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การจัดทําแผนธรุกจิในภาวะเศรษฐกจิขาลง  
(Business Plan in Economic Downturn Situation ) 

 

วทิยากร: อาจารยม์งคล ตนัตสิขุมุาล 
(MBA, B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce) 

วทิยากรผูเ้ชี\ยวชาญดา้นการฝึกอบรมธุรกจิ และการพัฒนาตนเอง ผูม้ปีระสบการณม์ากกวา่ 20 ปี 
ไดร้บัรางวลันักพดูดเีดน่สโมสรฝึกพดู, เป็นอาจารยส์อนคอมพวิเตอร,์ เจา้ของเว็บไซต ์และ Webmaster 

เป็นวทิยากรสํานักงานพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, สถาบนัเพิ\มผลผลติแหง่ชาต,ิ ฯลฯกรรมการบรหิารสมาคมสง่เสรมิ
บรกิารสขุภาพเชยีงใหม,่ อนุกรรมการหอการคา้จังหวดัเชยีงใหม ่

 

17-18 ธนัวาคม 2561 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

**สถานที\จัดอบรมอาจเปลี\ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
ความสําเร็จในการประกอบธรุกจิเริ\มตน้ตั fงแต่การวางแผน แผนธรุกจิที\ดจีงึเป็นสว่นสําคัญที\จะชีfนําธรุกจิใหอ้ยูร่อดและ
รุ่งเรอืง เนื\องจากผูบ้รหิารจะสามารถเห็นแนวทางที\ธรุกจิจะดําเนนิไป มเีป้าหมายลว่งหนา้ รูว้า่จะทําอะไรตอ่ไป แต่
ทว่าการจัดทําแผนธรุกจิที\มปีระสทิธภิาพ และไดผ้ลจรงิในทางปฏบิตั ิ ยังมผีูท้ี\สามารถทําไดจ้รงิไม่มากนักโดยเฉพาะ
ผูป้ระกอบธรุกจิ SMEมหีลายรายไมเ่คยจัดทําแผนธรุกจิ มหีลายรายจัดทําแตใ่ชจ้รงิในทางปฏบิตัไิมไ่ดผ้ล โดยเฉพาะ
อย่างยิ\งในสภาวะเศรษฐกจิขาลงซึ\งการวางแผนอย่างรอบคอบเป็นสว่นสําคัญที\สดุที\จะทําใหธ้รุกจิอยู่รอดได ้
 
หลักสตูรนีfจะสอนใหผู้บ้รหิาร หรอื เจา้ของธรุกจิ รูจั้กการจัดทําแผนธรุกจิที\ด ี แนะนําจากประสบการณต์รงของผูท้ี\อยู่
ในภาคธรุกจิซึ\งมปีระสบการณ์ในการจัดทําแผนธรุกจิ อกีทั fงเป็นผูบ้รหิารองคก์รธรุกจิเอกชน เพื\อใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถที\จะเรยีนรูแ้ละนําไปใชไ้ดจ้รงิในทางปฏบิตั ิ
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื\อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม เรยีนรูถ้งึหลกัการจัดทําแผนธรุกจิที\ด ี
2. เพื\อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดล้งมอืจัดทําแผนธรุกจิของตนเอง 

 
หวัขอ้การอบรม 

1. ความหมาย ความสาํคญั และขั fนตอน ของการทําแผนธรุกจิ 
2. การสํารวจสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ และ การวเิคราะห ์SWOT 

S = Strength, W = Weakness, O= Opportunity, T=Threat 
3. การกําหนดวสิยัทศัน ์(Vision), ภารกจิ (Mission), วัตถุประสงค ์(Objective)  
4. 5 Force Model  
5. วงจรชวีติของผลติภณัฑ/์บรกิาร (Product/Service Life Cycle) และกลยุทธธ์รุกจิที\เหมาะสมสําหรับแต่

ละชว่งของวงจรชวีติ 
6. STP Marketing (Segmentation, Targeting, Positioning) 
7. การวางตําแหน่งของสนิคา้/บรกิารในใจผูบ้รโิภค 
8. แผนการตลาด 4 P’s และ 7 P’s 

(Product, Price, Place, Promotion) 
(Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical appearance) 

9. การสรา้ง Brand  
10. การเลอืกทําเล หรอืที\ตั fงในการประกอบธรุกจิ 
11. การโฆษณาประชาสมัพันธธ์รุกจิ 
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12. แผนการเงนิ (Financial plan) 
1) ประมาณการเงนิลงทนุ 
2) ประมาณการงบกําไรขาดทนุ 
3) ประมาณการงบดลุ 
4) ประมาณการงบกระแสเงนิสด 
5) NPV (Net Present Value) 
6) IRR (Internal Rate of Return) 
7) Break-even Point (จุดคุม้ทนุ) 
8) Payback Period (ระยะเวลาคนืทนุ) 

13. คําถามและคําตอบ (เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้สมัมนาไดส้อบถามคําถามทกุเรื\องที\อยากรู)้ 
 

ใบประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 17-18 ธนัวาคม 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 7,900.00 553.00 273.00 8,180.00 8,453.00 
สมาชกิ HIPO 7,700.00 539.00 231.00 8,008.00 8,239.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 2 ธนัวาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 7,700.00 539.00 231.00 8,008.00 8,239.00 
สมาชกิ HIPO 7,400.00 518.00 222.00 7,696.00 7,918.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีf 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที\ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที\ 014-2-63503-8 

          ชื\อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที\ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื\อบรษัิทของทา่น และชื\อหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สั\งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั 
3.  หัก ณ ที\จ่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที\ 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที\ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, การเจรจาตอ่รองใหไ้ดผ้ลอยา่งสรา้งสรรค,์ กลยุทธแ์ละเทคนคิการเจรจา, การสื\อสารในระหวา่งการ
เจรจาตอ่รองอยา่งไดผ้ล, การสรา้งสมัพันธภาพที\ดกีบัคูเ่จรจา 


