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หลักสูตรการออกแบบธุรกิจแบบมือโปร   

“Professional Business Design” 
 

 

เป้าหมายโครงการ 
 หลักสูตรน้ีเหมาะสําหรับผู้ประกอบการ ท่ีต้องการสร้างธุรกิจต้นแบบ หรือต้องการพัฒนาต่อยอด

ธุรกิจท่ีมีอยู่เดิม ให้มีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานมากข้ึน  หลักสูตรน้ีจึงสร้างข้ึนเพ่ือช่วยทําให้ท่านเข้าใจแนวคิด 

และหลักการสําคัญในการออกแบบธุรกิจต้นแบบตามท่ีต้องการได้อย่างถูกต้อง  โดยเร่ิมจากความเข้าใจใน

หลักการ และเรียบเรียงองค์ประกอบต่างๆ อย่างมีรูปแบบและเป็นระบบ จะทําให้สามารถออกแบบธุรกิจได้

อย่างยั่งยืนในระยะยาว  หลักสูตรเน้นให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ ด้านหลักการและแนวคิด เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจท่ีถูกต้อง โดยมีทฤษฎี และตัวอย่างประกอบการอบรม ให้เกิดความเข้าใจย่ิงข้ึน 

 

 

 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม  

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด และหลักการสําคัญในการออกแบบธุรกิจได้อย่างถูกต้อง  

2. เพ่ือให้ทราบถึงโครงสร้าง องค์ประกอบและกระบวนการทํางาน เพ่ือวางแนวทางการสร้างธุรกิจ
ต้นแบบ และออกแบบร้านต้นแบบอย่างเป็นระบบ   

3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจงานบริหารจัดการธุรกิจและบริหารจัดการสินค้าหรือบริการสําหรับร้าน
ต้นแบบ  

4. เพ่ือให้สามารถพัฒนาและสร้างแนวทางการทําตลาดสําหรับธุรกิจ  

5. เพ่ือช่วยเสริมสร้างกระบวนการจัดการธุรกิจหรือร้านค้าและการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ  

6. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาความรู้และต่อยอดความรู้ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ระบบการทํางานมากท่ีสุด  
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หลักสูตรน้ีเหมาะสําหรับ 
 เจ้าของธุรกิจทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก หรือค้าส่ง ธุรกิจเคร่ืองด่ืม ธุรกิจการศึกษา และ

ธุรกิจการบริการ หรือผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจขององค์กร ผู้เข้าร่วมควรมีความรู้พ้ืนฐานด้านการทํา

ธุรกิจและพอจะมีประสบการณ์ด้านการทําธุรกิจมาบ้างแล้ว และต้องการท่ีจะพัฒนาธุรกิจของตนเอง 

เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ท่ีเปิดรับทุกมุมมองด้านการพัฒนาธุรกิจ และต้องเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร 

โดยมีเวลาชั่วโมงรวมไม่ต่ํากว่า 80% ของระยะเวลาหลักสูตรทั้งหมด จึงจะถือว่าผ่านการอบรมหลักสูตร

อย่างเป็นทางการ 

 เน้ือหาวิชาและกิจกรรมของหลักสูตร เทียบได้กับหลักสูตรการบริหารธุรกิจขั้นสูง โดยได้ 

แบ่งลักษณะการดําเนินการอบรมสัมมนาออกเป็น 2 ส่วนควบคู่กัน โดยวางหลักสูตรให้สอดคล้องทัง้ 2 ส่วน 

ดังน้ี  

 

1. ส่วนของแนวคิด 

 เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์ ซ่ึงแนวคิดของแต่ละท่าน ได้มา

จากความรู้และประสบการณ์ท่ีต่างกัน จากความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน กิจกรรมในส่วนแนวคิดจะสร้าง

ความสัมพันธ์ในกลุ่มให้เกิดความเข้าใจ กําลังใจในการผลักดันความคิดทางธุรกิจให้เกิดข้ึนจริง ดังนัน้ ใน

การแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดน้ีจึงเป็นการสร้างความรู้ใหม่ ซ่ึงเกิดจากการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน 

ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วยเน้ือหาท่ีเกิดจากการเรียนในห้องเรียน 

ผ่านการฝึกสอน โดยผู้ชํานาญการ ในแต่ละด้าน 

 

2. ส่วนวิชาการ  

 เป็นความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการ และการเรียนในห้องเรียน ประกอบด้วยการอบรมทัง้หมด    

8 หัวข้อ ดังน้ี 

1. Business Design Concept : Relationship Marketing  

2. Business Design : Main Component of Business   

3. Prototype Setup and Business Design 

4. Business Setup : Law and Regulation  

5. Business Financial Model 

6. Operation System Design 

7. Marketing : New Business Launching 

8. Business Design Conclusion 
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รายละเอียด หลักสูตรการออกแบบธุรกิจแบบมือโปร   

Professional Business Design (PBD) 
 

 

 

o แนวคิดการออกแบบธุรกิจ “การตลาดเชิงสัมพันธ์” 

 (Relationship Marketing Concept Model) 

 

 

 

o หลักการสําคัญในการออกแบบธุรกิจ (Principle of Business Design) 

o การสร้างธุรกิจสู่ระบบมาตรฐาน (Create Business Model)  

o การกําหนดแนวทางธุรกิจ (Business Concept & Direction) 

o การสร้างแบรนด์และการส่ือสารคุณค่าธุรกิจ (Brand Concept) 

o การวางแนวคิดร้าน (Store Concept)  

- การออกแบบระบบการจัดการร้านเบ้ืองต้น (Process Design) 

- องค์ประกอบการวางแนวคิดร้านค้า (Retail Prism) 

o ส่วนผสมทางการตลาดธุรกิจค้าปลีก (Retail Marketing Mix) 

o Workshop : การออกแบบแนวคิดแบรนด์ (Brand Concept Design)  

 

 

 

o การสร้างร้านต้นแบบและการออกแบบธุรกิจ (Prototype Setup & Business Design)  
o การกําหนดข้อสรุปร้านต้นแบบ (Design Direction)  
o การออกแบบแนวคิดร้าน และเช่ือมโยงการออกแบบร้านต้นแบบ  

(Store Design Concept) 
o การจัดร้าน (Visual Merchandise) 
o การบริหารจัดการสินค้า (Product Category Management) 

- การวางกลุ่มสินค้า  
- การกําหนดสินค้าและประเภทธุรกิจ 

  

1. Business Design Concept : Relationship Marketing 

2. Business Design : Main Component of Business 

3. Prototype Setup and Business Design 
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o รูปแบบการจัดตัง้ธุรกิจ    
o ข้อกําหนดการออกแบบเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ 
o ข้อกําหนดการออกแบบร้านค้า  
o ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ 

  

 

 

o การวางแผนรายได้และการบริหารต้นทุน (Sale Forecast and Profit Control)  

o การวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจ (Performance Design) 

o Workshop : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility) 

 

 

 

o กระบวนการจัดการร้านค้าเบ้ืองต้น (Basic Operation) 
o การกําหนดขัน้ตอนการปฏิบัติงานในร้านค้า (Store Operation Process) 
o การบริหารทีมงานร้านค้า (Team Management in Retail Store)  

 

 

 

o การตลาดร้านค้า (Local Store Marketing)  
o เคร่ืองมือการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ (Digital Marketing Tools) 
o การกําหนดทําเลร้านค้า (Location Pattern) 

 

 

 

o บทสรุปการออกแบบธุรกิจ (Business Design Conclusion) 
 

 

 

เม่ือเรียนจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ Professional Business Design Certificate 

  

4. Business Setup : Law and Regulation 

5. Business Financial Model  

6. Operation System Design 

7. Marketing : New Business Launching 

8. Business Design Conclusion 
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วิทยากรหลักภายในหลักสูตร  

 
• ดร.พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์ 

ผู้เช่ียวชาญการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก 

• ผศ.ดร.สมชาย  รัตนช่ือสกุล 
ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายธุรกิจการออกแบบสัญญาแฟรนไชส์ 

• อ.พงศ์พันธ์  วีรพันธ์ุ  
ผู้เช่ียวชาญด้านระบบปฏิบัติการและการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการธุรกิจแฟรนไชส์ 

• อ.พัฒนพล  บรรทัดจันทร์  
ผู้เช่ียวชาญกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์และการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ 

• อ.เปรมพงศ์  สืบสันติสกุล 
ท่ีปรึกษาฝ่ายพัฒนาสร้างร้านต้นแบบและการตลาด 

 


