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THE BEST PRACTICE

บริษัท โฟกัสฮิวแมนนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

Franchise
หลักสูตร 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง



ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์

5.38  น.



รางวัลคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ 2018



ประวัติความเป็นมาของกิจการ

• สถาบัน 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง จัดตั้งขึ้นในปี 
1997 นําหลักสูตรเข้ามาจากประเทศไต้หวัน โดย 
ดร.จิตรา พีชะพัฒน์ นายกสมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ(ประเทศไทย) มีสํานักงาน
ใหญ่อยู่ที่ไต้หวัน และมีเครือข่ายประเทศสมาชิก
ทั่วโลก กว่า 30 ประเทศ อาทิเช่น จีน ไต้หวัน 
ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินเดีย จีน กัมพูชา เป็นต้น 



• วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้

มีความรู้และปัญญาที่แทจ้ริง

• พันธกิจ มุ่งสร้างอจัฉริยะทางคณติศาสตร์ด้วย

จินตคณิตและโจทย์คณติศาสตร์ สร้างปัญญา

ให้แก่เด็กด้วยสมาธิ และสร้างโอกาสใหก้ับผู้

ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 

• ค่านิยม สร้างความสําเร็จด้วยความ

ขยันหมั่นเพียร และคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ

(สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ)

ดร.จิตรา  พีชะพัฒน์

3.28  น.



การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติ 2018

7.04  น.



ความรับผิดชอบต่อสังคม



Market Analysis

• มูลค่าการตลาด กว่า 8,189 ล้านบาท 

• คู่แข่งมากกว่า 10 สถาบัน จํานวนกว่า 600 สาขา จํานวนนักเรียน กว่า 50,000 คน 

• ส่วนครองตลาด ประมาณร้อยละ 7 

• ลูกค้าเป้าหมายหลัก คือผู้ปกครองที่มีลูกหลาน อายุ 3.6 ปี ถึง 14 ปี ที่เรียนโรงเรียนเอกชน ผู้สนใจ

เปิดเฟรนไชส์ทางการศึกษา สถานศึกษาเอกชน และมีลูกค้า

• เป้าหมายรอง ผู้ปกครองที่สนใจเรียนเพื่อพัฒนาลูกด้วยตนเอง



50 สาขา

จากจุดเริ่มต้นที่คิดจะพัฒนาเด็ก เพียงกลุ่มหนึ่ง สอนจนมีประสบการณ์และพัฒนา

หลักสูตรและระบบให้เหมาะสมกับบริบทไทย ยาวนาน 10 ปี จึงขยายสู่การเปิด

สาขาที่ 2, 3, 4, จนถึงปัจจุบัน มีสาขา 50 สาขา ทั้งประเภทสถานศึกษานอก

ระบบ และนําเข้าสอนในโรงเรียนในระบบ  รวมทั้งขยายสู่ประเทศกัมพูชา



เป้าหมาย 

• ระยะเวลา 1 ปี     พัฒนาทุกสาขาปัจจุบันให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

• ระยะเวลา 3-5 ปี    ยกระดับสาขาให้เป็นตัวแทนหลัก ดูแลสาขาใหม่ในพื้นที่   

•                          อย่างน้อย 1 แฟรนไชส์ : 2 สาขา

• ระยะเวลา 5 ปี      ขยายสาขาอย่างมีคุณภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย

•                         จํานวน 100 สาขา



What is our service and why?

ตราสินค้า 

• ภาพจําลองสมอง สองซีก ซีกขวา ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ คือ

หลอดไฟสว่าง 

• ซีกซ้ายตัวเลขสัญลักษณ์การคิดวิเคราะห์ รอยยิ้มคือ ความสุขที่มาเรียน 

• สีฟ้า สีแห่งปัญญา ความสงบ ความศรัทธา ความมีระเบียบทางความคิด 

• สีส้ม  คือสีแห่งพลัง ความกระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา ความ

สนุกสนาน ความรอบรู้ ความมั่นใจ 



ด้านผลลัพธ์ 

• นักเรียนรุ่นแรก ได้ประสบความสําเร็จเป็นแพทย์ วิศวกร นักบิน นักธุรกิจ และอีกหลากหลายอาชีพ

ตามความตั้งใจได้ไม่ต่ํากว่า 500 คน จุนจุน นาททีี ่

10.35



หลักสูตร

1.หลักสูตร นักเรียนวัย 3.6 ปีถึง 14 ปีมีทั้งสิ้น 4 ระดับ คือ 

• พื้นฐานลูกคิด ระบบ 10 เม็ด และ 4:1
• จินตคณิต ขั้นต้น 
• จินตคณิต ขั้นกลาง
• จินตคณิต ขั้นสูง

2. จินตคณิตสําหรับครู

3.หลักสูตร สําหรับ Franchise

4.จินตคณิตสําหรับผู้ปกครอง หรือ ผู้สูงอายุ





Why we need to teach our curriculum

1.พัฒนาสมองให้เด็กอายุ ตั้งแต่ 3  ขวบครึ่ง ขึ้นไป

2.พัฒนาสมาธิ

3.พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

4.เสริมสร้างความจํา

5.พัฒนาคุณธรรม สร้างนิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้

6.เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว



การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

การศึกษานอกระบบ ที่มูลค่าการตลาด กว่า 8,189 ล้านบาท (ที่มา:ศูนย์วิจัย ธ.กสิกรไทย มีนาคม 2558 )

สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ 

  1.ประเภทกวดวิชาเพื่อสอบเพิ่มเกรด หรือสอบเข้า 

  2.ประเภทเสริมอาชีพ เช่นสอนทําผม ทําอาหาร สถาบันภาษา 

  3.ประเภท นันทนาการ เช่น ดินปั้น ดนตรี กีฬา การแสดง 

  4.ประเภทพัฒนาศักยภาพพิเศษ เฉพาะทาง เช่น จินตคณิต, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ, Robot, 

Leaddership



การวิเคราะห์การแข่งขัน (Five Force Model)

• การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ขนาด

ตลาดจากสถิติจํานวนนักเรียนวัย

กลุ่มเป้าหมาย ที่มีจํานวนทั้งสิ้น  

7,831,799 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อ  

จํานวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เรียน

โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลและ

ประถมศึกษารวมทั้งสิ้น (ปี2559) 

1,697,849 คน คิดเป็นร้อยละ 21.79 

กระจายในทุกพื้นที่ในประเทศ ซึ่งยังมี

โอกาสที่จะเข้าถึงอีกมากมาย และเป็น

ธุรกิจที่ไม่มีวันตาย ตราบใดที่ยังมีเด็กเกิด

ใหม่ทุกป ี

(ที่มา:http://www.mis.moe.go.th/images/10112017/270%20aw%20e-Book%20new.pdf)



บุคลากรหาได้ไมย่าก เพราะไม่ได้เป็นวิชาชีพชั้นสูง  



จุดแข็ง
1.หลักสูตรที่มาจากต้นตํารับคือประเทศจีนไต้หวัน

2.มีเครือข่ายสมาชิกทั่วโลกสามารถสร้างจุดขายคือมาเรียนแล้วมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันต่างประเทศ    

3.หลักสูตรมีลูกคิดระบบ 10 เม็ดรับนักเรียนได้ตั้งแต่อนุบาล1 จนถึงระดับAdvance ที่หลักสูตรอื่นไม่ได้สอนเช่น บวกลบเลขติด

ลบ คูณหารจุดทศนิยม และถอดรากที่2 ทําให้รองรับตลาดได้กว้างกว่า

4.ผู้บริหารคือเจ้าของเฟรนไชส์ ดร.จิตรา พีชะพัฒน์ เป็นนายกสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ(ประเทศไทย) เป็นผู้อบรม

ครูทุกคนด้วยตนเอง ติดตามควบคุมมาตรฐานการสอนอย่างใกล้ชิด และจบปริญญาเอกด้านบริหารการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

5.มีการกระตุ้นผู้เรียนให้ฝึกฝนสม่ําเสมอด้วยการแข่งขันภายในและต่างประเทศ และการสอบวัดระดับมาตรฐานผู้เรียนปีละ 2ครั้ง



5.มีการกระตุ้นผู้เรียนให้ฝึกฝนสม่ําเสมอด้วยการแข่งขันภายในและต่างประเทศ และการสอบวัดระดับมาตรฐานผู้เรียนปีละ 2ครั้ง

6.อัตราค่าเรียนไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นๆ 

7.ทีมงานสาขาส่วนใหญ่ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจและสอนด้วยตัวเองให้ความร่วมมือดีทุกกิจกรรม

8.ด้านราคาเฟรนไชส์ ไม่สูง ตัดสินใจลงทุนง่าย และมีความยืดหยุ่นช่วยเหลือสาขาให้ได้โอกาสความสําเร็จ

9.ได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนทั้งรายการทีวีและข่าวช่องต่างๆ เช่น workpoint ทีมข่าว สื่อมวลชนช่องต่างๆ 

10.เปิดมานานแล้ว20ปี มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จเป็นแพทย์ วิศวะ และหลากหลายอาชีพมากมาย



โอกาส
1.โรงเรียนเอกชนในระบบแข่งขันกันมากขึ้นส่งผลใหส้นใจหลักสูตรที่จะนําไปพัฒนาผู้เรียนที่

แปลกแตกต่างและจินตคณิตเป็นหลักสูตรที่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน

2.ปัจจัยการเมืองการปกครอง การจัดการศึกษาไทยยังไมไ่ด้มาตรฐานเดียวกันส่งผลให ้พ่อแม่

ยังใหค้วามสําคัญกับการพาลูกไปเรียนพิเศษที่ต่างๆ



กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Promotion Strategy)



การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media 

(Public Relation and Advertising Strategy)



กลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media 

(Public Relation and Advertising Strategy)



กลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media 

(Public Relation and Advertising Strategy)



การใช้สื่อประชาสัมพันธ์



ลูกค้า3



ระบบ Web base application



ระบบ E-Wallet



Operation Manual





บุคลากรของสํานักงานใหญ่

Managing 
director

Admin. Marketing&PR
Academic&

Training
Accounting & 
Finance & HR.

IT&Media 
support

Franchise 
Operation

Franchise 
relations



แผนปฏิบัติงานประจําปี



คุณสมบัติผู้บริหารสาขาและเกณฑ์การคัดเลือกแฟรนไชส์ซี

1. วุฒิปริญญาตรี

2. มีใจรักการศึกษาและการบริการ

3. มีเงินทุนขั้นต่ํา 

4. มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม และมีที่จอดรถที่สะดวกสําหรับ

ลูกค้า และปลอดภัย

5. มีความสามารถในการบริหารธุรกิจ



ตัวอย่างห้องเรียน

พื้นที่อย่างน้อย 100 ตารางเมตร



การจัดห้องเรียน

ครู 1 คน ต่อ เด็ก 6-8 คน



การจัดห้องเรียน



พื้นที่รับรองผู้ปกครอง



กราฟแสดงจํานวนรายได้รวมเดือนส.ค.ปี 2560 – ส.ค. 2561
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กราฟแสดงจํานวนสาขา ปี 2557-2561
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การกําหนดอัตราค่าเรียนและค่าอุปกรณ์

รายการ ประเภทเดก็เล็ก ประเภทเดก็โต

ค่าแรกเข้า 500 500
ค่าเรียน 4,500-5,500* 4,500-5,500*

ค่าลูกคดิพร้อมซอง 400 150
ค่าแบบฝึกหัด 2 เล่ม 340 340

ค่ากระเป๋าผ้า ฟรี ฟรี

รวม 5,740‐6,740 5,490‐6,490

*ผูป้ระกอบการสามารถกาํหนดค่าเรียนให้เหมาะสมได้ตามช่วงที่กาํหนด

เดก็เลก็ เรียนกล ุ่มเลก็ 1-3 คน 15 คร ัง้ คร ัง้ละ 1 ชัว่โมง

เดก็โต เรียนกล ุ่มละไม่เกิน 6 คน 12 คร ัง้ คร ัง้ละ 1.30 ชัว่โมง

ค่าแรกเข้าจะได้สิทธิสอบวดัระดบั 10 ระดบั และได้โล ่เม ื่อจบเกรดสงูสดุ

มีสิทธิสอบแข่งขนัท ัง้ภายในและคดัเล ือกระดบันานาชาติ



รายจ่าย

- ค่าตอนแทนครู  part time  8,800  บาท
- ค่าสถานที่ 10,000 บาท
- ค่าลิขสิทธิ์รายเดือน 3,000  บาท
- ค่าแฟรนไชส์  (เงนิลงทุน) 3,500  บาท
- เงนิลงทุนสถานที่ 3,500  บาท

รวม 28,800 บาท

รายรับขั้นตํา่  20 คน x 1,500 บาท 30,000 บาท

ประมาณการรายรับ รายจ่ายขั้นต่ําต่อเดือน



ผู้สอน 1 คน, นักเรียนรอบละ 8 คน, เฉลี่ยคนละ 1,500 บาท/เดือน

• วนัธรรมดา

สอน 4 วนั x วนัละ 2 รอบ  x รอบละ 8 คน =  64 คน
• วนัเสาร์-อาทิตย์
สอน 2 วนั x วนัละ 4 รอบ x รอบละ 8 คน = 64 คน

มผีู้เรียนรวม = 128 คน                  

• รายได้ 128 คน x 1,500 บาท/เดือน = 192,000 บาท/เดือน

• หมายเหตุ : รายได้ข้างต้น ยงัไม่รวมรายได้ที่ได้จากส่วนลด 20% 
• จากราคาสื่อการสอน

รายได้ของแฟรนไชส์



เงื่อนไขสัญญา

1. ค่าสัญญา 5 ปี 200,000 บาท

2. ค่าลิขสิทธิ์รายเดือนและค่าที่ปรึกษาการตลาด ร้อยละ 15 % ของรายรับค่าธรรมเนียม 

(ไม่รวมค่าขายแบบฝึกหัดและอปุกรณ์) ขั้นต่ํา 3,000 บาท ต่อเดือน 

3. เงินประกัน การผิดนัดชําระค่าลิขสิทธิ์ 10,000 บาท คืนเมื่อเลิกสัญญาโดยไมผ่ิดสัญญา 

4. ค่าต่อสัญญาเมื่อครบกําหนด 5 ปี ชําระอีก 100,000 บาท ต่อสัญญาอีก 5 ปี เมื่อครบ

การต่อสัญญารอบที่ 2 (10 ปี)  หลังจากนี้จะต่อสัญญาทุก 5 ปี ชําระปีละ 10,000

บาท  (หรือตามอัตราใหมต่ามสภาวะทางเศรษฐกิจ)

5. ตํารา และอุปกรณ์ สาขาสามารถขายใหลู้กค้าในราคาที่ได้กําไร ร้อยละ 20



สิทธิในพื้นที่

เขตกรุงเทพฯ หรือเมืองเศรษฐกิจ

ได้สิทธิพื้นที่รัศมี 7 กิโลเมตร

เขตพื้นที่ต่างจังหวัด ได้สิทธิ 1 อําเภอ 

1 สาขา



รายการและสิทธิพิเศษที่แฟรนไชส์จะได้รับ

1. อบรมครู 4 คน รวม 44 คอร์ส มูลค่า  220,000 บาท

2. ลูกคิดครู 2 ระบบ  มูลค่า  6,000 บาท

3. แผ่นพับ 500 แผ่น ใบปลิว 2,000 ใบ เสื้อผู้บริหาร มูลค่า  6,000 บาท

4. ชุดอุปกรณ์สําหรับอบรมครู 44 ชุด มูลค่า  17,000   บาท

5. แผนการสอน เฉลยแบบฝึกหัด คู่มือต่างๆ มูลค่า  5,000 บาท

6. การเข้าใช้งานระบบ web base application มูลค่า  50,000 บาท

7. การใช้ระบบบัตร E-wallet  (บัตรนักเรียน) มูลค่า  30,000 บาท

8. การเข้าเป็นสมาคมสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์ มูลค่า  1,500 บาท

9. สิทธิเรียนฟรีลูกผู้บริหารสาขา มูลค่า  50,000 บาท/คน

รวมมูลค่า  385,500 บาท



 ส่วนลด 10% กรณีชําระค่าสัญญา งวดเดียว ครบในวันทําสัญญา

 ยกเว้นค่าลิขสิทธิ์รายเดือน 6 เดือน 18,000 บาท

 ฟรีค่าแรกเข้านักเรียน 30 คน  มูลค่า  15,000 บาท

 ผ่อนชําระ 0% เป็นระยะเวลา 3 เดือน ชําระวันทําสัญญา

Promotion



Logo

Add Your Company SloganThank you


