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แผนธุรกิจสนามแบตมินตันให้ เช่ า BB คอร์ ด
อิณทรัฐ สมบูรณ์พลู ผล1
---------------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หาร
สภาพสั ง คมแวดล้ อ มในปั จ จุ บ ัน ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน สู ง ท าให้ เ กิ ด
ความเครี ยดจากการเรี ยนและการทางานหนัก ทาให้เกิ ดการแข่งขันในทุก
ด้าน ทาให้เกิ ดปั ญหาสังคมในหลาย ๆ ด้าน เพื่อลดความกดดันจากสังคม
และสิ่ งแวดล้อม ทาให้ผบู ้ ริ โภคสรรหาวิธีการที่จะคลายความเครี ยด เหล่านี้
และหนึ่ งในการคลายความเครี ยดคือการเล่นกี ฬา และกี ฬานี้ เอง ที่เป็ นอี ก
หนึ่ งช่องทางเลือกที่ ปั จจุบนั ได้รับความนิ ยม ได้รับการให้เกียรติจากสังคม
อีกทั้งยังสามารถสร้ างมูลค่า ทั้งทาง ชื่ อเสี ยง และเม็ดเงิ นได้อย่างจานวน
มหาศาล และอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุ นจากทั้งภาครั ฐบาลและ เอกชน
อย่างต่อเนื่ อง ก่อให้เกิ ดการสนับสนุ นเยาวชนให้มีความสนใจในด้านกี ฬา
มากขึ้น เพื่อพัฒนา ทักษะ การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ห่ างไกลจากยา
เสพติด เปิ ดโอกาสให้เยาชนได้แสดงความสามารถ โดยมีสถานที่ให้เยาวชน
ได้แสดงความสามารถ มีการกล้าแสดงออกได้อย่างถูกที่ถูกทาง
จากการที่ ก ระแสการเล่ นกี ฬ าแพร่ หลาย ก่ อ ให้เกิ ดธุ รกิ จสนาม
แบดมินตันให้เช่า ซึ่ งได้รับ ความนิ ยมในหมู่วยั รุ่ นมาจากอดีตเป็ นเวลานาน
แต่ธุรกิจสนามแบดมินตันให้เช่านั้น หากทางผูป้ ระกอบการ ไม่มีใจรัก และ
ความรู้ในเรื่ องอุปกรณ์สนามละเครื่ องมืออย่างมืออาชีพแล้ว จะทาให้การทา
ธุ รกิจสนามแบดมินตันให้เช่านั้นเกิดปั ญหาตามมา เช่น เรื่ องค่าซ่ อมบารุ ง
สนาม และความไม่เข้าใจในความต้องการของผูบ้ ริ โภค แต่ตอ้ งการในการ
ใช้บริ การของสนามแบดมินตันยังมีแนวโน้มความต้องการที่สูงขึ้น
__________________________________________
1
นัก ศึก ษาปริ ญญาโทหลัก สู ตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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จึงทาให้เกิดสนามแบดมินตันให้เช่า BB คอร์ ดขึ้นมา ด้วยความรัก
ใน กี ฬาแบดมินตันของผูป้ ระกอบการ ส่ งผลทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ เรื่ องกี ฬา
แบดมินตันมาแต่เด็ก จึงทาให้มีความรู้ในด้านการเล่นกี ฬาแบดมินตันเป็ น
อย่างดี ตลาดจนสามารถดูแลรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ให้มีความสมบู รณ์
อยู่ เ สมอ และจากประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการไปใช้ บ ริ การสนาม
แบดมินตันให้เช่ ารายอื่น ซึ่ งได้รับการบริ การที่ไม่ประทับใจนัก และสภาพ
สนามขาดการบารุ งดูแลรักษาที่ดี ผูป้ ระกอบการเองจึงอยากที่จะทาสนาม
แบดมินตันให้เช่ าที่สามารถสร้ างความประทับใจในการมาใช้บริ การ ด้วย
การให้ บ ริ ก ารด้ว ยความเต็ ม ใจและเป็ นกันเองสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคด้วยสภาพสนามที่มีความใหม่มีคุณภาพ และยังมีการ
ดูแลรักษา อย่างถูกวิธี อีกทั้งทาเลที่ต้ งั ของสนามแบดมินตัน BB คอร์ ดนั้น
ยัง เป็ นท าเลที่ ดี มี ที่ จอดรถได้เ ป็ นจ านวนมาก และมี ความปลอดภัย ใน
บริ เวณใกล้เคี ยงมี โรงเรี ยน และ ใกล้แหล่ งธุ รกิ จกลางเมื อง ทาให้ผูม้ าใช้
บริ การ มีความสะดวกในเรื่ องของการเดินทางเพราะมีท้ งั รถไฟฟ้ า BTS และ
รถเมล์ BRT คอยให้บริ การ
ด้วยปั จจัย เหล่ า นี้ ท าให้ส นามแบดมิ นตัน BBคอร์ ดซึ่ งเป็ นสนาม
แบดมินตันที่มี เอกลักษณ์ในเรื่ องของการให้บริ การด้วยใจ และบุคลากรที่มี
ความสามารถ ท าให้ ส ามารถให้ ค าแนะน าหรื อแสดงความคิ ด เห็ น
แลกเปลี่ยนทัศนคติกบั ทางลูกค้าหรื อผูม้ าใช้บริ การได้อย่าง สนุ กสนานและ
เป็ นกันเอง จึ งมี ความมัน่ ใจที่ จะสามารถดาเนิ นการและสามารถประสบ
ความสาเร็ จในการ ประกอบธุ รกิ จสนามแบดมินตันให้เช่ าได้โดยสามารถ
สร้ า งผลตอบแทนจากการลงทุ น ภายใน 1ปี มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ เท่ า กับ
18,138,223 บาท
คาสาคัญ
แผนธุ รกิจ, สนามแบดมินตันให้เช่า
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1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เดิ มกี ฬา หมายถึ ง การเล่ นเพื่อความแข็งแรงของร่ างกายหรื อเพื่อ
ความสนุ กสนาน เพลิ ดเพลิน แต่ ในปั จจุบนั เราเล่นกี ฬาหรื อออกกาลังกาย
เพราะเห็นความสาคัญของการออกกาลังกายอย่างแท้จริ ง เช่น ผูท้ ี่มีสุขภาพ
ไม่ดี แพทย์มกั แนะนาให้ออกกาลังกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาที หรื อผูท้ ี่
เป็ นโรคภูมิแพ้แพทย์ก็แนะนาให้ออกกาลังกาย แต่ไม่ให้ถึงกับหักโหม
หลังจากการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีการพบว่าผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่สุขภาพ
ไม่แข็งแรง กลับมีสุขภาพดีข้ ึน ในทุกวันนี้การได้ออกกาลังกาย หลายคนถือ
ว่าเป็ นเรื่ องจาเป็ น การได้ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อย วันละ 30
– 60 นาที ทาให้คนเราห่ างไกลจากการเป็ นหวัด หรื อโรคทางระบบหายใจ
ได้ เพราะร่ างกายที่แข็งแรง เราจึงมีภูมิตา้ นทานโรค การได้ออกกาลังกาย
ช่วยให้ระบบหายใจของคนเราดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ที่
ต้องการให้บุคคลโดยทัว่ ไปหันมาออกกาลังกายรั กษาสุ ขภาพกันมากขึ้ น
และทางทีมผูบ้ ริ หารก็เป็ นบุคคลที่ชื่นชอบการออกกาลังกาย จึงมีความคิด
ริ เริ่ มก่อสร้ างสนามกี ฬาแบดมินตันขึ้น ภายใต้ชื่อว่า สนามแบดมินตัน BB
คอร์ด เนื่องด้วยกีฬาแบดมินตันนั้นเล่นได้ทุกเพศทุกวัย และประกอบการที่
ผูบ้ ริ หารเคยไปใช้บริ การสนามแบดมินตันสนามอื่นๆ แล้วยังไม่ประทับใจ
เท่าที่ควรในด้านของสถานที่ และในเรื่ องของการบริ การ จึงอยากที่จะทา
สนามแบดมิ น ตัน ขึ้ น มาเองเพื่ อ ที่ ต้องการปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารสนาม
แบดมิ นตันให้ดียิ่งขึ้ น เพื่ อให้บุค คลทัว่ ไป ได้เช่ าเล่ นกี ฬ าแบดมิ นตัน ใน
สนามที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ และ สวยงามในราคาที่ไม่แพง
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่ อศึ กษาความเป็ นไปได้ใ นการท าธุ รกิ จสนามแบตมิ นตันให้เช่ า BB
คอร์ด
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ท าให้ท ราบถึ ง ความเป็ นไปได้ใ นการท า
ธุ รกิจสนามแบตมินตันให้เช่า BB คอร์ด
1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน

ความเป็ นไปในการทาธุ รกิจ
สนามแบตมินตันให้เช่า
BB คอร์ด

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน

1.

2.

1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทา
ธุ รกิจBB คอร์ด
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือน
มิถุนายน – เดือนกันยายน 2556
1.6 นิยามศัพท์
แผนธุ รกิ จ หมายถึ ง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
การวิเคราะห์ด้านการผลิ ต /การดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และ
สรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงานหรื อไม่
การวิเคราะห์สถานการณ์หมายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์ ก าร โดยการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis)
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3.

4.
5.
6.

การวิเคราะห์ดา้ นการตลาดหมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวาง
ตาแหน่งทางการตลาด การกาหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และ การส่ งเสริ มการตลาด
การวิเคราะห์ดา้ นการผลิตหมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารขององค์การ
การวิเคราะห์ ดา้ นการจัดการและกาลังคน หมายถึ งการกาหนดโครงสร้ าง
องค์การ
การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กาไรสุ ทธิ ระยะเวลา
คืนทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียด
ดังต่ อไปนี้
2.1 จุดแข็ง (Strengths) ของสนามแบดมินตัน BB คอร์ ด
ทาเลที่ต้ งั ของสนามแบดมินตัน ตั้งอยูบ่ ริ เวณใจกลางเมือง
มีการคมนาคมเดินทางสะดวก อีกทั้งธุ รกิจมีการปรับเปลี่ยนและแต่งเติม
ทัศนียภาพ ให้เกิดความแปลกตาและมีสีสันที่สวยงามมีพ้นื ที่สาหรับผูช้ ม
สามารถชมอย่างใกล้ชิดทั้งสนาม
ธุ รกิจ BB คอร์ด มีการใช้นวัตกรรมในการบริ การที่
ทันสมัย มีสิ่งอานวยความสะดวกในการบริ การครบครัน ไว้คอยบริ การ
สาหรับนักเล่นกีฬา หรื อผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
มีการบริ การน้ าดื่มสะอาดฟรี และห้องน้ าสาหรับใช้
อาบน้ าหลังจากเล่นกีฬาและห้องแงตัวให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การจาก
สนามคอร์ ดแบดมินตันทางธุ รกิจเราโดยตรง
- ที่จอดรถจานวนมาก
- ร้านอาหาร และ เครื่ องดื่มคอยให้บริ การ
- มีพนักงานที่ได้รับการฝึ กอบรมด้านการบริ การ คอยรองรับการให้บริ การ
2.2 จุดอ่ อน (Weaknesses)
ผูบ้ ริ โภคยังไม่สามารถรั บรู ้ ถึงรู ปแบบการดาเนิ นกิ จการ
การเปิ ดสนามแบต BB อย่างชัดเจน เนื่ องจากธุ รกิจเพิ่งเปิ ดกิ จการใหม่ จึง
ทาให้ขาดความสามารในการสื่ อสารธุ รกิจให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง และยัง
ไม่ทวั่ ถึงเป็ นต้น
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ขาดความชานาญในด้านการบริ หาร ผูป้ ระกอบการต้องใช้
เวลาสักระยะเพื่อศึกษาเรี ยนรู ้และแก้ไขข้อผิดพลาดจากการดาเนินงาน
- ธุ รกิจเพิ่งเกิดใหม่ทาให้ไม่มีแหล่งเงินทุน เพื่อจะมาลงทุนในกิจการมากนัก
2.3 โอกาส (Opportunities)
ค่านิ ยมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั หันมาให้ความสนใจและ
ใส่ ใ จกับ สุ ข ภาพมากขึ้ น การบริ โภคแต่ ล ะครั้ งผูบ้ ริ โ ภคจะต้องค านึ ง ถึ ง
สุ ขภาพของตนเป็ นหลัก ทาให้ในการดาเนิ นธุ รกิจประกอบการเกี่ยวกับการ
บริ การด้านสุ ขภาพ ธุ รกิ จความสวยความงามรวมถึ ง ธุ รกิ จบริ การสถานที่
ออกก าลัง กายเป็ นที่ นิย มจากผูบ้ ริ โภคอย่า งแพร่ หลาย หากพิ จารณาจาก
ปั จจัยดังกล่าวข้างต้น ธุ รกิจ สนาม BB คอร์ ด มีโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิจ
และมุ่งหวังผลประโยชน์การแสวงหากาไรได้เป็ นอย่างดี
ในปี 2558 การเปิ ดประชาคมอาเซี ยน ธุ รกิ จต่ างๆมี การ
ด าเนิ น งานมาเปิ ดสขาภายในประเทศ การเข้า ออกของผู ้ค นมี ม าอย่ า ง
แพร่ หลาย เกิดสถานที่จดั ตั้งบริ ษทั ต่างๆ จานวนพนักงานและอัตราการจ้าง
ของแรงงานมี จ านวนที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ความเป็ นอยู่ แ ละวัฒ นธรรมของ
ผูบ้ ริ โภคมีเข้ามาอย่างมากมาย แต่สิ่งที่ ผบู ้ ริ โภคมีความเหมือนกัน ค่านิ ยม
เดี ย วกัน คื อผูค้ นต่างให้ค วามสนใจกับสุ ข ภาพของตนและต้องการคลาย
ความเมื่อยล้าจากการทางานที่น่าเบื่อหน่ าย เกิ ดเป็ นความใส่ ใจดูแลตนเอง
เพิม่ มากขึ้น ทาให้ธุรกิจบริ การต่างๆไม่วา่ จะเป็ นสถานบริ การออกกาลังกาย
และสนามแบดมินตันเอง คือ หนึ่ งในตัวเลือกของผูบ้ ริ โภค เกิดเป็ นโอกาส
ในการดาเนิน ธุ รกิจของสถานบริ การสนามแบดมินตันให้เช่า BB คอร์ ด ใน
การดาเนินงานและมุ่งผลประโยชน์ให้กบั ธุ รกิจตนได้เป็ นอย่างดี
ปั จจุ บ นั ผูบ้ ริ โภคหันมาใส่ ใ จสุ ขภาพของตนเองเพิ่ ม ขึ้ น
ส่ งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงาม และธุ รกิจเกี่ยวกับการออกกาลัง
กาย ได้รับการตอบรับที่ดีข้ ึน
2.4 อุปสรรค (Threats)
การเปิ ดประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 อาจจะส่ งผลทั้งด้าน
บวกและด้านลบ เนื่ องจากธุ รกิจจากในประเทศต่างๆ สามารถเข้ามาดาเนิ น
ธุ รกิจในประเทศไทยได้ นอกจากจะเป็ นธุ รกิจประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการ
หลายเล็ก หรื อรายใหญ่ ก็สามารถดาเนิ นกิ จการได้โดยง่าย การเข้ามาของ
ประชาคมอาเซี ยนจะส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่อธุ รกิ จที่ มี ขนาดเล็ ก SMEs
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ของผูป้ ระกอบการที่เพิ่งเริ่ มกิจการ เช่ นเดียวกับธุ รกิ จสนามแบดมินตันให้
เช่า BB คอร์ ท ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปิ ดประชาคมอาเซี ยน
และกลายเป็ นอุปสรรคในการดาเนินกิจการได้
ค่ า นิ ย มของผู ้ค นในปั จ จุ บ ัน ที่ หั น มาสนใจ ใส่ ใ จดู แ ล
สุ ขภาพของตนเพิ่มมากขึ้น ทาให้ธุรกิจประกอบการต่างๆ ต่างพากันมาลง
แข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน เกิ ดเป็ นการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้น จนทาให้ตลาดมีท้ งั คู่แข่งขันทางตรง คู่แข่งทางอ้อมและสิ นค้าทดแทนที่
อยูใ่ นตลาดเดียวกัน หากพิจารณาจากปั จจัยที่กล่าวมานั้น ผูป้ ระกอบการควร
พิจารณาวางแผนการทา กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อไม่ให้ธุรกิ จของตน
ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เป็ นต้น
3. การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
3.1 การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (T: Target Market)
กลุ่มลูกค้าในตลาดปั จจุบนั ทางธุ รกิจมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็ น
2 กลุ่มหลักประกอบไปด้วยดังนี้
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่อยู่ในวัยเรี ยนและวัยทางาน
แรกเริ่ ม มีอายุต้ งั แต่
15-25 ปี เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาและวัยทางาน
แรกเริ่ ม อาศัยอยู่ในบริ เวณแถบ ถนนเจริ ญกรุ ง แขวนบางโคล่ เขตบางคอ
แหลม กรุ งเทพมหานคร มีความชื่ นชอบในด้านกีฬาแบดมินตัน รักการออก
กาลังกายและชอบกี ฬาที่ ตีในร่ ม การเดิ นทางสะดวก ชอบการเล่ นเป็ นที ม
และออกกาลังกายกับครอบครัว ญาติพี่นอ้ งและมิตรสหาย

วารสารแผนธุรกิจ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

127
3.2 การกาหนดตาแหน่ งทางการตลาด (P: Positioning)
ธุ รกิ จสนามแบดมิ นตัน BB คอร์ ดมี การกาหนดตาแหน่ งให้ก ับ
ธุ รกิ จ โดยการวางตาแหน่ งธุ รกิ จเน้นด้านนวัตกรรมการบริ การที่ทนั สมัย
และการตกแต่ ง บรรยากาศภายในร้ า นที่ มี ค วามแปลกใหม่ รู ป แบบที่ ไ ม่
ซ้ าซากจาเจ เพื่อเป็ นจุดเด่นในการดาเนินธุ รกิจดังภาพที่ ดังต่อไปนี้
นวัตกรรมที่ทนั สมัย
สูง

BB คอร์ด
Soccer Pro

ต่า

champ แบดมินตัน
ต่า

รู ปแบบการตกแต่งสถานที่

สูง

กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และราคา
ด้านผลิตภัณฑ์ธุรกิจมีการดาเนิ นกิจการโดยผลิตภัณฑ์ของธุ รกิจ BB คอร์ ด
มีท้ งั ผลิ ตภัณฑ์ในรู ปแบบการบริ การหลัก และการบริ การรอง ที่ทางธุ รกิ จ
ได้เตรี ยมพร้อมไว้สาหรับการบริ การลูกค้า ดังนั้นผลิ ตภัณฑ์การบริ การของ
ธุ รกิจสนามแบดมินตันให้เช่า BB คอร์ ด ประกอบไปด้วยดังนี้
ผลิตภัณฑ์การบริ การหลัก
 บริ การเช่าสนาม ประกอบไปด้วย
 บริ การเช่าสนามคอร์ ดพื้นยาง
 บริ การเช่าสนามคอร์ ดพื้นปูน
ผลิตภัณฑ์การบริ การเสริ ม
 บริ การเช่าไม้แบดมินตัน
 บริ การเช่ารองเท้า
 บริ การเช่าชุดกีฬา
 บริ การเช่าลูกแบดมินตัน
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อาหาร
 สเต็กหมู
 สเต๊กปลา
 สเต็กไก่
 สเต็กเนื้อ
เครื่ องดื่ม
 น้ าเปล่า
 เครื่ องดื่มชูกาลัง
 น้ าแข็งเปล่า
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ราคา (Price)
ราคาในการให้บริ การของสนามแบดมินตันให้เช่า BB คอร์ ด มีการ
จัดตั้งราคา ดังต่อไปนี้
รายการบริการ

ราคา
รายการผลิตภัณฑ์

รายการบริการหลัก
1) บริ การเช่าสนามคอร์ ดพื้นยาง
2) บริ การเช่าสนามคอร์ ดพื้นปูน
รายการบริการรอง
1) บริ การเช่าไม้แบดมินตัน
YONEX
Dunlop
2) บริ การเช่ารองเท้า
3) บริ การเช่าชุดกีฬา
4) ขายลูกแบดมินตัน เป็ นเซต 6 ลูก
รายการอาหาร

250 บาท/ชัว่ โมง
200 บาท/ชัว่ โมง

1) สเต็กหมู
2) สเต๊กปลาแซลมอน
3) สเต็กไก่
4) สเต็กเนื้อวัว
เครื่ องดื่ม
1) น้ าเปล่า
2) น้ าแข็งเปล่า
3) เครื่ องดื่มชูกาลัง
รวม
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45
65
100
199
199
199
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30
15
20
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กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
ทางธุ รกิ จสนามแบดมินตัน BB คอร์ ดมีการเลื อกใช้กลยุทธ์ช่อง
ทางการบริ การคือ การที่ธุรกิจเลือกกลยุทธ์ช่องทางการให้บริ การ โดยเลือก
การให้บริ การผ่านหน้าร้านที่มีทาเลตั้งอยู่ บริ เวณ เลขที่ 3853/5 ซอยประดู่ 1
ถนนเจริ ญกรุ ง แขวนบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 มี
การเดินทางเข้ามาใช้บริ การสนามได้สะดวกและรวดเร็ ว
การให้บริ การเช่า
สนามแบตมินตัน
BB คอร์ด

ผูบ้ ริ โภค

กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
บริ ษทั มีการใช้กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการตลาด ดังต่อไปนี้ คือ
1.กลยุทธ์การโฆษณาโดยการ
1.1.แจกใบปลิว
1.2.โฆษณาตามอินเตอร์ เน็ตที่เกี่ยวข้อง
2.การส่ งเสริ มการขาย Sale Promotion
2.1.บัตรสมาชิก
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4. การวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงานธุ รกิจสนามแบดมินตัน BB คอร์ ด มีกระบวนการ
ให้ บริการตามรายละเอียดดังต่ อไปนี้
ลูกค้าเข้าร้าน พนักงานกล่าวคาต้อนรับ
(ยินดีตอ้ นรับครับ/ ค่ะ)

พนักงานสอบถามข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับ
การจองข้อมูลการจองสนาม

พนักงานตรวจเช็คข้อมูล

หลังจากพบข้อมูลแล้วพนักงานพาลูกค้า
ไปยังสนาม

เมื่อลูกค้าใช้บริ การเสร็ จสิ้ นพนักงานทา
การเก็บเงินและกล่าวคาขอบคุณ
ภาพที่ 4.4 แสดงกระบวนการบริ การ
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4.1 รายละเอียดกระบวนการให้ บริการ
1. เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ พนักงานหญิง /พนักงานชาย กล่าวคาต้อนรับ
ยินดีตอ้ นรับครับ/ยินต้อนรับค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาใช้บริ การสนาม
แบดมินตัน BB คอร์ด
2. หลังจากต้อนรั บเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคื อการให้พนักงาน
สอบถามลู ก ค้าเกี่ ยวกับการจองสนาม ลู ก ค้ามี ก ารจองหรื อติ ดต่ อกับ ทาง
ธุ รกิจสนามแบดมินตัน BB คอร์ดมาแล้วหรื อยัง
3. กรณี ลุ ก ค้า ยัง ไม่ มี ก ารจองหรื อ ติ ด ต่ อ จองสนามผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ
พนักงานจะทาการจองผ่านหน้าร้านให้กบั ธุ รกิ จ โดยบริ เวณโซนเล่นผูจ้ อง
หรื อลูกค้าสามารถเลื อกทาเลได้ กรณี ถา้ ลูกค้ามีการจองผ่านช่ องทางต่างๆ
เข้ามาแล้ว พนักงานทาการตรวจเช็คข้อมูลและเข้าสู่ กระบวนการต่อไป
4. หลังจากท าการจองเสร็ จเรี ย บร้ อยแล้ว พนัก งานพาลูก ค้าไปยังสนาม
แบดมินตัน BB คอร์ด และคอยอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
5. เมื่อลูกค้าใช้บริ การเสร็ จ พนักงานจะทาการคิดค่าบริ การเบ็ดเสร็ จทั้งสิ้ น
และกล่ า วค าขอบคุ ณ พร้ อ มกับ มอบรอยยิ้ม ในการบริ ก าร และกล่ า วค า
ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เข้าใช้บริ การเป็ นต้น
5. การวิเคราะห์ แผนการการจัดการและกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ
ผูบ้ ริ หาร
ผูจ้ ดั การ (1)

พนักงานต้อนรับ (2)

พนักงานต้อนรับ (2)

ภาพที่ 5.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
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6. การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 10,024,088 บาท มียอดขายปี ที่ 1 เท่ากับ
19,288,440 บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 19,488,411 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 21,126,343
บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 22,287,685 บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ 22,937,167 บาท มี
กาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1 เท่ากับ 10,695,907 บาท ปี ที่เท่ากับ 10,820,506 บาท ปี ที่
3 เท่ากับ 12,661,800 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 13,437,358 บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ
13,837,456 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 1ปี 2เดือน มีมูลค่า
ปัจจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 18,138,223 บาท และมี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ
25.18 %
7. สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ น
การผลิ ต การวิ เ คราะห์ ด้า นก าลัง คน และการวิเ คราะห์ ด้า นการเงิ น ได้
ข้อสรุ ปว่า ธุ รกิจสนามแบดมินตัน BB คอร์ ดภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนด
ขึ้นเป็ นมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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