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แผนธุรกิจ ออฟไซด์ ฟุตบอล คลับ
ธนากร เทิดเกียรติขจร1
------------------------------------------------------บทสรุปผู้บริหาร
ปั จจุบั นกี ฬ าที่ ไ ด้รับ ความนิ ยมอย่ างมากในขณะนี้คือกี ฬ าฟุ ตบอล ซึ่ งเป็น กี ฬ า
ประเภททีม 5-11 คน ต้องใช้ทักษะและทีมเวิร์ค จาเป็นต้องมีการฝึกซ้อม อุปสรรคก็คือ
สนามที่ใช้ฝึกซ้อมหรือแข่งขันต้องไปใช้สนามกีฬากลาง สนามตามสถานศึกษา หรือสนาม
ของบริษัทเอกชน ซึ่งบางครั้งระเบียบกฎเกณฑ์ในการขอใช้ก็ไม่อานวยและไม่สะดวกกับ
การฝึกซ้อม และสนามอาจไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬ าได้ ใน
สถานที่ราชการอื่น เช่น ตามอาเภอหรือโรงเรียนต่างๆ จะเปิดให้บริการเป็นเวลา บุคคล
ทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใช้อย่างอิสระได้ จึงไม่สะดวกกับการฝึกซ้อม
ด้วยเหตุนี้จึงมีธุรกิจสร้างสนามฟุตบอลให้เช่าเพื่อฝึกซ้อม แข่งขัน หรือออกกาลัง
กาย ซึ่งสนามฟุตบอลดังกล่าวพื้นสนามปูด้วยหญ้าเที ยมแทนการปลูกด้วยหญ้าจริง เพราะ
หญ้าเทียมดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องรดน้า ใส่ปุ๋ย คนดูแลจานวนมากกว่าทาให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง
และยั งมี อุป กรณ์ อ านวยความสะดวกและสิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ แ ต่ล ะสนาม
จัดเตรียมไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็นลูกฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน ถุงมือนายประตู เสื้อ แบ่งทีม ห้อง
เปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน้า ตู้ล็อคเกอร์และลานจอดรถ หลายแห่งยังลงทุนสร้างคลับเฮาส์
ขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้น โดยภายในจะมีคาเฟ่บริการเครื่องดื่ม อาหาร
ว่าง อินเตอร์เน็ต วิดีโอเกม เพื่อรองรับผู้ที่ไม่ได้เล่นระหว่างรอคอย รวมถึงโปรโมชั่ นพิเศษ
อื่นๆ เช่น ส่วนลด หรือการจัดแข่งแบบทัวร์นาเม้นท์ เพื่อดึงดูดลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า
Offside football club ตั้งอยู่ 234 หมู่ 5 ถนนไสไทย ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ติด
กับถนนสายหลัก สะดวกแก่การเดินทาง ใกล้กับเขตชุมชน โรงเรี ยนและสถานที่ท่องเที่ยว
บนพื้ น ที่ ป ระมาณ 4 ไร่ กลุ่ ม เป้ า หมายจะอาศั ย อยู่ ใน ต าบลอ่ าวนาง นอกจากนี้ ส นาม
Offside football club ยั ง ตั้ ง อยู่ ใ กล้ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว โรงแรม และบริ ษั ท ทั ว ร์ ท าให้
พนักงานสามารถมาใช้บริการได้ อีกทั้งการเดินทางยังสะดวก
__________________________________________
1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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เนื่องจาก สนามฟุตบอล Offside football club มีจุดประสงค์ในการเน้นด้านบริการ
ของสนาม การตั้งราคาการใช้บริการที่ เหมาะสมกับการให้บริการและคุณ รูปของสนาม
และสิ่ ง อ านวยความสะดวกเสริม อื่ น ๆ อย่ างเช่ น ร้านค้ า ร้านอาหาร บริก ารกรรมการ
ตั ด สิ น ใจการแข่ ง ขั น เมื่ อ เที ย บกั บ การที่ ผู้ บ ริ โ ภคเลื อ กใช้ ส นามของคู่ แ ข่ งและสนาม
สาธารณะ ซึ่งมีข้อจากัดด้านเวลาในการให้การบริการและเรื่องคุณ รูปของสนามและสิ่ง
อานวยความสะดวก รวมถึงความปลอดภั ยไฟส่องสว่าง ทาให้ส นามฟุ ตบอลหญ้าเทียม
Offside football club ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความเป็น ฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าที่มี
คุณรูป ทาให้ธุรกิจมีความเหนือกว่าคู่แข่งขัน และราคาในการให้บริการ เมื่อเฉลี่ยกับผู้เล่น
ในที ม ถื อ ว่ า ราคาไม่ สู ง ซึ่ ง ในการลงทุ น ท าธุ รกิ จ Offside football club ครั้ง นี้ จะใช้ เงิ น
ลงทุนด้วยงบประมาณ 8,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เงินลงทุนครั้งแรกทั้งหมด จะแบ่งเป็นงานส่วนของเจ้าของ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จานวน 8,000,000 บาท
2. กาไรสุทธิในปีที่ 2 ของธุรกิจได้ 1,928,866 บาท และในปีถัดมาได้ 2,239,266
บาท ด้ ว ยศั ก ยภาพในการท าก าไรของธุ ร กิ จ Offside football club สามารถเติ บ โตและ
ประสบความสาเร็จได้อย่างแน่นอน
3. หากธุ ร กิ จ Offside football club ด าเนิ น ไปได้ ด้ ว ยดี จ ะสามรถคื น ทุ น ได้ ใ น
ระยะเวลาประมาณ 3 ปี 11 เดือน
คาสาคัญ : แผนธุรกิจ, สนามฟุตบอลให้เช่า, Offside Football Club
บทนา
ปัจจุบันภาครัฐและเอกชนให้ความสาคัญต่อการเล่นกีฬาของเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง
การเล่นกีฬาเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทั้งเป็นการผ่อนคลายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักเคารพ
กฎระเบียบ กติกา มีน้าใจนักกีฬา
กีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้คือกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬาประเภททีม
5-11 คน ต้องใช้ทั กษะและที ม เวิร์ค จาเป็นต้องมีก ารฝึก ซ้อม อุปสรรคก็ คือ สนามที่ ใช้
ฝึก ซ้ อมหรือแข่ งขั น ต้อ งไปใช้ ส นามกี ฬ ากลาง สนามตามสถานศึก ษา หรือสนามของ
บริษัทเอกชน ซึ่งบางครั้งระเบียบกฎเกณฑ์ในการขอใช้ก็ไม่อานวยและไม่สะดวกกับการ
ฝึกซ้อม และสนามอาจไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้ ในสถานที่
ราชการอื่น เช่น ตามอาเภอหรือโรงเรียนต่างๆ จะเปิดให้บริการเป็นเวลา บุคคลทั่วไปไม่
สามารถเข้าไปใช้อย่างอิสระได้ จึงไม่สะดวกกับการฝึกซ้อม
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ด้วยเหตุนี้จึงมีธุรกิจสร้างสนามฟุตบอลให้เช่าเพื่อฝึกซ้อม แข่งขัน หรือออกกาลัง
กาย ซึ่งสนามฟุตบอลดังกล่าวพื้นสนามปูด้วยหญ้าเทียมแทนการปลูกด้วยหญ้าจริง เพราะ
หญ้าเทียมดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องรดน้า ใส่ปุ๋ย คนดูแลจานวนมากกว่าทาให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง
และยั งมี อุป กรณ์ อ านวยความสะดวกและสิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ แ ต่ล ะสนาม
จัดเตรียมไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็นลูกฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน ถุงมือนายประตู เสื้อแบ่งทีม ห้อง
เปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน้า ตู้ล็อคเกอร์และลานจอดรถ หลายแห่งยังลงทุนสร้างคลับเฮาส์
ขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ มากยิ่งขึ้น โดยภายในจะมีคาเฟ่บริการเครื่องดื่ม อาหาร
ว่าง อินเตอร์เน็ต วิดีโอเกม เพื่อรองรับผู้ที่ไม่ได้เล่นระหว่างรอคอย รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษ
อื่นๆ เช่นส่วนลด หรือการจัดแข่งแบบทัวร์นาเม้ นท์ เพื่อดึงดูลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า
สนามฟุ ตบอลหญ้าเทียม Offside football club เป็นสนามฟุ ตบอลในร่ม มีพื้ นที่
ทั้ ง หมดประมาณ 4 ไร่ เป็ น สนามฟุ ต บอล 7 คนในร่ม ขนาดมาตรฐาน 26 x 44 เมตร
จานวน 2 สนาม พร้อมไฟส่องสว่างในช่วงกลางคืน มีหลัง คา โครงเหล็กและตาข่ายรอบ
สนามสามารถป้องกันลูกฟุตบอลออกนอกสนามหรือสร้างความเสียหายต่อทรั พย์สินหรือ
บุคคลบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้จะมีการออกแบบสนามเพื่อให้ สามารถเปิดให้บริการได้
ทุกวัน ทุกฤดูกาล ไม่เว้นแม้กระทั่งช่วงหน้าฝน สามารถระบาย น้าได้ในช่วงฤดูฝน มีที่จอด
รถกว้างขวางด้ านหน้ าสนาม รวมทั้ งบริก ารให้ เช่าพื้ น ที่ รอบสนามเพื่ อเปิ ด ร้านค้าร้าน
บริการเสริมสิ่งอวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจมาใช้บริการที่ สนามฟุตบอลสนามฟุตบอล
Offside football club
สนามฟุ ต บสนามฟุ ต บอล Offside football club เปิ ด ให้ บ ริ ก ารทุ ก วั น จั น ทร์ –
อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 24.00 น.
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ Offside football club
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ท าให้ ท ราบถึ งความเป็ น ไปได้ ใ นการท าธุ รกิ จ Offside
football club
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน

ความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ
Offside football club

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้ านเนื้ อ หา ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเป็ น ไปได้ ใ นการท าธุ ร กิ จ Offside
football club
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่ เดือนเมษายน-เดือนตุลาคม
2558
นิยามคาศัพท์
1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ ด้านการผลิ ต/การดาเนิ น งาน การวิเคราะห์ ด้านการเงิน และสรุป ผลว่า ธุ รกิ จ
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการดาเนินงานหรือไม่
2. Offside football club หมายถึง สนามฟุ ต บอลหญ้ าเทีย มครบวงจรในร่มที่ ไ ด้
มาตรฐาน ในจังหวัดกระบี่
3. การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์ ก าร โดยการวิเคราะห์ จุด แข็ ง จุด อ่ อน โอกาสและอุป สรรค (SWOT
Analysis)
4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการวาง
ตาแหน่ ง ทางการตลาด การก าหนดผลิ ตภั ณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด จาหน่ าย และการ
ส่งเสริมการตลาด
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5. การวิเคราะห์ด้านการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้ า นการจั ดการและก าลังคน หมายถึ ง การก าหนดโครงสร้าง
องค์กร
7. การวิเคราะห์ด้านการเงิน หมายถึง รายได้หรือยอดขาย กาไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วิธี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. สถานที่และทาเลที่ตั้งของสนาม Offside Football club
อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว มีบริเวณกว้างขวาง สามารถเดินทางได้สะดวก
2. สนาม Offside Football club เป็น เป็ น สนามในร่มทั้ งหมด ท าให้ ผู้ใช้ บ ริก าร
สามมารถใช้บริการได้ทุกสรูปอากาศ
3. สนาม Offside Football club เป็นสนามที่ได้มาตรฐานและใช้อุปกรณ์ที่มีคุณ รูป
สูง ไม่ว่าจะเป็นพื้นสนาม ลูกฟุตบอล และอีกมากมาก
4. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บข้อมูลสมาชิก ทาให้เก็บข้อมูลต่างๆที่
สาคัญของลูกค้า
5. พนักงานมีความพร้อมทางด้านการให้บริการ มีการฝึกอบรมการให้บริการอยู่
เสมอ
6. Offside Football club มี พื้ น ที่ ใ ห้ เช่ าเพื่ อ เปิ ด บริ ก ารร้ า นค้ า ร้ า นอาหาร ร้ า น
นวดสปา เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่มารอใช้บริการ
จุดอ่อนของกิจการ (Weaknesses)
1. สนามฟุ ตบอล Offside football club ยังไม่เป็นที่รู้จัก ของผู้ใช้บริการเนื่องจาก
เพิ่งเปิดให้บริการ และยังไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการมากเท่าที่ควร
2. ด้านราคาการของสนามฟุตบอล Offside football club บริการจะมีราคาที่สูงกว่า
คู่แข่ง อาจทาให้ลูกค้าย้ายไปใช้บริการที่มีราคาถูกกว่า
3. สนามฟุตบอล Offside football club มีการลงทุนสูง อาจจะใช้ระยะเวลาคือทุน
ค่อนข้างนาน
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โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. ค่านิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาให้ความสนใจและใส่ใจกับสุ ขรูปมากขึ้น
การบริโภคแต่ละครั้งผู้บริโภคจะต้องคานึงถึงสุข รูปของตนเป็นหลัก ทาให้ในการดาเนิน
ธุรกิจประกอบการเกี่ยวกับการบริการด้านสุข รูป ธุรกิจความสวยความงามรวมถึง ธุรกิจ
บริการสถานที่ออกกาลังกายเป็นที่นิยมจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย หากพิจารณาจากปัจจัย
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ธุ ร กิ จ สนามหญ้ า เที ย ม มี โ อกาสในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และมุ่ ง หวั ง
ผลประโยชน์การแสวงหากาไรได้เป็นอย่างดี
2. ภาครัฐมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อสุข รูป
ทาให้ธุรกิจเกี่ยวกับการออกกาลังกาย ได้รับผลตอบรับที่ดี และใช้โอกาสนี้เพื่อทาการขยาย
และเพิ่ ม ยอดขายยอดหารบริการ เพื่ อมุ่งสู่ส่วนครองตลาดที่ทางธุรกิจจะได้รับ จากการ
ดาเนินกิจการในทางที่ดีเป็นต้น
3. สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในกระบี่ยังมีจานวนไม่มากพอเมื่อเทียบกับผู้ต้องการ
ใช้บริการ
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. เศรษฐกิจภายในประเทศอยู่ในช่วงชะลอตัว อาจทาให้ผู้ใช้บริการไปใช้สถานที่
ออกกาลังกายตามสาธารณะแทน
2. จานวนหรือกลุ่มของผู้ใช้บริการ เนื่องจากกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้อง อาศัย ผู้
เล่นเป็ นจานวนมากในการเล่นกีฬ าร่วมกัน ทาให้มีโอกาสที่ผู้เล่นในแต่ละทีมจะไม่ครบ
และขาดความพร้อมในการเล่นกีฬา
 การวิเคราะห์ด้านการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market)
เป้าหมายหลัก กลุ่มนักศึกษาเพศชาย ในช่วงอายุ 18 - 25 ปี ซึ่งมีรายได้ 10,000 –
15,000 บาท และชื่อชอบในกีฬาฟุตบอล
เป้าหมายรอง กลุ่มพนักงานบริษัทและเจ้าของธุรกิจเพศชาย ในช่วงอายุ 26 – 30 ปี
ซึ่งมีรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป และชื่นชอบรักในการออกกาลังกาย และอยากจะมีสุขรูปที่
แข็งแรง
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การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด (P: Positioning)

รูปที่ 1 แสดงการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของ Offside football club
จากรูป แสดงให้เห็น ถึง Positioning เปรียบเทียบความสัมพั นธ์ด้านราคาในการ
บริการและคุณ ภาพของการบริการของสนามฟุตบอล Offside football club มีจุดประสงค์
ในการเน้นด้านบริการของสนาม การตั้งราคาการใช้บริการที่ เหมาะสมกับการให้บริการ
และคุณรูปของสนาม และสิ่งอานวยความสะดวกเสริมอื่นๆ อย่างเช่น ร้านค้า ร้า นอาหาร
บริการกรรมการตัดสินใจการแข่งขัน เมื่อเทียบกับการที่ผู้บริโภคเลือกใช้สนามของคู่แข่ง
และสนามสาธารณะ ซึ่งมีข้อจากัดด้านเวลาในการให้การบริการและเรื่องคุณรูปของสนาม
และสิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงความปลอดภัยไฟส่องสว่าง ทาให้สนามฟุตบอลหญ้า
เทียม Offside football club ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความเป็น ฟุตบอลหญ้าเทียมให้
เช่าที่มีคุณภาพ ทาให้ธุรกิจมีความเหนือกว่าคู่แข่งขัน และราคาในการให้บริการ เมื่อเฉลี่ย
กับผู้เล่นในทีมถือว่าราคาไม่สูง
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
ทางสนาม Offside football club มุ่งเน้นการบริการลูกค้าอย่างมี มาตรฐานคุณ รูป
เพื่อก่อให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด โดยจะดูแลสนามฟุตบอลให้มีคุณ
รูปอยู่เสมอรวมทั้งมีบริการอื่นๆ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้า ได้แก่
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บริการเช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม

รูปที่ 2 ฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม
เป็นสนามฟุตบอลในร่มให้เช่าจานวนทั้งหมด 2 สนาม โดยคิดค่าบริการเป็นราย
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 700-1400 บาท ตามช่วงเวลาและวันที่ใช้บริการดังนี้
ตารางที่ 1 การเปิดให้บริการและราคาค่าใช้บริการสนามฟุตบอล Offside football club
เวลา Day Time
เวลา Night Time
จันทร์ – อาทิตย์
12.00 น – 18.00 น.
18.00 น. - 24.00 น.
สนาม A - B
800 บาท
1200 บาท
ห้องว่างให้เช่า 4 ห้อง
ห้องละ 15,000 บาทต่อเดือน
กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy)
ราคาในการให้บ ริก ารของสนามฟุ ตบอลหญ้ าเที ยม Offside football club มีก าร
จัดตั้งราคา ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 การเปิดให้บริการและราคาค่าใช้บริการสนามฟุตบอล Offside football club
เวลา Day Time
เวลา Night Time
จันทร์ – อาทิตย์
12.00 น – 18.00 น.
18.00 น. - 24.00 น.
สนาม A - B
800 บาท
1200 บาท
ห้องว่างให้เช่า 4 ห้อง
ห้องละ 15,000 บาทต่อเดือน
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กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place Strategy)
Offside football club เลื อ กท าเลที่ ตั้ ง อยู่ ใ กล้ เขตชุ ม ชน ติ ด ถนนและสามารถ
เดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวก จาหน่ายตรงให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือผู้ที่ต้องการ
ใช้บริการสนาม ฟุตบอลหญ้าเทียม

รูปที่ 3 แสดงช่องทางการจัดจาหน่ายของ Offside football club
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion Strategy)
ติดตั้งป้ายโฆษณาขนาด ยาว 3 เมตร กว้าง 5 เมตร บริเวณสามแยกเทศบาลเมือง
กระบี่ ปั๊ม ปตท.ไสไทย และ หน้าชายหาดอ่าวนาง ซึ่งเป็นทางที่มีผู้สัญจรและเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดหวัดกระบี่ อีกทั้งป้ายประชาสัมพันธ์อยู่ในเขตชุมชนจึงสามารถ
ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ มี ก ารรั บ รู้ ถึ ง แบรนด์ ที่ ร วดเร็ ว และม ากขึ้ น รายละเอี ย ดของป้ า ย
ประชาสัมพั นธ์มีส่วนประกอบที่ชัดเจน เข้าใจง่ายและคลอบคลุมซึ่งได้แก่ โลโก้ สถาน
ที่ตั้ง เบอร์โทรติดต่อ Facebook และ Line ดังตัวอย่างจากรูปในรูป

รูปที่ 4 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย Billboard
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กลยุทธ์ด้านบุคลากร (People Strategy)
สนามฟุ ต บอลหญ้ า เที ย ม Offside football club มี บุ ค ลาการที่ ค อยประสานงาน
ให้บริการและอัพเดตข้อมูลโปรโมชั่นแก่ลูกค้า อีกทั้งยังมีบุคคลที่เชียวชาญเฉพาะด้า นกีฬา
คอยเป็นกรรมการ ดูแลในสนามแข่งขัน อานวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า
กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์การบริการ (Physical Evident Strategy)
ส น าม ฟุ ตบ อล ห ญ้ าเที ยม Offside football club ได้ มี ค วามค านึ งถึ ง ความ
สะดวกสบายในการมาใช้บริการของลูกค้า จึงมีการจัดแบ่งแยกระหว่างโซนภายในสนาม
ฟุตบอล Offside football clubไว้เพื่อความเป็นเรียบ สวยงาม และสะดวกสบายในการใช้
งาน
กลยุทธ์กระบวนการให้บริการ (Process Strategy)
สนามฟุ ต บอลหญ้ า เที ย ม Offside football club มุ่ ง เน้ น การบริ ก ารที่ ดี แ ละมี
มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการอัพเดตข้อมูล โปรโมชั่น การให้ข่าวสารที่ชัดเจน การบริการที่
รวดเร็ว และเชียวชาญ เป็นกันเอง ทาให้ลูกค้าประทับใจ สร้างรูปลักษณ์ที่ดีให้แก่ สนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม Offside football club และส่งผลต่อในระยะสั้นและยาวต่อการแข่งขัน
ด้านธุรกิจ การบริการที่ดีคือการประชาสัมพันธ์ สนามฟุตบอลหญ้าเที ยม Offside football
club ทางอ้อมโดยผ่านทางกลุ่มลูกค้าเดิมที่ประทับในบริการส่งต่อไปยังกลุ่มเพื่อนๆหรือ
ลูกค้าใหม่ ให้สนใจและหันมาใช้บริการกับ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Offside football club
ได้มากขึ้นอีกด้วย โดยทางสนามฟุตบอลสนามหญ้าเทียมได้มีหลักเกณฑ์ การให้บริการ
ลูกค้าดังนี้
กระบวนการบริการ มีระบบการให้บริการที่รวดเร็วและฉับไว เพื่อสร้างมาตรฐาน
การบริการที่ดีเยี่ยมอย่างผู้เชี่ยวชาญ การบริการมารองรับความต้องการของลูกค้า อานวย
ความสะดวกและลดความยุ่งยากในด้านต่างๆ เกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีทาให้ลูกค้าเข้ามาใช้
บริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รู ป แบบช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารทาง Offside football club มี ก าร
ให้บริการ 2 ส่วนดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้
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รูปที่ 5 แสดงกระบวนการให้บริการและการจองของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
Offside football club

 การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน
Offside football club มีกระบวนการดาเนินงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
รูปแบบช่องทางการให้บริการทาง Offside football club ทั่วไป มีการให้บริการดังต่อไปนี้
1. ลูกค้าจอดรถมีพนักงานรักษาความปลอดภัยเดินมาต้อนรับ คอยดูแลจัดการเรื่อง
ของทีจ่ อดรถให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อความรวดเร็วสะดวกสบายและความเป็นระเบียบให้แก
ลูกค้า
2. เมื่อลูก ค้าเดินเข้ามาด้านในก็จะมีพ นักงานต้อนรับ ที่เคาเตอร์ประชาสัมพั นธ์
กล่าวสวัสดียินดีต้อนรับ
3. มีพนักงานต้อนรับ ทาการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าว่ามีการจองล่วงหน้าไว้ใน
เวลานั้ น หรือ ไม่ ห รือ ไม่ หากมี ก็ จะพาลูก ค้าไปยั งสนามเลย แต่ถ้ าหากไม่มี ก็ จะท าการ
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ตรวจสอบสนามว่ามีคิวในการจองในช่วงเวลานั้นหรือมีการแข่งขันอยู่หรือไม่ หากพบว่า
สามารถให้บริการได้ก็จะพาลูกค้าไปยังสนามเลย แต่ถ้าหากพบว่าสนามนั้นยังไม่สามารถ
ให้บริการได้ ก็จะทาการถามลูกค้าว่าต้องการจะรอสนามหรือไม่หรือต้องการที่จะยกเลิก
หากลูกค้าต้องการรอก็จะพาลูกค้าไปยังห้องรับรองเพื่อรอลงสนามต่อไป
4. พนักงานต้อนรับพาลูกค้ามายังสนามบอล และระหว่างที่พนักงานกาลังพาลูกค้า
มายังสนามบอลก็ จะมี ก ารอธิบ ายถึงเรื่องของสัดส่วนต่างๆของสนามบอล ว่าตรงไหน
ตรงไหนเป็นอย่างไร ห้องน้าอยู่ตรงไหน เป็นต้น และเรื่องของเวลาการลงสนามว่าลูกค้ามี
เวลาเท่าไหร่ในการเล่น
5. พนักงานมาทาการบอกลูกค้าว่าเวลาได้หมดแล้ว
6. พนักงานต้อนรับพาลูกค้ามายังห้องรับรองและทาการคิดเงินค่าให้บริการสนาม
พร้อมกล่าวขอบคุณลูกค้าที่ได้มาใช้บริการสนามฟุตบอล Offside football club
รู ป แบบช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารทาง Offside football club ผ่ า นโทรศั พ ท์ , Line และ
Facebook มีการให้บริการดังต่อไปนี้
1. ลูกค้าโทรจองสนาม ผ่านโทรศัพท์ , Line และ Facebook
2. พนักงานทาการตรวจคิวหรือเวลาว่ามีการจองล่วงหน้าของลูกค้าคนอื่นหรือไม่
หากพบว่าไม่มีกาการจอง ก็จะทาการจองให้ ลูกค้าในทันที แต่ถ้าหากพบว่ามีการจองของ
ลูกค้าคนอื่นแล้ว พนักงานก็จะถามลูกค้าว่า ต้องการจองในเวลาอื่นหรือต้องการที่จะยกเลิก
หากลูกค้าเลือกจองในเวลาอื่นก็จะทาการจองให้ลูกค้าในทันที
3. เมื่อตกลงกับทางลูกค้าได้แล้วก็จะทาการจองให้กับลูกค้าในช่วงเวลาดังกล่าวไว้
4.พนักงานทาการคอนเฟิร์มเวลาหรือคิวที่แน่นกับลูกค้าอีกที เพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดของเวลาเกิดขึ้น
5. พนักงานกล่าวขอบคุณลูกค้าที่มาเลือกใช้บริการสนามฟุตบอล Offside football
club
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 การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
โครงสร้างองค์การ

รูปที่ 6 โครงสร้างองค์กร Offside football club
สนามฟุตบอล Offside football club เป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีบุคลากรไม่มากและ
มีการบริหารงานสูงสุดเพียงคนเดียวคือตาแหน่ง CEO หรือคุณ ธนากร เทิดเกียรติขจร ซึ่ง
ไม่มีตาแหน่งงานในส่วนของภาพร่วมองค์กร แต่จะเป็นการบริหารควบคุมจากผ่านนอก
ผ่านคนในองค์กรอีกทีโดยลักษณะของการบริหารงานนั้น จะเป็นการบริหารงานแบบส่ง
ต่อ โดยคาสั่งของ CEO นั้นจะถูกส่งไปยังต่าแห่งงานด้านหรือเพื่อนาไปใช้ในการทางาน
และ CEO นั้นจะไม่มีการจ่ายเงินเดือนให้เนื่องจากอยู่นอกระบบของกาลังคน แต่ CEO จะ
ได้เงิ น จากการลงทุ น ในองค์ ก รเพี ย งอย่ างเดีย วเท่ านั้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถมี เงิน ที่ จ ะน ามา
บริหารบุคลากรได้อย่าเต็มที่
 การวิเคราะห์แผนการเงิน
Offside football club ใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 8,000,000 บาท มียอดขายปีที่ 1 เท่ากับ
4,032,000 บาท ปีที่ 2 เท่ ากับ 4,492,000 บาท ปีที่ 3 เท่ากับ 4,924,000 บาท ปีที่ 4 เท่ากั บ
5,356,000 บาท และปีที่ 5 เท่ากั บ 5,788,000 บาท มีกาไรสุทธิในปีที่ 1 เท่ากับ 1,592,866
บาท ปี 2 ที่ เท่ากับ 1,928,866 บาท ปีที่ 3 เท่ากับ 2,239,266 บาท ปีที่ 4 เท่ากับ 2,546,146
บาท และปีที่ 5 เท่ากับ 2,849,154 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 3 ปี 11 เดือน
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สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ด้านการตลาด การวิเคราะห์ด้านการ
ดาเนินงาน การวิเคราะห์ด้านกาลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิน ได้ข้อสรุปว่า ธุรกิจ
ออฟไซด์ ฟุ ตบอล คลับ (Offside football club) ภายใต้เงื่อนไขที่ กิ จการกาหนดขึ้นนั้น มี
ความเป็นไปได้ในการลงทุน
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