถานการณ์ 
 - การก าหนดทางเลอืกทีห่ลากหลายส าหรบัการแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ  
 - การศกึษากรณศีกึษาดว้ยการคดิเชงิวเิคราะห ์

หลกัสตูรท่ี 4 หลกัสตูรกระตุ้นและพฒันำควำมคิดสร้ำงสรรค ์
- ธรรมชาต ิและองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค ์
- สิง่ทีปิ่ดกัน้ความคดิสรา้งสรรค ์
- การใชส้มองซกีขวาเชื่อมโยงกบัสมองซกีซา้ย 
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- การกระตุน้ความคดิสรา้งสรรคใ์หท้ างาน 
- รปูแบบความคดิสรา้งสรรค ์
- เทคนิคการคดิเชงิสรา้งสรรคท์ีส่ามารถน ามาใชไ้ด ้
- กจิกรรมพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์

หลกัสตูรท่ี 5 หลกัสตูรควำมคิดสร้ำงสรรคก์บักำรแก้ปัญหำ 
- อทิธพิลของความคดิต่อผลสมัฤทธิใ์นชวีติและการท างาน 
- ความจ าเป็นของความคดิสรา้งสรรค ์
- การใชส้มองซกีขวาเชื่อมโยงกบัสมองซกีซา้ย 
- ความคดิสรา้งสรรคก์บัการแกปั้ญหา 
- เทคนิคการพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นการท างาน และชวีติประจ าวนั 
- กจิกรรมพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์

หลกัสตูรท่ี 6 หลกัสตูรกำรพฒันำควำมคิดเชิงบวก 
- ความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของความคดิเชงิบวก 
- ทกัษะการคดิมุง่หาทางออก การแกปั้ญหาเชงิสรา้งสรรค์ 
- เทคนิคการมองโลกในแงด่ ีและสรา้งสรรค ์
- การทบทวนความคดิ และความรูส้กึของตนเอง 
- การคดิเพื่อพฒันาและต่อยอดจากขอ้มลูหรอืแนวคดิเดมิ 
- กจิกรรมพฒันาความคดิเชงิบวก 

 หลกัสตูรท่ี 7 หลกัสตูรกำรพฒันำควำมคิดนอกกรอบ 
- การคดิในแบบต่างๆ หลกัการ เทคนิค และประโยชน์ ของการคดิแต่ละประเภท  
- ความส าคญัและองคป์ระกอบของการคดิเชงิสรา้งสรรค ์

 - การสรา้งทศันคตทิีส่รา้งสรรค ์
 - การสรา้งไอเดยีใหม่ๆ  ทีแ่ตกต่าง และนอกกรอบดว้ยตนเอง 
 - การสรา้งสรรคค์วามคดินอกกรอบรว่มกบัผูอ้ื่น 
 - เทคนิคการน าไอเดยีสรา้งสรรค์ไปประยุกต์ใช้กบัการแก้ปัญหา การท างาน และการ
ด าเนินชวีติ 

- กจิกรรมพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์
หลกัสตูรท่ี 8 หลกัสตูรกำรท ำงำนเป็นทีมสู่ควำมส ำเรจ็ 

- ความเขา้ใจเกีย่วกบัมนุษย ์และความแตกต่างของสมาชกิในทมี 
- ลกัษณะ บรรยากาศและองคป์ระกอบของทมีทีด่ ี
- บทบาทหน้าทีข่องผูน้ าและผูต้าม กบัการท างานเป็นทมี 
- คุณสมบตัแิละลกัษณะทีด่ขีองผูน้ าและผูต้าม 
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- การสรา้งการตดัสนิใจของทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ 
- เทคนิคปรบัเปลีย่นทศันคตแิละคดิเชงิบวกเพื่อการท างานเป็นทมีทีส่มัฤทธิผ์ล 

หลกัสตูรท่ี 9 หลกัสตูรกำรลดอปุสรรคและควำมขดัแย้งในทีม 
- เทคนิคและวธิทีีใ่ชส้ าหรบัการท างานเป็นทมี 
- เทคนิคการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในทมี 
- การจดัการความขดัแยง้และแนวทางการบรหิารความขดัแยง้ 
- บรรทดัฐาน ความไวว้างใจและแรงยดึเหนี่ยวของทมี 
- ปัญหา อุปสรรคและวธิกีารแกไ้ขของการท างานเป็นทมี 

หลกัสตูรท่ี 10 หลกัสตูรกำรพฒันำกำรส่ือสำรของทีม 
- แนวคดิ ความส าคญั ของการสื่อสารในการท างานและการสื่อสารของทมี 
- รปูแบบของการสื่อสารภายในทมี 
- อุปสรรคในการรบัขา่วสาร และการสื่อสารของทมี 
- การสื่อสารแนวตัง้ ระหว่างผูน้ าและผูต้ามในทมี 
- การสื่อสารแนวนอน ระหว่างเพื่อนรว่มงานในทมี หน่วยงานขา้งเคยีง และลกูคา้หรอื

หน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 
- เทคนิคการสรา้งการสื่อสารของทมีใหม้ปีระสทิธภิาพ 

หลกัสตูรท่ี 11 หลกัสตูรกำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
- ความส าคญั ประเภท และองคป์ระกอบของการสื่อสาร 
- สาเหตุทีท่ าใหก้ารสื่อสารเกดิความลม้เหลว 
- ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารทีเ่กดิจากบุคลกิภาพของตวัเรา 
- จติส านึกและความคดิสรา้งสรรคใ์นการสื่อสารระหว่างบุคคล 
- หลกัส าคญัของการพดูและฟังอยา่งมศีลิปะ 
- เทคนิคการสรา้งน ้าเสยีง – ค าพดู – ภาษากาย และอวจันภาษาอื่นๆ 

หลกัสตูรท่ี 12 หลกัสตูรกำรส่ือสำรเพ่ือเสริมสร้ำงบรรยำกำศท่ีดี 
- ความส าคญั ประเภท และองคป์ระกอบของการสื่อสาร 
- กลยทุธก์ารสรา้งความน่าสนใจและความน่าเชื่อถอืในตวัผูส้่งสาร 
- กลยทุธส์รา้งบรรยากาศทีด่ใีนการถ่ายทอดสาร 
- กลยทุธก์ารกระตุน้ความสนใจผูฟั้ง ผูอ่้าน 
- กลยทุธใ์นการตอบค าถามในน่าสนใจและตรงประเดน็ 
- กลยทุธใ์นการตัง้ค าถามใหไ้ดค้ าตอบทีต่อ้งการทราบ 

หลกัสตูรท่ี 13 หลกัสตูรกำรส่ือสำรด้วยศิลปะกำรตัง้ค ำถำม 
 - ลกัษณะของค าถามทีด่ ี



 
 

55 
 

 
 

 - ทกัษะการตัง้ค าถามอยา่งชาญฉลาด 
 - เทคนิคการถาม เพื่อใหง้านส าเรจ็ลุล่วงอยา่งไดผ้ล 
 - เทคนิคการตัง้ค าถามและการเรยีงล าดบัค าถามใหไ้ดค้ าตอบในประเดน็ทีต่อ้งการ 
 - เทคนิคการถามทีใ่ชป้ระโยชน์จากจติวทิยามนุษย ์
หลกัสตูรท่ี 14 หลกัสตูรศิลปะกำรพดู (Art of Speech) 

- ความส าคญัของการพดู 
- ขอ้ผดิพลาด ทีท่ าใหก้ารพดูไมไ่ดผ้ลตามวตัถุประสงคก์ารสื่อสารทีต่ ัง้เอาไว ้
- ปัจจยัทีช่่วยใหก้ารพดูมปีระสทิธภิาพ 
- การวางแผนการสื่อสารและวธิกีารเล่าเรือ่งแบบต่างๆ  
- ขอ้ควรระวงัการพดู 
- เทคนิคแกปั้ญหาเฉพาะหน้า 

หลกัสตูรท่ี 15 หลกัสตูรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจให้สมัฤทธ์ิผล 
- เรยีนรูแ้ละเขา้ใจความตอ้งการ ความแตกต่างของคนทีเ่ป็นผูฟั้ง 
- หลกัส าคญัของการพดูและฟังอยา่งมศีลิปะ 
- การสรา้งความน่าเชื่อถอืของผูพ้ดู 
- เทคนิคในการพดูเพื่อการโน้วน้าวและชกัจงูบุคคลลกัษณะต่างๆ 
- วาทะศลิป์ในการน าเสนอและโน้มน้าวใจคน 
- วาทะศลิป์ในการจงูใจในสถานการณ์ทีย่ากล าบาก 

หลกัสตูรท่ี 16 หลกัสตูรกำรส่ือสำรและกำรประสำนงำนท่ีสมัฤทธ์ิผล 
- ความฉลาดทางอารมณ์ในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
- องคป์ระกอบของการประสานงาน 
- กลยทุธท์ีจ่ะใหไ้ดร้บัความรว่มมอืในการประสานงาน 
- เทคนิคประสานงานกบัหน่วยงานอื่นทัง้ภายใน/ภายนอกองคก์ร 
- ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาในการประสานงาน 
- การตดิตามผลงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

หลกัสตูรท่ี 17 หลกัสตูรกำรพฒันำควำมเป็นผูน้ ำในตวัคณุ 
 - ส ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผูน้ าในตวัคุณ 
 - การพฒันาภาวะผูน้ าในตวัเอง 

- เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคดิทีส่กดักัน้ความเป็นผูน้ า 
 - การพฒันาความกลา้ในการตดัสนิใจ 

- การสรา้งเสรมิทศันคตเิชงิบวกในการบรหิารงาน 
- เทคนิคการจงูใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสรา้งสรรค์ 
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หลกัสตูรท่ี 18 หลกัสตูรผูน้ ำยคุใหม่ 
 - บทบาทของผูน้ ากบัการเปลีย่นแปลง 
 - เทคนิคการมอบหมายงานและการสอนงาน  

- การแกไ้ขปัญหาเชงิสรา้งสรรค ์ 
- การพฒันาความกลา้ในการตดัสนิใจ 
- การพฒันาการท างานเชงิรกุ  
- เทคนิคการบรหิารทมีงานใหเ้ป็นทมีเวริค์  

หลกัสตูรท่ี 19 หลกัสตูรผูน้ ำ 360 องศำ 
 - กรอบความคดิเกีย่วกบัผูน้ า 360 องศา 

- ส ารวจแนวความคดิเกีย่วกบัผูน้ า 360 องศาของตวัเอง 
- คุณสมบตัขิองผูน้ า 360 องศา 

 - สาเหตุของการเป็นผูน้ า 360 องศาทีไ่มส่มบรูณ์แบบ 
 - การฝึกการเป็นผูน้ าบุคคลในระดบัต่างๆ 
 - แนวทางการปฏบิตัติวัในฐานะผูน้ า 360 องศา 
หลกัสตูรท่ี 20 หลกัสตูรกำรคิดเชิงกลยทุธแ์ละพฒันำภำวะผู้น ำ 
 - การพฒันาทกัษะการคดิประเภทต่างๆ และการประยกุตใ์ช้ 
 - ผูบ้รหิารกบัการคดิเชงิกลยทุธใ์นองคก์ร 
 - การคดิและการจดัการเชงิกลยทุธ ์
 - การพฒันาภาวะผูน้ าในตวัเอง 

- เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคดิทีส่กดักัน้ความเป็นผูน้ า 
 - จติวทิยาการบรหิารและจงูใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
      
    2.2  รำคำ (Price)  

ราคาค่าบรกิารของสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 ก าหนดโดย
พจิารณาจากความเหมาะสมด้านความยากง่ายของการถ่ายทอดเนื้อหาหลกัสูตรที่แบ่งเป็น
หมวดหมู่เป็นหลกั ซึ่งหมวดหมู่หลกัสูตรที่เกี่ยวกับการเสรมิสร้างทกัษะด้านการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ และหมวดหมู่หลกัสูตรที่เกี่ยวกบัการเสรมิสร้างทกัษะด้านการรเิริม่สร้างสรรค์มี
ความยากในการถ่ายทอดเนื้อหามากกว่าอกี 3 หมวดหมู่ทีเ่หลอื จงึมกีารตัง้ราคาค่าฝึกอบรมที่
สงูกว่า แต่เนื่องจากเป็นสถาบนัฝึกอบรมทีเ่พิง่เปิดใหม่ และยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัมากนัก การตัง้ราคา
ในทุกหลกัสูตรของสถาบนัจงึจะตัง้ราคาให้ค่อนขา้งต ่าเมื่อเทยีบกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่มกีารตัง้ราคาหลกัสูตรแบบ Public Training ทีช่่วง 3,000 – 4,500 บาทต่อระยะเวลา
การอบรม 6 ชัว่โมง  
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ดังนัน้ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงมีการตัง้ราคาดัง
รายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 5.1 ซึ่งเป็นราคาค่าฝึกอบรม รวมค่าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมและอาหารว่างแลว้ แต่ไมร่วมค่าอาหารกลางวนั 
 

 ตำรำงท่ี 5.1 รำคำค่ำบริกำรของสถำบนัฝึกอบรมและพฒันำทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
รำยช่ือหลกัสตูร รำคำ (บำทต่อคน) 

หลกัสตูรท่ีเก่ียวกบักำรเสริมสร้ำงทกัษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
หลกัสตูรที ่1 หลกัสตูรการแกปั้ญหาอย่างมวีจิารณญาณ  3,500 
หลกัสตูรที ่2 หลกัสตูรการรูเ้ท่าทนัสื่ออยา่งมวีจิารณญาณ 3,500 
หลกัสตูรที ่3 หลกัสตูรการคดิเชงิวเิคราะหอ์ย่างมวีจิารณญาณ 3,500 
หลกัสตูรท่ีเก่ียวกบักำรเสริมสร้ำงทกัษะด้ำนกำรริเร่ิมสร้ำงสรรค ์
หลกัสตูรที ่4 หลกัสตูรกระตุ้นและพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ 3,500 
หลกัสตูรที ่5 หลกัสตูรความคดิสรา้งสรรคก์บัการแก้ปัญหา 3,500 
หลกัสตูรที ่6 หลกัสตูรการพฒันาความคดิเชงิบวก 3,500 
หลกัสตูรที ่7 หลกัสตูรการพฒันาความคดินอกกรอบ 3,500 
หลกัสตูรท่ีเก่ียวกบักำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและกำรท ำงำนเป็นทีม 
หลกัสตูรที ่8 หลกัสตูรการท างานเป็นทมีสู่ความส าเรจ็ 3,000 
หลกัสตูรที ่9 หลกัสตูรการลดอุปสรรคและความขดัแยง้ในทมี 3,000 
หลกัสตูรที ่10 หลกัสตูรการพฒันาการสื่อสารของทมี 3,000 
หลกัสตูรท่ีเก่ียวกบักำรเสริมสร้ำงทกัษะด้ำนกำรส่ือสำร 
หลกัสตูรที ่11 หลกัสตูรการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ 3,000 
หลกัสตูรที ่12 หลกัสตูรการสื่อสารเพื่อเสรมิสรา้งบรรยากาศทีด่ ี 3,000 
หลกัสตูรที ่13 หลกัสตูรการสื่อสารดว้ยศลิปะการตัง้ค าถาม 3,000 
หลกัสตูรที ่14 หลกัสตูรศลิปะการพดู (Art of Speech) 3,000 
หลกัสตูรที ่15 หลกัสตูรการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจใหส้มัฤทธิผ์ล 3,000 
หลกัสตูรที ่16 หลกัสตูรการสื่อสารและการประสานงานทีส่มัฤทธิผ์ล 3,000 
หลกัสตูรท่ีเก่ียวกบักำรเสริมสร้ำงภำวะผูน้ ำ 
หลกัสตูรที ่17 หลกัสตูรการพฒันาความเป็นผูน้ าในตวัคุณ 3,000 
หลกัสตูรที ่18 หลกัสตูรผูน้ ายคุใหม่ 3,000 
หลกัสตูรที ่19 หลกัสตูรผูน้ า 360 องศา 3,000 
หลกัสตูรที ่20 หลกัสตูรการคดิเชงิกลยทุธแ์ละพฒันาภาวะผูน้ า 3,000 
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     2.3  ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place)  
เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้รบับรรยากาศการเรยีนรู้รูปแบบใหม่ สถานที่ในการจดั

ฝึกอบรมจงึจ าเป็นตอ้งมกีารจดัตกแต่งใหร้องรบัการเรยีนรูท้กัษะแห่งศตวรรษที ่21 ทางสถาบนั
ฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 จงึมกีารจดัช่องทางในการจดัจ าหน่าย หรอื
ช่องทางในการให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใช้บรกิาร คอืการจดัอบรมภายนอกองค์กรแก่บุคคลที่
สนใจ (Public Training) เพยีงช่องทางเดยีวเท่านัน้  เนื่องจากจุดเด่นของสถาบนัฯ คอืการจดั
ห้องอบรมที่มคีวามทนัสมยั มอุีปกรณ์และเทคโนโลยต่ีางๆ มากมายที่ต้องติดตัง้และทดสอบ
ระบบ  ท าใหจ้ าเป็นจะต้องมสีถานทีฝึ่กอบรมเป็นของตนเอง เพื่อจะไดส้ามารถควบคุมคุณภาพ
และความพรอ้มของอุปกรณ์ประกอบการอบรมเหล่านัน้ได ้ และหากจดัอบรมแบบภายในองคก์ร 
(In-house Training) จะมขีอ้จ ากดัในการเคลื่อนยา้ยอุปกรณ์  เนื่องจากอุปกรณ์อาจไดร้บัความ
เสยีหาย และอาจมปัีญหาดา้นการตดิตัง้ระบบทีใ่ชใ้นการด าเนินการอบรม 
 การจดัอบรมภายนอกองคก์รแก่บุคคลทีส่นใจ (Public Training) นี้ จะสามารถเปิดรบัผู้
เขา้รบัการอบรมได้มากที่สุด 40 คนต่อการจดัการอบรม 1 ครัง้ในทุกๆ หลกัสูตร เนื่องจาก
ต้องการใหว้ทิยากรสามารถใหค้วามสนใจกบัผูเ้ขา้รบัการอบรมไดอ้ย่างทัว่ถงึ  ประกอบกบัการ
จดัหอ้งอบรม และอุปกรณ์ประกอบการอบรมมกีารจดัทีน่ัง่เป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม และที่นัง่ต่อกลุ่มมาก
ทีสุ่ดกลุ่มละ 8 ทีน่ัง่เท่านัน้  
  
     2.4  กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotions)  

กลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาดของสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 
จะประกอบไปด้วยการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้สถาบนัเป็นที่รู้จกัในกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ และการส่งเสรมิการขาย เพื่อดงึดดูใจใหม้ผีูม้าใชบ้รกิารมากขึน้ 

  2.4.1 กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์
- การจดัท าเวบ็ไซต์ของสถาบนั เพื่อให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัสถาบนัและรายละเอยีด

หลกัสูตรที่เปิดอบรม โดยเวบ็ไซต์จะม ี8 หน้า ได้แก่ หน้า Home, หลกัสูตรที่เปิดอบรม, 
บทความเกี่ยวกบัทกัษะแห่งศตวรรษที ่21, ขัน้ตอนการลงทะเบยีน, สมคัรอบรมออนไลน์, ช่อง
ทางการตดิต่อ, เงือ่นไขและการสมคัรเป็นสมาชกิ และอลับัม้ภาพ  

- การใชเ้วบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) ทีก่ าลงัไดร้บัความ
นิยมอยู่ในปัจจุบนั เช่น Facebook Fanpage เป็นอกีช่องทางในการแจง้ข่าวสารของสถาบนั 
รวมถงึเป็นช่องทางในการและเปลีย่นขอ้มลูและส ารวจผลตอบรบัจากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

- การลงโฆษณาผ่านทางระบบ Facebook Ads ที่สามารถเลือกก าหนด
คุณสมบตัต่ิางๆ ของกลุ่มเป้าหมายได ้โดยจะท าการลงโฆษณาตลอด 6 ปีทีด่ าเนินโครงการ 
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- การฝากข้อมูลหลกัสูตรที่เปิดอบรมไว้กบัเวบ็ไซต์ที่เป็นแหล่งขอ้มูลของการ
ฝึกอบรมในประเทศไทย เช่น www.trainer.in.th และ www.thaitrainingzone.com 

- การใหผู้ส้นใจเขา้รบัการอบรมสมคัรสมาชกิ เพื่อรบัขอ้มลูข่าวสารและส่วนลด
ค่าบรกิารเมื่อลงทะเบยีนเขา้รบัการอบรม การเป็นสมาชกิจะไม่มกีารก าหนดวนัหมดอายุ แต่มี
เงื่อนไขคอืผู้สนใจเป็นสมาชกิต้องสมคัรเข้ารบัการอบรมอย่างน้อย 1 หลกัสูตรก่อน จงึจะ
สามารถสมคัรเป็นสมาชกิได ้ 

   2.4.2 กำรส่งเสริมกำรขำย 
    การส่งเสรมิการขายของสถาบนัฯ จะด าเนินการส่งเสรมิการขายตลอดอายุ

โครงการ คือ 6 ปี โดยจะยงัไม่มกีารปรบัเปลี่ยนรายการการส่งเสรมิการขายใดๆ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

- หากผูส้นใจเขา้รบัการอบรมเป็นสมาชกิของทางสถาบนัฯ รบัส่วนลดคนละ 200 บาท 
เมือ่สมคัรเขา้รบัการอบรม 1 หลกัสตูร 

- หากสมคัรเขา้รบัการอบรม 3 คน รบัส่วนลดคนละ 400 บาทต่อหลกัสูตร ไม่ว่าจะเป็น
สมาชกิหรอืไมก่ต็าม 
 
     2.5  บคุคล (People) หรือพนักงำน (Employee) 

บุคคลหรอืพนักงานของสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่  21 แต่ละ
ต าแหน่งมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และคุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 
 

1.) ผูบ้ริหำร 
หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

 - เป็นผูก้ าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของสถาบนัฝึกอบรม 
 - เป็นผูจ้ดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสม 
 - ดแูลดา้นการเงนิของสถาบนั เช่น งบก าไรขาดทุน เงนิทุนหมนุเวยีน 
 - จดัหาอุปกรณ์ส านกังานและอุปกรณ์ประกอบการจดัอบรม 
 - ดแูลดา้นการคดัเลอืกบุคลากรของสถาบนัฝึกอบรม 
 - ดแูลความเรยีบรอ้ยของสถาบนัฝึกอบรม 
 - ดแูลหลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยัและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูร้บัการอบรม 

- ดแูลเนื้อหาในการท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ของสถาบนัฯ 
- ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ 
คณุสมบติั 
- อายรุะหว่าง 30 – 50 ปี 

http://www.trainer.in.th/
http://www.thaitrainingzone.com/
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 - จบการศกึษาตัง้แต่ปรญิญาตรขีึน้ไป 
 - มคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารธุรกจิ 
 - มคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิประเภทสถาบนัฝึกอบรม 
 - มคีวามรูใ้นการจดัฝึกอบรมและการจดัการเรยีนรู ้เนื่องจากตอ้งคดัเลอืกวทิยากร 
  

เงินเดือน  30,000 บาท 
เวลำท ำงำน  วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์ตัง้แต่เวลา 8.30 น. – 17.00 น. 
   
2.)  เจ้ำหน้ำท่ีธรุกำร (จ ำนวน 1 คน) 
หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

 - ใหข้อ้มลูของสถาบนัฝึกอบรมแก่ผูม้าตดิต่อ 
 - ดแูลดา้นการสมคัรเขา้รบัการอบรม 
 - ดแูลงานดา้นเอกสารของสถาบนั 
 - ดแูลความสะอาดเรยีบรอ้ยของสถาบนั 
 - เป็นผูช้่วยวทิยากรในการจดัเตรยีมอุปกรณ์ และช่วยอ านวยความสะดวกระหว่างการ
ฝึกอบรม 
 - ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

คณุสมบติั 
 - อายรุะหว่าง 18 – 30 ปี 
 - จบการศกึษาไมต่ ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า 
 - มคีวามสามารถในการใชค้อมพวิเตอรโ์ปรแกรมพืน้ฐาน และอุปกรณ์ส านกังาน 
 - รกัการบรกิาร มมีนุษยส์มัพนัธด์ ี
 - แกปั้ญหาเฉพาะหน้าไดด้ ี

เงินเดือน  10,000 บาท 
เวลำท ำงำน  วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์ตัง้แต่เวลา 8.30 น. – 17.00 น. 

 
  3.)  เจ้ำหน้ำท่ีธรุกำรทำงบญัชี  (จ ำนวน 1 คน) 

หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 
 - ดแูลจดัท าเอกสารทางบญัช ี 

- เปิดใบก ากบัภาษใีหก้บัลกูคา้ 
- ตรวจสอบการรบัเงนิจากลูกคา้ 
- บนัทกึภาษซีือ้และภาษขีาย ใบส าคญัรบั ใบส าคญัจา่ย ค่าใชจ้า่ยของบรษิทั  
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- จดัเกบ็เอกสารทางบญัชต่ีางๆ 
- ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
คณุสมบติั 

 - อายรุะหว่าง 20 – 30 ปี 
 - จบการศกึษาระดบั ปวส. สาขาการบญัชขีึน้ไป 
 - สามารถใชง้านโปรแกรม MS WORD, MS EXCEL ได ้
 - มคีวามละเอยีดรอบคอบ ซื่อสตัย ์

- มคีวามอดทนและกระตอืรอืรน้ในการท างานสงู 
เงินเดือน  13,500 บาท 
เวลำท ำงำน  วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์ตัง้แต่เวลา 8.30 น. – 17.00 น. 
 
 4.)  วิทยำกร  
หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

 - ถ่ายทอดเนื้อหาหลกัสตูรใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการอบรม 
 - ควบคุมบรรยากาศในการฝึกอบรมให้อยู่ในลกัษณะของการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 
 - ปรบัปรงุพฒันาเนื้อหาหลกัสตูรใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

- ออกแบบและจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
คณุสมบติั 

 - อายรุะหว่าง 25 – 40 ปี 
 - จบการศกึษาตัง้แต่ปรญิญาตรขีึน้ไป 
 - มทีกัษะดา้นการสื่อสารด ี  

- บุคลกิภาพดแีละมคีวามมัน่ใจในตนเอง 
 - มคีวามเข้าใจในเนื้อหาหลกัสูตรที่ถ่ายทอดเป็นอย่างดี และพัฒนาความรู้ของตน
ตลอดเวลา 
 - มคีวามเขา้ใจในกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ (Active Learning) 
 - ควรมปีระสบการณ์ในการเป็นวทิยากรมาก่อน 

เงินเดือน 
 - รอ้ยละ 25 ของค่าบรกิารฝึกอบรมในแต่ละครัง้  

เวลำท ำงำน  ตัง้แต่เวลา 8.30 น. – 17.00 น.เฉพาะวนัทีม่กีารจดัฝึกอบรมหลกัสูตรที่
วทิยากรท่านนัน้ๆ เป็นผูร้บัผดิชอบในการถ่ายทอดเนื้อหา 
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          2.5.1 กำรสรรหำและคดัเลือกบคุลำกร 
  ในระยะเริม่ต้น บุคลากรทีร่บัเขา้มาในสถาบนัฯ มกัจะเป็นผูรู้จ้กัเป็นการส่วนตวั
กบัเจา้ของกจิการ ซึ่งหลกัเกณฑใ์นการพจิารณารบับุคคลเขา้ท างาน คอืการค้นหาผู้ที่มคีวาม
เหมาะสมกบัต าแหน่งที่ต้องการจากแหล่งต่างๆ โดยจะต้องสรรหาบุคคลภายใต้ขอ้จ ากดัของ
ระยะเวลาและค่าใชจ้า่ย ซึง่อาจสามารถสรรหาดว้ยวธิกีารดงันี้ 

- ประกาศรบัสมคัรผ่านทางเวบ็ไซต์จดัหางาน รวมถงึคน้ขอ้มลูของผูส้มคัรทีฝ่ากประวตัิ
การท างานไวท้ีเ่วบ็ไซตด์งักล่าว เพื่อสรรหาบุคลากรทีม่คีุณสมบตัติรงตามความตอ้งการ 

- ประกาศรบัสมคัรผ่านทางเวบ็ไซตข์องทางสถาบนัฯ 
- ประกาศผ่านเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) ที่ก าลงัได้รบัความ

นิยมอยูใ่นปัจจบุนั Facebook และ Twitter 
และเนื่องจากในระยะแรก สถาบนัฯ ยงัไม่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกัมากนัก การสรรหา

บุคลากรจงึต้องพยายามชี้แจงและจูงใจให้บุคลากรที่สรรหามีความสนใจเข้าร่วมงาน เช่น 
บรรยากาศและความเป็นกนัเองในการท างาน  ความยดืหยุ่นในการปฏิบตัิงาน การพฒันา
ความรูแ้ละประสบการณ์ในการท างาน เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นตน้      
 เมื่อคดัสรรบุคลากรแลว้ ทางสถาบนัฯ จะด าเนินการคดัเลอืกบุคลากร โดยจะมขีัน้ตอน
การด าเนินการดงันี้ 
 - พจิารณาใบสมคัรของผูส้มคัร และจะเรยีกผูส้มคัรทีม่คีุณสมบตัติรงตามความต้องการ
ของสถาบนัฯ เขา้สมัภาษณ์งาน 
 - ท าการสอบสมัภาษณ์เพื่อสงัเกตบุคลกิภาพ ทศันคตแิละประวตักิารท างานของผูส้มคัร 
 - ส าหรบัวทิยากร ในช่วงทีส่มัภาษณ์งานนัน้วทิยากรอาจยงัไม่มคีวามช านาญเกี่ยวกบั
การจดัการเรยีนรูแ้บบ Active Learning ดงันัน้ผูค้ดัเลอืกจะสรรหาบุคคลทีค่าดว่าจะสามารถจดั
อบรมแบบ Active Learning ได้ และจะมีการอบรมทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ใหแ้ก่วทิยากรต่อไป  
          2.5.2 กำรประเมินผลงำนของบคุลำกร 
  ในเดอืนมกราคมของทุกปี ทางสถาบนัฯ จะมกีารประชุมกบับุคลากรทุกคน เพื่อ
อธบิายทศิทางและเป้าหมายของสถาบนัฯ และเป้าหมายของบุคลากรแต่ละคน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการท างานตลอดทัง้ปี นอกจากนี้จะมกีารประเมนิผลของบุคลากรประจ าสถาบนัฯ ทุกๆ 3 
เดือน เพื่อติดตามว่าการท างานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่ หากบุคลากรผ่าน
เกณฑก์ารประเมนิผลงานจะมกีารปรบัขึน้เงนิเดอืนใหร้อ้ยละ 5 ต่อปี (หากมเีศษทศนิยม จะปัด
ขึน้เป็นจ านวนเตม็) ส่วนวทิยากรนัน้จะมกีารประเมนิผลการอบรมโดยการใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม
ท าแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อการจดัการอบรม เพื่อน า
ความเหน็ดงักล่าวมาใชใ้นการปรบัปรงุและพฒันาคุณภาพการจดัการฝึกอบรมต่อไป 
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     2.6  กำยภำพและกำรน ำเสนอ (Physical Evidence / Environment and Presentation) 
สถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 เป็นธุรกจิประเภทการบรกิาร ซึ่ง

ไม่มสีนิค้าที่สามารถจบัต้องได้ ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมกีารน าเสนอให้เป็น
รปูธรรม เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดเ้ขา้ใจและเหน็ความแตกต่างของสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ
แห่งศตวรรษที ่21 ทีไ่มเ่หมอืนกบัสถาบนัฝึกอบรมอื่นๆ ซึง่จุดเด่นในดา้นการน าเสนอนี้คอื การ
ออกแบบหอ้งอบรมเป็นแบบ Active Learning Classroom  

ภายในหอ้งอบรมทีเ่ป็นแบบ Active Learning Classroom จะใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมนัง่
หนัหน้าเขา้หากนัเป็นกลุ่มทัง้หมด 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ทีน่ัง่ แต่ละกลุ่มจะมอุีปกรณ์ในการเรยีนรู ้
เช่น จอแสดงผล ผนังห้องเป็นกระดานที่สามารถเขยีนและลบได้ โต๊ะที่ใช้เป็นแบบที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ เก้าอี้มลี้อและหมุนได้ เพื่อให้ผู้รบัการอบรมหนัได้อย่างอิสระ และมสีญัญาณ
อนิเตอรเ์น็ตใหบ้รกิารตลอดเวลา ซึง่บรรยากาศหอ้งแบบ Active Learning Classroom เป็นดงั
ภาพที ่5.1 

 

ภำพท่ี 5.1  บรรยากาศหอ้งอบรมแบบ Active Learning Classroom 
ทีม่า  บรษิทั ทรนินิเทค จ ากดั 
 
การเรยีนรู้เชงิรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการเรยีนการสอนที่หมายถงึ การ

เรียนรู้ผ่ านการปฏิบัติ  หรือการลงมือท า  ซึ่ งความรู้ที่ เกิดขึ้นก็ เ ป็นความรู้ที่ ได้จาก
ประสบการณ์ หรอือาจกล่าวได้ว่า กระบวนการในการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ผู้เรยีนต้องได้มี
โอกาสลงมอืกระท า มากกว่าการฟังเพยีงอย่างเดยีว ต้องจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดก้ารเรยีนรูโ้ดย
การอ่าน  การเขยีน การโต้ตอบ และการวเิคราะห์ปัญหา อกีทัง้ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชก้ระบวนการคดิ
ขัน้สงู ไดแ้ก่ การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิค่า ซึง่ถอืเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีใ่ห้

http://www.classrooms.berkeley.edu/
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ผู้เรยีนได้เรยีนรู้อย่างมคีวามหมาย โดยการร่วมมอืระหว่างผู้เรยีนด้วยกนั ทัง้นี้ผู้สอนต้องลด
บทบาทในการสอนและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีนโดยตรงลง แต่ไปเพิม่กระบวนการและกจิกรรมที่
จะท าให้ผู้เรยีนเกิดความกระตือรอืร้นในการจะท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์โดยการพดู การเขยีน การอภปิรายกบัเพื่อนในหอ้งเรยีน  

กระบวนการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active Learning) ท าใหผู้เ้รยีนสามารถรกัษาผลการเรยีนรู้
ใหอ้ยู่คงทนไดม้ากและนานกว่ากระบวนการเรยีนรู้เชงิรบั (Passive Learning) ทีม่กัเป็นเพยีง
การนัง่ฟังการบรรยาย เพราะกระบวนการเรยีนรู้ Active Learning สอดคลอ้งกบัการท างานของ
สมองที่เกี่ยวข้องกับความจ า โดยสามารถเก็บและจ าสิ่งที่ผู้เรยีนเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วม มี
ปฏสิมัพนัธก์บัเพื่อน ผูส้อน สิง่แวดลอ้ม การเรยีนรูท้ีไ่ดผ้่านการปฏบิตัจิรงิ จะสามารถเกบ็จ าใน
ระบบความจ าระยะยาว ท าให้ผลการเรยีนรู้ยงัคงอยู่ได้ในปรมิาณที่มากกว่า และระยะยาวกว่า 
ซึง่ลกัษณะของ Active Learning มดีงันี้ (ไชยยศ เรอืงสุวรรณ, มปป.) 

- เป็นการเรยีนการสอนที่พฒันาศกัยภาพทางสมอง ไดแ้ก่ การคดิ การแก้ปัญหา การ
น าความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้

- เป็นการเรยีนการสอนทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนรู้ 
- ผูเ้รยีนสรา้งองคค์วามรูแ้ละจดัระบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
- ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนการสอน มกีารสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสมัพนัธ์

รว่มกนั และรว่มมอืกนัมากกว่าการแขง่ขนั 
- ผู้เรยีนไดเ้รยีนรูค้วามรบัผดิชอบร่วมกนั การมวีนิัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่

ความรบัผดิชอบ 
- เป็นกระบวนการสรา้งสถานการณ์ใหผู้เ้รยีนอ่าน พดู ฟัง คดิ 
- เป็นกจิกรรมการเรยีนการสอนเน้นทกัษะการคดิขัน้สงู 
- เป็นกจิกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนบูรณาการขอ้มูล  ข่าวสาร  สารสนเทศ และ

หลกัการสู่การสรา้งความคดิรวบยอด 
- ผูส้อนจะเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้รยีนเป็นผูป้ฏบิตัดิว้ย

ตนเอง 
- ความรูเ้กดิจากประสบการณ์ การสรา้งองคค์วามรู ้และการสรปุทบทวนของผูเ้รยีน 
การจดัหอ้งอบรมเป็นแบบ Active Learning Classroom และจดัการเรยีนรูแ้บบ Active 

Learning เป็นการความแตกต่างในการใหบ้รกิารส าหรบัธุรกจิฝึกอบรมในประเทศไทย เนื่องจาก
รปูแบบการอบรมนี้ยงัไมเ่ป็นทีแ่พรห่ลายมากนกั ซึง่มเีพยีงสถาบนัการศกึษาบางแห่งเท่านัน้ทีม่ ี
การจดัหอ้งเรยีนในลกัษณะน้ี  

 



 
 

65 
 

 
 

    2.7  กระบวนกำร (Process)  
กระบวนการในการให้บรกิารถือเป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บรกิารกบัลูกค้าได้

อย่างรวดเรว็ ถูกต้อง และสร้างความพงึพอใจให้แก่ลูกค้า โดยกระบวนการด าเนินงานของ
สถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการจดัอบรมภายนอกองค์กรแก่
บุคคลทีส่นใจ (Public Training) มลีกัษณะ ดงันี้ 

1. เมือ่ผูส้นใจเขา้รบัการอบรมตดิต่อสอบถามรายละเอยีดหลกัสูตรทีส่นใจจากเจา้หน้าที่
ของสถาบนัฯ และท าการสมคัรเขา้รบัการอบรมผ่านทางโทรศพัทห์รอืเวบ็ไซต์ของสถาบนั โดย
แจง้ชื่อ ขอ้มลูส าหรบัตดิต่อกลบั และหลกัสูตรทีต่้องการสมคัรเขา้อบรม เจา้หน้าทีข่องสถาบนัฯ 
จะตดิต่อกลบัเพื่อแจง้ค่าบรกิารและช่องทางการช าระเงนิ 

2. เมื่อผู้สนใจท าการช าระเงนิค่าอบรมทัง้หมดผ่านทางธนาคาร และส่งหลกัฐานการ
ช าระเงนิใหเ้จา้หน้าที่สถาบนัฯ ผ่านทางเครื่องโทรสารหรอือเีมลแ์ลว้ เจา้หน้าทีจ่ะท าการยนืยนั
ขอ้มลูกลบั แลว้ท าการส ารองทีน่ัง่ใหผู้ส้มคัร 

3. ภายใน 1 สปัดาหก่์อนวนัฝึกอบรม เจา้หน้าทีข่องสถาบนัฯ จะแจง้เตอืนใหเ้ขา้รบัการ
อบรม พรอ้มยนืยนัหลกัสตูร วนั เวลา และสถานทีอ่บรม แก่ผูส้มคัรเขา้รบัการอบรม 

4. ทางสถาบนัฯ ไมม่กีารจดัเตรยีมอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกสท์ีใ่ชป้ระกอบการอบรมให ้ทาง
ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะตอ้งจดัเตรยีมอุปกรณ์ส่วนตวั (Mobile Devices) ทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตไดม้าเอง 
เช่น Smart Phone, Tablet, Laptop เป็นตน้  

5. ในวนัฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะต้องมาลงทะเบยีนก่อนเขา้อบรม เพื่อรบัเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมและใบเสรจ็รบัเงนิ ซึง่การอบรมในแต่ละครัง้หากจดัอบรม 6 ชัว่โมง กจ็ะ
เริม่การอบรมตัง้แต่ 9.00 น. และเสรจ็สิน้เวลา 16.00 น. โดยจะพกัเทีย่งช่วงเวลา 12.00 น. – 
13.00 น. ส่วนเวลารบัประทานอาหารว่างจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คอืเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
และเมือ่อยูใ่นสถาบนัฯ ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถใชเ้ครือ่งอ านวยความสะดวกของทางสถาบนัฯ 
ไดทุ้กอยา่งตามความเหมาะสม เช่น มมุกาแฟ อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 

6. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในบางหลกัสูตรอาจไดร้บัการส ารวจความพงึพอใจโดยการให้
ท าแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มลูมาปรบัปรงุและพฒันาการใหบ้รกิารในครัง้ต่อไป 

นอกจากขัน้ตอนในการใหบ้รกิารแลว้ ทางสถาบนัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบักระบวนการใน

การฝึกอบรม โดยระหว่างการอบรมจะต้องมเีจา้หน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เขา้รบัการ

อบรม และวทิยากรกต็้องสามารถควบคุมบรรยากาศในการอบรมและบรหิารเวลาไดเ้ป็นอย่างด ี

ซึง่กระบวนการใหบ้รกิารทัง้หมดของทางสถาบนัฯ จะต้องสอดคลอ้งกนั และสามารถสะทอ้นให้

เหน็ถงึความเป็นสถาบนัส าหรบัศตวรรษที ่21 ทีท่นัสมยัอกีดว้ย 
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บทท่ี 6 
 

กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ด้ำนเทคนิค 
 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดด้านเทคนิคของโครงการสถาบนัฝึกอบรมและพฒันา
ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 และความพรอ้มด้านการก่อตัง้โครงการด้านต่างๆ  ไดแ้ก่ ท าเลทีต่ ัง้
โครงการ และการออกแบบสถานที ่ซึง่ในแต่ละส่วนมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1.  สถำนท่ีตัง้โครงกำร 
 
 โครงการสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 เปิดกจิการในรปูแบบการ
จดัฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลลทัว่ไป โดยใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เป็นเครื่องมอืในการจดัการเรยีนรู ้ดงันัน้
สถานที่ตัง้โครงการจึงมีความส าคญั และการพิจารณาความเหมาะสมในการหาสถานที่ ตัง้
โครงการจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ โดยจะพจิารณาสถานที่ตัง้โครงการในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากมกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีค่่อนขา้งหนาแน่น 
 ดว้ยรูปแบบธุรกจิเป็นการบรกิาร ท าให้สถานที่ทีใ่ช้จงึมลีกัษณะใกล้เคยีงกบัส านักงาน 
และโครงการจะต้องใช้พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร ซึ่งถอืว่าไม่ใหญ่มากนัก จงึไม่
จ าเป็นที่จะต้องซื้ออาคารส าหรบัเป็นที่ตัง้โครงการของตนเอง แต่จะใช้การท าสญัญาเช่าพื้นที่
ของอาคารส านกังานเอกชนในกรงุเทพมหานครทีม่กีารแบ่งพืน้ทีใ่หเ้ช่า 
 พื้นที่อาคารส านักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานครมคีวามหลากหลายในการน าเสนอให้
เช่า ราคาค่าเช่าจะขึ้นอยู่กบัท าเลที่ตัง้ การตัง้อยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เช่น 
รถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดนิ MRT รวมถงึคุณภาพของอาคารส านักงานและสิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ช่าได้ 

พื้นที่ส านักงานส่วนใหญ่จะอยู่บรเิวณย่านธุรกิจกลางกรุงเทพมหานครและรอบๆ ซึ่ง
ครอบคลุมบรเิวณ สลีม สาทร ถนนวทิยุ และถนนสุขุมวทิ อย่างไรก็ตามอาคารส านักงานตาม
พืน้ทีต่่างๆ นอกเหนือจากทีก่ล่าวกม็อียู่ทัว่กรุงเทพมหานครเช่นเดยีวกนั บรเิวณทีต่ ัง้ส านักงาน
หลกัๆ อกีแห่งเช่น บรเิวณรชัดาภเิษก วภิาวด-ีรงัสติ แจง้วฒันะ และบางนา 

จากข้อมูลของ บรษิัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย (2559) ซึ่งเป็นบรษิัทที่ปรกึษาด้าน
อสงัหารมิทรพัย์ระดบัสากลแห่งแรกที่เปิดให้บรกิารในกรุงเทพมหานคร ได้รวบรวมลกัษณะ
เงือ่นไขการเช่าพืน้ทีส่ านกังานในกรงุเทพมหานคร โดยทัว่ไปเอาไวด้งันี้ 

1.) ระยะเวลำกำรเช่ำส ำนักงำน โดยปกตแิลว้ระยะการเช่าส านักงานเพื่อการพาณิชย์
ในกรุงเทพมหานครจะมรีะยะเวลา 3 ปี โดยอาจมกีารต่อสญัญาได้หลงัจากครบระยะเวลา 3 ปี 
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ค่าเช่าส าหรบัการต่อสญัญาจะถูกปรบัตามขอ้ตกลงร่วมกนั ในกรณีทีต่้องการเช่าส านักงานที่มี
ระยะการเช่ามากกว่า 3 ปี จ าเป็นตอ้งไปจดทะเบยีนการเช่าทีส่ านักงานทีด่นิและต้องมกีารช าระ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่าและอากรแสตมป์เทียบเท่ากับร้อยละ 1.1 ของค่าเช่า
ทัง้หมดทีต่อ้งจา่ยตลอดเงือ่นไขการเช่า 

2.) กำรคิดพื้นท่ีเช่ำ ผูเ้ป็นเจา้ของอาคารส่วนใหญ่จะมกีารคดิพื้นทีใ่หเ้ช่าโดยวดัจาก
หน้าต่าง (window) ไปจนถงึพื้นที่ตรงกลางอาคาร (core area) รวมถงึเสา แต่ไม่นับรวม
ทางเดนิส่วนกลาง หอ้งน ้า และโถงลฟิต์ ค่าเช่าพื้นทีส่ านักงานอยู่ในช่วงระหว่าง 300 – 1,300
บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน โดยราคานี้จะขึน้อยูก่บัท าเลทีต่ ัง้และอายขุองอาคาร 

3.) ค่ำมดัจ ำ คดิเป็นเงนิค่าเช่ารวม 3 เดอืน ซึ่งผู้เช่าสามารถเรยีกคืนได้หลงัจาก
หมดอายสุญัญาเช่า โดยไมม่ดีอกเบีย้ 

4.) ช่วงตกแต่งภำยในโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  ขึน้อยู่กบัขนาดพืน้ทีข่องส านักงานทีเ่ช่า 
เช่น ผู้ที่เช่าส านักงานขนาด 1,000 ตารางเมตรอาจจะได้รบัช่วงเวลาปลอดค่าเช่าเป็นเวลา 2 
เดอืน เพื่อใชใ้นการตกแต่งพืน้ทีส่ านกังาน 

5.) กำรคิดค่ำไฟฟ้ำ อตัราทัว่ไปอยู่ทีป่ระมาณ 5.00 - 6.00 บาทต่อหน่วย ซึง่จะช าระ
ใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของอาคารส านักงานโดยตรง ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจะขึน้อยู่กบัระบบปรบัอากาศ
ในอาคาร 

6.) กำรคิดค่ำระบบปรบัอำกำศ ส านักงานเกอืบทัง้หมดทีป่ล่อยใหเ้ช่าจะมรีะบบปรบั
อากาศส่วนกลาง อย่างไรก็ตามอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานครยงัคงมกีารใช้ระบบปรบั
อากาศสองระบบ ชนิดของระบบปรบัอากาศจะส่งผลต่อค่าใชจ้า่ยของผูเ้ช่าโดยรวม หากอาคารมี
ระบบปรบัอากาศแบบใชน้ ้าหล่อเยน็ (water cooled package unit) ผูเ้ช่าจะจ่ายค่าไฟฟ้าส าหรบั
ระบบปรบัอากาศเพิม่เตมิอกีประมาณ 40-50 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน หากอาคารมรีะบบท า
ความเยน็จากส่วนกลาง (central chiller system) ผูเ้ป็นเจา้ของอาคารจะเป็นผูร้บัภาระค่าไฟฟ้า
ในระบบปรบัอากาศ การใชเ้ครื่องปรบัอากาศนอกเวลา 8:00 น. ถงึ 18:00 น. ถอืเป็นนอกเวลา
ท าการ ผูเ้ช่าจ าเป็นตอ้งจา่ยค่าบรกิารทีป่ระมาณ 2.00 - 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อชัว่โมง 

7.) ท่ีจอดรถ ส านักงานในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ถูกสรา้งขึน้โดยอ้างองิมาตรฐานที่
ถูกตัง้ขึน้โดยกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Authority - BMA) โดยจดัใหม้พีืน้ที่
จอดรถหนึ่งคันต่อพื้นที่ให้เช่าได้ 60 ตารางเมตร ส านักงานที่มกีารจดัที่จอดรถให้มากกว่า
ขา้งต้นค่อนขา้งหาได้จ ากดัมาก โดยปกตแิล้วผู้เช่าจะได้รบัที่จอดรถฟรหีนึ่งคนัเมื่อท าการเช่า
พืน้ที่ทุก 100 ตารางเมตร พื้นทีจ่อดรถสามารถเช่าเพิม่เตมิได้โดยการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดอืน
ต่อคนัหากทางอาคารมทีีว่่างพอ 
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 จากข้อมูลข้างต้นท าให้เห็นถึงสภาพโดยทัว่ไปของอาคารส านักงานให้เช่าในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางสถาบนัฯ จะต้องเลือกอาคารที่จะเช่า โดยลกัษณะอาคารจะต้องมี
คุณสมบตัสิอดรบักบัพืน้ทีใ่ชส้อยของทางสถาบนัฯ โดยอาคารควรมคีุณสมบตัดิงันี้ 
 - ท าเลทีต่ ัง้อาคารจะต้องมกีารเดนิทางที่สะดวก เช่น ใกลร้ถไฟฟ้า BTS  หรอืรถไฟใต้
ดนิ MRT มบีรกิารขนส่งสาธารณะอื่นๆ ทีเ่ขา้ถงึอาคารได้ 
 - ภายในอาคารมกีารออกแบบพืน้ทีส่ านักงานทีไ่ม่มเีสากลาง สามารถใชพ้ืน้ทีไ่ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ และงา่ยต่อการปรบัตกแต่งสถานที ่

- ภายในอาคารมรีะบบปรบัอากาศโดยมรีะบบท าความเยน็จากส่วนกลาง และมรีะบบที่
สามารถปรบัแรงลมไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

- มรีะบบลฟิตท์ีใ่ชเ้วลาในการรอไมน่าน เพื่อความสะดวกสบายของผูม้าใชบ้รกิาร และมี
ลฟิตแ์ยกในแต่ละโซนรวมถงึมกีารตดิตัง้ลฟิตข์นของแยกต่างหาก เพื่อความเป็นสดัเป็นส่วน 

- ความสูงจากพื้นจรดฝ้าภายในอาคารส านักงานควรสูงอย่างน้อย 2.5 เมตร เพื่อ
บรรยากาศในสถาบนัฯ จะไดไ้มอ่ดึอดัจนเกนิไป 

- มกีารจดัการอาคารอยา่งมอือาชพี 
  - ควรมบีรกิารทีจ่อดรถส าหรบัลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร 
โดยอาคารที่มคีุณสมบตัิน่าสนใจ เหมาะที่จะเป็นที่ตัง้โครงการสถาบนัฝึกอบรมและ

พฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 มรีายละเอยีดดงัตารางที ่6.1 
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ตำรำงท่ี 6.1  รายชื่ออาคารส านกังานใหเ้ช่าทีเ่หมาะสมจะเป็นทีต่ ัง้โครงการ 
 

ช่ืออำคำร 
เค่ียนหงวน 
เฮ้ำส ์2 

พำโซ่                 
ทำวเวอร ์

เคทำวเวอร ์ เล้ำเป้ำง้วน 
 อิตลัไทย  
ทำวเวอร ์

ศรีจลุทรพัย ์
ชำรเ์ตอร ์
สแควร ์

ท่ีตัง้ ถนนวทิยุ  สลีม อโศก วภิาวดรีงัสติ เพชรบุรตีดัใหม่ ถนนพระราม 1 สาทร 
พื้นท่ีเช่ำทัง้หมด (ตร.ม.) 15,000  15,000  36,036  35,000  59,000  16,000  33,000  
ปีท่ีเสรจ็สมบูรณ์ 2541 2540 2541 2542 2542 2538 2537 
ระยะเวลำเช่ำ (ปี/สญัญำ) 3 3 3 3 3 3 3 
จ ำนวนชัน้ (ชัน้) 20 28 24 และ 36 32 44 22 33 
ควำมสงูของชัน้ (เมตร) 2.7 2.5 2.6 2.7 2.7 2.6 2.5 
ลิฟทโ์ดยสำร  (ตวั) 6 4 12 6 16 6 5 
ลิฟทข์นของ  (ตวั) 1 1 2 1 1 1 1 
ค่ำไฟฟ้ำ (บำท/หน่วย) 5.5 5 5.5 6 5.5 5 5.65 
ค่ำน ้ำ (บำท/หน่วย) ฟร ี 20 20 20 ฟร ี 20 18 

ระบบเครื่องท ำควำมเยน็ 
water cooled 
package unit 

central chiller 
system 

central chiller 
system 

central chiller 
system 

water cooled 
package unit 

central chiller 
system 

central chiller 
system 

พื้นท่ีจอดรถ (คนั) 850 ไมร่ะบุ 600 400 1170 350 550 
รำคำ (บำท/ตร.ม./เดือน) 600 560 650 550 480 480 570 
 

หมำยเหต ุ– ขอ้มลูจาก www.irentoffice.com (2559)  

6
9
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จากขอ้มลูในตารางที ่6.1 พบว่าอาคารทัง้ 7 แห่งทีต่ ัง้อยู่ย่านต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งทุกแห่งมคีวามสะดวกสบายในแง่ของการเดนิทาง และมคีุณสมบตัติรงตามที่เหมาะจะเป็น
ทีต่ ัง้โครงการ แต่หากพจิารณาในรายละเอยีดปลกีย่อยของทัง้ 7 อาคาร พบว่าอาคารอติลัไทย  
ทาวเวอร์ เหมาะสมจะเป็นที่ตัง้โครงการสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 
มากทีสุ่ด เนื่องจากอายุอาคารน้อยกว่าอาคารอื่น ความสูงจากพื้นจรดฝ้าสูงกว่า 2.7 เมตร มี
ลฟิท์โดยสารและพื้นที่จอดรถจ านวนมาก อีกทัง้ไม่คดิบรกิารค่าน ้าประปา และมรีาคาค่าเช่า
สถานที่ที่ถูกกว่าอาคารอื่น คอื 480 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน แม้จะต้องเสยีค่าระบบปรบั
อากาศทีเ่ป็นระบบปรบัอากาศแบบใชน้ ้าหล่อเยน็ (water cooled package unit) เดอืนละ 50 
บาทต่อตารางเมตรกต็าม  
 
2.  กำรออกแบบและกำรตกแต่งสถำนท่ี 
  
 การออกแบบและการตกแต่งสถานทีข่องสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 จะเน้นทัง้ความสวยงามและการใช้งานที่สอดคล้องกับการจดัการเรยีนรู้แบบ Active 
Learning ทีม่คีวามทนัสมยั โดยมลีกัษณะการตกแต่งสถานทีด่งัภาพที ่6.1 

 

 
       

ภำพท่ี 6.1  การตกแต่งสถานทีข่องสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 
ทีม่า บรษิทั ทรนินิเทค จ ากดั 

 
 

http://www.classrooms.berkeley.edu/
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     2.1  กำรออกแบบพ้ืนท่ี  
 พืน้ที่ใช้สอยภายในของสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทัง้หมดมี
ขนาดประมาณ 100 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนห้องอบรม 1 ห้อง ส่วน
พกัผ่อน ส่วนตอ้นรบัและส านกังาน การจดัสรรพืน้ทีภ่ายในเป็นดงัภาพที ่6.2 

 
  

ภำพท่ี 6.2  การจดัสรรพืน้ทีภ่ายในสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 
  
 ส่วนห้องอบรมขนาดพืน้ที่ประมาณ 64.37 ตารางเมตร ใชส้ าหรบัจดัการอบรมทัง้ 20 
หลกัสูตร มกีารจดัทีน่ัง่อบรมทัง้หมด 40 ที่นัง่ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ที่นัง่ หอ้งอบรมมี
ประตูเขา้ออก 2 บาน บานแรกอยู่บรเิวณหน้าอบรมซึง่เชื่อมกบัส่วนต้อนรบัและส านักงาน อกี
บานหนึ่งอยู่บรเิวณด้านหลงัห้องฝึกอบรมซึ่งเชื่อมกบัส่วนพกัผ่อน ผนังด้านในห้องอบรมเป็น
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แบบทบึแสง แต่มพีืน้ผวิเป็นกระจกทีส่ามารถเขยีนดว้ยปากกาเคมแีละลบได ้ผนังแต่ละดา้นจะ
ตดิตัง้แผงวงจรและจอโทรทศัน์แสดงผลขนาด 48 นิ้ว ส าหรบัแต่ละกลุ่ม ดา้นหน้าหอ้งอบรมมี
โต๊ะและเกา้อีส้ าหรบัวทิยากร 1 ชุด และมคีอมพวิเตอรพ์บพาส าหรบัวทิยากร 1 ชุด 

ส่วนพกัผ่อน ขนาดพื้นทีป่ระมาณ 24.88 ตารางเมตร ประกอบไปดว้ยมุมกาแฟ ทีม่ไีว้
ส าหรบับรกิารผู้มาอบรม โต๊ะส าหรบัวางของ โซฟา และเก้าอี้ส าหรบัให้ผู้เขา้รบัการอบรมนัง่
พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยัทัง้ก่อนอบรม ระหว่างอบรม และหลงัอบรม 

ส่วนต้อนรบัและส านักงาน ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 10.75 ตารางเมตร ภายในส่วนต้อนรบั
และส านักงานจะมโีต๊ะท างาน และอุปกรณ์ส านักงานส าหรบัเจา้หน้าทีธุ่รการ เพื่อคอยใหข้อ้มูล
ของสถาบนัฯ แก่ผูม้าตดิต่อ  
  
     2.2  อปุกรณ์ท่ีใช้ในสถำบนัฝึกอบรมและพฒันำทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ภายในห้องอบรม ส่วนพกัผ่อน ส่วนต้อนรบัและส านักงาน จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์
ส านกังานและอุปกรณ์ประกอบการอบรมต่างๆ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่6.2  
 
ตำรำงท่ี 6.2  อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 

รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
อปุกรณ์ท่ีใช้ในส่วนห้องอบรม 
โต๊ะผูเ้รยีนรปูสีเ่หลีย่มคางหมู 20 ตวั 
เกา้อีผู้เ้รยีนมลีอ้ 40 ตวั 
โต๊ะผูส้อน 1 ตวั 
เกา้อีผู้ส้อน 1 ตวั 
ตูโ้มบายผูส้อน 1 ตวั 
โทรทศัน์ Samsung 48 นิ้ว 5 เครือ่ง 
Apple TV 1 เครือ่ง 
wePresent WiPG-1500 Wireless Projector Adapter (Interactive 
Presentation) 

1 เครือ่ง 

เครือ่งฉายภาพ 3 มติ ิ Razr PT 550 1 เครือ่ง 
จอรบัภาพ Razr ขนาด 100 นิ้ว 1 จอ 
เครือ่งขยายเสยีง TOA A-1724, 240w 1 เครือ่ง 
ล าโพงตดิเพดาน TOA PC-2852, 15w 4 เครือ่ง 
ไมโครโฟนไรส้ายและชุดควบคุม TOA WS-5265 2 ชุด 
คอมพวิเตอรพ์กพา Surface Pro4 พรอ้มอุปกรณ์ 1 ชุด 
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ตำรำงท่ี 6.2  อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 (ต่อ) 
รำยกำร จ ำนวน หน่วย 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในส่วนรบัรอง 
โซฟาผา้ 3 ทีน่ัง่ 4 ตวั 
โต๊ะวางของขา้งโซฟาแบบวงกลม 3 ตวั 
เกา้อีน้ัง่ 4 ตวั 
โต๊ะเอนกประสงคส์ าหรบัมุมกาแฟ 1 ตวั 

เครือ่งกดน ้ารอ้น-น ้าเยน็-น ้าธรรมดา Imarflex รุน่ IF-118 1 เครือ่ง 
อปุกรณ์ท่ีใช้ในส่วนต้อนรบัและส ำนักงำน 
โต๊ะท างานรเีซฟชัน่เคาน์เตอร ์240 ซ.ม. 1 ตวั 
โต๊ะท างานไมม่ลีิน้ชกั ยาว 120 ซ.ม. 1 ตวั 
เกา้อีท้ างาน 2 ตวั 

โทรศพัทต์ัง้โต๊ะ Panasonic KX-TS880MXW 2 เครือ่ง 
เครือ่งมลัตฟัิงกช์ัน่(พมิพ/์ถ่ายเอกสาร/สแกน/แฟ็กซ)์ Brother MFC-
T800W 

1 เครือ่ง 

All In One Computer Lenovo รุน่ IdeaCentre AIO 300-23ISU 2 ชุด 

Wireless Router TP-Link AC750 รุน่ ARCHER-C2 1 เครือ่ง 
 
3.  Software ท่ีใช้ประกอบกำรอบรม 
 

นอกจากการจดับรรยากาศห้องเรยีนด้วยสิง่อ านวยความดวกที่ทนัสมยัแล้ว สถาบนัฯ 
ยงัมกีารน า Software มาช่วยในการจดัการอบรม เพื่อให้สามารถจดัการเรยีนรู้แบบ Active 
Learning ใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด โดย Software ทีใ่ชจ้ะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

- สามารถเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์ส่วนตวั (Mobile Devices)ของผู้เขา้รบัการอบรม เช่น 
Smart Phone, Tablet, Laptop ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตได ้

- ผูใ้ชง้านสามารถใชง้าน Software พรอ้มกนัไดค้รัง้ละมากกว่า 40 คน 
- สามารถสื่อสารและเผยแพร่เอกสารต่างๆ ในห้องอบรมผ่านการพมิพ์ข้อความหรอื

แนบไฟลเ์อกสาร 
- สามารถจดักลุ่มท ากิจกรรมได้ และสามารถรองรบัการตัง้ภาพกราฟฟิกเพื่อแสดง

เอกลกัษณ์ของกลุ่ม 
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- สามารถให้ผู้เข้ารบัการอบรมส่งงานที่ได้รบัมอบหมายทัง้แบบเดี่ยวและกลุ่มผ่าน 
Software ไดท้ัง้รปูแบบของการเขยีนและการแนบไฟลเ์อกสาร 

- สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ เช่นการเล่นเกม การตอบแบบสอบถาม 
เป็นตน้ 
 ดงันัน้ทางสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 จงึเลอืกใช ้Software ชื่อ 
My Course Ville เขา้มาใชเ้ป็นระบบจดัการในการฝึกอบรม ซึ่งปัจจุบนั Software นี้เปิดใหใ้ช้
งานได้โดยไม่ต้องเสยีค่าลขิสทิธิ ์เน่ืองจากเป็น Software ที่ใช้ส าหรบัจดัการเรยีนการสอนใน
สถาบนัการศกึษาอยูแ่ลว้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพท่ี 6.3  การท างานของ Software “My Course Ville” 
ทีม่า  https://www.mycourseville.com/ 
 
My Course Ville เป็น Software ทีท่ างานบน Cloud Computing สามารถใชง้านได้

หลากหลายรปูแบบ เช่น การสุ่มชื่อผูเ้ขา้รบัการอบรม จากจบัเวลานับถอยหลงัเพื่อประยุกต์กบั
กจิกรรมในการอบรม การใช ้QR Code ในการเล่นเกมสห์รอืตอบแบบสอบถาม โดยระบบจะ
เชื่อมต่อกบั Mobile Device ของผูเ้ขา้รบัการอบรมแต่ละคนได ้ซึง่ระบบทีใ่ชแ้ละบรรยากาศหอ้ง
อบรมแบบนี้จะท าให้บทบาทของผู้เขา้รบัการอบรมและวทิยากรเปลี่ยนไปจากเดมิ และเอื้อให้
เกดิการเรยีนรูแ้บบ Active Learning  

https://www.mycourseville.com/
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บทท่ี 7 
 

กำรวิเครำะหค์วำมเป็นไปได้ด้ำนกำรเงิน 
 
 การศกึษาความเป็นไปไดด้า้นการเงนิ เป็นการวเิคราะหค์่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของ
โครงการ เพื่อประเมนิศกัยภาพในการท าก าไรก่อนตดัสนิใจลงทุน ในการวเิคราะหค์วามเป็นไป
ได้ด้านการเงินนี้  จะน ารายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ด าเนินโครงการมา
วเิคราะหใ์นรปูของกระแสเงนิสด รวมถงึพจิารณาแหล่งทีม่าและต้นทุนของเงนิทุน การวเิคราะห์
ผลตอบแทนโครงการโดยใชต้วัชีว้ดัทางการเงนิต่างๆ นอกจากนี้ยงัมกีารวเิคราะหผ์ลตอบแทนที่
ไดร้บัในกรณทีีส่ถานการณ์หรอืปัจจยับางอยา่งเปลีย่นแปลงไป เพื่อน ามาใชพ้จิารณาความเสีย่ง
ในการลงทุน 
 
1.  ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อตัง้โครงกำร 
  
 โครงการสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 มพีืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 
100 ตารางเมตร สามารถรองรบัผูเ้ขา้รบัการอบรมไดส้งูสุด 40 คนต่อหนึ่งรอบการจดัอบรม โดย
โครงการนี้จะมอีายุโครงการ 6 ปี ค่าใชจ้่ายในการลงทุนเมื่อเริม่โครงการมมีูลค่า 2,226,490 
บาท รายละเอยีดดงัตารางที่ 7.1 โดยราคาต่อหน่วยทีป่รากฎในตารางสามารถอ้างองิได้จาก
แหล่งทีม่าต่างๆ ดงันี้ 
 (1) บรษิทั ทรนินิเทค จ ากดั ผูร้บัออกแบบและตดิตัง้ Active Learning Classroom 
 (2) เวบ็ไซต ์IKEA ประเทศไทย 
 (3) เวบ็ไซต ์Shopat7.com 
 (4) เวบ็ไซต ์OfficeMate.co.th 
 (5) กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์
 (6) การประมาณการรายจา่ยของโครงการ ในหวัขอ้ที ่4. 
 
  ตำรำงท่ี 7.1  รายละเอยีดค่าใชจ้่ายในการลงทุนโครงการ 

รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
รำคำต่อ
หน่วย 

มูลค่ำรวม 
(บำท) 

แหล่ง
อ้ำงอิงรำคำ 

ค่ำตกแต่งสถำนท่ี 

ค่ากัน้หอ้ง 37.5 ตร.ม.      480.00      18,000.00  (1) 

ค่าตกแต่งภายใน 100 ตร.ม.    6,000.00    600,000.00  (1) 
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ตำรำงท่ี 7.1  รายละเอยีดเงนิทุนเริม่ต้นโครงการ (ต่อ) 

รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
รำคำต่อ
หน่วย 

มูลค่ำรวม 
(บำท) 

แหล่ง
อ้ำงอิงรำคำ 

งำนติดตัง้และเดินสำยสญัญำณ 

งานเดนิสายเตา้รบั 7 วงจร  25,000.00    175,000.00  (1) 

งานเดนิสญัญาณระบบเสยีง 4 จุด    2,000.00       8,000.00  (1) 

งานเดนิราง wireway (data) 1 งาน 40,000.00  40,000.00  (1) 

งานเดนิสายระบบ HDMI (ไป-กลบั) 5 จุด 4,000.00  20,000.00  (1) 

งานตดิตัง้ ทดสอบ เชื่อมโยงระบบ  1 งาน 212,920.00  212,920.00  (1) 

ชุดระบบควบคุมการน าเสนอ 1 งาน 200,000.00  200,000.00  (1) 

 อปุกรณ์ในห้องอบรม 

โต๊ะผูเ้รยีนรปูสีเ่หลีย่มคางหม ู 20 ตวั 5,500.00  110,000.00  (1) 

เกา้อีผู้เ้รยีนมลีอ้ 40 ตวั 4,300.00  172,000.00  (1) 

โต๊ะผูส้อน 1 ตวั   7,500.00     7,500.00  (1) 

เกา้อีผู้ส้อน 1 ตวั 7,500.00     7,500.00  (1) 

ตูโ้มบายผูส้อน 1 ตวั 3,500.00    3,500.00  (1) 

โทรทศัน์ Samsung 48 นิ้ว 5 เครื่อง 22,900.00  114,500.00  (1) 

Apple TV 1 เครื่อง   4,210.00       4,210.00  (1) 
wePresent WiPG-1500 Wireless 
Projector Adapter (Interactive 
Presentation) 

1 เครื่อง 23,000.00  23,000.00  (1) 

เครื่องฉายภาพ 3 มติ ิ Razr PT 550 1 เครื่อง 44,900.00  44,900.00  (1) 

จอรบัภาพ Razr ขนาด 100 นิ้ว 1 จอ 4,750.00  4,750.00  (1) 

เครื่องขยายเสยีง TOA A-1724, 240w 1 เครื่อง 21,150.00  21,150.00  (1) 

ล าโพงตดิเพดาน TOA PC-2852, 15w 4 เครื่อง    1,500.00    6,000.00  (1) 

ไมโครโฟนไรส้ายและชุดควบคมุ TOA 
WS-5265 

2 ชุด 14,120.00  28,240.00  (1) 

คอมพวิเตอรพ์กพา Surface Pro4 
พรอ้มอุปกรณ์ 

1 ชุด 50,560.00  50,560.00  (1) 

 อปุกรณ์ในส่วนพกัผอ่น 

โซฟาผา้ 3 ทีน่ัง่ 4 ตวั 16,990.00  67,960.00  (2) 

โต๊ะวางของขา้งโซฟาแบบวงกลม 3 ตวั 3,990.00  11,970.00  (2) 
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ตำรำงท่ี 7.1  รายละเอยีดเงนิทุนเริม่ต้นโครงการ (ต่อ) 

รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
รำคำต่อ
หน่วย 

มูลค่ำรวม 
(บำท) 

แหล่ง
อ้ำงอิงรำคำ 

เกา้อีน้ัง่ 4 ตวั 1,150.00  4,600.00  (2) 

โต๊ะเอนกประสงคส์ าหรบัมมุกาแฟ 1 ตวั   990.00         990.00  (2) 

เครื่องกดน ้ารอ้น-น ้าเยน็-น ้าธรรมดา 
Imarflex รุ่น IF-118 

1 เครื่อง 4,290.00  4,290.00  (3) 

อปุกรณ์ในส่วนต้อนรบัและส ำนักงำน 

โต๊ะท างานรเีซฟชัน่เคาน์เตอร ์240 ซ.ม. 1 ตวั 29,100.00   29,100.00  (4) 

โต๊ะท างานไมม่ลีิน้ชกั ยาว 120 ซ.ม. 1 ตวั 2,410.00    2,410.00  (4) 

เกา้อีท้ างาน 2 ตวั 1,600.00      3,200.00  (4) 

โทรศพัทต์ัง้โต๊ะ Panasonic KX-
TS880MXW 

2 เครื่อง 2,150.00  4,300.00  (4) 

เครื่องมลัตฟัิงกช์ัน่(พมิพ/์ถ่ายเอกสาร/
สแกน/แฟ็กซ)์ Brother MFC-T800W 

1 เครื่อง 7,490.00     7,490.00  (3) 

All In One Computer Lenovo รุ่น 
IdeaCentre AIO 300-23ISU 

2 ชุด 21,590.00  43,180.00  (3) 

Wireless Router TP-Link AC750 รุ่น 
ARCHER-C2 

1 เครื่อง   2,270.00      2,270.00  (3) 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  

ค่าจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดั 1 งาน 6,300.00      6,300.00  (5) 

ค่ามดัจ าการเช่าสถานที ่ 3 เดอืน 48,000.00  144,000.00  (6) 
ค่าออกแบบและจดัท าเวบ็ไซตข์อง
สถาบนัฯ 

1 งาน 15,000.00  15,000.00  
(6) 

ค่าตดิตัง้โทรศพัทพ์ืน้ฐาน 2 เลขหมาย 3,350.00    6,700.00  (6) 

ค่าธรรมเนียมขอใชอ้นิเทอรเ์น็ต 1 จุด 1,000.00  1,000.00  (6) 

รวม        2,226,490.00    

 
2.  ต้นทุนของเงินทุน 
 

การหาตน้ทุนเงนิทุนถวัเฉลีย่ของกจิการจะค านวณจากสตูร 
WACC = wdkd(1-T) + weke 
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โดยที ่ wd หมายถงึ  สดัส่วนของเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
kd  หมายถงึ  อตัราดอกเบีย้จา่ยใหส้ถาบนัการเงนิ 

 T  หมายถงึ  อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
we หมายถงึ  สดัส่วนเงนิทุนส่วนของเจา้ของ 

ke  หมายถงึ  อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัของเจา้ของเงนิทุน 
 
 เงนิลงทุนเริม่ต้นโครงการสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทัง้สิ้น 
2,500,000 บาท โดยเป็นค่าใชจ้่ายในการลงทุนโครงการ 2,226,490 บาท และส่วนทีเ่หลอืเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนภายในโครงการ ซึ่งแหล่งที่มาของเงนิทุนเริม่ต้นโครงการจ านวน 2,500,000 
บาท  จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอืเงนิทุนจากส่วนของเจา้ของและเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ  
โดยมรีายละเอยีดโครงสรา้งเงนิทุน ดงันี้ 
 

ตำรำงท่ี 7.2  โครงสรา้งเงนิทุน 
โครงสร้ำงเงินทุน จ ำนวนเงิน (บำท) สดัส่วน 

เงนิทุนส่วนของเจา้ของ       1,500,000.00  0.60 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ       1,000,000.00  0.40 
รวม       2,500,000.00  1.00 

 

 อตัราดอกเบีย้จ่ายให้สถาบนัการเงนิอ้างองิจากอตัราดอกเบีย้ที่เก็บจากลูกค้ารายย่อย
ชัน้ด ี(Minimum Retail Rate: MRR) ของธนาคารกสกิรไทย ที่ประกาศใชต้ัง้แต่วนัที่ 11 
มกราคม พ.ศ. 2559 อยู่ทีร่อ้ยละ 7.87 ต่อปี ทัง้นี้ ทางเจา้ของโครงการจะต้องม ีบ้าน อาคาร
ส านักงาน สิทธิการเช่าอาคาร หรอืสินทรพัย์อื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิข์องเจ้าของโครง มูลค่า
ประเมนิไมต่ ่ากว่า 1,250,000 บาท เพื่อใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกูก้บัทางสถาบนัการเงนิ  
 อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีม่ทีุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
บญัชไีมเ่กนิ 5,000,000 บาท และมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารในรอบระยะเวลา
บญัช ีไมเ่กนิ 30,000,000 บาท ใหค้ านวณภาษ ีในอตัรารอ้ยละ 15 หากก าไรสุทธเิกนิ 300,000 
บาท แต่ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท   
 อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงัของเจา้ของเงนิทุนอ้างองิจากสมัภาษณ์ผู้ประกอบการใน
ธุรกจิสถาบนัฝึกอบรมทีอ่ยูป่ระมาณรอ้ยละ 15 ต่อปี 
 ดงันัน้ ตน้ทุนเงนิทุนถวัเฉลีย่ของกจิการจงึสามารถค านวณไดด้งันี้ 

WACC = wdkd(1-T) + weke 
  = 0.4  0.0787(1 - 0.15) + 0.6  0.15 
  = 0.1168  หรอืรอ้ยละ 11.68  
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3.  ประมำณกำรรำยรบัของโครงกำร  
 
 ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการประมาณการรายรบัของโครงการ ซึ่งเป็นรายรบัที่มาจาก
ค่าบรกิารฝึกอบรมทีน่ ามาหกัลบกบัส่วนลดจากรายรบัต่างๆ รายละเอยีดดงันี้ 
       
     3.1  ประมำณกำรรำยรบัขัน้ต้น 

ทางสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะมกีารจดัฝึกอบรมทัง้ 20 
หลกัสูตรในทุกเดอืน แต่เนื่องจากเป็นสถาบนัฝึกอบรมที่เปิดใหม่และยงัไม่มชีื่อเสยีงมากนัก 
ดงันัน้จงึคาดว่าในแต่ละปีจะสามารถจดัฝึกอบรมไดห้ลกัสตูรละ 4 ครัง้ โดยในปีแรกทีเ่ปิดด าเนิน
คาดการณ์ว่าจะมผีู้เข้ารบัการฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 50  หรอืคดิเป็นจ านวน 20 คน จาก
ความสามารถสูงสุดในการจดัฝึกอบรม 40 คนต่อครัง้ ท าให้สามารถประมาณการรายรบัของ
กจิการในปีที ่1 ไดด้งัตารางที ่7.3 
 

ตำรำงท่ี 7.3  ประมาณการรายรบัของกจิการในปีที ่1 

รำยช่ือหลกัสูตร 

จ ำนวนผู้
เข้ำรบักำร
อบรมต่อ
ปี (คน) 

รำคำ  
(บำท) 

รำยรบั  
 (บำท) 

หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบักำรเสริมสรำ้งทกัษะด้ำนกำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ 

หลกัสตูรที ่1 การแกปั้ญหาอย่างมวีจิารณญาณ 80 3,500.00 280,000.00 

หลกัสตูรที ่2 การรูเ้ท่าทนัสือ่อยา่งมวีจิารณญาณ 80 3,500.00 280,000.00 

หลกัสตูรที ่3 การคดิเชงิวเิคราะหอ์ย่างมวีจิารณญาณ 80 3,500.00 280,000.00 

หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบักำรเสริมสรำ้งทกัษะด้ำนกำรริเร่ิมสรำ้งสรรค ์

หลกัสตูรที ่4 กระตุน้และพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ 80 3,500.00 280,000.00 

หลกัสตูรที ่5 ความคดิสรา้งสรรคก์บัการแกปั้ญหา 80 3,500.00 280,000.00 

หลกัสตูรที ่6 การพฒันาความคดิเชงิบวก 80 3,500.00 280,000.00 

หลกัสตูรที ่7 การพฒันาความคดินอกกรอบ 80 3,500.00 280,000.00 

หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบักำรเสริมสรำ้งควำมรว่มมอืและกำรท ำงำนเป็นทีม 

หลกัสตูรที ่8 การท างานเป็นทมีสูค่วามส าเรจ็ 80 3,000.00 240,000.00 

หลกัสตูรที ่9 การลดอุปสรรคและความขดัแยง้ในทมี 80 3,000.00 240,000.00 

หลกัสตูรที ่10 การพฒันาการสือ่สารของทมี 80 3,000.00 240,000.00 

หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบักำรเสริมสรำ้งทกัษะด้ำนกำรส่ือสำร 

หลกัสตูรที ่11 การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 80 3,000.00 240,000.00 
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ตำรำงท่ี 7.3  ประมาณรายรบัของกจิการในปีที ่1 (ต่อ) 

รำยช่ือหลกัสูตร 

จ ำนวนผู้
เข้ำรบักำร
อบรมต่อ
ปี (คน) 

รำคำ  
(บำท) 

รำยรบั  
 (บำท) 

หลกัสตูรที ่12 การสือ่สารเพื่อเสรมิสรา้งบรรยากาศทีด่ ี 80 3,000.00 240,000.00 

หลกัสตูรที ่13 การสือ่สารดว้ยศลิปะการตัง้ค าถาม 80 3,000.00 240,000.00 

หลกัสตูรที ่14 ศลิปะการพดู (Art of Speech) 80 3,000.00 240,000.00 

หลกัสตูรที ่15 การสือ่สารเพื่อการโน้มน้าวใจใหส้มัฤทธิผ์ล 80 3,000.00 240,000.00 

หลกัสตูรที ่16 การสือ่สารและการประสานงานทีส่มัฤทธิผ์ล 80 3,000.00 240,000.00 

หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบักำรเสริมสรำ้งภำวะผูน้ ำ 

หลกัสตูรที ่17 การพฒันาความเป็นผูน้ าในตวัคุณ 80 3,000.00 240,000.00 

หลกัสตูรที ่18 ผูน้ ายุคใหม ่ 80 3,000.00 240,000.00 

หลกัสตูรที ่19 ผูน้ า 360 องศา 80 3,000.00 240,000.00 

หลกัสตูรที ่20 การคดิเชงิกลยุทธแ์ละพฒันาภาวะผูน้ า 80 3,000.00 240,000.00 

รวม 1,600  5,080,000.00 
 

 และจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจสถาบนัฝึกอบรม จงึสามารถประมาณการ
อตัราส่วนจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมส าหรบัปีที ่1 ถงึ 6 ทีอ่ตัรารอ้ยละ 50, 60, 70, 80, 90 
และ 100 ตามล าดบั ซึ่งเป็นการเพิม่ขึน้ในทุกๆ ปีตามชื่อเสยีงของสถาบนัอบรมทีม่มีากขึน้ 
ดงันัน้จงึสามารถประมาณการจ านวนผูร้บัการอบรมและรายรบัในแต่ละปีไดด้งัตารางที ่7.4 
 
 ตำรำงท่ี 7.4  ประมาณการจ านวนผูร้บัการอบรมและรายรบัขัน้ต้นในแต่ละปี  

  อตัรำส่วน (ร้อยละ) จ ำนวนผูอ้บรมต่อปี (คน) รำยรบัต่อปี (บำท) 

ปีท่ี 1 50 1,600 5,080,000.00 

ปีท่ี 2 60 1,920 6,096,000.00 

ปีท่ี 3 70 2,240 7,112,000.00 

ปีท่ี 4 80 2,560 8,128,000.00 

ปีท่ี 5 90 2,880 9,144,000.00 

ปีท่ี 6 100 3,200 10,160,000.00 
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     3.2  ส่วนลดจำกรำยรบั 
 ส่วนลดจากรายรบัของโครงการมาจากส่วนลดที่ให้กบัลูกคา้ในการส่งเสรมิการขาย ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 

- รายการที ่1 ส่วนลดคนละ 200 บาท ส าหรบัสมาชกิของทางสถาบนัฯ เมื่อสมคัรเขา้รบั
การอบรม 1 หลกัสูตร คาดว่าจะมผีูใ้ชบ้รกิารทีไ่ดร้บัส่วนลดนี้รอ้ยละ 40 ของผูเ้ขา้รบัการอบรม
ทัง้หมดในทุกๆ ปี  

- รายการที ่2 ส่วนลดคนละ 400 บาท หากสมคัรเขา้รบัการอบรม 3 คนใน 1 หลกัสูตร 
ไม่ว่าผูส้มคัรจะเป็นสมาชกิหรอืไม่กต็าม คาดว่าจะมผีูใ้ชบ้รกิารทีไ่ดร้บัส่วนลดนี้รอ้ยละ 15 ของ
ผูเ้ขา้รบัการอบรมทัง้หมดในทุกๆ ปี 
 
ตำรำงท่ี 7.5  ส่วนลดจากรายรบั 

รำยกำร ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 
จ านวนผูเ้ขา้รบัการ
อบรม (คน) 

1,600 1,920 2,240 2,560 2,880 3,200 

ประมาณการผูร้บั
สว่นลดรายการที ่1 
(คน) 

640 768 896 1,024 1,152 1,280 

ประมาณการผูร้บั
สว่นลดรายการที ่2 
(คน) 

240 288 336 384 432 480 

สว่นลดจากรายการ
ที ่1 (บาท) 

128,000.00  153,600.00  179,200.00  204,800.00  230,400.00  256,000.00  

สว่นลดจากรายการ
ที ่2 (บาท) 

96,000.00  115,200.00  134,400.00  153,600.00  172,800.00  192,000.00  

รวมสว่นลดจาก
รายรบั (บาท) 

224,000.00  268,800.00  313,600.00  358,400.00  403,200.00  448,000.00  

 
     3.3  ประมำณกำรรำยรบัสทุธิระหว่ำงด ำเนินงำน 
 จากการประมาณการรายรบัขัน้ต้นและส่วนลดจากรายรบั ท าให้สามารถประมาณการ
รายรบัสุทธหิลงัหกัส่วนลดแลว้ไดด้งัตารางที ่7.6 
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ตำรำงท่ี 7.6  ประมาณการรายรบัสุทธใินแต่ละปี 

  
รำยรบัขัน้ต้น  

(บำท) 
ส่วนลดจำกรำยรบั 

(บำท) 
รำยรบัสทุธิ  

(บำท) 

ปีท่ี 1 5,080,000.00 224,000.00 4,856,000.00 

ปีท่ี 2 6,096,000.00 268,800.00 5,827,200.00 

ปีท่ี 3 7,112,000.00 313,600.00 6,798,400.00 

ปีท่ี 4 8,128,000.00 358,400.00 7,769,600.00 

ปีท่ี 5 9,144,000.00 403,200.00 8,740,800.00 

ปีท่ี 6 10,160,000.00 448,000.00 9,712,000.00 

 
     3.4  ประมำณกำรรำยรบัเม่ือส้ินสดุโครงกำร 
 โครงการสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 มอีายุโครงการ 6 ปี เมื่อ
สิน้สุดโครงการแล้ว สนิทรพัยถ์าวรต่างๆ ทีใ่ช้ในการด าเนินโครงการจะไม่มคี่าซาก เนื่องจากมี
การหกัค่าเสื่อมราคาหมดพอด ีดงันัน้ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมรีายรบัเขา้มาเพยีงรายการเดยีว 
นัน่คอืค่ามดัจ าสถานที ่มลูค่า 144,000 บาท 
 
4.  ประมำณกำรรำยจ่ำยของโครงกำร  
 
 การด าเนินโครงการตลอด 6 ปีของสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21  
จะมกีารประมาณค่าใชจ้่ายต่างๆ แบ่งออกเป็น 9 รายการ ดงันี้ 
 
     4.1  ค่ำเช่ำสถำนท่ี 

ค่าเช่าสถานที่ภายในอาคารอิตลัไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ มกีารคดิราคา
เดอืนละ 480 บาทต่อตารางเมตร (อา้งองิราคาจาก www.irentoffice.com)  ซึง่ทางโครงการจะมี
การเช่าพืน้ทีท่ ัง้หมด 100 ตารางเมตร รวมเป็นค่าเช่าเดอืนละ 48,000 บาท หรอืปีละ 576,000 
บาท  และตอ้งเสยีค่ามดัจ าเท่ากบัค่าเช่าสถานที่ 3 เดอืน คดิเป็นเงนิ 144,000 บาท ซึง่ค่ามดัจ า
นี้ไดค้ดิรวมไปในเงนิทุนเริม่ตน้โครงการแลว้ แต่เนื่องจากสญัญาเช่าอาคารมอีายุ 3 ปี ดงันัน้เมื่อ
เปิดด าเนินกจิการครบ 3 ปีแล้วทางโครงการจะท าการต่อสญัญาเช่าพื้นที่เพิม่อีก 3 ปี และ
คาดการณ์ว่าค่าเช่าในปีที ่4 จะไม่มกีารปรบัเปลีย่น และจะน าเงนิค่ามดัจ าทีไ่ดค้นืมาเมื่อสิน้ปีที ่
3 ไปใชใ้นการวางมดัจ าอกีครัง้เมือ่ต่อสญัญาเช่าสถานที่  
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     4.2  ค่ำสำธำรณูปโภค  
 ค่าสาธารณูปโภคต่อเดือนของสถาบนัฯ อยู่ที่เดือนละ 10,140 บาท หรอืคิดเป็น 
121,680 บาทต่อปี แบ่งออกเป็นค่าใชจ้า่ยต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

- ค่าระบบปรบัอากาศทีเ่ป็นระบบใชน้ ้าหล่อเยน็ (water cooled package unit) มกีารคดิ
ค่าใช้จ่ายเดือนละ 50 บาทต่อตารางเมตร (อ้างอิงราคาจาก บรษิัท ซีบอีาร์อี ประเทศไทย)
จ านวนพืน้ทีท่ ัง้หมด 100 ตารางเมตร คดิเป็นเดอืนละ 5,000 บาท 

- ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5.50 บาท (อ้างองิราคาจาก www.irentoffice.com) ประมาณการ
ใชไ้ฟฟ้า 500 หน่วยต่อเดอืน คดิเป็นเดอืนละ 2,750 บาท  

- ค่าน ้า ทางผูใ้หเ้ช่าส านกังานไมค่ดิค่าใชจ้่าย (อา้งองิราคาจาก www.irentoffice.com) 
- ค่าโทรศพัทพ์ืน้ฐาน 2 เลขหมาย มคี่าขอใชบ้รกิารและตดิตัง้เลขหมายละ 3,350 บาท 

ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้คดิรวมไปในเงนิทุนเริม่ต้นโครงการแล้ว นอกจากนี้ยงัมคี่าบ ารุงรกัษา
คู่สายโทรศพัทเ์ลขหมายละ  200 บาทต่อเดอืน  และอตัราค่าบรกิารเมื่อใช้ปลายทางทอ้งถิน่
เดยีวกนั 3 บาทต่อครัง้ ค่าใชท้างไกล 2 บาทต่อนาท ีค่าใชเ้รยีกไปโทรศพัทเ์คลื่อนที ่2 บาทต่อ
นาท ี(อ้างองิราคาจาก บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ใน www.tot.co.th) ประมาณปรมิาณการ
ใชโ้ทรศพัทเ์ดอืนละ 1,000 บาท  

- ค่าอนิเตอรเ์น็ต มคี่าธรรมเนียมขอใชบ้รกิาร 1,000 บาท ซึง่ค่าใชจ้่ายส่วนนี้ไดค้ดิรวม
ไปในเงนิทุนเริม่ต้นโครงการแลว้ นอกจากนี้ยงัมคี่าบรกิารรายเดอืน 990 บาท ส าหรบัแพค็เกจ
ความเรว็ Download 25 Mpbs และ Upload 10 Mpbs (อ้างองิราคาจาก บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั 
(มหาชน) ใน www.tot.co.th)  
 
     4.3  เงินเดือนบคุลำกร 
 บุคลากรของสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ม ี4 ต าแหน่ง ไดแ้ก่  
 - ผูบ้รหิาร เงนิเดอืน 30,000 บาท  
 - เจา้หน้าทีธุ่รการ เงนิเดอืน 10,000 บาท  
 - เจา้หน้าทีธุ่รการดา้นบญัช ีเงนิเดอืน 13,500 บาท  
 - วทิยากร เงนิเดอืนรอ้ยละ 25 ของรายรบัสุทธจิากการฝึกอบรม 

ทัง้นี้ บุคลากรทุกต าแหน่งจะมกีารปรบัขึน้รอ้ยละ 5 ต่อปี หากมเีศษทศนิยมจะถูกปัดขึน้
ใหเ้ป็นจ านวนเตม็ ยกเวน้ต าแหน่งวทิยากรทีจ่ะไม่มกีารปรบัเพิม่อตัราผลตอบแทน  ตลอดการ
ด าเนินโครงการ 6 ปี  

นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยงัมีค่าใช้จ่ายจากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส าหรบั
พนักงานต าแหน่งต่างๆ ของสถาบนั ยกเว้นวทิยากร โดยอตัราเงนิสมทบอยู่ที่รอ้ยละ 5 ของ
เงนิเดอืนพนักงาน และสูงสุดไม่เกนิ 750 บาทต่อเดอืน (อ้างองิจากส านักงานประกนัสงัคม 
www.sso.go.th) 

http://www.irentoffice.com/
http://www.irentoffice.com/
http://www.sso.go.th/
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ตำรำงท่ี 7.7  ค่าจา้งบุคลากรรวมเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมในแต่ละปี 
รำยกำร ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

ผูบ้ริหำร   

เงนิเดอืน  360,000.00    378,000.00    396,900.00   416,748.00    437,592.00    459,480.00  

ประกนัสงัคม      9,000.00       9,000.00      9,000.00       9,000.00       9,000.00      9,000.00  

เจ้ำหน้ำท่ีธรุกำร   

เงนิเดอืน   120,000.00    126,000.00    132,300.00    138,924.00    145,872.00    153,168.00  

ประกนัสงัคม      6,000.00      6,300.00       6,615.00       6,946.20      7,293.60       7,658.40  

เจ้ำหน้ำท่ีธรุกำรดำ้นบญัชี   

เงนิเดอืน   162,000.00    170,100.00    178,608.00    187,548.00    196,932.00    206,784.00  

ประกนัสงัคม      8,100.00       8,505.00       8,930.40       9,000.00       9,000.00       9,000.00  

วิทยำกร   

เงนิเดอืน 1,214,000.00  1,456,800.00  1,699,600.00  1,942,400.00  2,185,200.00  2,428,000.00  

ประกนัสงัคม  -   -   -   -   -   -  

รวม (บำท) 1,879,100.00  2,154,705.00  2,431,953.40  2,710,566.20  2,990,889.60  3,273,090.40  

 
     4.4  ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรมและอำหำรว่ำง 
 เมือ่มกีารจดัฝึกอบรมในแต่ละครัง้ ทางสถาบนัฯ จะมกีารจดัเตรยีมเอกสารประกอบการ
อบรมและอาหารว่างให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคน โดยจะมีประมาณการค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมชุดละ 15 บาท ส่วนอาหารว่าง 2 มือ้ต่อการจดัอบรม 1 ครัง้ ประมาณการ
ค่าอาหารว่างมือ้ละ 50 บาท ดงันัน้ ทางสถาบนัฯ จะมคี่าใชจ้่ายส่วนนี้ 115 บาทต่อผูเ้ขา้ร่วม
อบรม 1 คน  
 
ตำรำงท่ี 7.8  ค่าเอกสารประกอบการอบรมและอาหารว่าง 

รำยกำร ปีท่ี 1  ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 
จ านวนผูเ้ขา้รบั
การอบรม(คน) 

1,600 1,920 2,240 2,560 2,880 3,200 

ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม 

24,000.00  28,800.00  33,600.00  38,400.00  43,200.00  48,000.00  

ค่าอาหารว่าง 160,000.00  192,000.00  224,000.00  256,000.00  288,000.00  320,000.00  
รวม (บำท) 184,000.00  220,800.00  257,600.00  294,400.00  331,200.00  368,000.00  
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     4.5  ค่ำใช้จ่ำยเบด็เตลด็ 
 ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ เช่น ค่าน ้าดื่ม ค่าเครื่องเขยีน วสัดุส านักงาน เป็นต้น ประมาณการ
ค่าใชจ้า่ยในส่วนน้ีเฉลีย่เดอืนละ 3,500 บาท หรอืคดิเป็น 42,000 บาทต่อปี 
 
     4.6  ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotions) 
 ค่าใชจ้่ายในการท าการส่งเสรมิการตลาดของสถาบนัฯ ปีละ 153,514 บาท ประกอบไป
ดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 - ค่าจดัท าเวบ็ไซต์เริม่ต้นของทางสถาบนัฯ เมื่อเริม่ก่อตัง้โครงการ ราคา 15,000 บาท 
(อา้งองิราคาจาก www.igetweb.com) ซึง่ค่าใชจ้่ายส่วนนี้ไดค้ดิรวมไปในเงนิทุนเริม่ต้นโครงการ
แลว้  
 - ค่าบรกิารในการดูแลและปรบัปรุงเนื้อหาในเวบ็ไซต์ของสถาบนัฯ ปีละ 3,500 บาท 
(อ้างองิราคาจาก www.igetweb.com) ซึ่งราคานี้เป็น Business Package ที่เหมาะส าหรบั
เวบ็ไซตข์ององคก์รธุรกจิ ผูใ้ชบ้รกิารแพคเกจนี้จะสามารถสรา้งหน้าเวบ็ เพิม่บทความ เพิม่เมนู 
และรปูภาพไดไ้มจ่ ากดั   
 - ค่าบรกิารลงโฆษณาผ่านทางระบบ Facebook Ads มคี่าบรกิารปีละ 150,014 บาท 
(อ้างอิงราคาจาก www.facebookads.nipa.co.th) ประกอบไปด้วยค่าเริ่มต้นแคมเปญ 12 
แคมเปญในแต่ละปี ปีละ 30,014 บาท และค่าบรกิารลงโฆษณารายเดอืน เดอืนละ 10,000 บาท 
 
    4.7  ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรพัยถ์ำวร 
 การค านวณค่าเสื่อมราคาสินทรพัย์ถาวรของสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่ง
ศตวรรษที ่21 จะใชว้ธิกีารค านวณแบบเสน้ตรง ดงันัน้เมื่อสิน้สุดการด าเนินโครงการจงึไม่มคี่า
ซาก โดยส่วนปรบัปรุงอาคารจะมอีายุการใชง้าน 5 ปี และจะไม่มกีารลงทุนปรบัปรุงอาคารเพิม่
ในปีที่ 6 ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการมอีายุการใช้งานหลงัเปิดด าเนินโครงการไปแล้ว 6 ปี 
ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งาน 3 ปี และจะมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
คอมพวิเตอรค์รัง้หนึ่งหลงัเปิดด าเนินกจิการไปแลว้ 3 ปี โดยจะซือ้ทดแทนเครื่องทีห่มดอายุการ
ใชง้านในราคาเดมิ ซึง่อายุการใชง้านของสนิทรพัยถ์าวรทีใ่ชค้ านวณไดอ้้างองิมาจากขอ้มลูของ
กรมบญัชกีลาง  รายละเอยีดตามตารางที ่7.9 
 
 
 
 
 

http://www.igetweb.com/
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ตำรำงท่ี 7.9  ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยถ์าวร 

รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
รำคำต่อ
หน่วย 

มูลค่ำรวม 
(บำท) 

อำยุ
กำรใช้
งำน (ปี) 

ค่ำเส่ือม
รำคำต่อปี 

(บำท) 

ส่วนปรบัปรงุอำคำร  

ค่ากัน้หอ้ง 37.5 ตร .ม.  480.00  18,000.00  5 3,600.00  

ค่าตกแต่งภายใน 100 ตร .ม.  6,000.00  600,000.00  5 120,000.00  

งานเดนิสายเตา้รบั 7 วงจร 25,000.00  175,000.00  5  35,000.00  

งานเดนิสญัญาณระบบเสยีง 4 จุด   2,000.00  8,000.00  5 1,600.00  

งานเดนิราง wireway (data) 1 งาน 40,000.00  40,000.00  5  8,000.00  

งานเดนิสายระบบ HDMI (ไป – กลบั) 5 จุด 4,000.00  20,000.00  5 4,000.00  

งานตดิตัง้ ทดสอบ เชื่อมโยงระบบ  1 งาน 212,920.00  212,920.00  5 42,584.00  

ชุดระบบควบคุมการน าเสนอ 1 งาน 200,000.00  200,000.00  5 40,000.00  

อปุกรณ์ในห้องอบรม 

โต๊ะผูเ้รยีนรปูสีเ่หลีย่มคางหม ู 20 ตวั 5,500.00  110,000.00  6 18,333.33  

เกา้อีผู้เ้รยีนมลีอ้ 40 ตวั 4,300.00  172,000.00  6 28,666.67  

โต๊ะผูส้อน 1 ตวั 7,500.00  7,500.00  6 1,250.00  

เกา้อีผู้ส้อน 1 ตวั 7,500.00  7,500.00  6 1,250.00  

ตูโ้มบายผูส้อน 1 ตวั 3,500.00  3,500.00  6 583.33  

โทรทศัน์ Samsung 48 นิ้ว 5 เครื่อง 22,900.00  114,500.00  6 19,083.33  

Apple TV 1 เครื่อง 4,210.00  4,210.00  6  701.67  
wePresent WiPG-1500 Wireless 
Projector Adapter (Interactive 
Presentation) 

1 เครื่อง 23,000.00  23,000.00  6 3,833.33  

เครื่องฉายภาพ 3 มติ ิ Razr PT 550 1 เครื่อง 44,900.00  44,900.00  6 7,483.33  

จอรบัภาพ Razr ขนาด 100 นิ้ว 1 จอ 4,750.00  4,750.00  6 791.67  

เครื่องขยายเสยีง TOA A-1724, 240w 1 เครื่อง  21,150.00  21,150.00  6 3,525.00  

ล าโพงตดิเพดาน TOA PC-2852, 15w 4 เครื่อง   1,500.00  6,000.00  6 1,000.00  
ไมโครโฟนไรส้ายและชุดควบคมุ TOA 
WS-5265 

2 ชุด 14,120.00  28,240.00  6 4,706.67  

คอมพวิเตอรพ์กพา Surface Pro4 
พรอ้มอุปกรณ์ 

1 ชุด 50,560.00  50,560.00  3 16,853.33  
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     เนื่องจากส่วนปรบัปรุงอาคารจะมอีายุการใช้งาน หลงัเปิดด าเนินโครงการไปแล้ว 5 ปี 
แต่ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมทีัง้สิน้ 6 ปี ดงันัน้ในปีที ่6 ของการด าเนินโครงการจะมคี่า
เสื่อมราคาทีค่ านวณมาจากค่าอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ชด้ าเนินโครงการเท่านัน้ ซึง่ค่าเสื่อมราคาในปีที ่
6 เท่ากบั 145,551.65 บาท 
 
     4.8  ดอกเบีย้จ่ำยให้สถำบนักำรเงิน 
 เงนิกู้จากสถาบนัการเงนิจ านวนทัง้สิน้ 1,000,000 บาท โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ลูกคา้ราย
ย่อยชัน้ด ี (Minimum Retail Rate: MRR) ของธนาคารกสกิรไทย ทีป่ระกาศใชต้ัง้แต่วนัที ่11 

ตำรำงท่ี 7.9  ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยถ์าวร (ต่อ) 

รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
รำคำต่อ
หน่วย 

มูลค่ำรวม 
(บำท) 

อำยุ
กำรใช้
งำน (ปี) 

ค่ำเส่ือม
รำคำต่อปี 

(บำท) 

 อปุกรณ์ในส่วนพกัผอ่น 

โซฟาผา้ 3 ทีน่ัง่ 4 ตวั 16,990.00  67,960.00  6 11,326.67  

โต๊ะวางของขา้งโซฟาแบบวงกลม 3 ตวั 3,990.00  11,970.00  6 1,995.00  

เกา้อีน้ัง่ 4 ตวั   1,150.00  4,600.00  6 766.67  

โต๊ะเอนกประสงคส์ าหรบัมมุกาแฟ 1 ตวั 990.00      990.00  6 165.00  

เครื่องกดน ้ารอ้น-น ้าเยน็-น ้าธรรมดา 
Imarflex รุ่น IF-118 

1 เครื่อง    4,290.00    4,290.00  6 715.00  

อปุกรณ์ในส่วนต้อนรบัและส ำนักงำน 

โต๊ะท างานรเีซฟชัน่เคาน์เตอร ์240 ซ.ม. 1 ตวั  29,100.00  29,100.00  6    4,850.00  

โต๊ะท างานไมม่ลีิน้ชกั 120 ซ.ม. 1 ตวั 2,410.00  2,410.00  6 401.67  

เกา้อีท้ างาน 2 ตวั    1,600.00     3,200.00  6      533.33  
โทรศพัทต์ัง้โต๊ะ Panasonic KX-
TS880MXW 

2 เครื่อง   2,150.00   4,300.00  6      716.67  

เครื่องมลัตฟัิงกช์ัน่(พมิพ/์ถ่ายเอกสาร/
สแกน/แฟ็กซ)์ Brother MFC-T800W 

1 เครื่อง 7,490.00    7,490.00  6    1,248.33  

All In One Computer Lenovo รุ่น 
IdeaCentre AIO 300-23ISU 

2 ชุด 21,590.00  43,180.00  3 14,393.33  

Wireless Router TP-Link AC750 รุ่น 
ARCHER-C2 

1 เครื่อง 2,270.00  2,270.00  6 378.33  

รวม 400,335.67 
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มกราคม พ.ศ. 2559 ทีร่อ้ยละ 7.87 ต่อปี ก าหนดช าระคนื 6 ปี แบ่งจ่าย 72 เดอืน เดอืนละ 
17,469.83 บาท เท่ากนัทุกเดอืน หรอืคดิเป็นปีละ 209,638.00 บาท รายละเอยีดดอกเบีย้จ่ายใน
แต่ละปีไดด้งัตารางที ่7.10  
 
ตำรำงท่ี 7.10  ดอกเบีย้จ่ายใหส้ถาบนัการเงนิในแต่ละปี 
ปีท่ี เงินกู้ต้นงวด ยอดช ำระต่อปี ช ำระเงินต้น ดอกเบี้ยจำ่ย ยอดเงินคงเหลือ 

1 1,000,000.00  209,638.00  135,765.83  73,872.17  864,234.17  

2 864,234.17  209,638.00  146,844.56  62,793.44  717,389.61  

3 717,389.61  209,638.00  158,827.34  50,810.66  558,562.27  

4 558,562.27  209,638.00  171,787.93  37,850.07  386,774.34  

5 386,774.34  209,638.00  185,806.12  23,831.88  200,968.22  

6 200,968.22  209,638.00  200,968.22  8,669.78  0.00  

       
    4.9  ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี 
 เนื่องจากสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 จดัตัง้ในรูปแบบของ
บรษิทัจ ากดั โดยจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล มทีุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท และมรีายไดจ้าก
การขายสนิคา้และการใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัช ีไม่เกนิ 30,000,000 บาทจงึมภีาระภาษี
ในอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีก่จิการตอ้งช าระในอตัรากา้วหน้า  ดงันี้ (อา้งองิจากกรมสรรพากร 
www.rd.go.th ) 
        ก าไรสุทธ ิ                                                     อตัราภาษรีอ้ยละ 

ไมเ่กนิ 300,000 บาท                                               ไดร้บัการยกเวน้ 
เกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท               15 
เกนิ 3,000,000 บาท ขึน้ไป                                       20 
 

5.  ประมำณกำรงบกำรเงิน 
 
 จากการประมาณการรายรบัและรายจ่ายของโครงการในหวัขอ้ที่ผ่านมา ท าให้สามารถ
จดัท าประมาณการงบการเงนิของสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ภายใน
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 6 ปี ได้แก่ งบก าไรขาดทุน (ตารางที ่7.11)  และงบกระแสเงนิสด 
(ตารางที ่7.12) 
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ตำรำงท่ี 7.11  ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

      
(หน่วย:บำท) 

 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

รำยได้สุทธิจำกค่ำอบรม 4,856,000.00 5,827,200.00 6,798,400.00 7,769,600.00 8,740,800.00 9,712,000.00 

   ค่าเช่าสถานที ่ 576,000.00 576,000.00 576,000.00 576,000.00 576,000.00 576,000.00 
   ค่าสาธารณูปโภค  121,680.00 121,680.00 121,680.00 121,680.00 121,680.00 121,680.00 
   เงนิเดอืนบุคลากร 1,879,100.00 2,154,705.00 2,431,953.40 2,710,566.20 2,990,889.60 3,273,090.40 
   ค่าเอกสารในการอบรมและอาหารว่าง 184,000.00 220,800.00 257,600.00 294,400.00 331,200.00 368,000.00 
   ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 
   ค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการตลาด  153,514.00 153,514.00 153,514.00 153,514.00 153,514.00 153,514.00 
   ค่าเสือ่มราคา 400,335.67 400,335.67 400,335.67 400,335.67 400,335.67 145,551.67 
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,356,629.67 3,669,034.67 3,983,083.07 4,298,495.87 4,615,619.27 4,679,836.07 

ก ำไรก่อนหกัภำษีและดอกเบีย้ 1,499,370.33 2,158,165.33 2,815,316.93 3,471,104.13 4,125,180.73 5,032,163.93 

   ดอกเบีย้จ่าย 73,872.17 62,793.44 50,810.66 37,850.07 23,831.88 8,669.78 
ก ำไรก่อนหกัภำษีเงินได้นิติบุคคล 1,425,498.16 2,095,371.89 2,764,506.27 3,433,254.06 4,101,348.85 5,023,494.15 

   ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล1 168,824.72 269,305.78 369,675.94 491,650.81 625,269.77 809,698.83 
ก ำไรสุทธิ 1,256,673.44 1,826,066.11 2,394,830.33 2,941,603.25 3,476,079.08 4,213,795.32 

  

                                                      
1
 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ค านวณโดยใชอ้ตัรากา้วหน้า โดยก าไร 300,000 บาทแรกจะไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีก าไรช่วง 300,001 – 3,000,000 บาท จะค านวณภาษโีดยใชอ้ตัรรารอ้ยละ 15 ส่วนก าไรตัง้แต่ 

3,000,001 บาท ขึน้ไปจะค านวณภาษโีดยใชอ้ตัรารอ้ยละ 20 

8
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90 
 

 
 

ตำรำงท่ี 7.12  ประมาณการงบกระแสเงนิสด 

 
            (หน่วย:บำท) 

  ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

กระแสเงินสดรบั               

   สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,500,000.00 - - - - - - 

   รายไดจ้ากการกูย้มื 1,000,000.00 - - - - - - 

   รายไดจ้ากการด าเนินงาน - 4,856,000.00 5,827,200.00 6,798,400.00 7,769,600.00 8,740,800.00 9,712,000.00 

   ค่ามดัจ าสถานทีท่ีไ่ดค้นื - - - 144,000.00 2 - - 144,000.00 3 

รวมกระแสเงินสดรบัทัง้หมด 2,500,000.00 4,856,000.00 5,827,200.00 6,942,400.00 7,769,600.00 8,740,800.00 9,856,000.00 

กระแสเงินสดจ่ำย               

   ซือ้สนิทรพัยถ์าวร 779,570.00 - - 93,740.00 4 - - - 

   ค่าตกแต่งสถานที ่ 618,000.00 - - - - - - 

   ค่าตดิตัง้และงานเดนิระบบ 655,920.00 - - - - - - 

   ค่ามดัจ าการเช่าสถานที ่ 144,000.00 - -  144,000.00 5  - - - 

   ค่าใชจ้่ายลงทุนอื่นๆ 29,000.00 - - - - - - 

   ค่าเช่าสถานที ่ - 576,000.00 576,000.00 576,000.00 576,000.00 576,000.00 576,000.00 

                                                      
2 รายรบัจากค่ามดัจ าสถานทีไ่ดร้บัคนืในสิน้ปีที ่3 เนื่องจากสิน้สุดสญัญาเช่าสถานทีร่ะยะเวลา 3 ปี 
3 รายรบัจากค่ามดัจ าสถานทีไ่ดร้บัคนืในสิน้ปีที ่6 เนื่องจากสิน้สุดสญัญาเช่าสถานทีห่ลงัจากต่อสญัญาเช่าเพิม่อกีเป็นระยะเวลา 3 ปี 
4 ค่าใชจ้่ายในการซื้ออุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีห่มดอายุการใชง้านเมือ่สนิสุดปีที ่3 โดยซื้อใหมใ่นราคาเดมิกบัทีซ่ื้อเมือ่เริม่ตน้โครงการ 
5 ค่าใชจ้่ายในการมดัจ าเช่าสถานทีเ่มือ่สิน้สุดปีที ่3 เพือ่ต่อสญัญาเช่าสถานทีเ่พิม่อกีเป็นระยะเวลา 3 ปี  

9
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ตำรำงท่ี 7.12  ประมาณการงบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

 
            (หน่วย:บำท) 

  ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 
กระแสเงินสดจ่ำย (ต่อ)        

   ค่าสาธารณูปโภค  - 121,680.00 121,680.00 121,680.00 121,680.00 121,680.00 121,680.00 

   เงนิเดอืนบุคลากร - 1,879,100.00 2,154,705.00 2,431,953.40 2,710,566.20 2,990,889.60 3,273,090.40 
   ค่าเอกสารในการอบรมและอาหารว่าง - 184,000.00 220,800.00 257,600.00 294,400.00 331,200.00 368,000.00 

   ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ - 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 

   ค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการตลาด  - 153,514.00 153,514.00 153,514.00 153,514.00 153,514.00 153,514.00 

   ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล6 - 168,824.72 269,305.78 369,675.94 491,650.81 625,269.77 809,698.83 

รวมกระแสเงินสดจำ่ยทัง้หมด 2,226,490.00 3,125,118.72 3,538,004.78 4,190,163.34 4,389,811.01 4,840,553.37 5,343,983.23 

ผลตอบแทนสทุธิก่อนช ำระเงินกู้ 273,510.00 1,730,881.28 2,289,195.22 2,752,236.66 3,379,788.99 3,900,246.63 4,512,016.77 

   ช าระคนืเงนิกู ้ -    135,765.83     146,844.56     158,827.34     171,787.93     185,806.12      200,968.22  

   ดอกเบีย้จ่าย -     73,872.17    62,793.44     50,810.66      37,850.07       23,831.88         8,669.78  

รวมค่าใชจ้่ายเงนิตน้และดอกเบีย้ - 209,638.00 209,638.00 209,638.00 209,638.00 209,638.00 209,638.00 

กระแสเงินสดสุทธิ 273,510.00 1,521,243.28 2,079,557.22 2,542,598.66 3,170,150.99 3,690,608.63 4,302,378.77 

กระแสเงนิสดสทุธปิลายงวด 273,510.00 1,794,753.28 3,874,310.49 6,416,909.15 9,587,060.14 13,277,668.76 17,580,047.53 

                                                      
6
 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ไดจ้ากการค านวณโดยใชอ้ตัรากา้วหน้าในงบก าไรขาดทุน (ตารางที ่7.11)  

9
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6.  กำรวิเครำะหผ์ลตอบแทนกำรลงทุนโครงกำร 
 
 จากการประมาณการงบการเงนิของโครงการสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่ง
ศตวรรษที ่21 ท าให้เหน็ถงึกระแสเงนิสดรบัและจ่ายของโครงการตลอด 6 ปี และเมื่อท าการ
วเิคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุน โดยใชอ้ตัราคดิลดที ่0.1168 ซึง่เป็นต้นทุนเงนิทุนถวัเฉลีย่ของ
โครงการ สามารถค านวณมลูค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์โครงการ (PVB) ไดด้งันี้  
 

                     PVB = ∑ Bt(1 + r)−tn

t=1
 

 

 =   0(1 + 0.1168)−0  +   4,856,000.00(1 + 0.1168)−1    +  
                                        5,827,200.00(1 + 0.1168)−2  +  6,942,400.00(1 + 0.1168)−3  +
                                     7,769,600.00(1 + 0.1168)−4  +  8,740,800.00(1 + 0.1168)−5  +
                                     9,856,000.00(1 + 0.1168)−6 
 

                   PVB = 26,065,431.37   บาท 
 

และสามารถค านวณมลูค่าปัจจบุนัของตน้ทุนโครงการ (PVC) ไดด้งันี้  
 

                     PVC = ∑ Ct(1 + r)−tn

t=1
 

 

 =  2,226,490.00(1 + 0.1168)−0  +   3,125,118.72(1 + 0.1168)−1  +   
                                      3,538,004.78(1 + 0.1168)−2  +   4,190,163.34(1 + 0.1168)−3  +
                                   4,389,811.01(1 + 0.1168)−4  +   4,840,553.37(1 + 0.1168)−5  +
                                   5,343,983.23(1 + 0.1168)−6 
 

                   PVC = 17,220,702.38   บาท 
 

และสามารถวเิคราะหต์วัชีว้ดัการลงทุนต่างๆ ไดด้งันี้ 
 
    6.1  มลูค่ำปัจจบุนัของโครงกำร (Net present Value: NPV)  

มลูค่าปัจจบุนัสุทธขิองโครงการ (NPV)  ค านวณได ้ดงันี้ 
 
     NPV =  PVB − PVC 
 

      =  26,065,431.37 −  17,220,702.38  
 

               =  8,844,728.99   บาท 
 

ซึง่มลูค่าปัจจบุนัของโครงการ มคี่าเป็นบวก แสดงใหเ้หน็ว่ามลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิ
สดรบัมากกว่ามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจ่าย ดงันัน้โครงการนี้จงึมคีวามน่าสนใจและมี
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 



 
 

93 
 

 
 

    6.2  อตัรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) 
 เมือ่ค านวณอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน ไดผ้ลการค านวณดงันี้ 
 

                               BCR =  
PVB

PVC
 

    
                                         =  

26,065,431.37

17,220,702.38 
 

 

                                         = 1.51 

 
ซึง่อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนทีค่ านวณไดม้คี่ามากกว่า 1 แสดงใหเ้หน็ว่าโครงการ

มคีวามสามารถในการท าก าไร และมคีวามน่าสนใจในการลงทุน 
 
     6.3  อตัรำผลตอบแทนภำยในโครงกำร (Internal Rate of Return : IRR)  
 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการหรอือัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบนัของรายรบั
โครงการเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายโครงการ ไดผ้ลการค านวณเท่ากบัรอ้ยละ 98.36 ซึ่ง
มากกว่าต้นทุนเงนิทุนถวัเฉลี่ยของโครงการซึ่งเท่ากบัร้อยละ 11.68 ท าให้โครงการนี้มคีวาม
น่าสนใจในการลงทุน 
 
7.  กำรทดสอบค่ำควำมแปรเปล่ียน (Switching Value Test : SVT) 
 
 ค่าความแปรเปลี่ยนของโครงการ หรอืการเปลี่ยนแปลงร้อยละของปัจจยัที่เชื่อว่ามี
อทิธพิลต่อโครงการ ซึง่ท าให้มลูค่าปัจจุบนัของโครงการมคี่าเป็น 0 ซึง่ท าใหส้ามารถคาดคะเน
ความทนทานต่อการเปลีย่นแปลงปัจจยัของโครงการได ้โดยแยกออกเป็น 2 วธิ ี
 
    7.1  กำรทดสอบควำมแปรเปล่ียนด้ำนต้นทุน ( SVT𝐜 )  
 เป็นการทดสอบว่าต้นทุนของโครงการสามารถเพิม่ขึ้นได้รอ้ยละเท่าไร ก่อนที่จะท าให้ 
NPV มคี่าเป็นศูนย ์ โดยมกีารค านวณดงันี้ 
 

                                              SVTc       =   
NPV

PVC
× 100 

        

                                                              =   
 8,844,728.99 

17,220,702.38 
× 100 

 

       =   51.36    
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 ค่าความแปรเปลีย่นดา้นตน้ทุนทีค่ านวณไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า ต้นทุนของโครงการสามารถ
เพิม่ขึน้ไดส้งูสุดรอ้ยละ 51.36 เพราะหากอตัราการเพิม่ของต้นทุนสูงเกนิกว่านี้จะท าใหค้่า NPV 
ต ่ากว่า 0 และโครงการจะไม่เหมาะสมทีจ่ะลงทุน ซึง่ค่าใชจ้่ายทีอ่าจเพิม่ขึน้ เช่น ค่าจา้งวทิยากร
และเงนิเดอืนบุคลากร ค่าเช่าสถานที ่ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธข์องทางสถาบนัฯ เป็นตน้ 
 
    7.2  กำรทดสอบค่ำควำมแปรเปล่ียนด้ำนผลประโยชน์ ( SVTb ) 
 เป็นการทดสอบว่าผลประโยชน์ของโครงการสามารถลดลงได้ร้อยละเท่าไร เท่าไร 
ก่อนทีจ่ะท าให ้NPV มคี่าเป็นศูนย ์ โดยมกีารค านวณดงันี้ 
 

                                              SVTb       =   
NPV

PVB
× 100 

        

                                                               =   
8,844,728.99

26,065,431.37
× 100 

 

       =   33.93     
  

 ค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลประโยชน์ที่ค านวณได้แสดงให้เห็นว่า ผลตอบแทนของ
โครงการสามารถลดลงมากที่สุดร้อยละ 33.93 เพราะหากอตัราการลดลงของผลตอบแทน
โครงการสูงเกนิกว่านี้จะท าให้ค่า NPV ต ่ากว่า 0 และโครงการจะไม่เหมาะสมทีจ่ะลงทุน ซึ่ง
ผลตอบแทนทัง้หมดของโครงการมาจากเงนิค่าฝึกอบรม ดงันัน้หากผลตอบแทนของโครงการ
ลดลงได้จาก 2 กรณี คอื จ านวนผู้เขา้รบัการอบรมน้อยกว่าทีค่าดการณ์ไว้ หรอื มกีารปรบัลด
ราคาค่าฝึกอบรมในหลกัสตูรต่างๆ  
 จากการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนทัง้สองด้าน ผลการค านวณที่ได้มคี่าค่อนข้างสูง 
แสดงใหเ้หน็ว่าโครงการมคีวามทนทานต่อการเปลีย่นแปลงปัจจยัดา้นต่างๆ ไดด้พีอสมควร  
 
8.  กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
  
 ในการด าเนินธุรกิจนัน้มกัมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องมกีารวเิคราะห์ผลกระทบที่มาจาก
ความเสีย่งต่างๆ ซึง่ในทีน่ี้ผูศ้กึษาจะท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลีย่นแปลงจ านวน
รอบที่จดัอบรมแต่ละหลกัสูตรในหนึ่งปี และการเปลีย่นแปลงจ านวนผู้เขา้รบัการอบรมในแต่ละ
รอบทีจ่ดัอบรม โดยผูศ้กึษาไดต้ัง้สมมตฐิานใหจ้ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมมจี านวนเท่ากนัในทุกปี  
ซึง่เมื่อค านวณมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการ (NPV) ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถสรุปได้ดงั
ภาพที ่7.1  
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ภำพท่ี 7.1  แผนภูมมิลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการในสถานการณ์ต่างๆ 
ทีม่า  จากการวเิคราะห ์

9
5
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จากการค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการ
เปลีย่นแปลงจ านวนรอบทีจ่ดัอบรมแต่ละหลกัสตูรในหนึ่งปี และการเปลีย่นแปลงจ านวนผูเ้ขา้รบั
การอบรมในแต่ละรอบทีจ่ดัอบรม (รายละเอยีดในภาคผนวก ค) ผลการค านวณแสดงใหเ้หน็ว่า 
เมื่อจดัการอบรมเพยีงหลกัสูตรละ 1 ครัง้ต่อปี โครงการจะมมีลูค่าปัจจุบนัสุทธน้ิอยกว่า 0 ไม่ว่า
จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมจะเพิม่ขึน้เท่าใดกต็าม ท าใหโ้ครงการไม่น่าสนใจลงทุน แต่หากมกีาร
จดัการอบรมมากกว่า 1 ครัง้ต่อปีในทุกๆ หลกัสูตร จะเริม่มชี่วงที ่NPV ของโครงการเป็นบวก 
โดยช่วงที ่NPV ของโครงการเริม่เป็นบวกของแต่ละสถานการณ์เป็นดงัตารางที ่7.13 

 
ตำรำงท่ี 7.13  จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมทีท่ าให ้NPV เริม่เป็นบวกในแต่ละสถานการณ์ 

จ ำนวนท่ีจดักำรอบรมแต่ละหลกัสตูร 
(รอบ/ปี) 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบักำรอบรม 
(คน/รอบ) 

1 ไมม่คี่าทีท่ าให ้NPV เป็นบวก 
2 26 
3 17 
4 13 
5 11 
6 9 
7 8 
8 7 
9 6 
10 6 
11 5 
12 5 

  
 จากการท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหว พบว่าหากทางสถาบนัฯ เพิม่รอบการจดัอบรม
แต่ละหลกัสตูรมากขึน้ จ านวนผูเ้ขา้รบัอบรมท าให ้NPV ของโครงการมากกว่า 0 กจ็ะยิง่น้อยลง 
และหากจดัการอบรมแต่ละหลกัสูตรทุกเดอืน หรอื 12 รอบต่อปี กส็ามารถก าหนดจ านวนขัน้ต ่า
ของผู้เขา้รบัอบรมที่ 5 คนต่อรอบเท่านัน้ หรอืหากเป็นไปตามสมมติฐานที่คาดการณ์ว่าจะ
สามารถจดัการอบรมไดห้ลกัสตูรละ 4 รอบต่อปี ผูป้ระกอบการกค็วรก าหนดจ านวนผูเ้ขา้รบัการ
อบรมขัน้ต ่าที ่13 คนต่อรอบ จงึจะท าใหโ้ครงการม ีNPV มากกว่า 0 
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บทท่ี 8 

 
สรปุผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทน้ีจะเป็นการสรปุผลการศกึษาความเป็นไปไดโ้ครงการสถาบนัฝึกอบรมและพฒันา
ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทัง้ความเป็นไปได้ในด้านการตลาด ด้านเทคนิค และด้านการเงนิ 
รวมถงึขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อใหโ้ครงการมคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุนมากยิง่ขึน้ 
 

สรปุผลกำรศึกษำ 
 

จากการวเิคราะหธ์ุรกจิสถาบนัฝึกอบรมพบว่าเป็นธุรกจิทีม่กีารแข่งขนัสูง เนื่องจากเงนิ
ลงทุนเริ่มต้นธุรกิจต ่ า และผู้ประกอบการสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้อย่างเสรี แต่
ผูป้ระกอบการอาจประสบปัญหาจากอ านาจการต่อรองของวทิยากร ซึง่เป็นทรพัยากรส าคญัของ
ธุรกิจนี้ แมรู้ปแบบการน าเสนอของผู้ประกอบการแต่ละรายจะมคีวามแตกต่างกนัออกไปบ้าง 
แต่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่กพ็ยายามปรบัปรุงหลกัสูตรและวธิกีารอบรมใหเ้หมาะกบัยุคสมยั แต่
ยงัไมม่สีถาบนัฝึกอบรมใดทีเ่น้นการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการอบรม ซึง่
ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ก าลงัเป็นกระแสทีไ่ดร้บัความนิยมมากในวงการศกึษาและวงการธุรกจิ
ทัว่โลกในขณะน้ี 

การจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ซึ่งเป็นสถาบนัฝึกอบรม
รปูแบบใหม ่มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งศกึษาความเป็นไปไดใ้นดา้นต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจ
ลงทุน และจากการศกึษาความเป็นไปไดใ้นดา้นการตลาด พบว่าจดุเด่นของโครงการอยู่ทีเ่นื้อหา
หลกัสูตรที่มคีวามทนัสมยัและวธิกีารอบรมทีเ่ป็นแบบ Active Learning โดยเน้นเทคโนโลยี
ประกอบการฝึกอบรมที่ทนัสมยั ท าให้สามารถสรา้งความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ 
ได้เป็นอย่างด ีนอกจากนี้ทางสถาบนัฯ ยงัก าหนดราคาหลกัสูตรค่อนขา้งต ่า และมกีารส่งเสรมิ
การขายเพื่อดงึดดูใจผูเ้ขา้รบัการอบรมดว้ย 

การศกึษาความเป็นไปได้ดา้นเทคนิค พบว่าโครงการจ าเป็นต้องมสีถานทีจ่ดัการอบรม
เป็นของตวัเอง เนื่องจากจะตอ้งตดิตัง้เทคโนโลยปีระกอบการฝึกอบรมทีซ่บัซอ้นและไม่สามารถ
เคลื่อนยา้ยได ้โดยสถาบนัฯ ตอ้งการสถานทีท่ีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยขนาด 100 ตารางเมตร เพื่อจดัเป็น
ส่วนฝึกอบรมส าหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรม 40 คน 1 หอ้ง พรอ้มทัง้ส่วนพกัผ่อน ส่วนต้อนรบัและ
ส านักงาน ดงันัน้การพจิารณาเรื่องสถานทีต่ ัง้โครงการจงึเป็นสิง่ส าคญั โดยสถานที่ทีเ่หมาะสม
ควรเป็นอาคารส านักงานที่มที าเลที่ตัง้สะดวกต่อการเดนิทาง มคีวามสูงจากพื้นจรดฝ้าภายใน
อาคารควรสูงอย่างน้อย 2.5 เมตร มกีารจดัการอาคารอย่างมอือาชพี และราคาค่าเช่าไม่สูง
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เกินไป ซึ่งเมื่อพจิารณาอาคารส านักงานให้เช่าที่มคีุณสมบตัิดงักล่าว ท าให้ผู้ศึกษาเลอืก
อาคารอติลัไทย ทาวเวอร ์ใหเ้ป็นทีต่ ัง้โครงการสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่
21 เนื่องจากอาคารค่อนขา้งใหม่ ความสูงจากพืน้จรดฝ้าสูงกว่า 2.7 เมตร มลีฟิทโ์ดยสารและ
พืน้ทีจ่อดรถจ านวนมาก อกีทัง้ไมค่ดิบรกิารค่าน ้าประปา และมรีาคาค่าเช่าสถานที่ต ่ากว่าอาคาร
อื่น คอื 480 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน  

จากการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน  พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเมื่อเริ่ม
โครงการมมีลูค่า 2,226,490 บาท และตลอดอายุโครงการ 6 ปี หากทางสถาบนัมกีารเปิด
หลกัสูตรทัง้หมด 20 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตรทีม่รีาคาค่าฝึกอบรม 3,500 บาท 7 หลกัสูตร 
และหลกัสูตรทีม่รีาคาค่าฝึกอบรม 3,000 บาทอกี 13 หลกัสูตร และคาดการณ์ว่าทางสถาบนัฯ 
จะสามารถจดัการอบรมไดห้ลกัสตูรละ 4 ครัง้ในแต่ละปี โดยปีแรกมผีูเ้ขา้รบัการอบรมรอบละ 20 
คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50 ของความสามารถสงูสุดในการรองรบัผูเ้ขา้รบัการอบรม และจ านวนผู้
เขา้รบัการอบรมจะเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 60 70 80 90 และ 100 ตามล าดบั ทัง้นี้ในจ านวนผูเ้ขา้รบั
การอบรมคาดว่าจะมผีู้ที่ใช้สทิธิก์ารส่งเสรมิการขายส่วนลด 200 บาทเมื่อสมคัรเป็นสมาชกิ 
ทัง้สิน้รอ้ยละ 40 และส่วนลด 400 บาท เมื่อสมคัรอบรม 3 คนในหลกัสูตรเดยีวกนัทัง้สิน้รอ้ยละ 
15 ของผูเ้ขา้รบัการอบรมทัง้หมด เมื่อวเิคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุน โดยใชอ้ตัราคดิลดที่รอ้ย
ละ 11.68 ซึ่งเป็นต้นทุนเงนิทุนถวัเฉลี่ยของโครงการ ได้ผลการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของ
โครงการ (NPV) เท่ากบั 8,844,728.99  บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากบั 
1.51 และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) รอ้ยละ 98.36 ซึง่ถอืว่ามคีวามเป็นไปไดใ้น
การลงทุน  

นอกจากนี้ผู้ศึกษายงัได้ท าการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนทัง้ด้านต้นทุนและด้าน
ผลประโยชน์ พบว่าตน้ทุนของโครงการสามารถเพิม่ขึน้ไดสู้งสุดรอ้ยละ 51.36 และ ผลตอบแทน
ของโครงการสามารถลดลงมากที่สุดรอ้ยละ 33.93 จากการทดสอบค่าความแปรเปลีย่นทัง้สอง
ดา้นแสดงใหเ้หน็ว่าโครงการมคีวามทนทานต่อการเปลีย่นแปลงปัจจยัดา้นต่างๆ ไดด้พีอสมควร 
และจากการวเิคราะห์ความอ่อนไหว พบว่าหากผูป้ระกอบการจดัการอบรมหลกัสูตรละ 4 รอบ
ต่อปีตามสมมตฐิาน ผูป้ระกอบการควรก าหนดจ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมขัน้ต ่าที ่13 คนต่อรอบ 
จงึจะท าใหโ้ครงการม ีNPV มากกว่า 0 

จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทัง้ 3 ด้าน พบว่าโครงการมจีุดเด่นด้าน
การตลาดที่สามารถสรา้งความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์และด้านกายภาพและการน าเสนอได้ด ี
นอกจากนี้ยงัมคีวามเป็นไปได้ในด้านเทคนิค เนื่องจากสถานที่ตัง้โครงการ และอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบโครงการสามารถหาได้ไม่ยากนัก และเงนิลงทุนเริม่ต้นโครงไม่สูงมาก ส่วนการศกึษา
ดา้นการเงนิพบว่า โครงการมผีลการวเิคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุนโครงการทีผ่่านเกณฑ์การ
ตดัสนิใจลงทุน และโครงการใหผ้ลตอบแทนทีน่่าพงึพอใจ 

 



 
 

99 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ
แห่งศตวรรษที ่21 ท าใหผู้ศ้กึษาสามารถรวบรวมขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดเ้ป็นหลายประเดน็ ดงันี้ 

1.) หลกัสูตรทีจ่ดัการฝึกอบรมของทางสถาบนัฯ ควรมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเนื้อหา
หรอืหวัขอ้หลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยั เหมาะสมกบัสถานการณ์หรอืกระแสนิยมของโลกอยู่เสมอ 
เพื่อสรา้งความแปลกใหมแ่ละดงึดดูความสนใจใหม้ผีูม้าใชบ้รกิารกบัทางสถาบนัฯ มากขึน้ 

2.) การตัง้ราคาหลกัสตูรในช่วงเริม่ตน้โครงการมรีาคาค่อนขา้งต ่ากว่าสถาบนัฝึกอบรมที่
มอียูใ่นปัจจบุนั เนื่องจากเป็นสถาบนัฝึกอบรมทีเ่ปิดใหม่ ยงัไม่มชีื่อเสยีงมากนัก แต่ในอนาคตที่
สถาบนัฯ มชีื่อเสยีงมากขึน้ ก็อาจเพิม่ราคาหลกัสูตรได้ เนื่องจากสถาบนัฝึกอบรมและพฒันา
ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 มรีูปแบบการจดัฝึกอบรมที่แปลกใหม่ และแตกต่างจากสถาบนั
ฝึกอบรมอื่นๆ 

3.) การส่งเสรมิทางการตลาดของสถาบนัฯ เช่นการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้
สถาบนัฯ เป็นที่รูจ้กั ผู้ประกอบการควรเลอืกสื่อหรอืช่องทางการโฆษณาให้เหมาะสม มคีวาม
ทนัสมยั สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดจ้รงิ และราคาไม่สูงมากนัก โดยช่องทางการโฆษณาที่
น่าสนใจคอืช่องทางอนิเตอรเ์น็ต Social Media และ Social Network ต่างๆ  

4.) บุคลากรของทางสถาบนัฯ เป็นสิง่ที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัอย่างมาก 
โดยเฉพาะวทิยากร เนื่องจากเป็นผูท้ีจ่ะต้องดงึดูดความสนใจผูเ้ขา้รบัการอบรมตลอดระยะเวลา
ทีจ่ดัการอบรม และวทิยากรก็ยงัเปรยีบเสมอืนตวัแทนของสถาบนัฯ ทีจ่ะสรา้งภาพลกัษณ์ให้ผู้
เขา้ฝึกอบรมจดจ า และอาจเลอืกกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าอกี ดว้ยเหตุผลนี้จงึท าใหว้ทิยากรมอี านาจ
การต่อรองค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการจึงต้องหาวิธีที่จะให้วิทยากรท าหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ และไม่ย้ายไปอยู่กับสถาบันฝึกอบรมอื่น หรอืรบังานด้วยตัวเองโดยไม่ผ่าน
สถาบนัฝึกอบรม โดยผู้ประกอบการต้องให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ส่งเสรมิให้วทิยากรได้รบั
ความรูใ้หม่ๆ และสถาบนัฝึกอบรมยงัต้องมรีะบบการจดัการที่มปีระสทิธภิาพ สามารถอ านวย
ความสะดวกใหว้ทิยากรในการอบรมไดด้ ี

นอกจากต าแหน่งวิทยากรแล้ว บุคลากรต าแหน่ งอื่นๆ ก็มีความส าคัญเช่นกัน 
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการคดัเลอืกบุคลากรให้ตรงตามคุณสมบตัทิี่ระบุไว้ และ
ควบคุมใหบุ้คลากรแต่ละต าแหน่งปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

5.) สถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 มจีุดเด่นตรงที่วธิกีารจดั
ฝึกอบรมเป็นแบบ Active Learning โดยการจดับรรยายกาศห้องอบรมเป็นแบบ Active 
Learning Classroom เพื่อใหเ้อื้อต่อการทีผู่เ้ขา้รบัการอบรมจะไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะแห่ง
ศตวรรษที ่21 อย่างเตม็ที่ ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรใส่ใจรายละเอยีดของการจดัการเรยีนรู ้การ
จดับรรยากาศหอ้งอบรมใหย้งัคงเป็น Active Learning Classroom อยู่เสมอ ในอนาคตหากมี
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การพัฒนาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมที่ทันสมัยและใช้งานได้ดีขึ้น  
ผู้ประกอบการก็ควรปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมไปตามยุคสมยั เพื่อยงัคงรกัษา
จดุเด่นของสถาบนัฯ ใหแ้ขง่ขนักบัคู่แขง่ไดต่้อไป 
 6.) อาคารทีต่ ัง้สถาบนัฝึกอบรมและพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ควรมที าเลทีต่ ัง้ที่
ง่ายแก่การเดนิทาง เช่น อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า รถไฟใต้ดนิ ทางด่วน เป็นต้น ทัง้นี้ภายในอาคารหรอื
บรเิวณใกล้เคยีงควรมทีี่จอดรถส าหรบัผู้มาอบรมด้วย นอกจากนี้โครงสรา้งภายในอาคารควร
มัน่คง แขง็แรง มกีารจดัการอาคารที่ด ีและต้องเลอืกอาคารที่เจา้ของอาคารยินยอมให้ผู้เช่ามี
การปรบัเปลี่ยน ตกแต่งภายในอาคารเพิม่เติมได้ด้วย เพราะการจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมและ
พฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 จะต้องจดัหอ้งอบรมแบบ Active Learning Classroom ทีม่กีาร
ติดตัง้ระบบและอุปกรณ์จ านวนมาก ดังนัน้ผู้ประกอบการควรพิจารณาเลือกที่ตัง้สถาบัน
ฝึกอบรมใหเ้หมาะสม  
 7.) การจดัสรรพืน้ทีภ่ายในอาคารส านกังาน 100 ตารางเมตร ทีม่กีารแบ่งเป็นส่วนต่างๆ 
3 ส่วน ผู้ประกอบการอาจมกีารปรบัเปลี่ยนแผนผงัใหม่ตามแต่ลกัษณะพื้นที่ของอาคาร แต่
ลกัษณะของหอ้งอบรมควรมรีปูรา่งใกลเ้คยีงกบัสีเ่หลีย่มจตุรสั เพื่อใหว้ทิยากรสามารถดูแลผูเ้ขา้
รบัการอบรมอย่างทัว่ถึง ไม่มผีู้เข้ารบัการอบรมคนใดหรอืกลุ่มใดอยู่ไกลจนเกินไป แต่ส่วน
พกัผ่อน ส่วนต้อนรบัและส านักงานอาจมกีารจดัวางแผนผงัใหม่ให้สอดคล้องกบัพื้นที่จรงิมาก
ยิง่ขึน้ 

8.) เพื่อลดความยุ่งยากในการจดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์ประกอบการอบรมให้เป็นแบบ 
Active Learning Classroom ผูป้ระกอบการอาจว่าจา้งบรษิทัทีร่บัออกแบบและตดิตัง้ Active 
Learning Classroom ซึง่มคีวามช านาณในดา้นเทคนิคเฉพาะดา้นอยู่แลว้ใหเ้ป็นผูด้ าเนินการให ้
แต่ผู้ประกอบการอาจมคี่าใชจ้่ายที่สูง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการที่ผูป้ระกอบการจดัหาและตดิตัง้
อุปกรณ์ดว้ยตนเอง  

9.) ผูป้ระกอบการควรใส่ใจในการเลอืก Software ทีน่ ามาใชใ้นการฝึกอบรมใหส้ามารถ
รองรบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ Active Learning ให้ได้มากที่สุด ซึ่งปัจจุบนั Software ดงักล่าว
อาจยงัไม่ได้ถูกพฒันามากนักในประเทศไทย Software จากต่างประเทศกอ็าจมคี่าลขิสทิธิท์ีสู่ง
มาก แต่ในอนาคตเมื่อ Active Learning เป็นทีแ่พร่หลายมากขึน้ กอ็าจม ี Software ทีร่าคาถูก
และรองรบัการใชง้านไดด้ถีูกพฒันาขึน้มาใหผู้ป้ระกอบการเลอืกใช้มากขึน้ 
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ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

เครอืข่ายองคก์รความร่วมมอืเพื่อทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (Partnership for 
21st Century Skills) หรอืมชีื่อย่อว่า เครอืข่าย P21 ไดพ้ฒันาวสิยัทศัน์เพื่อความส าเรจ็ของ
ผูเ้รยีนในระบบเศรษฐกจิโลกใหม่  เพื่อช่วยใหผู้ส้อนเขา้ใจในเนื้อหาหลกัดา้นวชิาการ วสิยัทศัน์
การเรยีนรู้ที่ถูกพฒันาขึ้นเป็น “กรอบแนวคดิเพื่อการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21(21st Century 
Learning Framework)” เป็นการผสมผสานองค์ความรู ้ทกัษะเฉพาะด้าน ความช านาญการ 
และความรูเ้ท่าทนัดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหผู้เ้รยีนประสบความส าเรจ็ทัง้ในดา้นการเงนิและ
การด าเนินชวีติ 

กรอบแนวคดิเชงิมโนทศัน์ส าหรบัทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Model of 21st century 
Outcomes and Support Systems) เป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวาง เนื่องดว้ยเป็นกรอบแนวคดิที่
เน้นผลลพัธ์ที่เกิดกับผู้เรยีน (Student Outcomes) ทัง้ในด้านความรู้สาระวชิาหลกั (Core 
Subjects) และทกัษะทีจ่ าเป็นในใชช้วีติในศตวรรษที ่21 รวมทัง้ระบบสนับสนุนการเรยีนรูท้ีจ่ะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน ได้แก่ มาตรฐานและการประเมิน 
หลกัสูตรและการเรยีนการสอน การพฒันาครู และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรยีนใน
ศตวรรษที ่21 

การน าทกัษะในศตวรรษที ่21 ทุกทกัษะไปใช้ ผู้เรยีนจ าเป็นต้องไดร้บัการพฒันาให้มี
ความรูค้วามเขา้ใจเนื้อหาหลกัด้านวชิาการ และการทีผู่เ้รยีนจะสามารถคดิอย่างมวีจิารณญาณ
และสื่อสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ ตอ้งอาศยัการบรูณาการของพืน้ฐานดงักล่าว 
 กรอบแนวคดิเพื่อการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21   (21st Century Learning Framework) 
ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั 4 ประการ คอื สาระวชิาหลกัและทกัษะเพื่อการด ารงชวีติใน
ศตวรรษที่ 21 ทกัษะด้านการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี 
ประการสุดทา้ยคอื ทกัษะดา้นชวีติและอาชพี   ซึง่แต่ละทกัษะมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

1. สำระวิชำหลกัและทกัษะเพ่ือกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
     สาระวชิาหลกัจะมุ่งเน้นที ่3Rs  คอื  Reading  )อ่านออก ( , (W)Riting  )เขยีนได้ (  และ 

(A)Rithemetics )คดิเลขเป็น(   ประกอบดว้ยกลุ่มวชิาดงันี้ 
- ภาษาแม ่และภาษาส าคญัของโลก 
- ศลิปะ 
- คณติศาสตร ์
- การปกครองและหน้าทีพ่ลเมอืง 
- เศรษฐศาสตร ์
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- วทิยาศาสตร ์
- ภมูศิาสตร ์
- ประวตัศิาสตร ์

 
     แต่การเรยีนรูเ้พยีงสาระวชิาหลกัเพยีงอยา่งเดยีวนัน้ไม่เพยีงพอต่อการอยู่ในโลกยุค

ศตวรรษที่ 21 สถาบนัการศกึษาต่างๆ ต้องส่งเสรมิความเขา้ใจทัง้เนื้อหาวชิาแกนหลกั และ
สอดแทรกทกัษะเพื่อการด ารงชวีติในศตวรรษที่ 21  เขา้ไปในทุกวชิาแกนหลกั ด้วย   ซึ่งทกัษะ
เพื่อการด ารงชวีติในศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย 

- ความรูเ้กี่ยวกบัโลก (Global Awareness) 
- ความรูเ้กี่ยวกบัการเงนิ เศรษฐศาสตร ์ ธุรกจิ และการเป็นผูป้ระกอบการ (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
- ความรูด้า้นการเป็นพลเมอืงทีด่ ี(Civic Literacy) 
- ความรูด้า้นสุขภาพ (Health Literacy) 
- ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Literacy) 

 
2. ทกัษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวตักรรม  
     ทกัษะดา้นการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมจะเป็นตวัก าหนดความพรอ้มของผูเ้รยีนในการ

เขา้สู่โลกการท างานทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้ในโลกปัจจุบนั ทกัษะดา้นนี้ประกอบดว้ย 4Cs ดงันี้ 
- ทกัษะด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณ และทกัษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving)  
- ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 
- ทกัษะดา้นความรว่มมอื และการท างานเป็นทมี (Collaboration and Teamwork) 
- ทกัษะดา้นการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเ้ท่าทนัสื่อ (Communications, Information, 

and Media Literacy) 
 

3. ทกัษะด้ำนสำรสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  
     เนื่องดว้ยในปัจจบุนัมกีารเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยมีากมาย 

ผู้เรยีนจงึต้องมคีวามสามารถในการแสดงทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณและปฏบิตังิานได้
หลากหลาย โดยอาศยัความรูใ้นหลายดา้น ดงันี้ 

- ความรูด้า้นสารสนเทศ (Information Literacy) 
- ความรูเ้กี่ยวกบัสื่อ (Media Literacy) 
- ความรูด้า้นเทคโนโลย ี(Technology Literacy) 
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4. ทกัษะด้ำนชีวิตและอำชีพ  
     ในการด ารงชวีิตและท างานในยุคปัจจุบนัที่สงัคมมทีกัษะการคดิและองค์ความรู้

เพิม่ขึน้ ความสามารถในการท างานในยุคที่แข่งขนักนัด้านข้อมูลข่าวสารและการด ารงชวีติที่
ซบัซอ้น  ผูเ้รยีนจะตอ้งพฒันาทกัษะชวีติทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

- ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรบัตวั (Flexibility and Adaptability) 
- การรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเอง (Initiative and Self-Direction) 
- ทกัษะดา้นสงัคมและสงัคมขา้มวฒันธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) 
- การ เ ป็นผู้ส ร้า งหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่ อถือ ได้  (Productivity and 

Accountability) 
- ภาวะผูน้ าและความรบัผดิชอบ (Leadership and Responsibility)  
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ภำคผนวก ข 

ค าถามทีใ่ชส้มัภาษณ์เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
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ค ำถำมท่ีใช้สมัภำษณ์ผูป้ระกอบธรุกิจสถำบนัฝึกอบรม 
 
 ค าถามทีใ่ชส้มัภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกจิสถาบนัฝึกอบรมจะแบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ 
ค าถามเกี่ยวกบัสภาพโดยทัว่ไปของธุรกจิสถาบนัฝึกอบรม ค าถามเกี่ยวกบัการจดัตัง้สถาบนั
ฝึกอบรม  ค าถามเกี่ยวกบัการด าเนินการสถาบนัฝึกอบรม ค าถามเกี่ยวกบัที่มาของรายรบั
โครงการ และค าถามเกีย่วกบัรายจา่ยต่างๆ ของโครงการ ซึง่มรีายละเอยีดค าถาม ดงันี้ 
 
1. ค ำถำมเก่ียวกบัสภำพโดยทัว่ไปของธรุกิจสถำบนัฝึกอบรม 
 1.1 การเขา้มาในธุรกจินี้มคีวามยากหรอืง่ายอย่างไร  
 1.2 ธุรกจินี้มจีดุเด่น และจดุดอ้ยอะไรบา้ง 
 1.3 ธุรกจินี้มปัีจจยัทีเ่ป็นโอกาส และอุปสรรคอะไรบา้ง 

1.4 มกีารสนบัสนุนจากรฐับาลหรอืไม ่อยา่งไรบา้ง 
1.5 ปัจจยัสู่ความส าเรจ็ของธุรกจิสถาบนัฝึกอบรมคอือะไรบา้ง 
 

2. ค ำถำมเก่ียวกบักำรจดัตัง้สถำบนัฝึกอบรม 
 2.1 สถาบนัฝึกอบรมมขีัน้ตอนการจดัตัง้ตามกฏหมายอย่างไร 
 2.2 การจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมต้องผ่านการรบัรองจากหน่วยงานใด หรอืมเีกณฑ์
มาตรฐานของการจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมหรอืไม่ 
 2.3 การจดัหาท าเลทีต่ ัง้ส านกังานและสถานทีฝึ่กอบรมตอ้งค านึงถงึปัจจยัใดบา้ง 
 2.4 มกีารจดัสภาพแวดลอ้ม การตกแต่งและบรรยากาศภายในสถาบนัฝึกอบรมอยา่งไร 
 2.5 มเีครื่องมอื เครื่องใช้ หรอือุปกรณ์ที่ต้องใช้ในสถาบนัฝึกอบรมอะไรบ้าง จ านวน
อยา่งละเท่าไร 
 2.6 การคดัเลอืกวทิยากรตอ้งค านึงถงึปัจจยัใดบา้ง และวทิยากรต้องผ่านการรบัรองหรอื
ควรมคีุณสมบตัอิยา่งไร 

 
3. ค ำถำมเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรสถำบนัฝึกอบรม 
 3.1 สถาบนัฝึกอบรมของท่านมหีลกัสตูรอะไรบา้ง 
 3.2 มชี่องทางในการใหบ้รกิารช่องทางใดบา้ง (Public / In-house / Online) 

3.3 แต่ละหลกัสูตรม ีCapacity เท่าไร และจ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมโดยเฉลี่ยคดิเป็น
สดัส่วนเท่าไรของ Capacity  
 3.4 มหีลกัการตัง้ราคาแต่ละหลกัสูตรอย่างไร ราคาของหลกัสูตร Public และ In-house 
มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่อยา่งไร 
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 3.5 มกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้เป็นที่รู้จ ักผ่านช่องทางใดบ้าง และการโฆษณา
ประชาสมัพนัธข์องหลกัสตูร Public และ In-house มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่อยา่งไร 
 3.6 มกีารท า Sale Promotion อยา่งไรบา้ง และ Sale Promotion ของหลกัสตูร Public 
และ In-house มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่อยา่งไร 

3.7 มกีารท า CSR หรอืไม ่อยา่งไร 
3.8 การบรหิารจดัการในสถาบนัฝึกอบรมควรมโีครงสรา้งองค์กรอย่างไร มเีจา้หน้าที่

ต าแหน่งใดบา้ง ต าแหน่งละกีค่น และขอบเขตหน้าทีข่องแต่ละต าแหน่งเป็นอยา่งไร 
3.9 การจดัอบรมในแต่ละครัง้มกีระบวนการด าเนินการอยา่งไร ตอ้งจดัเตรยีมอะไรบา้ง 

และกระบวนการด าเนินการของหลกัสตูร Public และ In-house มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่
อยา่งไร 
 3.10 มกีารก าหนดรปูแบบการใหบ้รกิาร เพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้อย่างไรบา้ง (เช่น 
การแต่งกาย การเจรจา การใหบ้รกิาร หรอืผลประโยชน์อื่น ๆ ทีต่อ้งการใหล้กูคา้ไดร้บั) 

3.11 ปัญหาหรอือุปสรรคทีม่กัพบเจอในการด าเนินการคอือะไร และมแีนวทางจดัการ
ปัญหาอย่างไร 
 
4. ค ำถำมเก่ียวกบัรำยรบั - รำยจ่ำยต่ำงๆ ของธรุกิจสถำบนัฝึกอบรม 
 4.1 มรีายรบัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากการบรกิารจดัฝึกอบรมหรอืไม่ 
 4.2 ในการจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมมคี่าใชจ้่ายอะไรบา้ง  เช่น ค่าด าเนินการจดัตัง้  ค่าเช่า
สถานที่  ค่าปรบัปรุงตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องมอืเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในส านักงาน และ
ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 
 4.3 ในการด าเนินงานสถาบนัฝึกอบรมมคี่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าจ้างวทิยากร 
เงนิเดือนพนักงาน ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแต่ละครัง้ ค่าใช้จ่ายในการท าโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์CSR และ Sale Promotion ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานอื่นๆ 
 
หมำยเหตุ – ขณะสมัภาษณ์ ผู้ศกึษาจะถามค าถามเกี่ยวกบัรายรบั - รายจ่ายต่างๆ ของธุรกจิ
สถาบนัฝึกอบรมแทรกไปกบัค าถามเกีย่วกบัการจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรม และค าถามเกี่ยวกบัการ
ด าเนินการของสถาบนัฝึกอบรม 
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ภำคผนวก ค 

ผลการค านวณมลูค่าปัจจบุนัสุทธขิองโครงการในสถานการณ์ต่างๆ 
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ตำรำงผนวกท่ี 1 ผลการค านวณมลูค่าปัจจบุนัสุทธขิองโครงการในสถานการณ์ต่างๆ 
จ ำนวน
คนต่อ
รอบ 

จ ำนวนรอบท่ีจดัอบรมต่อปีของแต่ละหลกัสูตร (รอบต่อปี) 

1 2 3 4 5 6 

1 -7,897,592.03 -7,737,010.05 -7,576,428.07 -7,415,846.09 -7,255,264.11 -7,094,682.13 

2 -7,737,010.05 -7,415,846.09 -7,094,682.13 -6,773,518.17 -6,452,354.21 -6,131,190.25 

3 -7,576,428.07 -7,094,682.13 -6,612,936.19 -6,131,190.25 -5,649,444.31 -5,167,698.37 

4 -7,415,846.09 -6,773,518.17 -6,131,190.25 -5,488,862.33 -4,846,534.41 -4,204,206.49 

5 -7,255,264.11 -6,452,354.21 -5,649,444.31 -4,846,534.41 -4,204,206.49 -3,240,714.60 

6 -7,094,682.13 -6,131,190.25 -5,167,698.37 -4,204,206.49 -3,240,714.60 -2,277,222.72 

7 -6,934,100.15 -5,810,026.29 -4,685,952.43 -3,561,878.56 -2,437,804.70 -1,313,730.84 

8 -6,773,518.17 -5,488,862.33 -4,204,206.49 -2,919,550.64 -1,634,894.80 -350,238.96 

9 -6,612,936.19 -5,167,698.37 -3,722,460.55 -2,277,222.72 -831,984.90 603,249.38 

10 -6,452,354.21 -4,846,534.41 -3,240,714.60 -1,634,894.80 -29,075.00 1,441,001.23 

11 -6,291,772.23 -4,525,370.45 -2,758,968.66 -992,566.88 753,082.31 2,259,969.32 

12 -6,131,190.25 -4,204,206.49 -2,277,222.72 -350,238.96 1,441,001.23 3,078,937.42 

13 -5,970,608.27 -3,883,042.53 -1,795,476.78 288,268.14 2,123,474.64 3,897,905.52 

14 -5,810,026.29 -3,561,878.56 -1,313,730.84 894,832.99 2,805,948.06 4,716,873.62 

15 -5,649,444.31 -3,240,714.60 -831,984.90 1,441,001.23 3,488,421.47 5,535,841.72 

16 -5,488,862.33 -2,919,550.64 -350,238.96 1,986,979.96 4,170,894.89 6,354,809.82 

17 -5,328,280.35 -2,598,386.68 130,678.41 2,532,958.69 4,853,368.31 7,173,777.92 

18 -5,167,698.37 -2,277,222.72 603,249.38 3,078,937.42 5,535,841.72 7,992,746.02 

19 -5,007,116.39 -1,956,058.76 1,031,517.18 3,624,916.16 6,218,315.14 8,810,903.17 

20 -4,846,534.41 -1,634,894.80 1,441,001.23 4,170,894.89 6,900,788.55 9,605,216.87 

21 -4,685,952.43 -1,313,730.84 1,850,485.28 4,716,873.62 7,583,261.97 10,376,010.37 

22 -4,525,370.45 -992,566.88 2,259,969.32 5,262,852.35 8,265,735.38 11,146,803.88 

23 -4,364,788.47 -671,402.92 2,669,453.37 5,808,831.09 8,946,400.43 11,917,597.38 

24 -4,204,206.49 -350,238.96 3,078,937.42 6,354,809.82 9,605,216.87 12,688,390.89 

25 -4,043,624.51 -29,075.00 3,488,421.47 6,900,788.55 10,247,544.79 13,459,184.39 

26 -3,883,042.53 288,268.14 3,897,905.52 7,446,767.29 10,889,872.71 14,229,977.90 
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ตำรำงผนวกท่ี 1 ผลการค านวณมลูค่าปัจจบุนัสุทธขิองโครงการในสถานการณ์ต่างๆ (ต่อ) 
จ ำนวน
คนต่อ
รอบ 

จ ำนวนรอบท่ีจดัอบรมต่อปีของแต่ละหลกัสูตร (รอบต่อปี) 

7 8 9 10 11 12 

1 -6,934,100.15 -6,773,518.17 -6,612,936.19 -6,452,354.21 -6,291,772.23 -6,131,190.25 
2 -5,810,026.29 -5,488,862.33 -5,167,698.37 -4,846,534.41 -4,525,370.45 -4,204,206.49 

3 -4,685,952.43 -4,204,206.49 -3,722,460.55 -3,240,714.60 -2,758,968.66 -2,277,222.72 

4 -3,561,878.56 -2,919,550.64 -2,277,222.72 -1,634,894.80 -992,566.88 -350,238.96 

5 -2,437,804.70 -1,634,894.80 -831,984.90 -29,075.00 753,082.31 1,441,001.23 

6 -1,313,730.84 -350,238.96 603,249.38 1,441,001.23 2,259,969.32 3,078,937.42 

7 -189,656.98 894,832.99 1,850,485.28 2,805,948.06 3,761,410.84 4,716,873.62 

8 894,832.99 1,986,979.96 3,078,937.42 4,170,894.89 5,262,852.35 6,354,809.82 

9 1,850,485.28 3,078,937.42 4,307,389.57 5,535,841.72 6,764,293.87 7,992,746.02 

10 2,805,948.06 4,170,894.89 5,535,841.72 6,900,788.55 8,265,735.38 9,605,216.87 

11 3,761,410.84 5,262,852.35 6,764,293.87 8,265,735.38 9,733,682.45 11,146,803.88 

12 4,716,873.62 6,354,809.82 7,992,746.02 9,605,216.87 11,146,803.88 12,688,390.89 

13 5,672,336.40 7,446,767.29 9,216,288.67 10,889,872.71 12,559,925.30 14,229,977.90 

14 6,627,799.19 8,538,724.75 10,376,010.37 12,174,528.55 13,973,046.73 15,771,564.91 

15 7,583,261.97 9,605,216.87 11,532,200.63 13,459,184.39 15,386,168.16 17,313,151.92 

16 8,538,724.75 10,632,941.54 12,688,390.89 14,743,840.24 16,799,289.58 18,854,738.93 

17 9,476,751.28 11,660,666.22 13,844,581.15 16,028,496.08 18,212,411.01 20,396,325.94 

18 10,376,010.37 12,688,390.89 15,000,771.40 17,313,151.92 19,625,532.43 21,937,912.95 

19 11,275,269.46 13,716,115.56 16,156,961.66 18,597,807.76 21,038,653.86 23,479,499.96 

20 12,174,528.55 14,743,840.24 17,313,151.92 19,882,463.60 22,451,775.29 25,021,086.97 

21 13,073,787.64 15,771,564.91 18,469,342.18 21,167,119.44 23,864,896.71 26,562,673.98 

22 13,973,046.73 16,799,289.58 19,625,532.43 22,451,775.29 25,278,018.14 28,104,260.99 

23 14,872,305.82 17,827,014.26 20,781,722.69 23,736,431.13 26,691,139.56 29,645,848.00 

24 15,771,564.91 18,854,738.93 21,937,912.95 25,021,086.97 28,104,260.99 31,187,435.01 

25 16,670,824.00 19,882,463.60 23,094,103.21 26,305,742.81 29,517,382.41 32,729,022.02 

26 17,570,083.09 20,910,188.28 24,250,293.46 27,590,398.65 30,930,503.84 34,270,609.03 
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ตำรำงผนวกท่ี 1 ผลการค านวณมลูค่าปัจจบุนัสุทธขิองโครงการในสถานการณ์ต่างๆ (ต่อ) 
จ ำนวน
คนต่อ
รอบ 

จ ำนวนรอบท่ีจดัอบรมต่อปีของแต่ละหลกัสูตร (รอบต่อปี) 

1 2 3 4 5 6 

27 -3,722,460.55 603,249.38 4,307,389.57 7,992,746.02 11,532,200.63 15,000,771.40 

28 -3,561,878.56 894,832.99 4,716,873.62 8,538,724.75 12,174,528.55 15,771,564.91 

29 -3,401,296.58 1,168,011.86 5,126,357.67 9,081,897.70 12,816,856.47 16,542,358.41 

30 -3,240,714.60 1,441,001.23 5,535,841.72 9,605,216.87 13,459,184.39 17,313,151.92 

31 -3,080,132.62 1,713,990.59 5,945,325.77 10,119,079.21 14,101,512.31 18,083,945.42 

32 -2,919,550.64 1,986,979.96 6,354,809.82 10,632,941.54 14,743,840.24 18,854,738.93 

33 -2,758,968.66 2,259,969.32 6,764,293.87 11,146,803.88 15,386,168.16 19,625,532.43 

34 -2,598,386.68 2,532,958.69 7,173,777.92 11,660,666.22 16,028,496.08 20,396,325.94 

35 -2,437,804.70 2,805,948.06 7,583,261.97 12,174,528.55 16,670,824.00 21,167,119.44 

36 -2,277,222.72 3,078,937.42 7,992,746.02 12,688,390.89 17,313,151.92 21,937,912.95 

37 -2,116,640.74 3,351,926.79 8,402,230.07 13,202,253.23 17,955,479.84 22,708,706.45 

38 -1,956,058.76 3,624,916.16 8,810,903.17 13,716,115.56 18,597,807.76 23,479,499.96 

39 -1,795,476.78 3,897,905.52 9,216,288.67 14,229,977.90 19,240,135.68 24,250,293.46 

40 -1,634,894.80 4,170,894.89 9,605,216.87 14,743,840.24 19,882,463.60 25,021,086.97 
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ตำรำงผนวกท่ี 1 ผลการค านวณมลูค่าปัจจบุนัสุทธขิองโครงการในสถานการณ์ต่างๆ (ต่อ) 
จ ำนวน
คนต่อ
รอบ 

จ ำนวนรอบท่ีจดัอบรมต่อปีของแต่ละหลกัสูตร (รอบต่อปี) 

7 8 9 10 11 12 

27 18,469,342.18 21,937,912.95 25,406,483.72 28,875,054.49 32,343,625.27 35,812,196.04 

28 19,368,601.27 22,965,637.62 26,562,673.98 30,159,710.34 33,756,746.69 37,353,783.05 

29 20,267,860.35 23,993,362.30 27,718,864.24 31,444,366.18 35,169,868.12 38,895,370.06 

30 21,167,119.44 25,021,086.97 28,875,054.49 32,729,022.02 36,582,989.54 40,436,957.07 

31 22,066,378.53 26,048,811.64 30,031,244.75 34,013,677.86 37,996,110.97 41,978,544.08 

32 22,965,637.62 27,076,536.32 31,187,435.01 35,298,333.70 39,409,232.40 43,520,131.09 

33 23,864,896.71 28,104,260.99 32,343,625.27 36,582,989.54 40,822,353.82 45,061,718.10 

34 24,764,155.80 29,131,985.66 33,499,815.52 37,867,645.39 42,235,475.25 46,603,305.11 

35 25,663,414.89 30,159,710.34 34,656,005.78 39,152,301.23 43,648,596.67 48,144,892.12 

36 26,562,673.98 31,187,435.01 35,812,196.04 40,436,957.07 45,061,718.10 49,686,479.13 

37 27,461,933.07 32,215,159.68 36,968,386.30 41,721,612.91 46,474,839.52 51,228,066.14 

38 28,361,192.16 33,242,884.36 38,124,576.55 43,006,268.75 47,887,960.95 52,769,653.15 

39 29,260,451.25 34,270,609.03 39,280,766.81 44,290,924.59 49,301,082.38 54,311,240.16 

40 30,159,710.34 35,298,333.70 40,436,957.07 45,575,580.44 50,714,203.80 55,852,827.17 
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ประวติักำรศึกษำ และกำรท ำงำน 
 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุคนธา  บุญมัน่ 
วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิ วนัที ่9 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2530 
สถานทีเ่กดิ จงัหวดัจนัทบุร ี
ประวตักิารศกึษา นิเทศศาสตรบณัฑติ (วาทวทิยา) 
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  


