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The objectives of this research were to study general information of the 
investment project of Sport Club Business, to study cost and benefits of such 
investment project of Sport Club Business, to study the investment feasibility and 
sensitivity of Sport Club Business. The data analyze the feasibility of project and 
trend analyze of Sport Club Business. The methodology was conducted by studying 
the Sport Club business entrepreneurs. Data were collected by in-depth interview.   

The results of the research showed that the average payback period of the 
project was 6 years; first year of total investment was 36,130,000 baht; first year 
selling cost was 15,840,000 baht; cash flow at the end of the year was 9,545,248 
baht; IRR was 27.81% and NPV was 13,060,728.77 baht. Based on this financial 
analysis, this investment project would be feasibility in Sport Club business. Have a 
good return and satisfactory payback period. 

There were several suggestions for those who were interested in Sport 
Club Business: the project was financially feasible, the business should cover 
management services for Sport Club and finally the business should improve quality 
of service, keeping current customers and increasing new customers.   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ธุรกิจสปอร์ตคลับในอดีตนั้นยังไม่ได้รับความนิยม เพราะในอดีตการท าธุรกิจสปอร์ตคลับ
นั้นมีผู้ให้บริการอยู่น้อยราย ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่มากนักและเป็นธุรกิจมีการใช้เงินลงทุนสูง จึงเป็น
ปัญหาต่อผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคนั้นหาทางออกด้วยการไปออกก าลังกายตามสถานที่ สวนสาธารณะ 
ผู้บริโภคมองว่าเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในกิจวัตรประจ าวัน มุมมองของผู้บริโภค
ตระหนักว่าการออกก าลังกายเป็นการท าให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวท าให้ส่วนต่างๆของร่างกายมีการ
ขยับช่วยให้ระบบต่างๆ ของร่างกายไหลเวียนดีต่อสุขภาพ การออกก าลังกาย เป็น พัฒนาการ
เจริญเติบโตของร่างกายให้เป็นไปตามวัย (ฉลอง อภิวงค์, 2554) การท าให้ร่างกายเกิดการเสริมสร้าง
การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายนั้นเป็นการช่วยท าให้ร่างกายเกิดการเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวได้อย่าง
อิสระและเจริญเติบโตไปเป็นตามอายุ การออกก าลังกายที่สม่ าเสมอต้องค านึงถึงความแตกต่างของ
ลักษณะสังคมผู้บริโภค ภาวะสุขภาพการปรับตัวเมื่อเจ็บปุวยและการให้ค าแนะน าที่ดีนั้นต้องค านึงถึง
ศักยภาพของผู้บริโภคด้วย (Meyer, Rezny and Stuck, 2005) 

ปัจจุบันพบว่าการเติบโตของธุรกิจสปอร์ตคลับมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาลงทุนธุรกิจ
ด้านการออกก าลังกายมากขึ้นในแต่ละประเภท ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาท าธุรกิจประเภทนี้
ต้องสร้างความแตกต่างโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้บริหารธุรกิจเพ่ือตอบสนองกับความต้องการกับ
ผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์กับการปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันช่วยให้มีข้อมูล มี
ความรู้และทันต่อเหตุการณ์ (พูลศิริ พรหมกูล, 2555) ส่งผลท าให้ธุรกิจสปอร์ตคลับได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก เริ่มจากการที่ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ หันมาออกก าลังกายกันมากขึ้นโดยแรกเริ่มของการ
ท าธุรกิจสปอร์ตคลับ ผู้ประกอบการมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถจากการออกก าลังกายหรือ
การเล่นกีฬาเป็นกิจวัตรประจ าวัน ได้รับแรงบันดาลใจเกิดมีความคิดที่จะประกอบธุรกิจสปอร์ตคลับ
ขึ้นมา จนในปัจจุบันนี้กีฬานั้นกลายมาเป็นธุรกิจที่เติบโตมากขึ้นโดยผู้ประกอบสามารถสร้างรายได้
จากการประกอบธุรกิจทั้งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือธุรกิจที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจสปอร์ตคลับ จะเห็น
ได้ว่าคู่แข่งในปัจจุบันนั้นก็มีอยู่มากราย แต่ละรายก็มีแนวคิดในการประกอบธุรกิจสปอร์ตคลับที่
แตกต่างกัน การแข่งขันในอดีตนั้นเป็นเพียงการแข่งขันเพ่ือสร้างความแตกต่างในสินค้าและการ
บริการ (สุพจน์ ไพบูลย์พุฒิพงศ์, 2555)  
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ทั้งนี้ประโยชน์ของธุรกิจสปอร์ตคลับจะช่วยเป็นแหล่งสถานที่ของผู้บริโภคที่ชื่นชอบการ
ออกก าลังกายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจทั้งการออกก าลังกายที่ถูกวิธี การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่รักสุขภาพ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การ
พักผ่อนให้เพียงพอ การดูแลสุขภาพที่ดีจะเป็นกระบวนการที่ท าให้บุคคลนั้นสามารถจัดการกับปัญหา
สุขภาพ ปรับสมดุลให้กับการท างานของร่างกาย เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบข้างท าให้สุขภาพดีขึ้น ทั้ง
ร่างกาย จิตใจและสังคม (ยอดแก้ว แก้วมหิงสา, 2556) ด้านระบบสาธารณสุขก็เป็นสิ่งที่ประชาชนให้
ความสนใจเพราะว่าเป็นแหล่งให้ความรู้โรคภัยไข้เจ็บและแนวทางการรักษา ถือว่าสาธารณะสุขเป็น
การจัดการด้านสุขภาพของประชาชน ขณะเดียวกันสุขภาพนั้นก็สามารถส่งผลเสียได้เช่นกันทั้ง 
ปัญหาจากมลภาวะ ระบบการปูองกันโรค ปัญหาทางระบบนิเวศการด ารงชีพของประชาชนในพ้ืนที่ 
รวมถึงปัญหาการกระจายรายได้ของคนในชุมชนเป็นปัญหาทั้งสุขภาพกายและทางจิต (เนตรนภา กิจ
รุ่งพิพัฒน์ และอนุสรา พันธุ์นิธิทร์, 2555) 

อย่างไรก็ตามโอกาสทางธุรกิจสปอร์ตคลับในอนาคตข้างหน้าจะเห็นได้ว่าการแข่งขันใน
ระดับสโมสรหรือในระดับนานาชาติสร้างการกระตุ้นให้เกิดการรักการใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ ทั้ ง
ได้รับอิทธิพลมาจากดาราหรือนักแสดงที่ใส่ใจการออกก าลังกายจนเป็นเทรนด์กระแสทางสื่อออนไลน์
ช่วยเพ่ิมให้ผู้บริโภคหันมาออกก าลังกายกันมากขึ้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจทางด้านสินค้าและอุปกรณ์
ทางด้านกีฬาเติบโตขึ้นมากในประเทศ มีอัตราการเติบโตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาขยายตัวถึง 9% ต่อปี 
อย่างไรก็ตามธุรกิจประเภทการให้การบริการสถานที่ออกก าลังกายฟิตเนสเติบโตขึ้นไปอีกด้วย ซึ่ง
สัดส่วนประชากรที่ออกก าลังกายในประเทศเพียง 0.8% เมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากรค่าเฉลี่ย
ของคนในเอเชียถึง 8% (กวีพล พันธุ์เพ็ง, 2558) ท่ามกลางแนวโน้มอนาคตในประเทศไทยจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น การตื่นตัวสุขภาพของประชากรทั่วโลกท าให้สนใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
สุขภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
ต่างๆ ได้อีกทาง การเล่นกีฬาและสิ่งนันทนาการท าให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูร ณ์ (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2555) 

หากพิจารณาในประเทศไทยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาหรือการออกก าลังกายนั้นมี
หลากหลาย รูปแบบทั้งธุรกิจการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์สวมใส่และเครื่องกีฬา ธุรกิจศูนย์การเรียนรู้ด้าน
กีฬา รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกีฬา การที่ธุรกิจเกี่ยวกับสถานที่ออกก าลังกายได้เติบโตขึ้นมาและ
ขยายสาขาเพ่ือครอบคลุมในพ้ืนที่ในเมืองและปริมณฑลท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสและเพ่ิมทางเลือกใน
การตัดสินใจใช้บริการ ความหลากหลายทางด้านรูปแบบการให้บริการ การมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
รูปแบบการออกก าลังกายที่มากขึ้น (บดินทร์ เจริญประดับกุล, 2558) ธุรกิจบริการสิ่งที่ท าให้
ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญคือเรื่องของคุณภาพการบริการ ผู้ใช้บริการมองถึงคุณภาพของการ
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ให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้ามีผลต่อความต้องการกลับมาใช้บริการใหม่ของผู้ใช้บริการ 
(Baker and Cromton, 2000) 

ซึ่งธุรกิจสปอร์ตคลับคือการให้บริการเกี่ยวกับการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย ดังนั้น
จะต้องรู้ว่าความแตกต่างในการเคลื่อนไหวของบุคคลแต่ละอาชีพมีการเคลื่อนไหวที่เฉพาะ ท าให้
ทราบถึงว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่จะใช้ชีวิตประจ าวันสอดคล้องกับการออกก าลังกายอย่างไรดังภาพ
ต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 1 สถิติการออกก าลังกาย สสส. ปี 2557 
ที่มา: สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 28 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.dmthai.org/statistic/358 
 

จากภาพที่ 1 จากสถิติการเคลื่อนไหวในปี 2557 จะเห็นได้ว่าอาชีพต่างๆ จะมีการ
เคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกัน เป็นเพราะการท างานของคนในแต่ละวัยมีการขยับใช้ร่างกายที่
แตกต่างกัน จากกราฟจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของกิจกรรมในการท างานในแต่ละอาชีพจะมีอัตรา
การเคลื่อนไหวร่างกายที่สูงกว่าในวัยเรียนเป็นเพราะว่าการท างานนั้นใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายสูง
แต่บางอาชีพการขยับร่างกายก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง ในทางกลับกันกิจกรรมในยามว่าง
อาชีพนักเรียนมีการเคลื่อนไหวที่สูงกว่าอาชีพอ่ืนๆเพราะว่างนักเรียนมีเวลาว่างสามารถใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ทั้งการออกก าลังกาย การเล่นดนตรี หรือการเล่นกีฬา (ธนาเดช โพธิ์ศรี, 2555) กล่าว
ว่า การออกก าลังกายแบบแอโรบิค การเกร็งกล้ามเนื้อและการท าสมาธิในเวลาสั้นๆ ส่งผลให้

http://www.dmthai.org/statistic/358
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สมรรถภาพของร่างกายและระบบประสาทอัตโนมัติดีขึ้น ในส่วนของกิจกรรมการเดินทางแต่ละอาชีพ
จะมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน แต่ส าหรับต่างประเทศการเคลื่อนไหวค่อนข้างสูงกว่าอย่างเช่นนักกีฬาที่
ต้องเดินทางแข่งขันอยู่บ่อยครั้งมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์มากกว่าด้วยระบบการคมนาคมที่พัฒนาสูง
กว่าท าให้รักษาสภาพร่างกายดีกว่า ความล้าของนักกีฬาต่างประเทศมีค่าดัชนีที่น้อยกว่านักกีฬาไทย 
บ่งถึงการฟ้ืนตัวระหว่างการแข่งขันท าได้เร็วกว่านักกีฬาไทย (กรมพลศึกษา, 2555)  

จากที่กล่าวมาธุรกิจสปอร์ตคลับในประเทศไทยมีการเติบโตสูงขึ้น เป็นผลมาจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามสังคมเห็นได้จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติรวมถึงกลุ่มคนที่ออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอมีเพ่ิมมากกว่ากลุ่มคนที่ออกก าลังกายแค่เพียงครั้งคราว (Lilyquist, 2005) 
จึงเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับกีฬาและการออกก าลังกาย 
เนื่องจากธุรกิจนี้ยังสามารถยังเติบโตได้สูง ตราบใดที่การใส่ใจสุขภาพยังเป็นกระแสของการรักสุขภาพ 
ดังนั้นธุรกิจสปอร์ตคลับควรมีการวิจัยพัฒนาถึงความต้องการที่หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน (ลลิลภรณ์ ปัทมดิลก, 2553) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ
สปอร์ตคลับพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม เพราะว่าธุรกิจสปอร์ตคลับที่ครบวงจรยังมีให้ผู้บริการอยู่น้อยราย
และมีต้นทุนในประกอบธุรกิจที่สูง ซึ่งการออกก าลังกายสามารถดึงดูดทุกเพศทุกวัยให้หันมาใส่ใจ
สุขภาพ จึงส่งผลให้ธุรกิจสปอร์ตคลับมีความน่าสนใจที่ควรลงทุน โดยผู้วิจัยจะท าการศึกษาถึงต้นทุน
และผลตอบแทนของโครงการ ต้นทุนการก่อสร้าง การสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ส าหรับประกอบการ
ตัดสินใจในการประกอบธุรกิจสปอร์ตคลับให้มีความมั่นใจที่จะสามารถประกอบธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และน าผลที่ได้มาพิจารณาว่าธุรกิจสปอร์ตคลับนั้นมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
หรือไม่  
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการธุรกิจสปอร์ตคลับ 
2.2 เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการธุรกิจสปอร์ตคลับ 
2.3 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการธุรกิจสปอร์ตคลับ 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษานี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาข้อมูลการลงทุนในธุรกิจสปอร์ตคลับเพ่ือให้ทราบถึง
ความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจสปอร์ตคลับโดยการวิเคราะห์หาต้นทุนและผลตอบแทนของ
โครงการ 
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3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
เพ่ือหาต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ น าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

3.2 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าของธุรกิจสปอร์ต
คลับพนักงานดูแลในสปอร์ตคลับ นักกีฬาหรือผู้ใช้บริการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องธุรกิจสปอร์ตคลับ 

3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การวิจัยครั้งนี้จะใช้สถานที่ท าการศึกษา คือ สถานบริการธุรกิจ
สปอร์ตคลับและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จากผู้ให้ข้อมูลจ านวน 17 
คน ซึ่งได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการให้ตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและหญิง 

3.4 ขอบเขตด้านเวลาที่ใช้ในการวิจัย งานวิจัยครั้งนี้เริ่มตั้งแต่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 
28 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 

4.1 สปอร์ตคลับ (Sport club) หมายถึง สโมสรหรือสถานที่ๆเป็นศูนย์รวมการออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬาหลายๆประเภทรวมไว้ในที่เดียว เช่น แบดมินตัน ว่ายน้ า สนามฟุตบอล 
เป็นต้นเป็นรูปแบบธุรกิจการให้บริการทางด้านกีฬาและสุขภาพ 

4.2 ฟิตเนส (Fitness) หมายถึง สถานที่ออกก าลังกายที่รวมการออกก าลังกายรูปแบบ
ต่างๆ ไว้ในพ้ืนที่จ ากัด เช่น การวิ่งบนสายพาน การออกก าลังกายประเภทนี้จะใช้หลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเข้ามาช่วยด้วยเครื่องและอุปกรณ์เพ่ือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และการขจัดไขมันส่วนเกิน 

4.3 สุขภาพ (Health) หมายถึง ผู้ที่ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาอยู่สม่ าเสมอจนมีสภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ 

4.4 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ด าเนินธุรกิจด้วย
ตนเอง มีส่วนรับผิดชอบความเสี่ยงทั้งหมด เพื่อมุ่งหวังผลก าไรในกิจการตัวเอง ในที่นี้หมายถึง บุคคล
ที่เป็นเจ้าของธุรกิจสปอร์ตคลับ 

4.5 ผู้บริโภค (Consumer) หมายถึง กลุ่มคนหรือผู้ที่มีความชอบในการออกก าลังกาย
หรือเล่นกีฬาเป็นกิจวัตรประจ าวัน จ่ายเงินเข้ามาเป็นสมาชิกเพ่ือใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายใน
สปอร์ตคลับ ฟิตเนส โยคะหรือ กีฬาต่างๆ 

4.6 พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เดินเข้ามาท าการออก
ก าลังกายหรือเล่นกีฬาเกิดเป็นกิจกรรมออกก าลังกายทั้งฟิตเนส แอโรบิค โยคะ และกีฬาอีกหลายชนิด  

4.7 ต้นทุน (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ด าเนินการลงทุนสร้างธุรกิจสปอร์ตคลับ ทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ โครงสร้างอาคารและพ้ืนที่สปอร์ตคลับ เพ่ือใช้ในการศึกษาอัตราส่วนทางการเงินในโครงการ
ธุรกิจสปอร์ตคลับ 



6 

 

4.8 ผลตอบแทน (Return) หมายถึง ผลตอบแทนที่เกิดจากการประมาณการ ผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะได้รับในธุรกิจสปอร์ตคลับ หลังจากนั้นน าไปท าการหาอัตราส่วนทางการเงินเพ่ือวิเคราะห์
ความอ่อนไหวและความคุ้มค่าในการลงทุน 

4.9 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงเครื่องมือทางการตลาด
เกี่ยวกับธุรกิจสปอร์ตคลับประกอบด้วย 7 ด้านดังต่อไปนี้  

 4.9.1 ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการคือ การขายสินค้าหรือรูปแบบการให้บริการใน
ธุรกิจสปอร์ตคลับที่สร้างความแตกต่างจากสปอร์ตคลับที่อ่ืนๆ 

 4.9.2 ด้านราคาคือ การตั้งราคาของค่าสมาชิกราคาของประเภทของค่าบริการด้าน
กีฬาประเภทต่างๆ 

 4.9.3 ด้านสถานที่คือ บริเวณท่ีธุรกิจสปอร์ตคลับตั้งอยู่ การเข้ามาพ้ืนที่สปอร์ตคลับ
มีความใกล้แหล่งที่ผู้ใช้บริการง่ายก็จะเป็นจุดแข็ง 

 4.9.4 ด้านโปรโมชั่นคือ การส่งเสริมการตลาดของสปอร์ตคลับ การตั้งโปรโมชั่น 
เช่น การให้ส่วนลดค่าสมาชิก การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

 4.9.5 ด้านบุคคลคือ พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจสปอร์ตคลับ 
 4.9.6 ด้านกระบวนการคือขั้นการให้บริการของสปอร์ตคลับตั้งแต่ขั้นตอนที่

ผู้ใช้บริการเข้ามาเล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย จนถึงสิ้นสุดกระบวนการในสสปอร์ตคลับ 
 4.9.7 ด้านลักษณะทางกายภาพคือ บรรยากาศภายในและภายนอกในบริเวณ

สปอร์ตคลับ ความสะอาดในบริเวณพ้ืนที่สปอร์ตคลับ   
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าวิจัย 

การศึกษาและวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจในเรื่องการลงทุนท าธุรกิจสปอร์ตคลับ ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า
จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจสปอร์ตคลับแล้วจะได้รับประโยชน์คือ 

5.1 ท าให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจสปอร์ตคลับ 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจสปอร์ตคลับและทราบถึงผลตอบแทน
ของธุรกิจประเภทเดียวกัน น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้ผู้ประกอบการพิจารณาในการลงทุนจริง 

5.2 ท าให้ทราบถึงข้อมูลในการประกอบธุรกิจประเภทสปอร์ตคลับ ได้รับข้อมูลความรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากผู้ประกอบการรายอื่นๆ จากการสัมภาษณ์และทราบแนวโน้มในอนาคตได้ 

5.3 ท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจสปอร์ตคลับและทราบถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการสปอร์ตคลับ เทรนด์ในการออก
ก าลังกายรูปแบบใหม่ๆ และเพ่ือให้ทราบถึงการวางแผนสร้างธุรกิจสปอร์ตคลับรูปแบบตามที่ต้องการ 
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5.4 เพ่ือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาด าเนินธุรกิจบริการ
ประเภทสปอร์ตคลับได้และได้มีการน าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเพ่ือเป็นแนวทาง 

5.5 เพ่ือให้ทราบและเข้าถึงผู้จัดจ าหน่ายต้นน้ าวัตถุดิบหรือแหล่งที่มาของวัสดุและอุปกรณ์
การน าเข้ามาก่อสร้างและอาจได้พันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศเพ่ิมและเพ่ือให้ทราบถึงสิ่งที่ขาดไปใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสปอร์ตคลับ เพ่ือน ามาประกอบพิจารณาสร้างธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสปอร์ตคลับ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยครั้งนี้เกี่ยวกับ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับพ้ืนที่
จังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลเอกสารต่างๆและผลงานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยในครั้งนี้ โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจสปอร์ตคลับ 
2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
3. แนวคิดและทฤษฎีด้านการให้การบริการ 
4. แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการ 
5. แนวคิดเก่ียวกับการประกอบการ 
6. การจัดท ารายงานทางการเงิน 
7. หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
8. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจสปอร์ตคลับ 

ธุรกิจสปอร์ตคลับนั้นเป็นรูปแบบธุรกิจที่ให้การบริการเกี่ยวกับการออกก าลังกาย เป็น
สถานที่ออกก าลังกายและมีการให้บริการสนามกีฬาประเภทต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
สถานที่ ทั้งนี้ได้มีการให้ความหมายของการออกก าลังกายแยกตามประเภทดังต่อไปนี้  

การออกก าลังกายมีความหมายกว้างมาก คือคลุมไปถึงกิจกรรมทางร่างกายในทุกๆ
ลักษณะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการกระท ากิจกรรมใด ไม่ว่าจะเป็นสมัครใจหรือฝืนใจและไม่ว่า
กิจกรรมนั้นๆ จะเป็นอาชีพหรือสมัครเล่น การที่ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวโดยจะออกแรงมาก
เพียงใด เพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหว หรือบางครั้งอาจจะอยู่กับที่ก็ตาม ซึ่งเป็นผลท าให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น
กว่าปกติ ก็จัดว่าเป็นการออกก าลังกายทั้งสิ้น (ฉลอง อภิวงค์, 2554) 

ประเภทการออกก าลังกายการจ าแนกประเภทการออกก าลังกายเป็นไปในแนวทางการ
สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการเพ่ิมประสิทธิภาพของปอดและหัวใจและการเพ่ิมความยืดหยุ่น
และการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อโดยจ าแนกประเภทของการออกก าลังกายได้ดังนี้ 
 



9 

 

ตารางที ่1 ประเภทและชนิดของการออกก าลังกาย  
ประเภท  ความหมาย 

การออกก าลังกายเพ่ือความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

(Recreational Exercise) 

ซึ่งมักจะมีค าน าหน้าเสมอ เช่น เล่นกอล์ฟ จุดประสงค์เพ่ือการเข้า
สังคม ซึ่งการออกก าลังกายแบบนี้จะได้ผลต่อองค์ประกอบของความ
สมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่ขึ้นกับผู้เล่น และวิธีเล่น 

การออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพทั่วไป (General 

Fitness Exercise) 

การบริหารร่างกายต่างๆ รวมถึงการออกก าลังกายแบบร ามวยจีน ซึ่ง
ถ้าท าอย่างถูกต้องแล้วจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพ่ิมความยืดหยุ่นของ
ข้อ 

การออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพหัวใจและปอด 
(Cardiopulmonary 

Exercise) 

เป็นการออกก าลังกายแบบผสมผสาน แต่ละประเภทที่ให้ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และข้อต่อต่างๆ 
และสมรรถภาพการท างานของปอดและหัวใจ 

 
ที่มา: ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร, “การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฎร าไพพรรณีปีการศึกษา 2554” (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556).  
 

จากตารางที่ 1 การออกก าลังกายในแต่ละประเภทเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการแต่ละสถานที่
ได้เลือกเป็นจุดเด่นของธุรกิจตัวเองเพราะ ประเภทการออกก าลังกายก็จะสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่
แตกต่างกัน เช่น การออกก าลังกายเพ่ือความสนุกสานก็จะดึงดูดเป็นการออกก าลังกายเพ่ือการเข้า
สังคม การออกก าลังกายทั่วไปเป็นการบริหารร่างกายเพ่ือความยืดหยุ่นของร่างกายดึงดูดกลุ่มคน
สูงอายุ และ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพก็จะเป็นการออกก าลังกายเพ่ือความยืดหยุ่นของร่างกาย
ทั้งกล้ามเนื้อและข้อต่างๆ สามารถดึงดูดกลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวัย 

จากที่กล่าวมาข้างต้นธุรกิจสปอร์ตคลับนั้นมีบริการส่วนใหญ่เป็นการออกก าลังกาย ใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันออกไป เพราะธุรกิจสปอร์ตคลับนั้นแต่ละสถานที่ก็จะสร้าง
ความคิดออกแบบสร้างสรรค์ที่จะดึงดูดเพ่ิมกลุ่มฐานลูกค้าออกไปกว้างขึ้น โดยธุรกิจสปอร์ตคลับแบ่ง
การบริการออกเป็นแต่ละประเภทดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2 แสดงห้องฟิตเนส 
 

จากภาพที่ 2 ฟิตเนส (Fitness) เป็นส่วนหนึ่งของสปอร์ตคลับที่เน้นไปทางการเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อโดยเป็นสถานที่ของการออกก าลังกายโดยหลักการของฟิตเนสนั้น คือการพัฒนาการ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อส าหรับนักกีฬาโดยการเข้าไปฝึกฝนกล้ามเนื้อเพ่ิมความแข็งแรงและยืดหยุ่นเช่น 
แขน ไหล่ หน้าอก หลัง ขา เป็นต้น โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญหรือเทรนเนอร์ฟิตเนสให้ค าแนะน าในการ
ออกก าลังกายเพ่ือเป็นไปตามหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือที่จะได้มาซึ่งรูปร่างทวดทรงที่นักกีฬา
สามารถน ากล้ามเนื้อไปใช้งานกับการเล่นกีฬาได้ ซึ่งในปัจจุบันกระแสของการเข้าฟิตเนสมีผู้ใช้บริการ
สูงขึ้นซึ่งเป็นเพราะเทรนด์รักษาสุขภาพและการมีรูปร่างทวดทรงที่ดีต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงสนามแบดมินตันอาคารแบบปิด 
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จากภาพที่ 3 สปอร์ตคลับที่มีการให้บริการกีฬาในอาคารแบบปิดหรือในร่ม กลุ่ม
ผู้ใช้บริการที่ชื่นชอบกีฬาแบบปิดส าหรับในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะว่า
ผู้ใช้บริการเองสามารถใช้บริการได้ตลอดทุกช่วงเวลา เพราะกีฬาในอาคารแบบปิดนั้นไม่ต้องเผชิญกับ
แสงอาทิตย์ หรือ ช่วงฤดูฝน ท าให้กลุ่มผู้ใช้บริการนั้นนิยมสูงและกีฬาในอาคารแบบปิดนั้นที่ได้รับ
ความนิยมส่วนใหญ่จะเป็น แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หรือ ปิงปองและ สวอคช เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงสนามเทนนิส 
 

จากภาพที่ 4 สปอร์ตคลับที่มีการให้บริการกีฬาอาคารแบบเปิดหรือกลางแจ้งกลุ่มผู้ที่ใช้
บริการประเภทนี้ก็ยังมีอยู่สูง เพราะส่วนใหญ่เป็นกีฬาสากลที่ได้รับความนิยมสูง ท าให้กระตุ้น
ผู้ใช้บริการตามสถานที่สปอร์ตคลับจ านวนเยอะ ประกอบกับไลฟ์สไตล์กีฬาประเภทนี้เพ่ือเป็นการเข้า
กิจกรรมทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง สปอร์ตคลับที่มีกีฬาให้บริการประเภทนี้ก็
มีเช่น เทนนิส ฟุตบอล ว่ายน้ า เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงห้องเรียนมวยไทย 
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จากภาพที่ 5 สปอร์ตคลับที่ให้บริการเน้นไปทางศิลปะการปูองกันตัว ในปัจจุบันมีกระแส
ที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นกีฬาที่ฝึกทักษะการปูองกันตัวควบกับเป็นการออกก าลังกาย
เพ่ิมความแข็งแรงให้กับร่างกายจนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ กีฬาที่อยู่ในสปอร์ตคลับประเภทนี้มีอยู่
หลายประเภท เช่น เทควันโด ยูโด และ มวยไทย เป็นต้น โดยเฉพาะมวยไทย ได้รับความนิยมจาก
ชาวต่างชาติมาก อีกท้ังมูลค่าตลาดของการถ่ายทอดลิขสิทธิ์และการจัดแข่งขันมวยไทยก็เป็นกระแสที่
ค่อนข้างแรงในช่วงปัจจุบันมานี้ 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงห้องแอโรบิคและโยคะ 
 

จากภาพที่ 6 สปอร์ตคลับที่เน้นการให้บริการออกก าลังกายแบบเคลื่อนไหวตามจังหวะ
และการยืดหยุ่นของร่างกาย กระแสแอโรบิคและโยคะได้รับตอบรับอย่างดี เพราะเป็นการออกก าลัง
กายที่สามารถท าได้ทุกเพศทุกวัย แอโรบิคจะเน้นการเต้นประกอบจังหวะท่าทางตามเสียงเพลงหรือ
เสียงผู้ฝึกสอนเพื่อให้ได้การเคลื่อนไหว ส่วนโยคะจะเป็นการใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายเน้นเพ่ือการ
บ าบัด  

โดยธุรกิจสปอร์ตคลับส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการด าเนินกิจการของตนเองตามที่ผู้ประกอบ
เลือกในการลงทุน ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นมีการจ าแนกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้  
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ภาพที่ 7 แสดงสปอร์ตคลับแบบตั้งกิจการเดี่ยว 
 

จากภาพที่ 7 สปอร์ตคลับที่ตั้งกิจการเดี่ยว จะเป็นธุรกิจที่อยู่พ้ืนที่ใกล้แหล่งส าคัญต่างๆ 
หรือแหล่งชุมชนที่ท าให้ผู้ใช้บริการตามพ้ืนที่สะดวกเข้ามาใช้บริการเพ่ือเป็นกิจกรรมทางครอบครั ว
หรือเป็นกิจกรรมการเข้าสังคม ส าหรับสปอร์ตคลับที่ตั้งกิจการอยู่แบบเดี่ยว ส่วนมากจะอยู่ในพ้ืนที่ๆมี
เจ้าของกิจการมีทุนอยู่แล้วมีที่ดินเป็นของตนเองหรือเช่าที่ดินเพ่ือประกอบกิจการ 

 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงสปอร์ตคลับแบบแฟรนไชส์ 
 

จากภาพที่ 8 ธุรกิจสปอร์ตคลับที่เป็นรูปแบบแฟรนไชส์ ส่วนมากจะเน้นรูปแบบเป็นการ
ให้บริการแบบฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งธุรกิจประเภทนี้จะมีท าเลที่ตั้งส่วนมากอยู่ในแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้า
มาสะดวกตามแหล่งที่มีความทันสมัย เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชุมชน อาคารพาณิชย์ เป็นต้น 
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ธุรกิจสปอร์ตคลับประเภทนี้จะมีการบริการที่เป็นสากลและมีมาตรฐานเดียวกัน ท าให้ผู้ใช้บริการ
มั่นใจที่จะเต็มใจจ่ายเลือกเข้าไปออกก าลงกายในสปอร์ตคลับประเภทนี้ 

โดยสรุป ธุรกิจสปอร์ตคลับกับการออกก าลังกายเป็นสิ่งส าคัญเพราะกระแสของการรัก
สุขภาพยังคงได้รับความนิยม โดยเฉพาะการออกก าลังกายจะท าให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวตาม
ส่วนต่างๆ ช่วยให้สร้างภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานต่อโรคภัยหลายๆชนิด เช่น โรคหัวใจ โรคความดัน 
โรคเบาหวาน หรือโรคอ้วน เป็นต้น การเล่นกีฬาก็เป็นสิ่งที่การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งการ
ออกก าลังกายจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดได้มีการสูบฉีดเพ่ิมมากขึ้น และท าให้ระบบ
กล้ามเนื้อมีการยืดและหดคลายกล้ามเนื้อได้มีความคล่องตัวมากขึ้นมูลค่าของธุรกิจสปอร์ตคลับเป็น
การลงทุนที่สูง ดังนั้นผู้ประกอบการที่สนใจต้องมีความรู้และความเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้บริการทั้ง
ปัจจุบันและในอนาคตเพ่ือคาดการณ์และคอยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองให้
ประสบความส าเร็จ 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท าใดๆ ของบุคคลที่เกิดจากการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถของบุคคลนั้นและได้มีการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเป็นการกระท ากิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง
กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในตัวบุคคลและกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายนอก (ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร, 2556) 

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมนุษย์แสดงพฤติกรรมแตกต่างกันไป ขึ้นกับปัจจัยด้าน
สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และเงื่อนไข ซึ่งสิ่งที่แสดงออก อาการ บทบาท ลีลา ท่าที ความประพฤติที่มี
ผลต่อสุขภาพทั้งทางที่ดีและไม่ดีถือเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพท้ังนั้น  

ส าหรับความหมายของพฤติกรรมสุขภาพนั้น ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายได้หลาย
ดังนี้ พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพซึ่งเกิดขึ้นทั้งภายใน (Covert Behavior) และภายนอก (Overt Behavior) พฤติกรรมสุขภาพ
จะรวมถึงการปฏิบัติที่สังเกตได้และการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไม่ได้ แต่สามารถวัดได้ว่าเกิดขึ้น                
(เนตรนภา กิจรุ่งพิพัตน์ และอนุสรา พันธุ์นิธิทร์, 2555) 

พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระท า การปฏิบัติ การแสดงออกและท่าทีที่จะกระท า 
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว หรือชุมชน พฤติกรรมสุขภาพ
จ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
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ภาพที่ 9 แสดงลักษณะพฤติกรรมสุขภาพ 
 

จากภาพที ่9 เป็นการกระท า (Action) พฤติกรรมสุขภาพในลักษณะที่เป็นการกระท าคือ 
การกระท าหรือการปฏิบัติของบุคคลที่มีผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพเป็นการไม่กระท า (Non Action) 
ส่วนพฤติกรรมที่เป็นการไม่กระท า คือ การงดเว้นไม่กระท าหรือการไม่ปฏิบัติของบุคคลที่มีผลดีหรือ
ผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งสองลักษณะจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการแบ่งแยกพฤติกรรมสุขภาพอย่างชัดเจน 

พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) พฤติกรรมสุขภาพ คือ แนวคิดเกี่ยวกับทั้ง
พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) และพฤติกรรมภายใน (Covert behavior) ซึ่งพฤติกรรม
ภายนอก ได้แก่ การปฏิบัติที่สามารถสังเกตและมองเห็นได้ ส่วนพฤติกรรมภายใน ได้แก่ องค์ประกอบ
ทางจิตวิทยา (Psychological factors) ซึ่งมีความคิดความเชื่อ การรับรู้ แรงจูงใจ ค่านิยม ทัศนคติ
และความคาดหวัง โดยในทางพฤติกรรมศาสตร์เชื่อว่า องค์ประกอบเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคลซึ่งจากการทบทวนการให้ความหมายพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความหมายคล้ายคลึงกัน คือ เป็นการแสดงออกของบุคคลทั้งภายในและภายนอก ที่สังเกตได้และ
สังเกตไม่ได้ในการกระท าหรืองดเว้นการกระท าสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพโดยจะขอยกตัวอย่ างพฤติกรรม
สุขภาพที่ควรรู้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นการกระท า 

(Action) 

เป็นการไม่กระท า 

(Non action) 
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ตารางที ่2 พฤติกรรมสุขภาพท่ีควรรู้ 
พฤติกรรม ความหมาย 

พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ (Health 

Promotion 
Behavior) 

เป็นพฤติกรรมที่คนปฏิบัติเพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในที่นี้ค าว่า
สุขภาพรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งตัวอย่าง
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ พฤติกรรมการออกก าลังกาย พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ พฤติกรรมการผ่อนคลาย หรือ พฤติกรรม
การพักผ่อน เป็นต้น 

พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง (Self-Care 

Behavior) 

เป็นกิจกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท าหน้าที่ดูแลตนเอง
นับตั้งแต่การปูองกันโรคไม่ให้เจ็บปุวย การส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง 
การบ าบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจภายหลังการเจ็บปุวย 

พฤติกรรมเสี่ยง 
(Risk Behavior) 

เป็นพฤติกรรมที่เมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เช่น 
เกิดโรคหรือการบาดเจ็บตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมัน 
พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะโดยไม่เคารพกฎจราจร พฤติกรรมการเที่ยว
หญิงบริการ หรือพฤติกรรมการเสพสารเสพติด เป็นต้น 

พฤติกรรมการ
ปูองกันโรค 

(Preventive 
Behavior)  

การปฏิบัติของบุคคลเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดโรคขึ้น ได้แก่ การไม่สูบบุหรี่ การ
สวมหมวกกันน็อก การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ยวดยานพาหนะ การออก
ก าลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เป็นต้น 

พฤติกรรมการ
เจ็บปุวย (Illness 

Behavior) 

การที่บุคคลปฏิบัติเมื่อมีอาการผิดปกติหรือเมื่อรู้สึกว่าตนเองเจ็บปุวย ได้แก่ 
การถามบุคคลอ่ืนหรือผู้ใกล้ชิดเกี่ยวกับอาการของตน การเพิกเฉยการ
แสวงหาการรักษา การหลบหลีกจากสังคม เป็นต้น 

พฤติกรรมบทบาท
คนเจ็บ (Sick role 

Behavior) 

การปฏิบัติพฤติกรรมของผู้ที่ทราบแล้วว่าตนเองเจ็บปุวย โดยอาจทราบจาก
ความคิดเห็นของผู้อื่น หรือ เป็นความคิดเห็นของผู้ปุวยเอง 

พฤติกรรมด้านลบที่
ก่อให้เกิดปัญหา

สุขภาพ 

ปัญหาสุขภาพและการเจ็บปุวยที่พบเห็บโดยทั่วไปในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มี
สาเหตุจากการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นพฤติกรรมด้าน
ลบ ในที่นี้จะกล่าวถึงลักษณะพฤติกรรมทางด้านลบที่มีผลต่อสุขภาพที่ส าคัญ  

 

ที่มา: จินดา บุญช่วยเกื้อกูล, การดูแล รักษา และส่งเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541).  
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จากตารางที่ 2 พฤติกรรมสิ่งที่คนทั่วไปควรทราบนั้นจะพูดถึงเกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ พฤติกรรมการออกก าลังกาย อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ การดูแลตนเองไม่ให้เจ็บปุวยก็เป็นสิ่งที่พฤติกรรมการดูแลตนเอง มีประโยชน์ช่วยไม่ให้
เจ็บปุวยง่าย รู้วิธีการรักษาด้วยตัวเองเบื้องต้น อีกทั้งแยกแยะถึงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
เช่น การรับประทานท่ีมีไขมันสูง การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

โดยสรุป พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีทั้งการเกิดขึ้นก่อนและหลังการเกิดปัญหา
สุขภาพ ดังนั้นพฤติกรรมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจจึงเป็นที่ต้องท าความเข้าใจให้มากเพราะว่า
เป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้กับร่างกายตนเองและช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคภัยต่างๆ ที่อาจจะ
อาจส่งผลเสียให้กับการด าเนินชีวิตในกิจวัตรประจ าวัน จึงด าเนินการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม
ซึ่งสามารถท าให้เป็นการแก้ปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุได้พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นตัวบ่งชี้
แบ่งแยกพฤติกรรมอย่างชัดเจนทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก ทั้งที่สังเกตได้และสังเกต
ไม่ได้ 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีด้านการให้การบริการ 

บริการ (Service) เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการแก่
ลูกค้า ซึ่งกล่าวถึงประเภทบริการ ลักษณะของบริการและการใช้เครื่องมือทางการตลาด กลยุทธ์
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ และการจัดการธุรกิจบริการ (สิงขร และอดุลย์, 2555) 

ลักษณะของบริการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือการตลาดบริการมีลักษณะที่ส าคัญ 4 
ประการ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้ 

ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) บริการไม่สามารถมองเห็นหรือเกิดความรู้สึกได้
ก่อนที่จะมีการซื้อ ดังนั้น เพ่ือลดความเสี่ยงของผู้ซื้อ ผู้ซื้อต้องพยายามวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพ
และประโยชน์จากการบริการที่เขาได้รับ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการซื้อในแง่ของสถานที่ ตัวบุคคล 
เครื่องมือวัสดุที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร สัญลักษณ์และราคาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ขายบริการจะต้อง
จัดหาเพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น 
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ภาพที่ 10 ลักษณะการบริการที่ไม่สามารถจับต้องได้ 
ที่มา: สิงขร แก้วมณี และอดุลย์ อุดมเจริญศิลป์, “การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการ 
SUP PLAZA มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” (สาชาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555). 

 
จากภาพที่ 10 ลักษณะของการบริการที่ไม่สามารถจับต้องได้นั้นสถานที่ต้องสามารถ

สร้างความเชื่อมั่น และความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ การก าหนดราคาการ ให้บริการ ควรมีความ
เหมาะสมกับระดับการให้บริการ ชัดเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการที่แตกต่างกัน บุคคลที่
เป็นพนักงานที่ขายบริการต้องมีการแต่งตัวที่เหมาะสม บุคลิกดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ 
เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเกิดความเชื่อมั่นว่าบริการที่ซื้อจะดีด้วย เครื่องมืออุปกรณ์
จะต้องทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีการให้บริการที่รวดเร็ว เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจ การสื่อโฆษณาและ
เอกสารการโฆษณาต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกค้า 
และสัญลักษณ์ชื่อตราสินค้า หรือเครื่องหมายตราสินค้าที่ใช้ในการให้บริการ เพ่ือให้ผู้บริโภคเรียกชื่อ
ได้ถูก ควรมีลักษณะสื่อความหมายที่ดีเก่ียวกับบริการที่เสนอขาย 

ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นการผลิตและการ
บริโภคในขณะเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ขายหนึ่งรายสามารถให้บริการลูกค้าในขณะนั้นได้หนึ่งราย
เนื่องจากผู้ขายแต่ละรายมีลักษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการแทนได้ เพราะต้องผลิต
และบริโภคในเวลาเดียวกัน ท าให้การขายบริการอยู่ในวงจ ากัดในเรื่องของเวลา 

ไม่แน่นอน (Variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายบริการเป็น
ใครจะให้บริการเมื่อไร ที่ไหนและอย่างไร ดังนั้น ผู้ซื้อบริการจะต้องรู้ถึงความไม่แน่นอนในการบริการ 
และสอบถามผู้อ่ืนก่อนที่จะเลือกรับบริการ ในแง่ของผู้ขายบริการจะต้องมีการควบคุมคุณภาพท าได้ 

สถานที่ 

 

บุคคล ราคา 

เครื่องมือ วัสดุสื่อสาร สัญลักษณ์ 
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2 ขั้นตอน คือ 1) ตรวจสอบ คัดเลือก และฝึกอบรมพนักงานที่ให้บริการ รวมทั้งมนุษย์สัมพันธ์ของ
พนักงานที่ให้บริการ 2) ต้องสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นการใช้การรับฟังค าแนะน า และ
ข้อเสนอแนะของลูกค้า การส ารวจข้อมูลของลูกค้า และการเปรียบเทียบท าให้ได้รับข้อมูล เพ่ือการ
แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability) บริการไม่สามารถผลิตและเก็บไว้ได้เหมือนสินค้า
อ่ืนถ้าความต้องการมีสม่ าเสมอ การให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอน 
จะท าให้เกิดปัญหาคือบริการ ไม่ทันหรือไม่มีลูกค้า 

 

 
 

ภาพที่ 11 การรับรู้คุณภาพโดยรวม 
ที่มา: Gronroos, C., Service Quality: The Six Criteria of Good Service Quality (n.p., 
1990), 12.  
 

จากภาพที่ 11 กรอนรูส (Gronroos, 1990) ได้กล่าวถึงเงื่อนไขของการรับรู้คุณภาพ
บริการที่ดีของลูกค้า ความเป็นมืออาชีพ และทักษะในการบริการลูกค้า ลูกค้าจะรับรู้คุณภาพการ
บริการที่ดีในเมื่อผู้ให้บริการมีความรู้ทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ ทัศนคติและพฤติกรรม 
เป็นความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อพนักงานบริการพิจารณาเกี่ยวกับความเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาด้วย
ความเต็มใจโดยทันทีการเข้าถึงบริการง่ายและมีความยืดหยุ่น ลูกค้าก็จะพิจารณาจากผู้ให้บริการ
ประกอบไปด้วย สถานที่ ชั่วโมงการท างาน ตัวพนักงาน และ ระบบการท างานได้ถูกออกแบบให้ง่าย

ปัจจัยที่คาดหวังต่อคณุภาพ 

การสื่อสารทางการตลาด 

ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การออกแบบปากต่อปาก 

ความต้องการของลูกค้า 

 

คุณภาพที่คาดหวัง การรับรูคุ้ณภาพโดยรวม คุณภาพที่รบัรู้จาก

ประสบการณ ์

 

ภาพลักษณ์ขององค์กร 

ใช้เทคนิคอะไรที่ท า

ให้เกิดคุณภาพ 

ท าอย่างไรให้

เกิดคุณภาพ 
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ต่อการเข้าถึงบริการรวมถึงมีการเตรียมปรับการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าความ
ไว้วางใจและความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการ ลูกค้าจะรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการตกลงในการใช้บริการ
เกิดข้ึน สามารถที่จะไว้ใจผู้ให้บริการโดยพนักงานจะท าสัญญาที่ตกลงกันไว้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้
ความสนใจเป็นพิเศษการชดเชย เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้ามีความรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหรือไม่เป็นไป
ตามความคาดหวัง ผู้ให้บริการจะต้องแก้ไขให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างทันทีความมี
ชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ลูกค้ามักเชื่อว่าการให้บริการของผู้ให้บริการสามารถเชื่อถือและเหมาะสมกับ
คุณค่าของเงินที่จ่ายไป  

องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการที่ส าคัญมี 5 ประการ (John D. 
Millett, 1947: 397-400) คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความ
ยุติธรรมในการบริหารงานของรัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการบริการ 
ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน การ
ให้บริการอย่างทันเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริหารจะต้องมองว่าการให้บริการ
สาธารณะจะต้องตรงเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจแก่ประชาชนการให้บริการอย่างเพียงพอ 
(Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะมีจ านวนการให้บริการและสถานที่
ให้บริการอย่างเหมาะสม (The Right Quantity at the Geographical) ความเสมอภาคหรือการ
ตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ และสถานที่ตั้งให้บริการสร้าง
ความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) 
หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก 
ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดเมื่อใดก็ได้และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผล
การปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้น
โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

โดยสรุปการบริการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จต่อผู้ประกอบการ  
ผู้บริโภคมองว่าเป็นสิ่งส าคัญท่ีท ารู้สึกพึงพอใจมากยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการทั้งผู้ให้และผู้รับ 
องค์ประกอบที่จะท าให้กิจกรรมการบริการเกิดประสบความส าเร็จนั้นหมายถึงการที่ผู้ประกอบการ
จะต้องเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงของตลาดการบริการในปัจจุบัน ผู้
ให้บริการต้องค านึงความพึงพอใจของผู้รับบริการและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือความต้องการ
ของลูกค้าให้ยืดหยุ่นอยู่เสมอเพ่ือรักษามาตรฐานในการบริการให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อๆ ไป 
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4. แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการลงทุนนั้น ขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าของโครงการ

ความคุ้มค่าของโครงการวัดได้จากการเปรียบเทียบกันระหว่างผลประโยชน์ (Benefit) กับต้นทุน 
(Cost) ของโครงการ ต้นทุนและผลประโยชน์จะเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจในการลงทุน โดยงบ
การเงินที่คาดคะเน จะเป็นจุดเริ่มต้นส าหรับการก าหนดต้นทุนและผลประโยชน์ จะมีรายการต่างๆ
เข้ามาปรับค่ากระแสต้นทุนและผลประโยชน์ ทางด้านการเงิน ดังนั้นการวิเคราะห์รายการต่างๆ
ทางด้านต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมด จะน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์รายการต่างๆ
ทางด้านต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมด จะน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ภายใต้เกณฑ์
การตัดสินใจในการลงทุน เพ่ือพิจารณาว่าโครงการมีความเหมาะสมต่อการลงทุนหรือไม่ (สรยุทธ               
มีนะพันธ์, 2546) 

พฤติกรรมของต้นทุน (Cost Behavior) หมายถึง การที่ต้นทุนจะมีปฏิกิริยาหรือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมการด าเนินงานของธุรกิจอย่างไร เช่น ระดับกิจกรรม
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง อาจจะท าให้ต้นทุนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นในทิศทางเดียวกันหรืออาจไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น (เบญจพร อุทัยผล, 2558) 

 

 
 

ภาพที่ 12 ประเภทของต้นทุน 
ที่มา: เบญจพร อุทัยผล, “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจศูนย์สัตว์เลี้ยงในเขต อ.
พุทธมณฑล จ.นครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558).  

 
จากภาพที่ 12 ต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนต่างที่มีต้นทุนรวมคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาม

ระดับกิจกรรมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปภายในช่วงที่มีความหมาย (Relevant Range) โดย
กิจกรรม (Level of Activity) นั้นสามารถพิจารณาได้หลายลักษณะ เช่น หน่วยสินค้าที่ขาย หน่วย
สินค้าที่ผลิต ระยะทางการวิ่งของรถ หรือจ านวนชั่วโมงแรงงานเป็นต้น ต้นทุนคงที่รวมจะไม่ได้รับ
อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงระดับกิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงไปจากเดิม นั้นคือ ต้นทุน รวมยังมี
ค่าคงที่ เช่น ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา ค่าเบี้ยประกัน และภาษีทรัพย์สินเป็นต้น  

 

ต้นทุนคงท่ี 
(Fixed Cost) 

ต้นทุนผสม 
(Mixed Cost) 

ต้นทุนผันแปร 
(Variable Cost) 
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ต้นทุนผันแปรคือ ต้นทุนต่างๆ ที่มีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการ
เปลี่ยนแปลงระดับกิจกรรม เช่น วัตถุดิบทางตรง จะเห็นได้ว่า ต้นทุนของวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการ
ผลิตในงวดระยะเวลาหนึ่ง จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคิดต้นทุนผันแปรรวม กล่าวคือถ้าผลิตสินค้า
จ านวนมากขึ้นเท่าไร ต้นทุนผันแปรจะผันแปรเป็นสัดส่วนโดยตรงคือ เพ่ิมขึ้นตามจ านวนหน่วยสินค้า
ที่ผลิต ถ้าผลิตสินค้าลดลงต้นทุนผันแปรรวมก็จะลดลงไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าพิจารณาที่
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยหรือระดับกิจกรรมแล้ว จะพบว่าต้นทุนผันแปรต้นทุนผันแปรนั้นจะมีค่ าคงที่
เท่าๆกัน หน่วยที่เกิดขึ้นภายในช่วงที่มีความหมาย นอกจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและ
ค่านายหน้าพนักงานขายก็มีลักษณะเป็นต้นทุนผันแปรเช่นเดียวกัน 

ต้นทุนผสมคือ ต้นทุนต่างๆ ที่มีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเช่นเดียวกันรวมอยู่
ด้วยกัน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟูา และค่าน้ า เป็นต้น ในส่วนของต้นทุนคงที่นั้นเป็นต้นทุนขั้นต่ าที่
เกิดขึ้น แม้จะไม่มีระดับกิจกรรมเกิดขึ้นก็ตาม และส่วนของต้นทุนผันแปรจะผันแปรไปก็ตาม ระดับ
กิจกรรมที่เปลี่ยนไป  

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการตลาด เป็น
การวิเคราะห์ สภาวการณ์ โอกาส อุปสงค์ ที่มีผลต่อผลผลิตของโครงการการลงทุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจ
กลางสินค้าเกษตร (หฤทัย มีนะพันธ์, 2550)  

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน การวิเคราะห์ด้านการเงินเป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึง
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการ โดยพิจารณาเงินลงทุนในโครงการได้รับอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนหรือไม่ผลก าไรมากน้อยเพียงใด ในการลงทุนเพ่ือ ไม่ให้ เกิดปัญหาทางการเงิน 
ผู้ประกอบการควรจัดท าแผนการเงินที่ดีในรูปแบบการวิเคราะห์งบการเงิน และวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน ตลอดจนอาศัยหลักเกณฑ์การตัดสินใจคัดเลือกโครงการที่มีความเหมาะสมในการลงทุน 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการบริหาร การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
โครงการสามารถบรรจุเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านการ
บริหารการเงินและงานด้านเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิภาพของผู้บริ หารนั้น
พิจารณาได้จากผลก าไรของโครงการดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ด้านบริหาร ใน
การจัดรูปแบบองค์กรซึ่งจะมีหน่วยบริหารนั้นต้องเป็นรูปแบบอิสระและมีแผนการจัดการด้านบริหาร
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยบริหารแต่ละหน่วยภายในโครงการ 

โดยสรุป การลงทุนของโครงการเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการให้ความส าคัญเพราะว่าจะได้มอง
ถึงโอกาสการสร้างผลตอบแทน ดังนั้นการศึกษาความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ จะท าให้เป็นเครื่องมือ
ว่าโครงการนั้นเหมาะสมต่อการลงทุนในโครงการแค่ไหน การลงทุนของโครงการต้องน าข้อมูลทาง
การเงินมาท าการวิเคราะห์ถึงต้นทุนกับผลประโยชน์ว่าสอดคล้องและมีการคาดคะเนว่าการประกอบ
กิจการนี้สมควรในการลงทุนมากน้อยเพียงใด การศึกษาความเป็นไปได้การตลาด การเงิน และการ
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บริหารก็ท าให้วิเคราะห์โครงการได้ โดยศึกษาต้นทุนแต่ละประเภท เช่น ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่า
เช่า ค่าเสื่อม ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น ต้นทุนผันแปรประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าสาธารณูปโภค เป็น
ต้น ต้นทุนผสม ประกอบด้วย ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟูา ค่าน้ า เป็นต้น 
 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการ 

ความหมายของผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) หมายถึง บุคคลที่ยอมรับความเสี่ยงใน
การจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเพ่ือหวังผลก าไร นอกจากนี้ยังมีนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนได้ให้
ความหมายไว้มากมาย และแตกต่างกันท าให้เห็นว่าบุคคลที่จะเป็นผู้ประกอบการนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความกระตือรือร้น ขวนขวายที่จะน าเอาปัจจัยทางการผลิตต่างๆ มาผสมผสานด้วยหลักการจัดการ
ท าให้เกิดเป็นสินค้าแปลกใหม่ เกิดผู้บริโภคใหม่ๆ มีการเสาะแสวงหาตลาดหรือช่องทางที่ท าให้เกิด
ก าไร เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้กับสินค้าตัวเดิมอยู่เสมอ ปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้ดีขึ้น ติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ ที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการประกอบการให้ดีขึ้น (กัลปพฤกษ์ ฐาปนธรรมชัย, 2556) 

พ่อค้ากับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีความแตกต่างกัน พ่อค้านั้นไม่ได้เป็นผู้ผลิตแต่ท า
หน้าที่เป็นผู้มีเงินไปซื้อของมาขาย หรือบางทีอาจจะไปเครดิตสินค้ากับผู้ผลิตหรือคนกลาง แล้วน า
ของนั้นมาจ าหน่ายเมื่อได้เงินมาก็น ามาหักกับต้นทุนขายส่วนต่างนั้น ได้เป็นก าไรแล้วน าเงินนั้นไปซื้อ
ของมาขายอีกเป็นการหมุนเวียนเงินจากการจ่ายและรับกลับมา หรือเป็นการหมุนเวียนเงินในระยะ
สั้นพ่อค้าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่จะต้องใช้ความคิดในการลงทุนหา
ผลิตภัณฑ์ มีความเสี่ยงหาเงินลงทุน ซื้อเครื่องจักร จ้างแรงงาน ท าการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ 
หาตลาด และปรับสภาวะให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ขยายงาน ผลักดันทุกวิถีทางเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายจน
กลายเป็นผู้ประสบความส าเร็จ ดังนั้นผู้ที่ท าธุรกิจใหญ่โตได้มาจนถึงปัจจุบันและกลายเป็นแหล่งจ้า ง
งานสร้างรายได้ให้กับประเทศนับได้ว่าเป็นบุคคลที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง (ชุติภา โอภาสานนท์, 
2543) 

ความส าคัญและบทบาทของการประกอบการ สถานประกอบการธุรกิจประเภทต่างๆ ซึ่ง
เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมย่อมจะมีความส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้า และการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของ
คนในสังคม เมื่อสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็ยิ่งท าให้การประกอบธุรกิจต้องแสดงบทบาทมาก
ขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม มนุษย์ทุกคนเป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการเพ่ือการมีชีวิตที่
สะดวกสบาย ดังนั้นจึงต้องพ่ึงพาผู้ผลิต และผู้จัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการเพ่ือน ามาบ าบัดความ
ต้องการ และเพ่ือให้สังคมได้พัฒนายิ่งขึ้นไปก็จ าเป็นต้องอาศัยระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงทั้งทางด้าน
การเงิน การลงทุนซึ่งเหล่านี้เป็นผลพวงจากการประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเอง อย่างไรก็
ตามเราสามารถสรุปบทบาทของการประกอบการที่มีต่อสังคมได้ดังนี้ 
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5.1 ช่วยให้ฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้า และมั่นคงด้วยการ
เพ่ิมจ านวนผลผลิตหรือรายได้ประชาชาติ และเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานเพ่ิมมากขึ้น 

5.2 ช่วยให้รัฐมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพ่ือน าไปใช้
จ่ายสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศในด้านต่างๆ เช่น สร้างสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนน ท่าเรือ 
โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น 

5.3 ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีต่างๆ การประกอบการธุรกิจ
ในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันในตลาด 

5.4 ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น โดยที่ธุรกิจได้ช่วยสร้างงานให้แก่บุคคล
และมีรายได้เพ่ือน าไปซื้อสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ ให้เกิดการอยู่ดีกินดี 

5.5 ช่วยการสร้างสรรค์และรักษาค่านิยมในด้านของรูปแบบ และคุณค่าของสินค้า เกิด
จากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตที่ช่วยก าหนดแนวทางของรสนิยมในการบริโภค ตลอดจนการ
เสียสละของธุรกิจเพ่ือส่วนรวม เพ่ือจะรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เช่น การเสนอ
รายการสารคดีของโทรทัศน์ เรื่อง จดหมายเหตุกรุงศรีฯ เป็นต้น ซึ่ งเป็นรายการสร้างค่านิยมที่ดีต่อ
ธุรกิจที่เป็นเจ้าของรายการให้เกิดข้ึนกัประชาชนโดยทั่วไป 

5.6 ช่วยในการปูองกันและรักษาสภาพแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษด้านต่างๆ เพ่ือให้
สังคมของมนุษย์อยู่อาศัยโดยมีสุขอนามัยที่ดี (จรูญ โกสีย์ไกรนิรมล, 2543) 

โดยสรุป เป็นการศึกษาข้อมูลที่รู้ว่าการประกอบการนั้นคือการด าเนินธุรกิจที่มีแบบ
โครงสร้างมีแบบและแผน โดยมีผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการเป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ผู้ประกอบการนั้นรมีหน้าที่ดูแลและตัดสินใจในกระบวนการทั้งหมด โดยผู้ประกอบการนั้นมีการวาง
นโยบายดูแลส่วนเกี่ยวข้องของธุรกิจ เพ่ือที่ด าเนินการให้ไปเป็นตามแบบแผน ให้มุ่งหวังผลก าไรตอบ
แทนกลับมา บริหารส่วนต่างๆ ของกิจการ หากขาดทุน ผู้ประกอบการมีส่วนที่จะรับผิดชอบทั้งหมด 
ผู้ประกอบการต้องคอยปรับตัวธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์ให้ทันกับยุคปัจจุบัน ทราบถึงความต้องซื้อ
และขาย  
 
6. การจัดท ารายงานทางการเงิน 

งบการเงินเป็นผลผลิตของกระบวนทางบัญชีการเงินทั้งหมด กระบวนการดังกล่าวด าเนิน
ไปภายในขอบเขตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (generally accepted accounting principles, 
GAAP) ซึ่งก าหนดว่าข้อมูลใดควรบันทึกไว้ในบัญชีและควรบันทึกไว้เมื่อใด ควรวัดค่าของข้อมูลและ
ควรเปิดเผยข้อมูลอย่างไร (วาทิตต์ ทรวดทรง, 2557) งบการเงินประกอบไปด้วย 
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งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) คือ รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือฐานะ
การเงินของกิจการขณะใดขณะหนึ่งโดยทั่วไป จะแสดงข้อมูลสิ้นสุดวันใดวันหนึ่งโดยจะแสดงข้อมูล
ต่างๆ ดังนี้ 1) ทรัพยากรต่างๆ ที่กิจการเป็นเจ้าของหรือมีอยู่มีจ านวนเท่าใดประกอบด้วยอะไรบ้าง        
2) ภาระผูกผันต่อบุคคลภายนอกมีจ านวนเท่าใดประกอบด้วยอะไรบ้าง 3) ส่วนของเจ้าของกิจการมี
จ านวนเท่าใดซึ่งงบดุลจะประกอบไปด้วย สินทรัพย์ หนี้สินและ ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น  

งบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) เป็นงบหรือรายการที่แสดงถึงการ
ด าเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็น 1 ปี 3 เดือน 6 เดือน แล้วแต่
กิจการนั้น ได้ก าหนดไว้ ถ้าหากรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็จะเป็นก าไร แต่ถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย
คือขาดทุนนั้นเองประกอบด้วย 1) รายได้ (Revenue) หมายถึง ผลตอบแทนที่ธุรกิจได้รับจากการ
ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้านั้นๆ ซึ่งเกิดจากการค านวณที่แน่นอนของจ านวนเงิน และยังรวมไป
ถึงรายได้จากการลงทุนแลกเปลี่ยนสินค้า ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเช่นกัน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 2) รายได้โดยตรงเป็นรายได้สัมพันธ์โดยตรงหรือเกิดจากการด าเนินงานโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการ
ขายสินค้าหรือบริการต่างๆของกิจกา 3) รายได้อ่ืนๆ เป็นรายได้ที่นอกจากรายได้โดยตรงเช่น เกิดจาก
การขายสินทรัพย์ 4) ก าไรสุทธิ (Expenses) คือ ต้นทุนสินค้าหรือบริการที่กิจการได้จากไปเพ่ือจ่าย
ไปเพื่อก่อให้เกิดรายได้ และจะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการด าเนินการเพื่อน าสินค้ามาขาย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of changes in owner’s 
equity) งบการเงินที่แสดงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในรายการที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ของ
เจ้าของ จากต้นงวดบัญชีไปถึงสิ้นงวดบัญชี โดยแยกแสดงแต่ละรายการตามประเภทของรายการ
แสดงการเปลี่ยนในส่วนของเจ้าของจากการกระทบยอดระหว่างยอดยกมา ณ วันต้นงวด และวันสิ้น
งวด โดยให้เปิดเผยการเปลี่ยนซึ่งเป็นผลมากจาก 1) ก าไรหรือขาดทุน 2) แต่ละรายการของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 3) รายการกับผู้เป็นเจ้าของจากความสามารถในการเป็นเจ้าของ ซึ่งแสดงเงินทุน
ที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของและการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสีย
ของความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้ส่งผลให้สูญเสียการควบคุม 

งบกระแสเงินสด (Cash Flow statement) เป็นงบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเงิน
สดของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่นรอบปีบัญชี โดยจะแสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดของ 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรม
จัดหาเงิน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการ โดยเฉพาะความสามารถในการช าระ
หนี้ ในงบกระแสเงินสดมีการจัดโครงสร้างจ าแนกประเภทของเงินสดรับและเงินสดจ่ายแบ่งออกเป็น 
3 กิจกรรม ดังนี้ 1) การแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน คือ กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมหลักที่
ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน 2) กระแส
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน คือ กระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาและการจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาว
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และเงินลงทุนอ่ืนซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด 3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ 
กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของ
เจ้าของและส่วนของการกู้ยืมของกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to Financial Statement) เป็นส่วนประกอบของ
งบการเงิน ที่แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน นโยบายการบัญชีที่ ใช้และ
ข้อมูลอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากที่น าเสนอในงบการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจงบการเงินมากขึ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินต้องน าข้อมูลเกี่ยวกับ
เกณฑ์การจัดท างบการเงินและนโยบายการบัญชี (วรรณภา เอี่ยมสมบัติ, 2558)  

โดยสรุปการจัดท ารายงานทางการเงิน ผู้ประกอบการท าการศึกษาข้อมูลเพ่ือน าไป
ประกอบพิจารณาการตัดสินใจทั้งต้นทุนที่เสียไปกับผลตอบแทนที่ได้มา การวิเคราะห์นี้ช่วยให้ทราบ
ถึงความคุ้มค่าที่ได้ทราบถึงงบกระแสเงินสดของโครงการทั้งการด าเนินงาน การลงทุน และจัดหาเงิน 
รวมถึงสภาพคล่องของกิจการข้อมูลในงบการเงินจะแสดงถึงความอยู่รอดของกิจการหรือคาดคะเนถึง
การด าเนินในอนาคตว่าจะมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างไร 
 
7. หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) เป็นการวิเคราะห์การลงทุนเพื่อหา
ผลตอบแทนทางการเงินหรือความสามารถในการท าก าไรของโครงการในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทางการเงินในการลงทุนของโครงการ โดยจะพิจารณาจากด้านต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงิน
ของโครงการและวิธีการประเมินค่าโครงการ (ณัฏฐพล ไอยรานนท์, 2553) 

หลักเกณฑ์การประเมินโครงการช่วยให้การตัดสินใจสามารถเลือกโครงการที่ดีและ
สามารถน ามาปฏิบัติได้จริงและเมื่อปฏิบัติแล้วจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าโดยมีวิธีประเมินค่าดังนี้ 

วิธีประเมินค่าโครงการลงทุนแบบไม่คิดค่าปัจจุบันของเงิน วิธีประเมินค่าโครงการลงทุน
แบบไม่คิดค่าปัจจุบันของเงินมี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ วิธีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยและวิธีคิดระยะเวลาคืนทุน 

1. วิธีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (Average Rate Return หรือ ARR) เป็นวิธีการวัด
ผลตอบแทนจากการลงทุนเปรียบเทียบกับเงินลงทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว  

 ARR = ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเฉลี่ยต่อปี / เงินลงทุนเริ่มแรกหรือเงินลงทุนเฉลี่ย 
2. วิธีวัดระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method หรือ PB) หรือนักวิชาการบางท่า

เรียกว่า งวดเวลาที่ได้ทุนคืนเป็นวิธีวัดว่าเมื่อใดกระแสเงินสดรับจึงจะเท่ากับกระแสเงินสดที่ได้จ่าย
ออกไป เมื่อเริ่มโครงการปกติใช้วิธีวัดว่าเมื่อใดกระแสเงินสดรับจึงจะเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายออกแต่
หากกระแสเงินสดรับเท่ากันทุกปี อาจน ากระแสเงินสดรับเข้าไปหารกระแสเงินสดจ่ายออก ผลที่ได้
คือ จ านวนปีที่คุ้มทุน 
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 PB = เงินสดจ่ายเมื่อเริ่มโครงการ / กระแสเงินสดรับเข้าสุทธิที่เท่ากันทุกปี 
วิธีประเมินค่าโครงการลงทุนแบบคิดค่าปัจจุบันของเงิน ในการวิเคราะห์โครงการ ด้วย

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนนั้นเราต้องค านวณตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและการเงิน 4 ตัว
ด้วยกัน คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ดัชนีการท าก าไรและ อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน มูลค่าท้ังสามค่านี้จะบอกว่าการลงทุนในโครงการนี้จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า
กับต้นทุนหรือไม่ซึ่งเป็นการพิจารณาด้านการเงินและเศรษฐกิจแต่การตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการ
หรือไม่ยังมีตัวแปรอื่น ๆ อีกจ านวนมากได้แก่ ตัวแปรทางเทคนิคสังคม การเมืองสิ่งแวดล้อม พาณิชย์
กรรมตลอดจนสถาบันการจัดองค์การและการจัดโครงการ ตัวบ่งชี้ทางต้นทุนและผลตอบแทนมีหน้าที่
ช่วยการตัดสินใจเท่านั้น ส าหรับอัตราส่วนลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์นี้
จะใช้อัตราร้อยละ 12 เป็นเกณฑ์ตัดสินเพราะในทางปฏิบัติอาจพบว่าไม่สามารถจะค านวณหาค่าเสีย
โอกาสของทุนจริงๆ ออกมาได้ทั้งนี้จะเนื่องด้วยเหตุผลใดก็ตามก็ยังมีทางออกสุดท้ายตาม
ข้อเสนอแนะของ Little and Mirrless ที่ว่าเมื่อหมดหนทางแล้วก็ให้ใช้หลักประสบการณ์ในการ
เลือกใช้อัตราส่วนลดหรือที่ Gittinger แนะให้ใช้หลัก Rule of Thumb นั้นคือ ให้เลือกใช้ อัตรา 12
เปอร์เซ็นต์ อันเป็นอัตราที่นิยมใช้และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ทั้งนี้เพราะประเทศต่ าง ๆ ส่วนมากมี
ความเห็นว่าค่าเสียโอกาสของทุนในประเทศที่ก าลังพัฒนาอยู่ในระหว่าง 8 -15 เปอร์เซ็นต์ นั่นเอง
ส าหรับประเทศไทยมีการใช้กันทั้งในอัตรา 10 เปอร์เซ็นต์ และ 12 เปอร์เซ็นต์ 

1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) เป็นการหามูลค่าผลตอบแทนที่
ได้จากโครงการที่เทียบกลับมาเป็นค่า ณ วันนี้ คือ วันที่เริ่มลงทุน โดยการใช้กระแสเงินสดสุทธิที่ได้
จากการลงทุนหักลบด้วยต้นทุนและท าการปรับค่าของเงินตามเวลา โดยการค านวณจะใช้ค่าโอกาสที่
เงินจ านวนนั้นจะสร้างผลตอบแทนมาตรฐานให้กับธุรกิจ ซึ่งผู้ลงทุนจะตัดสินใจลงทุนในโครงการก็
ต่อเมื่อค่า NPV มีค่าเป็นบวกหรือมากกว่าศูนย์ จึงจะท าให้มีความเหมาะสมและยอมรับในการลงทุน
ดังกล่าว และถ้าหากค่า NPV มีค่าเป็นลบหรือน้อยกว่าศูนย์ จะท าให้ปฏิเสธการลงทุนทันที โดย
สมการที่ใช้ในการค านวณ (Winlliam H. Marsh, 1995) แสดงได้ดังนี้ 

 

NPV = ∑
   

      
 
    

NPV =  CF0 + 
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โดยที่  

NPV = มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
CF1 = กระแสเงินสดที่คาดหวัง ณ ช่วงเวลา t 
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  n  = ช่วงอายุของโครงการลงทุน 
  r = อัตราคิดลด หรือ ต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุน 

 
การตัดสินในการลงทุนในโครงการก็ต่อเมื่อค่า NPV เป็นบวกหรือมากกว่าศูนย์ จึงมี

ความเหมาะสมและยอมรับในการลงทุนดังกล่าว แต่ถ้าค่า NPV เป็นลบหรือน้อยกว่าศูนย์ จะปฏิเสธ
การลงทุนทันท ี(Winlliam H. Marsh, 1995) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ = มูลค่าปัจจุบันของผลได้ – มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน 
 

2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( Internal Rate of Return: IRR) เป็นอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ าท่ีผู้ลงทุนพึงจะได้รับจากการลงทุนในโครงการ หรือหมายถึงอัตราลดที่ท าให้มูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดรับของโครงการมีค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่ายลงทุนพอดี  อัตรา
คิดลด (Discounted rate) ที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดจ่ายหรือ NPV = 0 (Frank J. Fabozzi, 2013) แสดงได้ดังนี้ 

 

NPV = 0 ∑
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โดยที่ 

IRR = อัตราผลตอบแทนภายใน 
NPV = มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
CF t  = กระแสเงินสดที่คาดหวัง ณ ช่วงเวลา t 
  n = ช่วงอายุของโครงการลงทุน 
  r = อัตราคิดลด หรือ ต้นทุนของเงินทุน 

ถ้าค่า IRR มีค่าสูงกว่าที่ก าหนดก็ยอมรับโครงการนั้น แต่ถ้าต่ ากว่าก็ให้ปฏิเสธโครงการ 
(Winlliam H. Marsh, 1995) 

3. วิธีดัชนีการท าก าไร (Profitable index method) หมายถึง อัตราส่วนของผลรวม
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิที่เกิดขึ้นหลังจากปีที่มีการลงทุนเริ่มแรกต่อมูลค่าปัจจุบันของเงิน
ลงทุนเริ่มแรก (Brigham, E.F. and Ehrhardt, M.C., 2005 อ้างถึง ดวงใจ จีนานุรักษ์, 2557) 
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โดยที่ 

PI = ดัชนีก าไร 
CF t = งบกระแสเงินสดโครงการในปีที่ t 
CF 0 = ต้นทุนของโครงการ 
  r  = อัตราคิดลด 
  t  = ปีที่รับ (จ่าย) เงินสด (1 ถึง n) 
 

4. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio)หมายถึง อัตราส่วน
ของมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนของโครงการ โดยผลประโยชน์จะ
เกิดขึ้นตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการถึงแม้ว่าเมื่อการลงทุนผ่านไปแล้ว ในขณะที่ต้นทุนก่อน
สร้างจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงของการลงทุนเท่านั้น ส่วนต้นทุนที่อยู่ในรูปของค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานจะเกิดขึ้นตลอดช่วงอายุทางเศรษฐกิจของโครงการนั้น จึงน าเอาผลประโยชน์และกระแส
ต้นทุนของโครงการที่ได้ปรับค่าตามเวลา หรือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเปรียบเทียบกันเพ่ือหา
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Miles, Mathew B. and Huberman, 1994) สามารถค านวณได้
จากสมการดังต่อไปนี้  

 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุน = 
   

   
 

 
โดยที่ 

PVb = มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ 
PVc = มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนของโครงการ 

 
โดยอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) ของโครงการที่เหมาะสมต่อการลงทุน

ต้องมีค่ามากกว่า 1 หรือ อย่างน้อยที่สุดเท่ากับ (BCR ≥ 1) 
โดยสรุปการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน จะช่วยให้ผู้วิจัยวิเคราะห์สมมติฐานของ

รายรับและรายจ่ายของโครงการ สามารถคาดการณ์ตัวเลขแต่ละส่วนของโครงการอย่างถูกต้อง ช่วย
ให้ทราบข้อมูลถึงการประเมินค่าโครงการลงทุนแบบไม่คิดค่าปัจจุบันทั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ยและ
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ระยะเวลาการคืนทุน ในส่วนวิธีประเมินค่าโครงการลงทุนแบบคิดค่าปัจจุบันของเงินจะทราบถึงข้อมูล
ด้าน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ วิธีดัชนีการท าก าไรและ อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้มีประโยชน์ในการตัดสินใจต่อผู้ประกอบการเพ่ือให้
ประสบความส าเร็จ 
 
8. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว หรือการวิเคราะห์ความไวของโครงการ เป็นตัวแปรที่ส าคัญ
ต่อการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ได้แก่ ความผันแปรของต้นทุนรวม ความผันแปรของราคา 
และความผันแปรของปริมาณ โดยการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวอาจเกิดจากเฉพาะปัจจัยใด
เพียงปัจจัยหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 

การวิเคราะห์ความไว คือ การประเมินความทนต่อเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์เดิมของโครงการที่จัดตั้งขึ้น โดยจะท าให้ทราบถึงว่าจะเกิดไรขึ้นกับ
โครงการในกรณีท่ีกระแสการไหลของต้นทุนและผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือตามแผนเดิม 
เช่น ต้นทุนของโครงการสูงขึ้นร้อยละ 4 ในกรณีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับค่าที่ค านวณไว้อยู่แล้วของค่า 
IRR NPV และB/C Ratio หรือไม่ สิ่งที่จะใช้ในการน ามาพิจาณาความไว มีดังนี้ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เป็นการทดสอบความมั่นคงของ
ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์บนพิสัยของการประมาณค่าความน่าจะเป็นการใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับ
ตัวเลขต่างๆ ตลอดจนข้อสมมติพ้ืนฐานที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนั้น โดยการแทนที่ข้อสมมติ 
หรือตัวเลขใหม่ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมในระดับที่ก าหนด หรือต้องการทดสอบลงไปแทนข้อสมมติ 
หรือตัวเลขที่ใช้อยู่เดิมในการประมาณการงบประมาณ และท าการค านวณใหม่อีกครั้ง แล้วพิจารณา
ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ว่าแตกต่างไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด หากผลการวิเคราะห์พบว่าไม่มีความ
แตกต่างไปจากเดิมมากนัก หรือแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในระดับที่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ อาจกล่าวได้
ว่า วิธีการที่ใช้วิเคราะห์ต้นทุนหรือประมาณการงบประมาณนั้นมีความมั่นคง ไม่อ่อนไหว ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง แต่หากผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากจะท าให้เกิดความ
ไม่ม่ันใจในความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ที่ได้มาก่อนหน้านี้ 

ค าถามท่ีส าคัญในการท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว คือ ตัวแปรใดหรือข้อมูลตัวใดที่ควร
น ามาประเมินความอ่อนไหวโดยทั่วไปจะพิจารณาตัวแปรที่มีความส าคัญ และผู้วิเคราะห์ไม่มีความ
มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มา และต้องการประเมินว่าหากข้อมูลตัวเลขหรือข้อสมมติที่ใช้มี
ความคลาดเคลื่อนจะท าให้ผลลัพธ์ของการค านวณที่ได้แตกต่างไปจากค่าเดิมมากน้อยเพียงใด เช่น 
สัดส่วนเวลาการท างานของแพทย์ในคลินิกต่างๆ การใช้เกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของฝุายเภสัชกรรม
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และฝุายบริหารงานทั่วไป วิธีคิดค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ และการประมาณการ
จ านวนครั้งของการมาใช้บริการในปีต่อไป เป็นต้น และตัวเลขใด หรือวิ ธีการท างานแบบใดที่ควร
น ามาใช้แทนค่าตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ไว้เดิมเพ่ือวิเคราะห์ความอ่อนไหว โดยทั่วไปในกรณีของง
ตัวเลขมักจะใช้ค่าสูงสุด หรือค่าต่ าสุดที่มีความเป็นไปได้มาใช้เป็นตัวแทนเพ่ือการค านวณในการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว บางครั้งอาจจะน าค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ หรือมีความ
เป็นไปได้มาใช้ และน าตัวเลขเปูาหมาย หรืออาจน าตัวเลขของโรงพยาบาลอ่ืนๆ มาใช้ในการค านวณก็
ได้ (จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์, 2557) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่นิยมท ากัน มี 3 ประเภท ได้แก่ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบทางเดียว (One-way Sensitivity Analysis) คือ การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบทางเดียว เป็นการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่มีการประเมินการเปลี่ยนแปลง
ของผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร หรือ องค์ประกอบในการวิเคราะห์ทีละตัว 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบสองทาง (Two-way Sensitivity Analysis) คือ การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบสองทางเป็นการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่มีการประเมินการเปลี่ยนแปลง
ของผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร หรือองค์ประกอบในการวิเคราะห์ 2 ปัจจัยไปพร้อมๆ
กัน ซึ่งเป็นส่วนผสมกันของปัจจัยทั้งสองในระดับหนึ่ง จะท าให้ผลลัพธ์ที่ได้ ได้ตัวเลขผลลัพธ์เท่าเดิม 
โดยการวิเคราะห์วิธีนี้มักมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสมดุลของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่
สามารถบริหาร หรือควบคุมได้ง่ายเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์เช่นเดิม 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบสามทาง (Three-way Sensitivity Analysis) คือ การ
วิเคราะห์โดยการท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบสองทางซ้ าหลายๆ รอบ โดยเปลี่ยนแปลงค่าของ
ตัวแปรตัวที่ 3 ไปทีละค่าตามความต้องการแล้วสร้างภาพ แผนภูมิ แสดงเส้นสมดุลหลายๆ เส้น
ตามแต่ค่าตัวแปรตัวที่ 3 นั่นเอง 

โดยสรุปการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะช่วยให้ทราบถึงความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของ
ผลลัพธ์ ถ้าหากผลลัพธ์มีความแตกต่างกันมากนั้นแสดงว่าผลจากการวิเคราะห์ของงานวิจัยไม่มีความ
น่าเชื่อถือ แต่ถ้าหากผลแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยแสดงว่ามีความน่าเชื่อถือและถูกต้องการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวยังท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการเพราะถ้า
หากผลมีความม่ันคงและไม่อ่อนไหวก็จะท าให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามที่คาดการณ์ไว้ 
 
9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กนกพล จันทะรักษา (2558) ได้ศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนแหล่งท่องเที่ยว
นันทนาการทางน้ าครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่ วไปเกี่ยวกับ
โครงการลงทุนและความต้องการของผู้ใช้บริการของแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้ าครบวงจรที่
มนุษย์สร้างขึ้นตลอดจนศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุนธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว
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นันทนาการทางน้ าครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการศึกษาข้อมูล
โครงการลงทุนแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้ าครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้นด าเนินการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ กลุ่มผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ จ านวน 7 ราย และ
การส ารวจกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้ าครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
400 ตัวอย่าง 2) การวิเคราะห์โครงการลงทุน ประกอบด้วย ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : 
PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(Internal Rate of Returns : IRR) ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไปโครงการลงทุนแหล่งท่องเที่ยว
นันทนาการทางน้ าครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจและผู้ใช้บริการมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนในภาพรวมของธุรกิจมีความน่า
ลงทุน โดยมีระยะคืนทุน 3 ปี 7 เดือน โครงสร้างการลงทุนเริ่มแรก 421,338,000 บาท ต้นทุนขายใน
ปีที่ 1 อยู่ 111,793,000 บาท และยอดขายในปีที่ 1 อยู่ที่ 259,750,000 บาท IRR เท่ากับ 26.84% 
NPV เท่ากับ 365,403,639.28 บาท ในที่นี้หมายถึงเป็นการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้เหมือนกับ
ธุรกิจสปอร์ตคลับ ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลประโยชน์ต่อในการศึกษาทั้งต้นทุนและยอดขายเป็นต้น  

บดินทร์ เจริญประดับกุล (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกาย ฟิตเนสเฟิรส์ท การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของลูกค้าในเขต
กรุงเทพฯ กรณีศึกษาผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกาย ฟิตเนสเฟิรส์ท โดยมีตัวแปรต้นคือด้าน
ประชากรศาสตร์ ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยภายนอก และตัวแปรตามคือ
พฤติกรรมการเลือกใช้สถานที่ออกก าลังกาย ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการลูกค้าในเขต
กรุงเทพฯกรณีศึกษาผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกาย ฟิตเนสเฟิรส์ท วิธีด าเนินการวิจัย โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ที่ใช้บริการสถานที่ออกก าลังกาย ฟิจเนสเฟิรส์ทในกรุงเทพฯมหานคร จ านวน 400 คน 
โดยใช้เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมช่วยทดสอบ
สมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพ
โสด มีรายได้ 20,001-30,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน ส่วน
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ กระบวนการและปัจจัย
ภายนอก ด้านการใช้เวลา ผลการทดสอบ สมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยภายนอกส่วนใหญ่ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของ
ลูกค้าในกรุงเทพฯกรณีศึกษาผู้ใช้บริการสถานที่ออกก าลังกาย ฟิจเนสเฟิรส์ทที่ระดับนัยส าคัญ .05 

มรุต สังข์รักษา (2558) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
อายุ 30 ปีขึ้นไปโครงการธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์ซึ่งผลจากการศึกษาความ
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เป็นไปได้พบว่ามีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 2 ปี ก าไรสุทธิปีแรกเท่ากับ 1,454,469 บาทกระแสเงินสด ณ 
วันสิ้นงวดเท่ากับ 1,817,289.45 IRR เท่ากับ 51.72% NPV เท่ากับ 16,232,022.71 บาท จาก
ผลการวิจัยนี้การลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์มีความน่าสนใจในการลงทุน มี
ความโดดเด่น มีผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับธุรกิจอ่ืน และมีความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจมี
ระยะเวลาคืนทุนที่น่าพอใจการวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในกรณีที่รายได้
ค่าเช่าคงที่ พบว่ามีค่าเป็นบวกจ านวน 12,478,704.61 บาท หมายถึง กระแสเงินสุทธิที่ได้รับจาก
โครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกดังนั้น จึงยอมรับโครงการ กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะ
ที่ต้นทุนคงที่ พบว่า มีค่าเป็นจ านวน 12,979,147.03 บาท หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจาก
โครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้นจึงยอมรับโครงการ ในที่นี้หมายถึงเป็นการศึกษาเรื่อง
ความเป็นไปได้การลงทุนเหมือนกับธุรกิจสปอร์ตคลับ ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลประโยชน์ต่อใน
การศึกษาจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

จิรา สายวารี (2557) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้
บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามแบดมินตันให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจ และ พฤติกรรมผู้ เล่นกีฬา
แบดมินตันที่มีผลต่อความพึงใจโดยรวมของผู้ใช้บริการฯ และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
โดยรวมกับความตั้ งใจใช้บริการในอนาคตของผู้ ใช้บริการสนามแบดมินตันให้ เช่าในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรคือผู้ใช้บริการสนามแบดมินตันให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ผ่านวิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) และกลุ่มตัวอย่างคือ 400 คน ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา ทดสอบหาค่าความแตกต่างโดยใช้ ANOVA F-test และหาความสัมพันธ์
โดย Pearson Correlation ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการสนามแบดมินตันให้เช่าที่แตกต่างกัน ส าหรับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการสนาม
แบดมินตันให้เช่า ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาดปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยด้านกระบวนการ ในส่วนของปัจจัย
ด้านแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการฯ นอกจากนี้ความพึงพอใจ
โดยรวมของผู้ใช้บริการฯมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจใช้บริการในอนาคตในการใช้บริการสนาม
แบดมินตันให้เช่า 
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คณิน กษมาดิลก (2556) ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการธุรกิจสนาม
แบดมินตันให้เช่า ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากผู้วิจัยมีพ้ืนที่ขนาด 200 ตารางเมตร 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จึงต้องการทราบถึงภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจสนามแบดมินตัน
ให้เช่า ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทาน รวมไปถึงวิเคราะห์
ทางด้านการตลาด (Market Analysis), การเงิน (Financial Analysis) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
dept Interview) เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสนามแบดมินตันให้เช่าในครั้งนี้ โดย
ข้อมูลทางด้านอุปสงค์จะได้จากการแจกแบบสอบถามแก่ผู้ใช้บริการสนามแบดมินตันให้เช่า ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 7 สนาม เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางประชากรศาสตร์, พฤติกรรมการใช้
บริการและปัจจัยที่ผู้ ใช้บริการให้ความส าคัญในการเข้ามาใช้บริการสนามแบดมินตันให้เช่า 
ส่วนข้อมูลทางด้านอุปทานจะได้จากการส ารวจตลาดของผู้วิจัย ซึ่งจะประกอบไปด้วย คู่แข่งขันใน
อุตสาหกรรมจ าแนกตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โอกาสในการเข้าสู่ตลาดรายใหม่  อ านาจ
ต่อรองลูกค้า และอ านาจต่อรองผู้จ าหน่าย 

ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีปีการศึกษา 2554 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการออกก าลังกาย จ าแนกตามเพศ และระดับชั้นปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ปีการศึกษา 2554 จ านวน 437 คน แบ่งเป็นเพศชาย 238 
คน เพศหญิง 199 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกาย มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากบ 0.89 วิเคราห์ข้อมูล
โดยหาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที่และการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการเชฟเฟ  (Scheffe, test) 
ผลการวิจัยพบว่า ข้อ 1 พฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
ปีการศึกษา 2554 ดังนี้ 1.1) ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายโดยรวมอยู่ในระดับมีความรู้ดีมาก
เท่ากับ 0.83 1.2) ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายโดยรวมอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.05               
1.3) ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกก าลังกายโดยรวมอยู่ในดี เท่ากับ 2.90 ข้อ 2 พฤติกรรมการออก
ก าลังกายระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ปีการศึกษา 
2554 ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย และด้านพฤติกรรมการออกก าลังกายแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ในขณะที่ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายไม่แตกต่างกัน ข้อ 3 
พฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ปีการศึกษา 2554 จ าแนก
ตามระดับชั้นปี ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายและ ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายไม่แตกต่างกัน 
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รุจิพจน์ อินทร์สุวรรณ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการที่ศูนย์
ออกก าลังกาย อนันต์ไลน์ฟิตเนส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือ ผู้ที่
ใช้บริการที่ศูนย์ออกก าลังกาย อนันต์ไลน์ฟิตเนส จ านวน 280 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยง
มาตรฐาน การทดสอบไค-สแควร์ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในช่วง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้บริการที่ศูนย์
ออกก าลังกาย อนันต์ไลน์ฟิตเนส มีความถี่ในการใช้บริการ 4-5 ครั้ง/สัปดาห์ โดยเลือกประเภทการ
ออกก าลังกายแบบบริหารกล้ามเนื้อส่วนมากเข้ามาใช้บริการในวันธรรมดา ช่วงเวลา 19.01-22.00 
และมีความพึงพอใจในด้านสถานที่ตั้งมากกว่าด้านอ่ืน ผู้ซื้อให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 พบว่า 1. ความถี่ในการมาใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับ ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การส่งเสริม การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการ 2. ประเภท
ของบริการที่ใช้ มีความสัมพันธ์กับ เพศ และช่องทางการจัดจ าหน่าย 3. วันที่เข้ามาใช้บริการ มี
ความสัมพันธ์กับ ระดับการศึกษา อาชีพ ราคา และช่องทางการจัดจ าหน่าย 4. ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้
บริการ มีความสัมพันธ์กับ อายุ อาชีพ รายได้ และการส่งเสริมการตลาด 5. ความพึงใจในการใช้
บริการ มีความสัมพันธ์กับ อาชีพ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ 

กัญญ์พิชญา รัตนชัยวรพล (2554) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนก่อสร้าง
คอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นรถไฟฟูา BTS ตั้งแต่สถานีพร้อมพงษ์ถึงสถานีเอกมัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประมาณการต้นทุน ผลตอบแทน และศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการลงทุน
ก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟูา BTS ตั้งแต่สถานีพร้อมพงษ์ถึงสถานีเอกมัย โดย
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ใช้ตัวสัมประสิทธิ์ปรับค่า ปรับมูลค่าต้นทุนจากราคาตลาดให้เป็นราคา
เงา และค านวณหาต้นทุนค่าเสียโอกาสในการลงทุนจากอัตราผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาล การ
วิเคราะห์และประเมินโครงการกระท าโดยใช้เกณฑ์การวัดความคุ้มค่าทางการเงิน และการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวด้วยการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน โดยแบ่งเป็นกรณีศึกษาเพ่ือการเปรียบเทียบผล
การลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ กรณีเมื่อโครงการมียอดขายร้อยละ 100 ภายในระยะเวลาโครงการ 3 
ปี และเมื่อโครงการไม่สามารถขายห้องชุดได้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี การศึกษาความเป็นไปได้ขอ
งดโครงการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟูา BTS ตั้งแต่สถานีพร้อมพงษ์      
ถึงสถานีเอกมัยครั้งนี้ มีต้นทุนในการก่อสร้างโครงการทั้งหมดเท่ากับ 1,177,090,876 บาท           
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มีผลตอบแทนของโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ 3 ปีเท่ากับ 1,713,725,000 บาท ในที่นี้หมายถึง
เป็นการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้เหมือนกับธุรกิจสปอร์ตคลับ ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลประโยชน์
ต่อในการศึกษาในด้านการประเมินโครงการและการวัดความคุ้มค่าทางการเงิน 

ฉลอง อภิวงค์ (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยพบว่าการวิจัยครั้งนี้มี จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลัง
กายของนักศึกษามหาวิทยาลัยการค้าไทย ด้านความรู้ เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ด้านเจตคติต่อการ
ออกก าลังกายและด้านการปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 
2553 เพศชายและหญิงทุกชั้นปี จ านวน 400 คน ได้มาด้วยวิธีเลือกโดยบังเอิญ (Accidental 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายชนิดตาราง
ประมาณค่า ที่ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที่ (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า          
1)นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ด้านความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านเจตคติและด้านการปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน 2)นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงชั้นปีต่างกัน มีเจตคติต่อการออกก าลังกาย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านความรู้และด้านการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

Jinzhuo Wu Mark Sperow and Jingxin Wang (2010) ได้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้
ทางเศรษฐกิจของโรงงานผลิตเอทานอลจากไม้ในแถบตอนกลางเทือกเขาแอปพาเลเชีย ใช้โมเดล
ส าหรับการค านวณแบบจ านวนเต็มผสม (mixed-integer programming model) ได้รับการ
พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากชีวมวลของไม้ 
ในแถบตอนกลางของเทือกเขาแอปพาเลเชีย โดยโมเดลจะท าการค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ           
(Net Present Value: NPV) ของโรงงานในช่วงเวลาคุ้มค่าที่สุดจากปัจจัยเช่น ปริมาณชีวมวลของไม้
ที่สามารถหาได้ประเภทของระบบที่ใช้บริหารจัดการชีวมวล สมรรถนะของโรงงานและการลงทุน 
ระบบโลจิสติกส์ ราคาของวัตถุดิบและสินค้า การหาเงินทุนและภาษี เป็นต้น ผลการค านวณพบว่ามี
พ้ืนที่ 11 แห่งที่ผ่านข้อก าหนดในการเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่เมือง    
บัคแคนนอน รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ที่ประมาณ 68.11 ถึง 84.51 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เมื่อมีการใช้ชีวมวลของไม้แบบแห้ง 2000 ตันต่อวันตลอดช่วงอายุ 20 ปีของโรงงาน อัตรา
ผลตอบแทนภายในเฉลี่ยอยู่ที่ 18.67% ต้นทุนค่าผลิตเอทานอลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.02 ถึง 2.08 
ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอน และต้นทุนค่าผลิตเอทานอลจะได้รับผลกระทบจากปัจจัย เช่น ปริมาณไม้
ที่มี ราคารับซื้อของเหลือจากโรงงาน การลงทุนและสมรรถภาพของโรงงาน ปริมาณผลผลิต และการ
หาเงินทุน เป็นต้น โดยผลการค้นพบชี้ว่าการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากชีวมวลของไม้ในแถบ
ตอนกลางของเทือกเขาแอปพาเลเชียนั้นมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์การ
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ด าเนินงานบางรูปแบบในที่นี้หมายถึงเป็นการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้เหมือนกับธุรกิจสปอร์ตคลับ 
ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลประโยชน์ต่อในการศึกษาท้ังการหาต้นทุนและภาษี เป็นต้น  

Peter Zweifel and Christoph Auckenthaler (2008) ได้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้
ของนโยบายการลงทุนของบริษัทประกัน บทความนี้ให้ความสนใจกับปัญหาเรื่องนโยบายการลงทุน
ของบริษัทประกันซึ่งดูจะถูกมองข้ามมาจนถึงบัดนี้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ชัดเจนว่าบริษัทประกัน
ทั้งหลายนั้นไม่อาจตอบสนองต่อความต้องการของผู้ถือหุ้นที่หลากหลายได้ทั้งในแง่ของผลตอบแทน
และความไม่แน่นอนในขณะที่มีการใช้ตัวแบบการตั้งราคาหลักทรัพย์  (Capital Asset pricing 
Model: CAPM) เป็นเกณฑ์ บทความนี้ได้จ าแนกผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนก าหนดข้อจ ากัดเพ่ิมเติมออกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มแรกคือ “ความมั่นคงทางรายได้” (income security) ซึ่งสนใจเรื่อง ผู้รับประโยชน์ปัจจุบัน
และพนักงานเก่าแก่ และกลุ่มที่สองคือ “การลงทุนลงแรงที่คาดการณ์ได้”(predictability of 
contributions) ซึ่งสนใจเรื่องพนักงานหนุ่มสาวที่ทุ่มเทท างานและนายจ้างผู้ให้การสนับสนุน โดยมี
การอธิบายถึงเงื่อนไชต่างๆ ที่เกิดจาการผสมกันของข้อจ ากัดทั้งหลายซึ่งน าไปสู่สภาวะที่ขาดความ
เป็นไปได้ในการก าหนดนโยบายลงทุนของบริษัท ดังนั้นค่าความเบี่ยงเบนจากเส้นตลาดทุนที่น้อยที่สุด
จึงถูกเสนอให้ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับวัดสมรรถนะในสถานการณ์เหล่านี้ ในที่นี้หมายถึงเป็น
การศึกษาเรื่องความเป็นไปได้เหมือนกับธุรกิจสปอร์ตคลับ ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลประโยชน์ต่อใน
การศึกษา 

Baker and Cromton (2000) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ของการบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และการที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการใหม่ (Quality, 
Satisfaction and Behavioral Intentions) ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของการให้บริการและ
ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลต่อความต้องการกลับมาใช้บริการใหม่ของลูกค้า แต่คุณภาพของการ
ให้บริการเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการสามารถควบคุมได้ และปัจจัยอ่ืนๆ ระหว่างการใช้บริการ ดังนั้นผู้
ให้บริการจึงควรให้ความส าคัญกับคุณภาพของการให้บริการแก่ลูกค้า เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถ
ควบคุมได้ เพ่ือที่จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการและอยากที่จะกลับมาใช้บริการอีก 
 
 

 

 

 

 



38 

 

ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชน์จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหา 

แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 
ความส า
คัญและ
วัตถุประ

สงค์ 

กรอบ
แนวความ
คิดในการ

วิจัย 

เครื่อง 
มือใน
การ
วิจัย 

สถิติที่ใช้
ในการ
วิจัย 

อภิปราย
ผล 

1. แนวคิดเก่ียวกับการออกก าลังกาย      
2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมที่เก่ียวข้อง
กับสุขภาพ 

     

3. แนวคิดและทฤษฎีด้านการให้การ
บริการ 

     

4. แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การลงทุนของโครงการ 

     

5. การจัดท ารายงานทางการเงิน      
6. หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน 

     

7. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว      
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      

 
จากตารางที่ 3 เป็นการสรุปแนวทางการศึกษาและประโยชน์จากแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจสปอร์ตคลับ แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แนวคิด
ทฤษฎีด้านการให้การบริการและ แนวคิดเกี่ ยวกับการประกอบการ สามารถน ามาก าหนด 
ความส าคัญของวัตถุประสงค์ เครื่องมือในการวิจัยและอภิปรายผล แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนของโครงการ หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
สามารถน ามาก าหนดความส าคัญของวัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิดการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย และอภิปรายผล การจัดท ารายงานทางการเงินและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถ
น ามาใช้ ความส าคัญของวัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิดการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ใน- 
การวิจัย และอภิปรายผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับ
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน การน าบทสัมภาษณ์จาก
ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดน าผลไปใช้ในการวางแผน กลยุทธ์ใน
การลงทุนเพ่ือให้ได้เปูาหมายวัตถุประสงค์ที่ตั้งเปูาไว้โดยการวิเคราะห์สมมติฐานรายรับ รายจ่าย 
รวมถึงการท ารายงานทางการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน เงินก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 
อัตราส่วนทางการเงิน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน อัตราผลตอบแทนในโครงการ 
รวมถึง ระยะเวลาในการคืนทุน จากนั้นจึงวิเคราะห์ความอ่อนไหว เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนของธุรกิจสปอร์ตคลับ โดยประกอบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักและการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวม 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
โดยการด าเนินวิจัยตามล าดับขั้นตอน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการลงทุนของธุรกิจสปอร์ตคลับของ

ประชากรในจังหวัดนครปฐม 
ขั้นตอนที่ 2 สร้างสมมติฐานรายได้และรายจ่าย การวิเคราะห์โครงการลงทุน 

 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการลงทุนของธุรกิจสปอร์ตคลับของประชากรใน

จังหวัดนครปฐม 
1. การด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการ 

พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 1.1 การก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักและการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 

ผู้ประกอบการผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษา ผู้จัดการ พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน 17 คน
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์
รายแรกเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนก็สอบถามถึงผู้ประกอบการคนต่อไป (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) 
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  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวมรวมข้อมูลทางด้านต้นทุน ข้อมูล

ของโครงการ และผลตอบแทนจากแหล่งข้อมูลโดยตรงโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในของธุรกิจสปอร์ตคลับ จ านวน 17 คน ประกอบด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใน
โครงการลงทุนและข้อมูลทางด้านผลตอบแทนของธุรกิจสปอร์ตคลับ 

   ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารและบทความที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือมาสนับสนุนและท าการวิเคราะห์ต้นทุน
ของโครงการลงทุนในธุรกิจสปอร์ตคลับ 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแนวการสัมภาษณ์ความรู้สึกหรือความคิดเห็นกับ
โครงการลงทุนของธุรกิจสปอร์ตคลับ ซึ่งจะประกอบด้วยค าถามด้านการลงทุน ต้นทุน ผลตอบแทน 
และด้านการตลาด โดยใช้แบบบันทึกและเครื่องอัดเทปประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3. การจัดกระท าและท าการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 
   3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของผู้ประกอบการ

ธุรกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจสปอร์ตคลับ จ านวน 17 คน ตามที่โทมัสแมคมินแล่น (Thomas 
T. Macmillan) เสนอว่าถ้าใช้ผู้ให้ข้อมูลหลักมากกว่า 17 คน อัตราความคาดเคลื่อนจะยิ่งลดน้อยลง 
โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อย่างคลอบคลุม ในด้านการลงทุนด้านต้นทุนโครงการ ผลตอบแทน และด้านการตลาด 

   3.2 การสกัดประเด็น ซึ่งเป็นแนวทางการสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ 

  4. การตรวจสอบความเชื่อมั่น คือการตรวจสอบโดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Data Triangulation) โดยมีการตรวจสอบแบ่งออกเป็น 3 ด้านดังต่อไปนี้ 

   4.1 ด้านข้อมูลดูจากแหล่งเวลาและสถานที่ ถ้าต่างสถานที่ดูว่าข้อมูลต่างกัน
หรือไม ่

   4.2 ด้านแหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะ
เหมือนเดิมหรือไม่ 

   4.3 ด้านทฤษฏีตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฏีที่ต่างไปจากเดิมจะท า
ให้การตีความของข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

  5. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการโดยการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบการเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern Matching) โดยการสร้างข้อสรุปจากการเก็บข้อมูลที่ได้ น ามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลทางทฤษฏีและงานวิจัยที่ผ่านมาแล้ววิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการบรรยายแล้ว
น ามาท าการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล พิจารณา



41 

 

แหล่งเวลา แหล่งสถานที่และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกันออกไป เช่น วิธีการสังเกตควบคู่ไปกับการ
ซักถาม โดยการออกแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมกับข้อมูลและเอกสารเบื้องต้น 

 1.2 การส ารวจความคิดเห็นด้วยการสอบถามกลุ่มผู้ใช้บริการ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ใช้บริการสปอร์ตคลับซึ่งทราบค่า

ประชากร หรือประชากรที่อาศัยในจังหวัดนครปฐม ปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 903,629 คน (ระบบสถิติ
ทางการทะเบียน, 2559) 

  2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size) ในการคัดเลือกตัวอย่างประชากร
ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้จะมีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณวิธี Taro Yamane 
ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ตามสูตรค านวณดังนี้  

   สูตร n = N/(1+Ne²) 
   เมื่อ n = จ านวนตัวอย่าง 
    N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
    e = ความคลาดเคลื่อนที่ก าหนด เท่ากับ 0.05  
   แทนค่า n = 903,629/(1+903,629(0.05²))  
     n = 399.82  

จากค่า n ที่ได้ n = 399.82 ประมาณการกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
ในการวิจัยและการสุ่มแบบตามสะดวกของกลุ่มตัวอย่างโดยเกณฑ์ในการเลือก เลือกจากการแบ่ง
ประเภทในการเล่นกีฬาหรือการออกก าลังกาย ของจ านวนผู้ที่มาใช้บริการสปอร์ตคลับ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ใช้ในการถามผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

สปอร์ตคลับ ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามตาม

ลักษณะของแบบตรวจสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ 
  ส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการสปอร์ตคลับเป็นแบบ

ตรวจรายการ  
  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นตามแนวส่วนประสมทาง

การตลาด 7Ps ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ เป็นมาตรวัด  
  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
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  การตรวจวัดและการให้คะแนนแบบสอบถามวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการผู้ใช้บริการสปอร์ตคลับ มีการตรวจวัดแบบสอบถามซึ่งแต่ละข้อค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 
ระดับ และมีการให้คะแนนดังนี้ 

  ระดับความส าคัญ เกณฑ์การให้คะแนน 
  ส าคัญมากที่สุด  5  
  ส าคัญมาก   4  
  ส าคัญปานกลาง  3 
  ส าคัญน้อย  2  
  ส าคัญน้อยที่สุด  1 
  เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและท าการแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบบระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ โดยให้การแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยระดับความคาดหวัง (ประสพชัย พสุนนท์, 2553) ได้ดังนี้ 

  คะแนน 4.21 – 5.00 แสดงว่า ระดับความต้องการมากที่สุด 
  คะแนน 3.41 – 4.20  แสดงว่า  ระดับความต้องการมาก 
  คะแนน 2.17 – 3.40 แสดงว่า  ระดับความต้องการปานกลาง 
  คะแนน 2.16 – 1.81 แสดงว่า ระดับความต้องการน้อย 
  คะแนน 1.00 – 1.80 แสดงว่า ระดับความต้องการน้อยที่สุด 
 2.2 การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
  2.2.1 การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยน าแบบสอบถามไปเสนออาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของค าถามแต่ละ
ข้อตามจุดประสงค์ของงานวิจัยครั้ง ด้วยการท า IOC ที่มีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนดังนี้ 

   ให้ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
    0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
    -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   หลังจากนั้นน าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดย

ก าหนดเกณฑ์ความสอดคล้องจากการค านวณจะมีค่า (-1.00) – 1.00 
  2.2.2 ค่าความเชื่ อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบราค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ผลลัพธ์

ค่าแอลฟุาที่ได้จะมีค่าระหว่าง 0<α<1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง โดยมีค่าเท่ากับ 
0.941 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 การเก็บข้อมูลผู้ที่เข้ามาใช้บริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจสปอร์ตคลับ        

ในจังหวัดนครปฐม ที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจาก 400 คนที่คาดการณ์ค านวณไว้ 
 3.2 การคัดเลือกแบบสอบถามที่ถูกตอบอย่างสมบูรณ์เพ่ือมาวิเคราะห์ตามขั้นตอน 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัยใช้สถิติพรรณนาเป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ ความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ สปอร์ตคลับ 
 
ขั้นตอนที่ 2 สร้างสมมติฐานรายได้และรายจ่ายการวิเคราะห์โครงการลงทุน 

จากการวิเคราะห์ทางการเงินและการวิเคราะห์ด้านเทคนิคในการจัดการ ผู้วิจัยศึกษาจาก
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ประกอบธุรกิจ โดยในส่วนของข้อมูลวิเคราะห์ทางการเงินน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกน ามา
หาค่าความเป็นไปได้โดยการหาผลตอบแทนจากผลการประกอบการมีดังต่อไปนี้เป็นไปได้ในการ
ลงทุน โดยอ้างอิงจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 โดย
จะก าหนดสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. การประมาณต้นทุนและค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนโครงสร้างอาคาร ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ภายในสปอร์ตคลับ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย ค่าเช่าอาคาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

2. การประมาณผลตอบแทนของโครงการด าเนินการวิเคราะห์และค านวณผลตอบแทน
จากการลงทุน ประกอบด้วย รายได้จากการให้การบริการ รายได้จากการขายเครื่องดื่มและอุปกรณ์
กีฬา 

3. ด าเนินการน างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดมาวิเคราะห์ 
โดยใช้เกณฑ์ในการวัดความคุ้มค่าในการลงทุน ประกอบด้วย กระแสเงินสดสุทธิ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ อัตราผลตอบแทนต่อทุน ระยะเวลาคืนทุน  

 3.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือผลต่างระหว่างมูลค่า
ปัจจุบันของการประหยัดต้นทุน พลังงาน จากมาตรการ ในรูปตัวเงินที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี 
ตลอดอายุของโครงการ กับมูลค่าปัจจุบันของเงิน ที่จ่ายออกไป ภายใต้ โครงการที่ก าลังพิจารณา ณ 
อัตราลดค่า (discount rate) หรือค่าของทุน (cost of capital) ที่ก าหนดจากค านิยามข้างต้น การ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ จะต้องทราบข้อมูลดังนี้ 

  3.1.1 กระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 
  3.1.2 กระแสเงินสดรับสุทธิรายปีตลอดอายุโครงการ 
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  3.1.3 ระยะเวลาของโครงการ 
  3.1.4 อัตราลดค่าหรือค่าของทุนของธุรกิจ 
   ถ้าผลของ NPV > 0 การลงทุนของโครงการนี้คุ้มค่าผลประโยชน์จาก

โครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายของโครงการที่เกิดข้ึน 
   ถ้าผลของ NPV = 0 การลงทุนโครงการนี้ให้ผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย

ของโครงการที่เกิดขึ้นเท่ากัน ผู้ที่สนใจลงทุนหรือไม่ลงทุนมีผลไม่ต่างกัน 
   ถ้าผลของ NPV < 0 การลงทุนโครงการนี้ไม่คุ้มค่า ค่าใช้จ่ายของโครงการ

มีค่ามากกว่าผลประโยชน์จากโครงการที่เกิดข้ึน  
 3.2 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) คือ อัตราลดค่า 

(discount rate) ที่ท าให้มูลค่าปัจจุบัน ของกระแสเงินสด ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการลงทุน เท่ากับ
มูลค่าปัจจุบัน ของกระแส เงินสด ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ ประหยัดพลังงาน ตลอดอายุ 
โครงการ จากค านิยามข้างต้น การค านวณหา อัตราผลตอบแทนลดค่า จะต้องทราบข้อมูลดังนี้ 

  3.2.1 กระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 
  3.2.2 กระแสเงินสดรับสุทธิรายปีตลอดอายุโครงการ 
  3.2.3 ระยะเวลาของโครงการ 
  3.2.4 ถ้าผลของ IRR > 20 ควรลงทุนในโครงการ เพราะสามารถให้ผลตอบแทน

ที่สูงกว่าค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน 
   ถ้าผลของ IRR = 20 ไม่มีความแตกต่างในการลงทุนหรือไม่ลงทุน

โครงการ 
   ถ้าผลของ IRR < 20 ไม่ควรลงทุนในโครงการ เพราะสามารถให้

ผลตอบแทนที่ต่ ากว่าค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน  
 3.3 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) คือ ระยะเวลาของการลงทุนที่กระแส

เงินสดรับสุทธิจากโครงการเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายสุทธิพอดี ระยะเวลาคืนทุนจะต้องมีระยะเวลา
น้อยที่สุด 

 3.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) คือ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นการพิจารณาผลกระทบในกรณีที่ปัจจัยต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง เพราะการ
วิเคราะห์ในเรื่องต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา ในการวิเคราะห์
โครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีจะสามารถเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสภาวะเศรษฐกิจ
มากน้อยเพียงใด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนจึงต้องมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังต่อไปนี้ 

  3.4.1 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ5 ในขณะที่รายได้จากการบริการคงที่ 
  3.4.2 รายได้จากการบริการลดลงร้อยละ5 ในขณะที่ต้นทุนผันแปรคงที ่
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จากการด าเนินการวิจัยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนภาพรวมได้ดังภาพที่ 13 ดังนี้ 

 
 
ภาพที่ 13 แสดงแผนการด าเนินงานของการท าวิจัย 

สิ้นสุด 

วิเคราะหค์วามเป็นไปได้
ทางการเงิน 

ไม่ควรลงทุนในโครงการ 

ควรลงทุนในโครงการ 

วิเคราะหค์วามอ่อนไหว 

ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่รายไดค้งที่ 

ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่รายไดล้ดลง 

ต้นทุนเพ่ิมขึ้นในขณะที่
รายได้ลดลง 

การตัดสินใจ 

วิเคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงิน 

เริ่มต้น 

ศึกษาต้นทุนและรายได ้

สร้างสมมุติฐาน 

รายได้จากการด าเนินงาน ต้นทุนการด าเนินงาน 
ส่วนประสม

ทาง
การตลาด 
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จากภาพที่ 13 เป็นแนวทาง (Flow chart) สามารถแสดงเป็นขั้นตอนการวิจัย แสดงให้
เห็นถึงขั้นตอนทั้งหมดของการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับในขั้นตอน
การศึกษาความเป็นได้ในโครงการลงทุนของธุรกิจของธุรกิจสปอร์ตคลับนั้น ผู้วิจัยจะท าการเข้าไป
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจสปอร์ตคลับเพ่ือศึกษาข้อมูลด้านต้นทุนและรายได้ในการประกอบ
กิจการ รายได้จากการด าเนินงานของธุรกิจและท าการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สปอร์ตคลับเพื่อท าการศึกษาข้อมูลด้านต้นทุนและรายได้ของกิจการ ส าหรับต้นทุนของโครงการและ
รายได้จากการด าเนินงานน ามาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาตัดสินใจ
เบื้องต้นว่าควรท าการลงทุนโครงการนี้หรือไม่ควรลงทุนในโครงการ ถ้าเกิดว่ามีความเหมาะสมในการ
ลงทุน จึงท าการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว3ชนิด เพ่ือให้ง่ายต่อการตัดสินใจ เมื่อท าการ
สัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถาม น ามาท าการวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจลงทุน 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาข้อมูลโครงการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับด้วยการวิจัยแบบผสมผสานด้วยรูปแบบทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณโดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับและความต้องการ
ของผู้ใช้บริการสปอร์ตคลับ 

2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
 
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับและความต้องการ

ของผู้ใช้บริการสปอร์ตคลับ  
1.1 ผลการศึกษาข้อมูลโครงการธุรกิจสปอร์ตคลับด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

“ธุรกิจ CV Sport Club เปิดกิจการตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน เปิด 6 โมงเช้าถึง 5 
ทุ่ม วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ มีพื้นทั้งหมด 7 ไร่ มีพื้นที่อาคารประมาณ 4-5 ไร่ ที่ดินไม่ใช่เช่าเป็น
ของพี่สาว เงินเป็นของตนเอง มีสนามเทนนิส ฟิตเนส ตอนนี้มีสนามเทนนิส 6 สนาม เมื่อก่อน
ลงทุนแบบไม่มีความรู้ด้านสนามเทนนิสแต่พอท าก็ได้เพื่อน มีคนแนะน า เมื่อก่อนที่สนามรวมๆ
ประมาณ 15 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์ฟิตเนส ประมาณ 1 ล้านบาท อาคารตึกประมาณ 6-7 ล้าน
บาท ที่จอดรถยังไม่ได้ท า ค่าเน็ทประมาณ 15,000 บาทต่อสนาม พวกรถเข็นเช็ดกวาดน้ า
ประมาณ 4,000 บาท ติดตั้งไฟ ประมาณ 3 เฟส ไฟสนามประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ค่าอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์ ประมาณ 50,000 บาท” (ซีวีสปอร์ตคลับ นามสมมติ, 2560)  

“ปัญหาของคนเล่นกีฬาเมื่อเศรษฐกิจดีเขาห่วงสุขภาพเขาก็ต้องมาตี ถ้าเศรษฐกิจไม่
ดีเขาก็ไม่มาตี ที่มามีความคิดว่าจะสร้างสนามเทนนิสเพราะว่าลูกเราเล่นเทนนิสตี จะสร้างสนาม
ให้ลูกเราเล่นแต่พอท าไปท ามามันใหญ่โตขึ้นมาไม่ได้คิดว่าจะท าเป็นธุรกิจของเราที่นี่เราให้
เครดิตลูกค้า ที่นี่พิเศษอย่างหนึ่ง เจ้าของดูเอง ถ้าเจ้าของไม่ดูเองเลิกได้เลย พนักงานไม่ได้จ้างให้
เป็นรายสัปดาห์พนักงานอยู่กิน ค่าไฟอยู่ประมาณ 25,000 บาท ค่าน้ าประมาณ 2,000 บาท ค่า
อินเตอร์เน็ต 700 บาท สวัสดิการให้ที่พักเท่านั้นเอง มีโบนัสบ้าง ค่าน้ ามันเดือนละประมาณ 
20,000 บาท จุดเร่ิมต้นสร้างให้ลูกแล้วมันดีลูกอยู่ในสายตา เขาเป็นครูสอนเทนนิสอยู่ในสายตา
เรา ซึ่งผมท าตรงนี้คือ พี่น้องผมเป็นนักธุรกิจหมดเลยมันช่วยได้หลายอย่างซึ่งเราก็ท าด้วย
ความสุข” (ซีวีสปอร์ตคลับ นามสมมติ, 2560) 
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“ด้านกลยุทธ์และการตลาด ด้านการบริการ เราเข้าถึงลูกค้า เราคุยกับลูกค้าเกิด
ความผูกพันแล้วถ้าเขาอยากตีเทนนิสเขาจะกลับมาด้านผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์สนามเทนนิสครบ
วงจร สนามกีฬาแห่งหนึ่งปกติก็มีสนาม มีขายน้ าร้านอาหาร ห้องฟิตเนส ห้อง  SHOP ครบ
หมดแล้ว เรายังไม่มีนวด มีเทรนเนอร์ มีนักกายภาพ เวลานักกีฬาบาดเจ็บเขาก็ไปท า ด้าน
สถานที่ซื้อที่ตรงนี้เพราะมันถูกหามา 3 เดือน ซื้อตอนตารางวาละ 5,000 บาทจากราคาตาราง
วาละ 15,000 บาท จังหวะได้ที่ตอนราคาถูก ตอนแรกไปได้ริมถนน 2 ไร่ 20 ล้านบาท ตรงสาย 
2 จริงๆ แล้วราคาเป็นที่ตั้ง ถึงเลือก ราคาค่าสนามที่ตั้งดูจากที่อื่นมาก่อน ราคาค่าสนามสูงกว่า
ที่อื่น วันธรรมกาไม่เยอะ เสาร์อาทิตย์คนจะมาใช้บริการเยอะ ไม่นับรวมนักกีฬาที่ฝึกซ้อง ด้าน
การส่งเสริมการตลาดใช้สื่อออนไลน์เฟดบุ๊กไลน์ ใช้เฟดบุ๊กนี้ดีที่สุด ด้านพนักงานหรือครูฝึกสอน 
คนที่เข้ามาข้าต้องมีคุณภาพ ถ้าไม่มีคุณภาพเขาอยู่ไม่ได้ เรามีฐานคนหรือโค้ดฝึกสอนของเราอยู่
แล้ว โค้ดเราใจดี ถ้าเขาท างานกับเราก็ท างาน มีอาจารย์จากกรมพละเกษียณแล้วให้ความรู้กับ
วงการเทนนิสมาสอน เราให้เขาสอนแล้วเราก็เก็บค่าเช่าสนามบวกเพิ่มอีกหน่อย เรามีกฎเกณฑ์
นิดหนึ่ง พ่อสอนลูกเราไม่บวก แต่ถ้ามาสอนเก็บเงินกับลูกค้าเราถึงจะบวก ด้านลักษณะทาง
กายภาพใช้ความคิดของตัวเองเราอยากได้อะไรตกแต่งอะไรก็เพิ่มเอาเอง ด้านกระบวนการใช้
หลักความจริงเมื่ออายุเด็กโต เล่นได้ส่งต่อให้กับโค้ช เลือกกับโค้ชให้เหมาะ หรือเอานักกีฬามา
หารายได้ ไม่มีรายได้สมาชิก มีรายได้จากการขายอุปกรณ์ รายได้วันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ 
ประมาณ 5000 บาท ต่อวัน เสาร์อาทิตย์ประมาณ 10,000 บาท ต่อวัน” (ซีวีสปอร์ตคลับ             
นามสมมติ, 2560)  

“ถ้าค่าใช่จ่ายต้นทุนเพิ่มแต่รายไดล้ดลงต้องดูระยะยาว ระยะเวลาคืนทุนคาดว่าระยะ
เวลานานเพราะท าไปเรื่อยๆ เงินที่ได้มาเรื่อยจนมาลงทุนต่อ ยึดหลักพอเพียง ตอนที่เริ่ม
สร้างใหม่ๆคิดว่ามีพอจ่ายค่าน้ าค่าไฟพอแล้ว เปูาหมายจริงๆอยากได้ ห้าแสนต่อเดือน แต่
ปัจจุบัน ประมาณ 1 แสนบาทต่อเดือน” (ซีวีสปอร์ตคลับ นามสมมติ, 2560) 

“ปัญหาที่บางครั้งพบเจอลูกค้าเข้ามาทีเยอะเกินไป บางครั้งหาครูฝึกสอนตรงกับ
ลูกค้าไม่ได้ บางครั้ง เวลาที่ใช้เยอะช่วงเย็นหาคนให้คนมาให้ลูกค้าเรียนไม่ได้ ข้อเสนอค าแนะน า
ต้องมีใจรัก ถ้าไม่มีใจรักก็ท าไม่ได้” (ซีวีสปอร์ตคลับ นามสมมติ, 2560) 

“ระยะเวลาเร่ิมต้นของเท็นเท็นสปอร์ตคลับเปิดตั้งแต่ปี 2549 ระยะเวลาของกิจการ
เปิด 10 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มทุกวัน จะมีวันหยุดปีใหม่กับสงกรานต์เท่านั้นนอกนั้นเปิดตลอด พื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 5 ไร่ พื้นที่บริเวณอาคารประมาณ 1 ไร่ ที่ดินกรรรมสิทธ์เป็นของตนเอง มีการ
เสียภาษี ใช้ทุนของตัวเองประมาณ 40 ล้านบาท ทั้งสถานที่ อุปกรณ์ ฟิตเนส มีสนาม
แบดมินตัน 8 สนาม เป็นพื้นยางสังเคราะห์ อาคารมี 3 ชั้น มีห้องสควอช 2 ห้อง อาคาร
โครงสร้างประมาณ 20 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์ฟิตเนส ประมาณ 10 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์
ส านักงาน ประมาณ 1-2 แสนบาท ค่าตกแต่งประมาณ 1 ล้านบาท มีพนักงานประมาณ 10 คน 
มีทั้งพนักงานรายวันและประจ า เฉลี่ยคนละประมาณ 15,000 บาท รายวันประมาณ 200 กว่า
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บาท แต่ท าไม่กี่ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมง เป็นช่วงเย็น ค่าน้ ามันประมาณ 5 พันบาท ออกไปซื้อของนิด
หน่อยอุปกรณ์ที่เสีย มีจ้างมาส่งบ้าง สวัสดิการพนักงานมีประกันสังคมหักจากเงินเดือน แล้วแต่
ฐานของเงินเดือน มีที่พัก ค่าอาหาร ค่าข้าว ค่าบ ารุงรักษาก็มีแล้วแต่เดือน ประมาณ 5 พันถึง 1
หมื่นบาท ค่ารักษาความปลอดภัย จ้างเขามาเป็นบริษัท ยาม 4 คน ต่อคนประมาณ 12,000 
บาท ค่าไฟน้ า ประมาณ 1แสนบาท แล้วแต่เดือน เปิดไฟคอร์ดแบดมินตันต้นทุนหนึ่งชั่วโมง
ประมาณ 100 บาท มีค่าอินเตอร์เน็ต” (เท็นเท็นสปอร์ตคลับ นามสมมติ, 2560) 

“ความเป็นมาเริ่มจากรักการออกก าลังกาย มีที่ของตัวเอง เป็นโรงงานบานพับ nsk
ท ามาแต่แรก กะสร้างขึ้นมาเป็นของตัวเอง ในที่ของของตัวเอง ลักษณะของกลุ่มเปูาหมาย
ส่วนมากเป็นเถ้าแก่เจ้าของธุรกิจบ้าง นักเรียน ข้าราชการ ส่วนมากเถ้าแก่ข้อนข้างเยอะ กลยุทธ์
การตั้งราคาดูจากรอบข้าง ราคาต่อเดือนเท่าไหร่ดูว่าเหมาะสมกับสถานที่นี้มั้ย ราคาตลาด 
เพราะว่าเราจะไปแพงกว่าที่กรุงเทพฯไม่ได้ ขนาดราคาเหมาะ ดูจากคนที่มาใช้บริการ ถ้ามัน
แพงปฺุบรับรองคนก็จะไปใช้ที่อื่น ส่วนมากพนักงานออฟฟิศ เถ้าแก่ไม่ต้องพูดถึง โปรโมชั่นมีเป็น
ช่วงเช่น สงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ ดึงคนมาเยอะขึ้น สมัคร1 แถม1 สมัคร 3 เดือน แถม 3 เดือน 
เป็นต้น เป็นการจัดโปรช่วงสั้นๆ ด้านพนักงานมีการจบมีใบปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์การ
กีฬา เป็นต้น เด็กฝึกงานก็มีเราก็รับ ด้านสถานที่ท าให้มันไม่ครึมทึม แอร์ไม่ให้ร้อนมากสะดวก 
สะอาด ดูแล้วมันสบายๆ สนามแบดมินตันต้องมีมาตรฐานต้องมีการวัดค่าไฟแสงสว่าง มีคนเขา
มาวัดค่า บางทีเราจัดกิรแข่งขันถ้าไฟมันไม่ได้เราต้องคอยเช็ค มีขายน้ าขายอาหาร กาแฟสด คา
ราโอเกะ อุปกรณ์กีฬาเสื้อรองเท้า ไม้แบด ลูกแบด ครบครัน ถ้ามีลูกค้าเข้ามา เราก็จะแนะน า
สถานที่ พาลูกค้าดูสถานที่ว่าเรามีจุดเด่นเรื่องใดบ้าง  มีคอร์ดแบดเราเป็นพื้นยาง หลังคาเราไม่
ร้อนมาก ห้องสควอชเราเป็นมาตรฐาน มีห้องสตรีม อบไอน้ า เรามีกุญแจล็อคเกอร์ เข้าออก
ระบบแสกนนิ้ว แล้วก็สะอาดมาก เพราะเราจ้างพนักงานบริษัทมาท า ชั้นสามเรามีห้องแอโรบิค 
โยคะ มีคลาสแอโรบิคฮิปฮอป มีซุมบ้า มีแบบสุขภาพ มีแบบกระชับกล้ามเนื้อ ต้องการจุดไหน
จะเพิ่มจะลดส่วนไหน” (เท็นเท็นสปอร์ตคลับ นามสมมติ, 2560)  

“รายได้วันหนึ่งที่ใช้บริการสมาชิกประมาณ 80-100 คน เฉพาะฟิตเนสทุกวัน 
แบดมินตันต่อคอร์ด 6 โมงถึง 3ทุ่มเต็มทุกวัน ลูกค้าประจ าโทมาจองได้ล่วงหน้า 3 วัน รายได้
อุปกรณ์กีฬาต่อเดือนประมาณ 3-5 หม่ืนบาท เรามีครูจ้างข้างนอกมาสอน อย่างโยคะ ต้องมีใบ
ประกอบวิชาชีพ ที่นี่ชั่วโมงละ 500 บาท จ้างมาวันจันทร์ถึงศุกร์ วันละ 2 คลาส ถ้ารายได้เท่า
เดิมต้นทุนเพิ่มข้ึนก็เพิ่มโปรโมชั่น แต่คอร์ดแบดไม่ค่อยมีผล ฟิตเนสมันดีอยู่อย่างรับมากได้มาก 
เพราะเราเปิดทุกอย่างเหมือนเดิม สมมุติว่าแอโรบิกเปิดชั่วโมงหนึ่ง 20 คน หรือ 5 คน 
ก็เหมือนเดิม ฟิตเนสเปิดมาทั้งวันคนน้อยคนมากก็เหมือนเดิม แต่ถ้าเกิดคนเยอะก าไรเพิ่ม คน
น้อยได้น้อย ในเร่ืองของการแข่งขันก็น าอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาให้ทันสมัย ไม่ว่าจะพวกเป็นเครื่อง
วิ่ง เคร่ืองเวทแมดชีน พวกเพดบาเบว แต่ถ้าเกิดมันอยู่รายได้พอจ่ายก็ไม่ซีเรียด มันไม่ได้ไปเช่า 
มันได้เปรียบตรงนี้ มีที่จอดรถได้ 100 กว่าคันมียามรักษาความปลอดภัยใครเข้ามาก็แฮปปี้  
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ระยะเวลาที่คิดว่าคืนทุนคิดว่า 7-8 ปี อยากได้รายได้ต่อเดือนประมาณ 250-300 คน ก็โอเค 
ช่วงที่เราจัดโปรโมชั่นคนที่ยังไม่หมดอายุก็ต่อสมาชิกเพิ่มไปอีก ช่วงเทศกาลคนจะน้อย ปีใหม่ 
สงกรานต์ วันหยุดยาวคนจะน้อย ถ้าคนน้อยพนักงานเท่าเดิม แล้วก็มีคู่แข่งเปิดใหม่เปิดเพิ่ม เรา
ได้เปรียบครบวงจร คอร์ดแบดได้ก าไรเยอะ” (เท็นเท็นสปอร์ตคลับ นามสมมติ, 2560)  

“ข้อเสนอแนะด้วยเงินทุน ถ้ากู้ยืม มันล าบาก มันจะคืนทุนช้า ด้วยสถานที่บุคลากร
ถ้าเราเทรนด์เขาไม่ดีก็จะบริการไม่ดี ความสะอาด การบริการ ที่ส าคัญคือท าเล แล้วบุคลากร
ค่อนข้างที่จะต้องมีความรู้ พนักงานต้องแสดงความเคารพต่อลูกค้า ยิ้มแย้มแจ่มใส ที่นี่เราไม่เคย
โฆษณา มีบ้างนิดหน่อย ถ้าเยอะมากเยอะสักพักแล้วมันจะลดลงมา เหมือนเขามาแล้วมันต้องรอ 
อยากให้มาแบบคงที่ ธุรกิจเราไม่เน้นก าไรอย่างเดียวมันต้องจริงใจ อย่างเช่น ลูกค้าอยากลด
ความอ้วนเราแนะน าเขาแต่มันท าให้เขาลดไม่ได้สักที แต่อย่างน้อยก็รู้สึกว่าเขาแข็งแรงสุขภาพดี
มีความสุข มันเป็นงานบริการ เราภูมิใจเขาก็ภูมิใจ สิ่งที่ปรับปรุงลูกค้าอยากได้อุปกรณ์ใหม่เสมอ
ก็เป็นปัญหา บางอย่างซ่อมแซมทุกปี แต่ก็ต้องมีใหม่ลูกค้าอยากได้ของใหม่” (เท็นเท็นสปอร์ต
คลับ นามสมมติ, 2560)  

“ความเป็นมาของ healthy fitness เกิดมาพร้อมหมู่บ้าน image mall เจ้าของ
ตั้งใจให้เป็นสปอร์ตคลับของหมู่บ้าน จะมีแหล่งเดียวมีสาขาเดียว ไม่มีแหล่งอื่น ตั้งใจเปิดให้
ลูกค้าในหมู่บ้านให้มาว่ายน้ า เล่นฟิตเนสได้ สมัยก่อนแรกๆ ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้าน เวลา
มาซื้อบ้านก็ได้ราคาสมาชิกพิเศษ ลูกค้าคนอื่นก็รับ ส่วนมากจะเป็นพนักงานบริษัท เจ้าของ
บริษัทเพราะแถวนี้เป็นหมู่บ้านคนรวย คนที่มาซื้อเมมเบอร์เป็นเจ้าของโรงงาน เป็นกลุ่มคนมี
อายุนิดนึง” (เฮลตี้ฟิตเนส นามสมมติ, 2560) 

“เริ่มต้นกิจการตั้งแต่ปี 2550 เปิดทุกวัน 6 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มไม่มีวันหยุด ที่ดิน
กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของเอง พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่ ส่วนเฉพาะสปอร์ตคลับ 500 ตาราง
เมตร ทุนทั้งหมดประมาณ 35 ล้านบาท ไม่มีกู้เป็นหุ้น 4 คน สร้างใหม่หมดเลย มีสระว่ายน้ ามี
สระเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นสระน้ าเกลือ ฟิตเนส ค่าโครงสร้างประมาณ 12 ล้าน สระว่ายน้ า 2 สระ 
ประมาณ 3 ล้าน ระบบกรองแยกตั้งหาก ประมาณ 800 คิว ใช้เกลือรอบนึง 10 ถุง ครึ่งเดือน
เตมิที ฟิตเนสชั้น 2 อุปกรณ์ฟิตเนส ประมาณ 10 ล้าน อุปกรณ์เป็นของอเมริกา ส่วนที่เหลือจะ
เป็นค่าวางระบบไฟ ระบบท่อน้ า ค่าตกแต่ง อุปกรณ์แอร์ เป็นต้น ค่าน้ าเดือนละ 4-5 หมื่นบาท 
ค่าไฟ 8 หม่ืนบาท เวลาลูกค้าว่ายน้ าจะแนะน าลูกค้าให้เข้าสตรีมแช่งอ่างจากุ๊ดซี่ และก็อบซาว
น่า แนะน าให้เข้าแช่ของร้อนก่อนให้แช่ของเย็น แช่ไม่เกิน หนึ่งชั่วโมง จ้างพนักงานประจ า
ประมาณ 15,000 บาท มีพนักงานประมาณ 10 คน ค่าน้ ามันเบิกได้แต่ไม่ค่อยเยอะ เดือนหนึ่ง
ไม่กี่พัน สวัสดิการมีโบนัสประจ าปี มีประกันสังคม อุปกรณ์ฟิตเนสมีค่าบ ารุง 50,000 บาท ต่อปี 
เข้ามาดูแล 4 เดือนมาคร้ังนึง สระว่ายน้ า 20,000 บาท ปีนึงรวม แสนกว่าบาท การเปิดฟิตเนส
เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ขายเมมเบอร์ได้แต่ลงทุนรอบแรกมันเยอะ เดือนนึงมีค่าใช้จ่ายประมาณ 
500,000 บาท รายได้ประมาณ 800,000 บาท ต่อเดือน ค่าอินเตอร์เน็ต ประมาณ 2,000 บาท 



51 

 

มีจ่ายภาษีถูกต้อง ฟิตเนสเป็นประเภทสถานประกอบการอันตราย เพราะฟิตเนสมีอุปกรณ์กีฬา
ที่อันตรายเช่น การยกดัมเบลมีความเสี่ยงต่อเด็ก ลู่วิ่ง สระว่ายน้ าเข้าเขตน้ าลึก เป็นต้น ”             
(เฮลตี้ฟิตเนส นามสมมติ, 2560)  

“กลยุทธ์การตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด มีไปตั้งบู๊ท มีปูายประกาศ ในรัศมี 10 
กิโลเมตร เมื่อสิบปีที่แล้วนะ เมมเบอร์ต่อเดือน 300 คน ต่อ เดือน เป็นลูกค้าฟิตเนส ประมาณ 
200 ว่ายน้ า ประมาณ 100 คน แต่ลุกค้ารายวันสระว่ายน้ ามีเยอะนะช่วงนี้ เลือกท าเลตรงนี้
เพราะสมัยก่อนระแวกนี้ไม่มีฟิตเนสเลย เมื่อ 10 ปีที่แล้วนะ เจ้าของมองว่าจะขายดีแล้วมันมา
พร้อมกับความเจริญ สร้างมาพร้อมกับหมู่บ้าน กลยุทธ์ราคา ตั้งเพราะต้นทุนหลายอย่าง จ้างครู
ฝึก ส ารวจราคาตลาดรอบข้าง จ้างครู 8 คนประมาณ 60,000 บาท ต่อเดือน จ่ายค่าโปรแกรม
ลิขสิทธ์เรสมิว มีส่งเสริมการตลาดจัดโปรโมชั่น ปีละครั้ง ลด 10 % บ้าง แถมฟรี 1 เดือนบ้าง 
บอกต่อได้ส่วนลด 15 % ด้านบุลากร มีประสบการณ์ จบวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นต้น สระว่าย
น้ ามีไลฟ์การ์ดคอยดูและ ด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นแบบคลาสิค คอนเสบโรมันโบราณ ดู
รูปแบบจะไม่ล้าสมัย สถาปนิกเป็นคนออกแบบ ด้านกระบวนการขั้นตอนฟิตเนสมีพนักงานเค้า
เตอร์เดินชม แนะน าให้ค าอธิบายราคาโปรแกรมต่างๆ เทรนเนอร์จะดูและทั้งหมด ไม่มีการจ้าง
ส่วนตัว มีรายได้จากการขายน้ านิดหน่อย มีรายได้จากการขาย CC shop ร้านจักรยาน” (เฮลตี้
ฟิตเนส นามสมมติ, 2560)  

“วิธีการแก้ปัญหาเมื่อต้นทุนก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่น การประหยัดพลังงาน จัด
ตารางพนักงานใหม่ เป็นต้น ระยะเวลาการในการคืนทุน ประมาณ 10-12 ปี รายได้ที่ก าหนด 1
ล้านบาท ต่อปี ปกติได้ประมาณ 6-8 แสนบาทต่อเดือน ค าแนะน า จริงๆ แล้วสปอร์ตคลับ
ตอนนี้เนี้ยสิ่งส าคัญเลย ถ้าสนใจเนี่ยโปรแกรมการเล่น ลูกค้าต้องการความแตกต่าง โปรแกรม
มวย โปรแกรมการแอโรบิกแปลกๆ การเล่นคลาส เป็นต้น อุปสรรคในการด าเนินงาน เช่น เสาร์
อาทิตย์ลูกค้ามาเยอะ ที่จอดรถก็มีส่วน รองรับลูกค้าไม่พอ ปัญหาตามฤดูกาลลูกค้าน้อยลงเช่น
ฝนตก เป็นต้น โอกาสในธุรกิจ คิดว่าจะสร้างสนามมวย แต่คู่แข่งเปิดไปก่อนก็เลยไม่เปิด” (เฮลตี้
ฟิตเนส นามสมมติ, 2560)  

“ความเป็นมาของสนามฟุตบอลบอยท่าพระจันทร์เอฟซีคือเจ้าของขอซื้อที่เขาไม่ขาย
ก็เลยเช่าที่ 15 ปี 8 ล้านบาท ลงทุนสนามหญ้าเทียมเรามี 5 สนาม หลังคาแบ่งออกเป็นสองส่วน 
ส่วนแรกเป็นผ้าใบแสงทอง สนามหนึ่งอีกนิดเดียว 10 ล้านบาท ส่วนสองสนามสามสนามละ 5 
ล้าน ที่เหลือเป็นเรื่องเสาเรื่องหญ้าไม่มีหลังคา เจ้าของเป็นคนที่ไม่ได้รวยมาก่อน แม่เขาท า
อาชีพเย็บเสื้อในมาก่อนอยู่โซนตลาดพลู แล้วเขาก็เล่นบอลตามใต้สะพายลอยห้าแยก และก็วง
เวียนใหญ่ แล้ววันหนึ่งโอกาสที่เขามีตังขึ้นมา เขาอยากมีสนามไว้เตะ กับมีสนามไว้ให้เด็กได้มา
เรียนฟรี เรียนฟรีเรามีทั้งหมดสองโครงการ หนึ่งโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด สอง
โครงการแสนสิริร่วมกับหมู่บ้าน” (สนามฟุตบอลบอยท่าพระจันทร์ นามสมมติ, 2560) 
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“ระยะเวลาเร่ิมต้นตั้งแต่ปี 2553 เปิดเวลา 6 โมง ถึง เที่ยงคืน จันทร์ถึงอาทิตย์ ที่ดิน
ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่ ที่ดินอาคารกับสนามฟุตบอล 7 ไร่กว่า ใช้หลักทรัพย์บางส่วน ใช้เงิน
ลงทุนประมาณ 50 กว่าล้านบาท ประเภทของการบริการเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนาม
เล็ก 2 สนาม ใหญ่ 3 สนาม มีโต๊ะสนุก1ตัว โต๊ะพลู1ตัว เป็นสิ่งนันทนาการให้ลูกค้าได้เล่น 
เร่ิมแรกค่าปรับพื้นที่ประมาณ 5 ล้าน ค่าออกแบบประมาณ 8แสน ค่าอาคารประมาณ 20 ล้าน 
หญ้าสนามประมาณ 12 ล้าน เครื่องใช้ส านักงานประมาณ 3 ล้าน ได้สปอนเซอร์จากพานาโซนิก
มา 3 ล้าน ได้แอร์ เครื่องดูดฝุุน โทรทัศน์ โทรศัพท์ เป็นต้น พนักงานมีทั้งหมด 22 คน ค่าใช้จ่าย
พนักงาน ค่าไฟ ค่าน้ า รวมๆ ประมาณ 20,000 บาท แยกเป็น ค่าไฟ 80,000 บาท ค่าน้ า 
7,000 บาท ค่าโทรศัพท์รวมอินเตอร์เน็ต ประมาณ 1,000 บาท ค่าบ ารุงรักษาปีนึงประมาณ 4 
คร้ัง ประมาณ ไม่เกิน 5,000 บาท คือช่างสนิทกัน ค่าน้ ามันประมาณ 2,000 บาท ส่วนมากเอา
มอเตอร์ไซต์วิ่ง สวัสดิการมีที่พักอาศัย ประกันสังคม มีโบนัสประจ าปี ภาษีมีโรงเรียนเสี ย 
190,000 บาท ภาษีปูาย 12,000 บาท เปูาหมายกลุ่มลูกค้านักเรียนนักศึกษา เราลดครึ่งราคา 
ชั่วโมงละ 500 บุคคลทั่วไปชั่วโมงละ 1,000 บาทเด็ก 6-12 ขวบเรียนฟรี” (สนามฟุตบอลบอย
ท่าพระจันทร์ นามสมมติ, 2560)  

“กลยุทธ์การตลาดด้านการบริการ เรามีการจัดแข่งขันฟุตบอลลีก ถ้ามีการแข่งขัน
เมื่อไหร่คนไม่หยุดนิ่ง ไม่เสียค่าสมัคร แต่พอแข่งทีมละ 1,000 บาท ด้านสถานที่เลือกสถานที่ๆ 
สวยสุดของประเทศไทย ท าเลที่ดีสุดในย่านนี้ ลูกค้าที่มา บรรยากาศดี ที่จอดรถเยอะ การตั้ง
ราคาใช้เกณฑ์จากคู่แข่งรอบๆ คู่แข่งสนามเล็กกว่าตั้งราคา 800 ต่อชั่วโมง เราเลยตั้งมากกว่านิด
หน่อย ด้านโปรโมชั่นให้เป็นส่วนลดเฉพาะสนามเล็ก ด้านบุคลากรต้องมีทักษะการเข้าใจฟุตบอล 
ด้านการบริการพนักงานต้องมีใจในการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพมีลักษณะทางกายภาพ
เป็นแบบทั่วๆไป ให้คนมองมาแล้วคลับเฮ้าต้องดูสวย ด้านกระบวนการใช้วิธีให้ลูกค้าโทรจองได้ 
พอลูกค้าบริการเสร็จก็มีบิลช าระเงินรวมค่าสนามหรืออย่างอื่นรวมค่าน้ าถ้าลูกค้าสั่ง” (สนาม
ฟุตบอลบอยท่าพระจันทร์ นามสมมติ, 2560)  

“รายได้ค่าสนามและผลตอบแทนเดือนนึงประมาณ 3-350,000 บาท ต้นทุน
ประมาณ 220,000 บาทในแต่ละเดือน ฟิตเนสและร้านอาหารเป็นคนข้างนอกมาเช่า ได้รายได้
จากค่าเช่า 20,000 บาท ได้รายได้น้ าดื่มต่อวัน 4-6,000 บาท ต่อวัน รายได้จากโต๊ะสนุกโต๊ะพลู
ประมาณ 4-5,000 บาท จ้างพนักงานมาสอน 5 คน ปีนึงประมาณ 150,000 บาท วิธีการ
แก้ปัญหาถ้าต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่ม ต้องลดต้นทุนเท่าที่ท าได้เช่น ลดค่าไฟเป็นต้น โทรตามลูกค้า
มากขึ้น ระยะเวลาคืนทุนคาดว่าประมาณปีที่ 11 รายได้เปูาหมายที่อยากได้ 500,000 บาทต่อ
เดือน อุปสรรคที่เจอมาคือสิ่งแวดล้อมตามฤดูกาล ฤดูฝน ลมพายุ พนักงานที่ไม่ใส่การบริการ 
ข้อแสนอแนะที่จะท าสนามฟุตบอลต้องเป็นคนชื่อเสียง อย่าลงทุนเยอะและ ต้องมีที่เป็นของ
ตัวเอง” (สนามฟุตบอลบอยท่าพระจันทร์ นามสมมติ, 2560) 
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1.2 ผลการส ารวจความคิดเห็นด้วยการสอบถามผู้ใช้บริการสปอร์ตคลับ 
ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย 215 53.75 
หญิง 185 46.25 
รวม 400 100.00 

  
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพศ

ชาย จ านวน 215 คน เพศหญิง จ านวน 185 คน เพศชายคิดเป็นร้อยละ 53.75 และเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 46.25  
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุต่ ากว่า 20 ปี 47 11.75 
อายุ 21 - 30 ปี 239 59.75 
อายุ 31 - 40 ปี 61 15.25 
อายุ 41 - 50 ปี 29 7.25 
อายุ 50 ปีขึ้นไป 24 6.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยส่วนมากจะ
มีอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 รองลงมาคืออายุ 31 - 40 ปี จ านวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.25 รองลงมาคืออายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 รองลงมา
คือ อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 และ อายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 6 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 304 76.00 
สมรส 90 22.50 

หม้าย/หย่าร้าง 6 1.50 
รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาส่วนมากจะเป็น
สถานภาพโสด จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.50 และสถานภาพหม้าย หย่าร้าง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 58 14.50 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 254 63.50 
สูงกว่าปริญญาตรี 88 22.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาส่วนมากจะมีระดับ
การศึกษาส่วนมากระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมา คือ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ  

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 77 19.50 
ธุรกิจส่วนตัว 88 22.00 

พนักงานบริษัทเอกชน 114 28.50 
รับจ้าง/ค้าขาย 15 3.75 

นักเรียน/นักศึกษา 106 26.50 
รวม 400 100 
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จากตาราง 8 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาส่วนมากจะประกอบ
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมาคือ นักเรียน นักศึกษา 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.00 รองลงมาคือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และ
รับจ้าง ค้าขาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 9 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ  
ต่ ากว่า 10,000 บาท 95 23.75 

10,001 – 20,000 บาท 90 22.50 
20,001 – 30,000 บาท 109 27.25 
30,001 – 40,000 บาท 45 11.25 
40,001 – 50,000 บาท 15 3.75 
สูงกว่า 50,000 บาท 46 11.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตาราง 9 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาส่วนมากจะมีรายได้  
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 10,000 บาท 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 รองลงมาคือ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.50 รองลงมาคือ สูงกว่า 50,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 รองลงมาคือ 
30,001 – 40,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 และ 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดับ  
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ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสปอร์ตคลับ 
 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทของการใช้บริการ

สปอร์ตคลับ 
ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ  
ฟิตเนส 186 46.50 

แอโรบิค / โยคะ 74 18.50 
กีฬา 122 30.50 
สปา 15 3.75 
อ่ืนๆ 3 0.75 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาในการวิจัยครั้ง

นี้ส่วนมากจะใช้บริการประเภท ฟิตเนส จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ กีฬา 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ แอโรบิค โยคะ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.50 รองลงมาคือ สปา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และ อ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.75 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 11 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามกีฬาที่สนใจใช้บริการ 

ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ  
ฟุตบอล 70 17.50 

แบดมินตัน 121 30.25 
ว่ายน้ า 113 28.25 

เทนนิส / สควอช 34 8.50 
เทควันโด / ยูโด 

คาราเต้ / มวยไทย 
19 4.75 

อ่ืนๆ 43 10.75 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาในการวิจัยครั้ง

นี้ส่วนมากจะสนใจเลือก แบดมินตัน จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 รองลงมาคือ ว่ายน้ า 
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จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 รองลงมาคือ ฟุตบอล จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 
รองลงมาคือ อ่ืนๆ เช่น วิ่ง บาสเกตบอล กอล์ฟ เป็นต้น จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 คน 
รองลงมาคือ เทนนิส สควอช จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และเทควันโดยูโด คาราเต้ มวย
ไทย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 12 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถี่การใช้บริการสปอร์ตคลับ 

ความถี่ จ านวน (คน) ร้อยละ  
1 – 4 ครั้งต่อเดือน 252 63.00 
5 – 8 ครั้งต่อเดือน 69 17.25 
9 – 12 ครั้งต่อเดือน 45 11.25 

สูงกว่า 13 ครั้งต่อเดือน 34 8.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาในการวิจัยครั้ง

นี้ส่วนมากจะเข้าใช้บริการ 1 – 4 ครั้งต่อเดือน จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ 
5 – 8 ครั้งต่อเดือน จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 รองลงมาคือ 9 – 12 ครั้งต่อเดือน จ านวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 และ สูงกว่า 13 ครั้งต่อเดือน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 
ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 13 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสาเหตุส าคัญที่เข้าใช้สปอร์ตคลับ 

สาเหตุ จ านวน (คน) ร้อยละ  
เพ่ือสุขภาพร่ายกายแข็งแรง 207 51.75 

เพ่ือเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 12 3.00 
เพ่ือรูปร่างและทรวดทรง 123 30.75 

เพ่ือการปูองกันโรคและฟ้ืนฟู
สภาพร่างกาย 

58 14.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตาราง 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาในการวิจัยครั้ง
นี้ส่วนมากจะเป็นเพ่ือสุขภาพร่ายกายแข็งแรงจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 รองลงมาคือ 
เพ่ือรูปร่างและทรวดทรง จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 รองลงมาคือ เพ่ือการปูองกันโรค
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และฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และเพ่ือเสริมสร้างกล้ามเนื้อ จ านวน 
12 คน ร้อยละ 3.00 ตามล าดับ    
 
ตารางที่ 14 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาการใช้บริการสปอร์ตคลับ 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ  
06:00 – 10:00 น. 3 0.75 
10:00 – 14:00 น. 3 0.75 
14:00 – 18:00 น. 106 26.50 

หลัง 18:00 น. 288 72.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาในการวิจัยครั้ง

นี้ส่วนมากจะเลือกใช้บริการ หลัง 18:00 น. จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ 
14:00 – 18:00 น. จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 รองลงมาคือ 06:00 – 10:00 น. และ 
10:00 – 14:00 น.จ านวนละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 15 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามแหล่งข้อมูลข่าวสารสปอร์ตคลับ 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ  
ครอบครัว / เพ่ือน 213 53.25 
ใบปลิว / โบรชวัร์ 22 5.50 

สื่อทางเว็บไซต์ / แหล่งออนไลน์ 165 41.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้

ส่วนมากจะเลือกแหล่งข้อมูลจาก ครอบครัว เพ่ือน จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 รองลงมา
คือ สื่อทางเว็บไซต์ แหล่งออนไลน์ 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 และ ใบปลิว โบรชัวร์ จ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามล าดับ   
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ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตามแนวส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps  
 
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการสปอร์ตคลับ 
ข้อ ด้านผลิตภัณฑ์

หรือการบริการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

Mean SD ระดับ 

1. ความหลากหลาย
ของการบริการ
สปอร์ตคลับ 

149 203 44 4 - 4.24 0.68 มาก 

2. รองรับจ านวนผู้ใช้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

172 185 37 3 3 4.30 0.73 มาก 

3. มีการน าอุปกรณ์
และเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ 

184 158 51 7 - 4.30 0.75 มาก
ที่สุด 

4. มีชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของ
สปอร์ตคลับ 

120 191 89 - - 4.08 0.72 มาก 

รวม 4.23 0.72 มาก 
 

จากตารางที่ 16 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความหลากหลายของการบริการสปอร์ตคลับ รองรับจ านวน
ผู้ใช้เพียงพอต่อความต้องการ มีการน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ มีชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของสปอร์ตคลับ (4.24, 4.30, 4.30, 4.08) 
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ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปัจจัย ด้านราคา 

ข้อ ด้านราคา ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

Mean SD ระดับ 

5. มีการแจ้ง
รายละเอียดราคา
ค่าใช้จ่ายก่อนรับ
การบริการ 

193 156 40 11 - 4.33 0.77 มาก
ที่สุด 

6. ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพในการ
บริการ 

198 148 43 11 - 4.33 0.78 มาก
ที่สุด 

7. ราคามีความ
ยุติธรรม 

207 139 47 7 - 4.37 0.76 มาก
ที่สุด 

รวม 4.34 0.77 มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 17 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการแจ้งรายละเอียดราคาค่าใช้จ่ายก่อนรับการบริการ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพในการบริการราคามีความยุติธรรม (4.33, 4.33, 4.37) 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปัจจัย ด้านสถานที่ 

ข้อ ด้านสถานที่ ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 
1 

Mean SD ระดับ 

8. สปอร์ตคลับจัดอยู่
ในแหล่งที่เดิน
ทางเข้ามาใช้ได้
อย่างสะดวก 

175 199 23 3 - 4.37 0.63 มาก 

9. มีพ้ืนที่รับรอง
ลูกค้าได้จ านวน
มาก 

164 185 41 10 - 4.26 0.74 มาก 

10. มีพ้ืนที่จอดรถ
เพียงพอส าหรับ
ลูกค้า 

165 171 50 10 4 4.21 0.83 มาก 

11. มีห้องน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของลูกค้า 

188 149 60 3 - 4.31 0.75 มาก
ที่สุด 

รวม 4.28 0.73 มาก 
 

จากตารางที่ 18 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สปอร์ตคลับจัดอยู่ในแหล่งที่เดินทางเข้ามาใช้ได้อย่างสะดวก มี
พ้ืนที่รับรองลูกค้าได้จ านวนมาก มีพ้ืนที่จอดรถเพียงพอส าหรับลูกค้า มีห้องน้ าเพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า (4.37, 4.26, 4.21, 4.31) 
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปัจจัย ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ข้อ ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

Mean SD ระดับ 

12. มีสิทธิพิเศษส าหรับ
สมาชิกสปอร์ตคลับ 

183 161 53 3 - 4.31 0.72 มาก
ที่สุด 

13. มีโปรโมชั่นแพ็กเกจ
ให้กับลูกค้า 

186 148 55 11 - 4.27 0.80 มาก
ทีสุ่ด 

14. มีการแจกของ
สมนาคุณ 

109 172 93 23 3 3.90 0.89 มาก 

15. มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆอย่าง
ชัดเจน 

151 159 76 14 - 4.12 0.83 มาก 

รวม 4.15 0.81 มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 19 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด (4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีสิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกสปอร์ตคลับ มี
โปรโมชั่นแพ็กเกจให้กับลูกค้า มีการแจกของสมนาคุณ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างชัดเจน   
(4.31, 4.27, 3.90, 4.12) 
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปัจจัย ด้านบุคคล 

ข้อ ด้านบุคคล ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

Mean SD ระดับ 

16. พนักงานให้
ค าแนะน าดี 

169 180 51 - - 4.30 0.68 มาก 

17. พนักงานแต่งตัว
เรียบร้อย 

165 168 61 6 - 4.23 0.76 มาก 

18. พนักงานมีความรู้
ในด้านบริการ 

192 166 38 4 - 4.37 0.69 มาก
ที่สุด 

19. พนักงานมีการ
พูดจาสุภาพอ่อน
น้อมถ่อมตน 

198 189 13 - - 4.46 0.56 มาก
ที่สุด 

รวม 4.34 0.67 มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 20 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานให้ค าแนะน าดี พนักงานแต่งตัวเรียบร้อย พนักงาน
มีความรู้ในด้านบริการ พนักงานมีการพูดจาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน (4.30, 4.23, 4.37, 4.46)  
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปัจจัย ด้านกระบวนการบริการ 

ข้อ ด้านกระบวนการ
บริการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

Mean SD ระดับ 

20. มีข้ันตอนในการ
บริการที่เป็นสากล 

142 198 60 - - 4.21 0.68 มาก 

21. มีการบริการที่ครบ
วงจร 

180 175 41 4 - 4.33 0.70 มาก
ที่สุด 

22. มีพนักงานเพียงพอ
ต่อการให้บริการ
สปอร์ตคลับ 

151 194 55 - - 4.24 0.68 มาก 

23. มีการบริการที่
สะดวกรวดเร็ว 

178 168 51 3 - 4.30 0.71 มาก
ที่สุด 

รวม 4.27 0.69 มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 21 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีขั้นตอนในการบริการที่เป็นสากล มีการบริการที่
ครบวงจร มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการสปอร์ตคลับ มีการบริการที่สะดวกรวดเร็ว                 
(4.21, 4.33, 4.24, 4.30)  
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ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปัจจัย ด้านลักษณะทางกายภาพ 

ข้อ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

Mean SD ระดับ 

24. ความสะอาดของ
พ้ืนที่โดยรอบ
สปอร์ตคลับ 

192 174 31 3 - 4.39 0.66 มาก
ทีสุ่ด 

25. ระบบการรักษา
ความปลอดภัย 

197 171 22 7 3 4.38 0.74 มาก
ที่สุด 

26. มีพ้ืนที่ต้นไม้
โดยรอบอย่างเป็น
ระเบียบ 

146 163 70 21 - 4.09 0.86 มาก 

รวม 4.28 0.75 มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 22 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด (4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสะอาดของพื้นที่โดยรอบสปอร์ตคลับ 
ระบบการรักษาความปลอดภัย มีพ้ืนที่ต้นไม้โดยรอบอย่างเป็นระเบียบ (4.39, 4.38, 4.09)  
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ตารางที่ 23 ผลสรุปจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตามแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps  

ด้าน ให้ความส าคัญกับ Mean SD 
ด้านผลิตภัณฑ์ มีการน าอุปกรณ์และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ 

4.30 4.75 

ด้านราคา ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพในการบริการ 

4.33 0.78 

ด้านสถานที่ สปอร์ตคลับจัดอยู่ใน
แหล่งที่เดินทางเข้ามา
ใช้ได้อย่างสะดวก 

4.37 0.63 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

มีสิทธิพเิศษส าหรับ
สมาชิกสปอร์ตคลับ 

4.31 0.72 

ด้านบุคคล พนักงานมีการพูดจา
สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน 

4.46 0.56 

ด้านกระบวนการ มีการบริการที่ครบ
วงจร 

4.33 0.70 

ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

ความสะอาดของพ้ืนที่
โดยรอบสปอร์ตคลับ 

4.39 0.66 

 
จากตารางที่ 23 ความคิดเห็นตามแนวส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่ผู้ใช้บริการ

ได้ให้ความส าคัญในแต่ละด้าน คือ มีการน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพในการบริการสปอร์ตคลับจัดอยู่ในแหล่งที่เดินทางเข้ามาใช้ได้อย่างสะดวก มีสิทธิพิเศษ
ส าหรับสมาชิกสปอร์ตคลับ พนักงานมีการพูดจาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มีการบริการที่ครบวงจร 
และความสะอาดของพ้ืนที่โดยรอบสปอร์ตคลับ เพราะผู้ใช้บริการจะค านึงถึงความสะดวกสบาย ได้รับ
การบริการที่ครบวงจร ความสะอาดและปลอดภัย เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
การวิเคราะห์โครงการลงทุน 

 
ตารางที่ 24 โครงสร้างการลงทุน 
ล าดับที่ รายการ มูลค่าการลงทุน (ปี) 

1. ค่าปรับพ้ืนที่และทัศนียภาพ 2,000,000 
2. ค่าออกแบบ ค่าโครงสร้าง 10,000,000 
3. ค่าสร้างสนามและอุปกรณ์เก่ียวกับสปอร์ตคลับ 20,000,000 
4. ค่าก่อสร้างที่จอดรถ 1,000,000 
5. ค่าตดิตั้งระบบไฟฟูา 150,000 
6. ค่าติดตั้งระบบน้ าประปา 50,000 
7. ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน 400,000 
8. ค่าตู้แช่เครื่องดื่ม 30,000 
9. ค่าตกแต่งสถานที่ 1,200,000 
10. ค่าเฟอร์นิเจอร์  1,300,000 

รวม 36,130,000 
 

จากตารางที่ 24 แสดงโครงสร้างการลงทุน การลงทุนเริ่มแรกใช้เงินลงทุนจ านวน 
36,130,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าปรับพื้นที่และทัศนียภาพ  2,000,000 บาท ค่าออกแบบ 
ค่าโครงสร้าง 10,000,000 บาท ค่าสร้างสนามและอุปกรณ์เกี่ยวกับสปอร์ตคลับ 20,000,000 บาท 
ค่าก่อสร้างที่จอดรถ 1,000,000 บาท ค่าติดตั้งระบบไฟฟูา 150,000 บาท ค่าติดตั้งระบบน้ าประปา 
50,000 บาท ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน 400,000 บาท ค่าตู้แช่เครื่องดื่ม 30,000 บาท ค่า
ตกแต่งสถานที่ 1,200,000 บาท และ ค่าเฟอร์นิเจอร์ 1,300,000 บาท   
 

ตารางที่ 25 สมมติฐานรายจ่าย 
ล าดับที่ รายการต้นทุน ประเภทต้นทุน งบประมาณ (ปี) 

1. ค่าน้ ามัน ต้นทุนผันแปร 126,720 
2. ค่าบ ารุงรักษา ต้นทุนผันแปร 95,040 
3. ค่าไฟ ต้นทุนผันแปร 840,000 
4. ค่าน้ า ต้นทุนผันแปร 110,400 
5. ค่าวัตถุดิบ ต้นทุนผันแปร 190,080 
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ตารางที่ 25 สมมติฐานรายจ่าย (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการต้นทุน ประเภทต้นทุน งบประมาณ (ปี) 

6. ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน (5คน) ต้นทุนคงท่ี 720,000 
7. ค่าประกันภัย ต้นทุนคงท่ี 50,000 
8. ค่าอินเตอร์เน็ต ต้นทุนคงท่ี 12,000 
9. ค่าเช่าที่ดิน ต้นทุนคงท่ี 1,200,000 
10. ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 

(2คน) 
ต้นทุนคงท่ี 216,000 

11. ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญฝึกสอน (5คน) ต้นทุนคงท่ี 600,000 
12. ค่าสวัสดิการพนักงาน (6คน) ต้นทุนคงท่ี 54,000 
13. ค่าภาษีโรงเรือนและภาษีปูาย ต้นทุนคงท่ี 150,700 
14. ค่าผู้จัดการ ต้นทุนคงท่ี 360,000 
15. ค่าท าความสะอาดแม่บ้าน (5คน)  ต้นทุนคงท่ี 540,000 

รวม 5,264,940 
 
จากตารางที่ 25 แสดงสมมติฐานรายจ่ายของธุรกิจสปอร์ตคลับในปีแรก ใช้ทุนจ านวน 

5,264,940 บาท โดยแบ่งเป็นค่าน้ ามัน 126,720 บาท ค่าบ ารุงรักษา 95,040 บาท ค่าไฟ 840,000 
บาท ค่าน้ า 110,400 บาท ค่าวัตถุดิบ 190,080 บาท ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน จ านวน 5 คน 
720,000 บาท ค่าประกันภัย 50,000 บาท ค่าอินเตอร์เน็ต 12,000 บาทค่าเช่าที่ดิน 1,200,000 
บาท ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 2 คน 216,000 บาท ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญฝึกสอน 5 
คน 600,000 บาท ค่าสวัสดิการพนักงาน จ านวน 6คน 54,000 บาท ค่าภาษีโรงเรือนและภาษีปูาย 
150,700 บาท ค่าผู้จัดการ 360,000 บาท และค่าท าความสะอาดแม่บ้าน 5 คน 540,000 บาท  
 
ตารางที่ 26 แสดงประมาณการรายรับ 
ล าดับที่ รายการ รายรับ (ปี) 

1. รายได้จากค่าสมาชิก 14,400,000 
2. รายได้จากค่าการขายอุปกรณ์ 600,000 
3. รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 360,000 
4. รายได้จากการจ้างผู้ฝึกสอนกีฬา 480,000 

รวม 15,840,000 
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จากตารางที่ 26 สมมติฐานในปีแรก มีรายรับจ านวน 15,840,000 บาท โดยแบ่งเป็นดังนี้ 
รายได้จากค่าสมาชิก 14,400,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสมาชิกฟิตเนส แอโรบิคและ 

โยคะโดยค่าสมาชิกต่อคนราคา 1,500 บาท คิดเป็น 360,000 บาทต่อปี รายได้จากค่ากีฬา
แบดมินตันโดยค่าสมาชิกราคา 150 บาทต่อชั่วโมง คิดเป็น 3,456,000 บาทต่อปี รายได้จากค่ากีฬา
ฟุตบอลโดยค่าสมาชิกราคา 1,000 บาทต่อชั่วโมง คิดเป็น 360,000 บาท ต่อปี รายได้จากสระว่ายน้ า
โดยค่าสมาชิกคนละ 80 บาทต่อวัน คิดเป็น 3,744,000 บาท ต่อปีรายได้จากค่าการขายอุปกรณ์ 
600,000 บาทต่อปี รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 360,000 บาทต่อปี รายได้จากการจ้างผู้
ฝึกสอนกีฬา 480,000 บาทต่อปี 
 

รายงานทางการเงิน 
ธุรกิจสปอร์ตคลับ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : บาท 
ยอดขาย 15,840,000 
หัก ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 5,264,940 
หัก ค่าเสื่อมราคา  5,426,000 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี 5,149,060 
หัก ภาษีเงินได้ ร้อยละ 20 1,029,812 
ก าไร (ขาดทุน) 4,119,248 

 

จากงบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสมมติฐานรายรับ และสมมติฐานรายจ่าย ที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีแรกมียอดขาย 15,840,000 บาท หัก ต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่าย 5,264,940 บาท หักค่าเสื่อมราคา 5,426,000 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี 5,149,060 
บาท ซึ่งในปีแรกก าไร 4,119,248 บาท   
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ธุรกิจสปอร์ตคลับ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสด 9,545,248 
สินทรัพย์ถาวร 
 สินทรัพย์ถาวร 30,704,000 
รวมสินทรัพย์ 40,249,248 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 เงินกู้ระยะยาว 
ส่วนของเจ้าของ 
 ทุน 36,130,000 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,119,248 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 40,249,248 

  

งบแสดงฐานะการเงิน สมมติฐานรายรับและสมมติฐานรายจ่าย ที่ได้จากการเก็บข้อมูล 
งบแสดงฐานะการเงินในปีแรกมีสินทรัพย์หมุนเวียนปีแรก 9,545,248 บาท และสินทรัพย์ถาวร
เท่ากับ 30,704,000 บาท รวมสินทรัพย์ปีแรกทั้งสิ้น 40,249,248 บาท มีทุน 36,130,000 บาท 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,119,248 บาท รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 40,249,248 บาท ซึ่งมีค่า
เท่ากับสินทรัพย์รวม      
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ธุรกิจสปอร์ตคลับ 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : บาท 

ก าไรสุทธิ 4,119,248 
บวกภาษีเงินได้นิติบุคคล  1,029,812 
บวกค่าเสื่อมราคา 5,426,000 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดค่าปรับพื้นที่และทัศนียภาพ (2,000,000) 
เงินสดค่าออกแบบ ค่าโครงสร้าง (10,000,000) 
เงินสดค่าสร้างสนามและอุปกรณ์เกี่ยวกับสปอร์ตคลับ (20,000,000) 
เงินสดค่าก่อสร้างที่จอดรถ (1,000,000) 
เงินสดค่าติดตั้งระบบไฟฟูา (150,000) 
เงินสดค่าติดตั้งระบบน้ าประปา (50,000) 
เงินสดค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน  (400,000) 
เงินสดค่าตู้แช่เครื่องดื่ม  (30,000) 
เงินสดค่าตกแต่งสถานที่ (1,200,000) 
เงินสดค่าเฟอร์นิเจอร์  (1,300,000) 
กระแสเงินสดได้มา/ (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน  (36,130,000) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 เงินสดรับจากผู้ลงทุน 
 เงินสดรับจากการกู้ยืม 
 ดอกเบี้ยจ่าย 
กระแสเงินสดได้มา/ (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 
กระแสเงินสดสุทธิ 
เงินสดต้นงวด 
เงินสดปลายงวด 
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ประมาณการจุดคุ้มทุน (Break Even Point) 
ยอดขาย  15,840,000 
 ต้นทุนคงท่ี(รวมค่าเสื่อมราคา) 9,328,700 
 ต้นทุนผันแปร  1,362,240 
หัก ต้นทุนรวม  10,690,940 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  14,477,760 
จุดคุ้มทุน  10,206,455.14 
 
จากประมาณการจุดคุ้มทุนค านวณได้มียอดขาย 15,840,000 บาท ต้นทุนคงที่ 

9,328,700 บาท ต้นทุนผันแปร 1,362,240 บาท ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 14,477,760 บาท และ
จุดคุ้มทุน เท่ากับ 10,206,455.14 บาท         
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อัตราส่วนทางการเงิน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
 

ตารางที่ 27 แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)  
ปีที ่ กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสด

สะสม 
IRR อัตราคิด

ลด (20) 
PI มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

สะสม 
0 (-36,130,000)  
1 9,545,248 9,545,248 -73.58% 1.20 -0.65  -28,175,626.67  
2 9,968,650.40 19,513,898.40 -32.63% 1.44 0.41  -21,252,952.78  
3 10,352,432.33 29,866,330.73 -8.84% 1.73 0.58  -15,261,961.85  
4 10,689,140.81 40,555,471.54 4.69% 2.07 0.72  -10,107,090.70  
5 10,971,533.98 51,527,005.52 12.79% 2.49 0.84  -5,697,877.26  
6 10,227,528.36 61,754,533.88 17.49% 2.99 0.94  -2,272,698.71  
7 10,381,143.98 72,135,677.86 20.62% 3.58 1.02  624,488.05  
8 10,461,442.93 82,597,120.79 22.75% 4.30 1.08  3,057,485.32  
9 10,463,456.84 93,060,577.62 24.22% 5.16 1.14  5,085,373.36  
10 10,383,098.96 103,443,676.58 25.26% 6.19 1.19  6,762,301.81  
11 10,149,300.31 113,592,976.89 25.99% 7.43 1.22  8,128,275.69  
12 9,903,460.74 123,496,437.63 26.52% 8.92 1.26  9,239,014.72  
13 9,644,978.92 133,141,416.55 26.90% 10.70 1.28  10,140,471.86  
14 9,373,223.51 142,514,640.07 27.17% 12.84 1.30  10,870,520.05  
15 9,087,531.63 151,602,171.69 27.37% 15.41 1.32  11,460,350.58  
16 8,787,207.28 160,389,378.97 27.52% 18.49 1.33  11,935,632.10  
17 8,471,519.72 168,860,898,69 27.63% 22.19 1.34  12,317,470.98  
18 8,139,701.72 177,000,600.41 27.71% 26.62 1.35  12,623,206.62  
19 7,790,947.71 184,791,548.12 27.77% 31.95 1.36  12,867,070.01  
20 7,424,411.91 192,215,960.03 27.81% 38.34 1.36  13,060,728.77  

รวมมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) 13,060,728.77  
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มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราส่วนลดในการค านวณมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิร้อยละ 20 จากตารางมาค านวณดังต่อไปนี้ 

NPV = (-36,130,000) + 49,190,728.77   
NPV = 13,060,728.77  
การประเมินโครงการด้วยวิธีหาค่าปัจจุบันสุทธิ หากค านวณค่าปัจจุบันสุทธิได้ค่าเป็นบวก

ก็จะควรลงทุนในโครงการเพราะมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ จากการค านวณค่า มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (Net Present Value: NPV) เท่ากับ 13,060,728.77 บาท หมายความว่ากระแสเงินสดสุทธิมี
ค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มโครงการ จึงยอมรับโครงการ  

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
จากการค านวณหาค่า IRR เพื่อหาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการในการด าเนิน

โครงการ 20 ปี จะได้ IRR เท่ากับ 27.81% ซึ่งมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ ซึ่งก าหนด
ไว้ 20% แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน จึงยอมรับโครงการ 

ดัชนีการท าก าไร (Profitability index method : PI) 
อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้าสุทธิกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนครั้ง

แรก โดยจากการค านวณหาค่า PI ของโครงการ 20 ปี จะได้ PI เท่ากับ 1.36 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 
แสดงว่ามีกระแสเงินสดเข้ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
การระยะเวลาคืนทุนโดยท าการพิจารณาจากการด าเนินงาน ว่าใช้ระยะเวลาเท่าใดที่ท า

ให้กระแสเงินสดของกิจการเท่ากับเงินลงทุนจากการเริ่มโครงการ 
 
ตารางที่ 28 ระยะเวลาคืนทุน 
 

ปีที ่ มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบันสะสม เงินลงทุน ณ 
เริ่มโครงการ 

การคืนทุน 

1 7,954,373.33 7,954,373.33 36,130,000 ไม่คืนทุน 
2 6,922,673.89 14,877,047.22 36,130,000 ไม่คืนทุน 
3 5,990,990.93 20,868,038.15 36,130,000 ไม่คืนทุน 
4 5,154,871.15 26,022,909.30 36,130,000 ไมค่ืนทุน 
5 4,409,213.44 30,432,122.74 36,130,000 ไมค่ืนทุน 

 
 



75 

 

ตารางที่ 28 ระยะเวลาคืนทุน (ต่อ) 
 

ปีที ่ มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบันสะสม เงินลงทุน ณ 
เริ่มโครงการ 

การคืนทุน 

6 3,425,178.55 33,857,301.29 36,130,000 คืนทุน 
7 2,897,186.76 36,754,488.05 36,130,000 คืนทุน 

 

ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 6 ปี + x 12 = 9.36 เดือน 
เท่ากับ 6 ปี + (0.78 x 12) = 9.36เดือน 

 
จากการค านวณการหาระยะเวลาคืนทุนได้ ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 6 ปี 9เดือน 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงปัจจัยต่างๆ ของผลกระทบในโครงการ เพราะการวิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด อาจมี
การเปลี่ยนแปลงจากระยะเวลาโครงการที่มีระยะเวลาการประกอบกิจการหลายปีอาจเผชิญกับความ
เสี่ยงกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่ได้ตระหนักไว้ก่อนทั้งในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจหรือผลจาก
ความไม่แน่นอนของธุรกิจ จึงต้องมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังนี้ 

1. ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่ 
 
ตารางที่ 29 แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ในกรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

ในขณะที่รายได้คงที่ 
ปีที ่ กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสด

สะสม 
IRR อัตราคิด

ลด (20) 
PI มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

สะสม 
0 (-36,130,000)  
1 9,409,540.00 9,409,540.00 -73.96% 1.20 -0.65  -28,288,716.67  
2 9,826,177.00 19,235,717.00 -33.23% 1.44 0.41  -21,464,982.64  
3 10,202,856.06 29,438,573.06 -9.46% 1.73 0.57  -15,560,552.05  
4 10,532,107.36 39,970,680.41 4.09% 2.07 0.71  -10,481,410.77  

   36,130,000–33,857,301.29 

 

 

   36,754,488.05–33,857,301.29
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ตารางที่ 29 แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ในกรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
ในขณะที่รายได้คงที่ (ต่อ) 

ปีที ่ กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสด
สะสม 

IRR อัตราคิด
ลด (20) 

PI มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
สะสม 

5 10,806,671.35 50,777,351.77 12.21% 2.49 0.83  -6,138,451.93  
6 10,054,446.00 60,831,797.77 16.93% 2.99 0.92  -2,771,238.30  
7 10,199,431.83 71,031,229.60 20.07% 3.58 1.00  75,235.93  
8 10,270,670.48 81,301,900.08 22.22% 4.30 1.07  2,463,865.63  
9 10,263,172.09 91,565,072.17 23.71% 5.16 1.12  4,452,937.14  
10 10,172,827.34 101,737,899.51 24.76% 6.19 1.17  6,095,905.55  
11 9,928,543.58 111,666,443.09 25.50% 7.43 1.21  7,432,168.23  
12 9,671,695.77 121,338,138.87 26.03% 8.92 1.24  8,516,913.27  
13 9,401,656.50 130,739,795.37 26.42% 10.70 1.26  9,395,628.56  
14 9,117,766.99 139,857,562.36 26.70% 12.84 1.28  10,105,780.12  
15 8,819,335.58 148,676,897.94 26.90% 15.41 1.30  10,678,203.25  
16 8,505,636.06 157,182,534.00 27.05% 18.49 1.31  11,138,255.19  
17 8,175,905.96 165,358,439.96 27.16% 22.19 1.32  11,506,769.79  
18 7,829,344.73 173,187,784.70 27.24% 26.62 1.33  11,800,848.10  
19 7,465,111.83 180,652,896.53 27.30% 31.95 1.33  12,034,512.55  
20 7,082,324.76 187,735,221.29 27.35% 38.34 1.34  12,219,248.28  
 รวมมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) 12,219,248.28  

 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) อัตราส่วนลดในการค านวณมูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ ร้อยละ 20 จากตารางน ามาค านวณดังนี้ 
NPV = (-36,130,000) + 48,349,248.28   
NPV  = 12,219,248.28  
การประเมินโครงการวิธีหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ การค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิหาก

ผลเป็นบวกควรลงทุนในกิจการแต่หากผลมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบไม่ควรลงทุนในกิจการ จากใน
กรณีนี้เห็นได้ว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 12,219,248.28 บาท หมายถึงกระแสเงินสุทธิที่ได้รับจาก
โครงการมีค่ามากกว่าเงินที่เริ่มการลงทุนในเริ่มแรก จึงยอมรับโครงการ 
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อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
จากการค านวณหาค่า IRR เพ่ือหาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการในการด าเนิน

โครงการ 20 ปี จะได้ IRR เท่ากับ 27.35% ซึ่งมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ ซึ่งก าหนด
ไว้ 20% แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน จึงยอมรับโครงการ 

ดัชนีการท าก าไร (Profitability index method : PI) 
อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้าสุทธิกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน

ครั้งแรก โดยจากการค านวณหาค่า PI ของโครงการ 20 ปี กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่
รายได้คงที่จะได้ PI เท่ากับ 1.34 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีกระแสเงินสดเข้ามากกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
การค านวณหาระยะเวลาคืนทุนด้วยอัตราคิดลดท าให้ทราบถึงระยะเวลาคืนทุนที่

แท้จริงเมื่ออัตราคิดลดเท่ากับ 20 ในกรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่ 
 
ตารางที่ 30 ระยะเวลาคืนทุน ในกรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่ 

ปีที ่ มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบันสะสม เงินลงทุน ณ 
เริ่มโครงการ 

การคืนทุน 

1 7,841,283.33 7,841,283.33 36,130,000 ไม่คืนทุน 
2 6,823,734.03 14,665,017.36 36,130,000 ไม่คืนทุน 
3 5,904,430.59 20,569,447.95 36,130,000 ไม่คืนทุน 
4 5,079,141.28 25,648,589.23 36,130,000 ไมค่ืนทุน 
5 4,342,958.85 29,991,548.07 36,130,000 ไมค่ืนทุน 
6 3,367,213.62 33,358,761.70 36,130,000 คืนทุน  
7 2,846,474.24 36,205,235.93 36,130,000 คืนทุน 

 

ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 6 ปี + x 12 = 11.64 เดือน 
เท่ากับ 6 ปี + (0.97 x 12) = 11.64 เดือน 

 
จากการค านวณการหาระยะเวลาคืนทุนได้ ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 6 ปี 12 เดือน 

 

   36,130,000–33,358,761.70 

 

 

   36,205,235.93–33,358,761.70 
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2. รายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ 
 

ตารางที่ 31 แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ในกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 
ในขณะที่ต้นทุนคงท่ี 

ปีที ่ กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสด
สะสม 

IRR อัตรา
คิดลด 
(20) 

PI มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิสะสม 

0 (-36,130,000)  
1 8,966,137.60 8,966,137.60 -75.18% 1.20 -0.66  -28,658,218.67  
2 9,360,584.48 18,326,722.08 -35.20% 1.44 0.39  -22,157,812.78  
3 9,717,003.44 28,043,725.52 -11.53% 1.73 0.54  -16,534,546.90  
4 10,028,294.77 38,072,020.29 2.09% 2.07 0.68  -11,698,370.80  
5 10,287,558.33 48,359,578.61 10.31% 2.49 0.79  -7,564,031.83  
6 9,523,033.44 57,882,612.05 15.10% 2.99 0.88  -4,374,787.20  
7 9,659,036.68 67,541,648.74 18.32% 3.58 0.95  -1,679,127.33  
8 9,724,893.49 77,266,542.22 20.53% 4.30 1.02  582,572.08  
9 9,715,859.15 86,982,401.38 22.08% 5.16 1.07  2,465,570.67  
10 9,628,025.30 96,610,426.68 23.17% 6.19 1.11  4,020,550.51  
11 9,393,849.11 106,004,275.79 23.95% 7.43 1.15  5,284,849.74  
12 9,147,631.82 115,151,907.61 24.51% 8.92 1.17  6,310,817.52  
13 8,888,772.09 124,040,679.69 24.92% 10.70 1.20  7,141,596.64  
14 8,616,638.57 132,657,318.26 25.22% 12.84 1.22  7,812,717.03  
15 8,330,568.39 140,987,886.66 25.44% 15.41 1.23  8,353,416.50  
16 8,029,865.56 149,017,752.22 25.61% 18.49 1.24  8,787,735.01  
17 7,713,799.34 156,731,551.56 25.73% 22.19 1.25  9,135,420.97  
18 7,381,602.47 164,113,154.03 25.82% 26.62 1.26  9,412,681.61  
19 7,032,469.42 171,145,623.44 25.89% 31.95 1.27  9,632,803.98  
20 6,665,554.38 177,811,177.82 25.94% 38.34 1.27  9,806,668.66  

รวมมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) 9,806,668.66  



79 

 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) อัตราส่วนลดในการค านวณมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ ร้อยละ 20 จากตารางน ามาค านวณดังนี้ 

NPV = (-36,130,000) + 45,936,668.66  
NPV  = 9,806,668.66  
การประเมินโครงการวิธีหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ การค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิหาก

ผลเป็นบวกควรลงทุนในกิจการแต่หากผลมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบไม่ควรลงทุนในกิจการ จากใน
กรณีนี้เห็นได้ว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 9,806,668.66 บาท หมายถึงกระแสเงินสุทธิที่ได้รับจาก
โครงการมีค่ามากกว่าเงินที่เริ่มการลงทุนในเริ่มแรก จึงยอมรับโครงการ 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
จากการค านวณหาค่า IRR เพ่ือหาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการในการด าเนิน

โครงการ 20 ปี จะได้ IRR เท่ากับ 25.94% ซึ่งมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ ซึ่งก าหนด
ไว้ 20% แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน จึงยอมรับโครงการ  

ดัชนีการท าก าไร (Profitability index method : PI) 
อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้าสุทธิกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน

ครั้งแรก โดยจากการค านวณหาค่า PI ของโครงการ 20 ปี กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่
ต้นทุนคงที่จะได้ PI เท่ากับ 1.27 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีกระแสเงินสดเข้ามากกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)   
การค านวณหาระยะเวลาคืนทุนด้วยอัตราคิดลดท าให้ทราบถึงระยะเวลาคืนทุนที่

แท้จริงเมื่ออัตราคิดลดเท่ากับ 20 ในกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที ่
 

ตารางที่ 32 ระยะเวลาคืนทุน ในกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่   
ปีที ่ มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบันสะสม เงินลงทุน ณ 

เริ่มโครงการ 
การคืนทุน 

1 7,471,781.33 7,471,781.33 36,130,000 ไม่คืนทุน 
2 6,500,405.89 13,972,187.22 36,130,000 ไม่คืนทุน 
3 5,623,265.88 19,595,453.10 36,130,000 ไม่คืนทุน 
4 4,836,176.10 24,431,629.20 36,130,000 ไมค่ืนทุน 
5 4,134,338.96 28,565,968.17 36,130,000 ไมค่ืนทุน 
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ตารางที่ 32 ระยะเวลาคืนทุน ในกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ (ต่อ)   
ปีที ่ มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบันสะสม เงินลงทุน ณ 

เริ่มโครงการ 
การคืนทุน 

6 3,189,244.63 31,755,212.80 36,130,000 ไม่คืนทุน 
7 2,695,659.87 34,450,872.67 36,130,000 คืนทุน 
8 2,261,699.41 36,712,572.08 36,130,000 คืนทุน 

 

ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 7 ปี + x 12 = 8.88 เดือน 
เท่ากับ 7 ปี +(0.74 x 12) = 8.88 เดือน 

 
จากการค านวณการหาระยะเวลาคืนทุนได้ ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 7 ปี 9 เดือน 

 

  36,130,000-34,450,872.67 

 

 

  36,712,572.08-34,450,872.67 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้เริ่มศึกษาข้อมูลโครงการธุรกิจสปอร์ตคลับด้วยการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยปริมาณ โดยสามารถสรุปและอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
1. สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลโครงการการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับพื้นที่จังหวัด
นครปฐม 

ผลการศึกษาข้อมูลโครงการธุรกิจสปอร์ตคลับ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผลการ
สัมภาษณ์พบว่า ธุรกิจเปิดกิจการตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน เปิด 6 โมงเช้าถึง 5 ทุ่ม วันจันทร์ถึงวัน
อาทิตย์ มีพ้ืนทั้งหมด 7 ไร่ มีพ้ืนที่อาคารประมาณ 4-5 ไร่ เงินเป็นของตนเอง มีสนามเทนนิส ฟิตเนส 
ตอนนี้มีสนามเทนนิส 6 สนาม เมื่อก่อนลงทุนแบบไม่มีความรู้ด้านสนามเทนนิสแต่พอท าก็ได้เพ่ือน มี
คนแนะน า เมื่อก่อนที่สนามรวมๆประมาณ 15 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์ฟิตเนส ประมาณ 1 ล้านบาท 
อาคารตึกประมาณ 6-7 ล้านบาท ที่จอดรถยังไม่ได้ท า ค่าเน็ทประมาณ 15,000 บาทต่อสนาม พวก
รถเข็นเช็ดกวาดน้ าประมาณ 4,000 บาท ติดตั้งไฟ ประมาณ 3 เฟส ไฟสนามประมาณ 1 ล้านกว่า
บาท ค่าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ประมาณ 50,000 บาท (ซีวีสปอร์ตคลับ นามสมมติ, 2560) 

ด้านกลยุทธ์และการตลาด ด้านการบริการ เราเข้าถึงลูกค้า เราคุยกับลูกค้าเกิดความ
ผูกพันแล้วถ้าเขาอยากตีเทนนิสเขาจะกลับมาด้านผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์สนามเทนนิสครบวงจร สนาม
กีฬาแห่งหนึ่งปกติก็มีสนาม มีขายน้ าร้านอาหาร ห้องฟิตเนส ห้อง SHOP ครบหมดแล้ว เรายังไม่มี
นวด มีเทรนเนอร์ มีนักกายภาพ เวลานักกีฬาบาดเจ็บเขาก็ไปท า ด้านสถานที่ซื้อที่ตรงนี้เพราะมันถูก
หามา 3 เดือน ซื้อตอนตารางวาละ 5,000 บาทจากราคาตารางวาละ 15,000 บาท จังหวะได้ที่ตอน
ราคาถูก ตอนแรกไปได้ริมถนน 2 ไร่ 20 ล้านบาท ตรงสาย 2 จริงๆ แล้วราคาเป็นที่ตั้ง ถึงเลือก ราคา
ค่าสนามที่ตั้งดูจากที่อ่ืนมาก่อน ราคาค่าสนามสูงกว่าที่อ่ืน วันธรรมกาไม่เยอะ เสาร์อาทิตย์คนจะมา
ใช้บริการเยอะ ไม่นับรวมนักกีฬาที่ฝึกซ้อง ด้านการส่งเสริมการตลาดใช้สื่อออนไลน์เฟดบุ๊กไลน์ ใช้   
เฟดบุ๊กนี้ดีที่สุด ด้านพนักงานหรือครูฝึกสอน คนที่เข้ามาข้าต้องมีคุณภาพ ถ้าไม่มีคุณภาพเขาอยู่ไม่ได้ 
เรามีฐานคนหรือโค้ดฝึกสอนของเราอยู่แล้ว โค้ดเราใจดี ถ้าเขาท างานกับเราก็ท างาน มีอาจารย์จาก
กรมพละเกษียณแล้วให้ความรู้กับวงการเทนนิสมาสอน เราให้เขาสอนแล้วเราก็เก็บค่าเช่าสนามบวก
เพ่ิมอีกหน่อย เรามีกฎเกณฑ์นิดหนึ่ง พ่อสอนลูกเราไม่บวก แต่ถ้ามาสอนเก็บเงินกับลูกค้าเราถึงจะ
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บวก ด้านลักษณะทางกายภาพใช้ความคิดของตัวเองเราอยากได้อะไรตกแต่งอะไรก็เพ่ิมเอาเอง ด้าน
กระบวนการใช้หลักความจริงเมื่ออายุเด็กโต เล่นได้ส่งต่อให้กับโค้ช เลือกกับโค้ชให้เหมาะ หรือเอา
นักกีฬามาหารายได้ ไม่มีรายได้สมาชิก มีรายได้จากการขายอุปกรณ์ รายได้วันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ 
ประมาณ 5000 บาท ต่อวัน เสาร์อาทิตย์ประมาณ 10,000 บาท ต่อวัน (ซีวีสปอร์ตคลับ นามสมมติ, 
2560) 

ความเป็นมาเริ่มจากรักการออกก าลังกาย มีที่ของตัวเอง เป็นโรงงานบานพับ nskท ามา
แต่แรก กะสร้างข้ึนมาเป็นของตัวเอง ในที่ของของตัวเอง ลักษณะของกลุ่มเปูาหมายส่วนมากเป็นเถ้า
แก่เจ้าของธุรกิจบ้าง นักเรียน ข้าราชการ ส่วนมากเถ้าแก่ข้อนข้างเยอะ กลยุทธ์การตั้งราคาดูจากรอบ
ข้าง ราคาต่อเดือนเท่าไหร่ดูว่าเหมาะสมกับสถานที่นี้มั้ย ราคาตลาด เพราะว่าเราจะไปแพงกว่าที่
กรุงเทพฯไม่ได้ ขนาดราคาเหมาะ ดูจากคนที่มาใช้บริการ ถ้ามันแพงปฺุบรับรองคนก็จะไปใช้ที่อ่ืน 
ส่วนมากพนักงานออฟฟิศ เถ้าแก่ไม่ต้องพูดถึง โปรโมชั่นมีเป็นช่วงเช่น สงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ ดึง
คนมาเยอะขึ้น สมัคร 1 แถม 1 สมัคร 3 เดือน แถม 3 เดือน เป็นต้น เป็นการจัดโปรช่วงสั้นๆ             
(เท็นเท็นสปอร์ตคลับ นามสมมต,ิ 2560) 

ด้านพนักงานมีการจบมีใบปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น เด็กฝึกงานก็มี
เราก็รับ ด้านสถานที่ท าให้มันไม่ครึมทึม แอร์ไม่ให้ร้อนมากสะดวก สะอาด ดูแล้วมันสบายๆ สนาม
แบดมินตันต้องมีมาตรฐานต้องมีการวัดค่าไฟแสงสว่าง มีคนเขามาวัดค่า บางทีเราจัดกิรแข่งขันถ้าไฟ
มันไม่ได้เราต้องคอยเช็ค มีขายน้ าขายอาหาร กาแฟสด คาราโอเกะ อุปกรณ์กีฬาเสื้อรองเท้า ไม้แบด 
ลูกแบด ครบครัน ถ้ามีลูกค้าเข้ามา เราก็จะแนะน าสถานที่ พาลูกค้าดูสถานที่ว่าเรามีจุดเด่นเรื่อง
ใดบ้าง มีคอร์ดแบดเราเป็นพ้ืนยาง หลังคาเราไม่ร้อนมาก ห้องสควอชเราเป็นมาตรฐาน มีห้องสตรีม 
อบไอน้ า เรามีกุญแจล็อคเกอร์ เข้าออกระบบแสกนนิ้ว แล้วก็สะอาดมาก เพราะเราจ้างพนักงาน
บริษัทมาท า ชั้นสามเรามีห้องแอโรบิค โยคะ มีคลาสแอโรบิคฮิปฮอป มีซุมบ้า มีแบบสุขภาพ มีแบบ
กระชับกล้ามเนื้อ ต้องการจุดไหนจะเพ่ิมจะลดส่วนไหน (เท็นเท็นสปอร์ตคลับ นามสมมต,ิ 2560) 

กลยุทธ์การตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด มีไปตั้งบู๊ท มีปูายประกาศ ในรัศมี 10 กิโลเมตร 
เมื่อสิบปีที่แล้วนะ เมมเบอร์ต่อเดือน 300 คน ต่อ เดือน เป็นลูกค้าฟิตเนส ประมาณ 200 ว่ายน้ า 
ประมาณ 100 คน แต่ลุกค้ารายวันสระว่ายน้ ามีเยอะนะช่วงนี้ เลือกท าเลตรงนี้เพราะสมัยก่อนระแวก
นี้ไม่มีฟิตเนสเลย เมื่อ 10 ปีที่แล้วนะ เจ้าของมองว่าจะขายดีแล้วมันมาพร้อมกับความเจริญ สร้างมา
พร้อมกับหมู่บ้าน กลยุทธ์ราคา ตั้งเพราะต้นทุนหลายอย่าง จ้างครูฝึก ส ารวจราคาตลาดรอบข้าง จ้าง
ครู 8 คนประมาณ 60,000 บาท ต่อเดือน จ่ายค่าโปรแกรมลิขสิทธ์เรสมิว มีส่งเสริมการตลาดจัด
โปรโมชั่น ปีละครั้ง ลด 10 % บ้าง แถมฟรี 1 เดือนบ้าง บอกต่อได้ส่วนลด 15 % ด้านบุลากร มี
ประสบการณ์ จบวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นต้น สระว่ายน้ ามีไลฟ์การ์ดคอยดูและ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ เป็นแบบคลาสิค คอนเสบโรมันโบราณ ดูรูปแบบจะไม่ล้าสมัย สถาปนิกเป็นคนออกแบบ 
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ด้านกระบวนการขั้นตอนฟิตเนสมีพนักงานเค้าเตอร์เดินชม แนะน าให้ค าอธิบายราคาโปรแกรมต่างๆ 
เทรนเนอร์จะดูและทั้งหมด ไม่มีการจ้างส่วนตัว มีรายได้จากการขายน้ านิดหน่อย มีรายได้จากการ
ขาย CC shop ร้านจักรยาน (เฮลตี้ฟิตเนส นามสมมติ, 2560)  

วิธีการแก้ปัญหาเมื่อต้นทุนก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่น การประหยัดพลังงาน จัดตาราง
พนักงานใหม่ เป็นต้น ระยะเวลาการในการคืนทุน ประมาณ 10-12 ปี รายได้ที่ก าหนด 1ล้านบาท 
ต่อปี ปกติได้ประมาณ 6-8 แสนบาทต่อเดือน ค าแนะน า จริงๆ แล้วสปอร์ตคลับตอนนี้เนี้ยสิ่งส าคัญ
เลย ถ้าสนใจเนี่ยโปรแกรมการเล่น ลูกค้าต้องการความแตกต่าง โปรแกรมมวย โปรแกรมการแอโรบิก
แปลกๆ การเล่นคลาส เป็นต้น อุปสรรคในการด าเนินงานเช่น เสาอาทิตย์ลูกค้ามาเยอะ ที่จอดรถก็มี
ส่วน รองรับลูกค้าไม่พอ ปัญหาตามฤดูกาลลูกค้าน้อยลงเช่นฝนตก เป็นต้น โอกาสในธุรกิจ คิดว่าจะ
สร้างสนามมวย แต่คู่แข่งเปิดไปก่อนก็เลยไม่เปิด (เฮลตี้ฟิตเนส นามสมมติ, 2560) 

รายได้ค่าสนามและผลตอบแทนเดือนนึงประมาณ 3-350,000 บาท ต้นทุนประมาณ 
220,000 บาทในแต่ละเดือน ฟิตเนสและร้านอาหารเป็นคนข้างนอกมาเช่า ได้รายได้จากค่าเช่า  
20,000 บาท ได้รายได้น้ าดื่มต่อวัน 4-6,000 บาท ต่อวัน รายได้จากโต๊ะสนุกโต๊ะพลูประมาณ 
4-5,000 บาท จ้างพนักงานมาสอน 5 คน ปีนึงประมาณ 150,000 บาท วิธีการแก้ปัญหาถ้าต้นทุน
ค่าใช้จ่ายเพ่ิม ต้องลดต้นทุนเท่าที่ท าได้เช่น ลดค่าไฟเป็นต้น โทรตามลูกค้ามากขึ้น ระยะเวลาคืนทุน
คาดว่าประมาณปีที่ 11 รายได้เปูาหมายที่อยากได้ 500,000 บาทต่อเดือน อุปสรรคที่เจอมาคือ
สิ่งแวดล้อมตามฤดูกาล ฤดูฝน ลมพายุ พนักงานที่ไม่ใส่การบริการ ข้อแสนอแนะที่จะท าสนาม
ฟุตบอลต้องเป็นคนชื่อเสียง อย่าลงทุนเยอะและ ต้องมีที่เป็นของตัวเอง (สนามฟุตบอลบอยท่าพระจันทร์ 
นามสมมต,ิ 2560) 

ผลการส ารวจความคิดเห็นด้วยการสอบถามกลุ่มผู้ใช้บริการสปอร์ตคลับ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพศชาย จ านวน 215 คน 

เพศหญิง จ านวน 185 คน เพศชายคิดเป็นร้อยละ 53.75 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 46.25 ส่วนมาก
จะมีอายุ 21 - 30 ปีจ านวน 239 คนคิดเป็นร้อยละ 59.75 รองลงมาคืออายุ 31 - 40 ปีจ านวน 61 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 รองลงมาคืออายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 
รองลงมาคือ อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 และ อายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดับ สถานภาพโสด จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมา
คือ สถานภาพสมรส จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และสถานภาพหม้าย หย่าร้าง จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ มีระดับการศึกษาส่วนมากระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 
254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.00 และระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ตามล าดับ ประกอบอาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมาคือ นักเรียน นักศึกษา 
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จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.00 รองลงมาคือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และรับจ้าง 
ค้าขาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดับ ส่วนมากจะมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.75 รองลงมาคือ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 รองลงมา
คือ สูงกว่า 50,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 และ 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.75 ตามล าดับ  

พฤติกรรมของผู้ใช้บริการส่วนมากจะใช้บริการประเภท ฟิตเนส จ านวน 186 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ กีฬา จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50รองลงมาคือ แอโรบิค โยคะ 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 รองลงมาคือ สปา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และ 
อ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดับ จะสนใจเลือก แบดมินตัน จ านวน 121 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.25 รองลงมาคือ ว่ายน้ า จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 รองลงมาคือ ฟุตบอล 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 รองลงมาคือ อ่ืนๆ เช่น วิ่ง บาสเกตบอล กอล์ฟ เป็นต้น 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 คน รองลงมาคือ เทนนิส สควอช จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.50 และเทควันโดยูโด คาราเต้ มวยไทย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามล าดับ จะเข้า
ใช้บริการ 1-4 ครั้งต่อเดือน จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ 5-8 ครั้งต่อเดือน 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 รองลงมาคือ 9-12 ครั้งต่อเดือน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.25 และ สูงกว่า 13 ครั้งต่อเดือน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ตามล าดับ ส่วนมากจะเป็น
เพ่ือสุขภาพร่ายกายแข็งแรงจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 รองลงมาคือ เพ่ือรูปร่างและ
ทรวดทรง จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 รองลงมาคือ เพ่ือการปูองกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และเพ่ือเสริมสร้างกล้ามเนื้อ จ านวน 12 คน ร้อยละ 
3.00 ตามล าดับ เลือกใช้บริการ หลัง 18:00 น. จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ 
14:00-18:00 น. จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 รองลงมาคือ 06:00-10:00 น. และ 10:00-
14:00 น. จ านวนละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดับ แหล่งข้อมูลจาก ครอบครัว เพื่อน 
จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 รองลงมาคือ สื่อทางเว็บไซต์ แหล่งออนไลน์ 165 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.25 และ ใบปลิว โบรชัวร์ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความ
หลากหลายของการบริการสปอร์ตคลับ รองรับจ านวนผู้ใช้เพียงพอต่อความต้องการ มีการน าอุปกรณ์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสปอร์ตคลับ จะอยู่ในระดับมาก 
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ปัจจัยด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการแจ้ง
รายละเอียดราคาค่าใช้จ่ายก่อนรับการบริการ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพในการบริการราคามีความ
ยุติธรรม จะอยู่ในระดับมากที่สุด 

ปัจจัยด้านสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สปอร์ตคลับ
จัดอยู่ในแหล่งที่เดินทางเข้ามาใช้ได้อย่างสะดวก มีพ้ืนที่รับรองลูกค้าได้จ านวนมาก มีพ้ืนที่จอดรถ
เพียงพอส าหรับลูกค้า มีห้องน้ าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า จะอยู่ในระดับมาก  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีสิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกสปอร์ตคลับ มีโปรโมชั่นแพ็กเกจให้กับลูกค้า มีการแจกของ
สมนาคุณ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างชัดเจนจะอยู่ในระดับมากที่สุด 

ปัจจัยด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานให้
ค าแนะน าดี พนักงานแต่งตัวเรียบร้อย พนักงานมีความรู้ในด้านบริการ พนักงานมีการพูดจาสุภาพ
อ่อนน้อมถ่อมตนจะอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
ขั้นตอนในการบริการที่เป็นสากล มีการบริการที่ครบวงจร มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ
สปอร์ตคลับ มีการบริการที่สะดวกรวดเร็วจะอยู่ในระดับมากที่สุด 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ความสะอาดของพ้ืนที่โดยรอบสปอร์ตคลับ ระบบการรักษาความปลอดภัย มีพ้ืนที่ต้นไม้
โดยรอบอย่างเป็นระเบียบ จะอยู่ในระดับมากที่สุด  

 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์โครงการลงทุน 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการธุรกิจสปอร์ตคลับ ผู้ประกอบการธุรกิจสปอร์ตคลับมีความเห็น

สอดคล้องว่า ธุรกิจจะต้องมีอุปกรณ์ที่ใหม่และทันสมัย เมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องจ่ายไป เมื่อ
สอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกประกอบด้วย ค่าปรับพ้ืนที่และทัศนียภาพ 2,000,000 บาท 
ค่าออกแบบ ค่าโครงสร้าง 10,000,000 บาท ค่าสร้างสนามและอุปกรณ์เกี่ยวกับสปอร์ตคลับ 
20,000,000 บาท ค่าก่อสร้างที่จอดรถ 1,000,000 บาท ค่าติดตั้งระบบไฟฟูา 150,000 บาท ค่า
ติดตั้งระบบน้ าประปา 50,000 บาท ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน 400,000 บาท ค่าตู้แช่เครื่องดื่ม 
30,000 บาท ค่าตกแต่งสถานที่  1,200,000 บาท และ ค่าเฟอร์นิ เจอร์ 1,300,000 บาท โดย
ค่าใช้จ่ายระหว่างด าเนินงาน โดยแบ่งเป็นค่าน้ ามัน 126,720 บาท ค่าบ ารุงรักษา 95,040 บาท ค่าไฟ 
840,000 บาท ค่าน้ า 110,400 บาท ค่าวัตถุดิบ 190,080 บาท ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน จ านวน 
5 คน 720,000 บาท ค่าประกันภัย 50,000 บาท ค่าอินเตอร์เน็ต 12,000 บาทค่าเช่าที่ดิน 
1,200,000 บาท ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 2 คน 216,000 บาท ค่าจ้าง
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ผู้เชี่ยวชาญฝึกสอน 5 คน 600,000 บาท ค่าสวัสดิการพนักงาน จ านวน 6คน 54,000 บาท ค่าภาษี
โรงเรือนและภาษีปูาย 150,700 บาท ค่าผู้จัดการ 360,000 บาท และค่าท าความสะอาดแม่บ้าน 5 
คน 540,000 บาท  

โดยประมาณการรายรับในปีแรก โดยแบ่งเป็น รายได้จากค่าสมาชิก 14,400,000 บาท 
รายได้จากค่าการขายอุปกรณ์ 600,000 บาท รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 360,000 บาท 
รายได้จากการจ้างผู้ฝึกสอนกีฬา 480,000 บาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสมมติฐานรายรับ และสมมติฐานรายจ่าย ที่ได้จากการเก็บ

ข้อมูลงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีแรกมียอดขาย 15,840,000 บาท หัก ต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่าย 5,264,940 บาท หักค่าเสื่อมราคา 5,426,000 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี 5,149,060 
บาท ซึ่งในปีแรกก าไร 4,119,248 บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน สมมติฐานรายรับและสมมติฐานรายจ่าย ที่ได้จากการเก็บข้อมูล 

งบแสดงฐานะการเงินในปีแรกมีสินทรัพย์หมุนเวียนปีแรก 9,545,248 บาท และสินทรัพย์ถาวร
เท่ากับ 30,704,000 บาท รวมสินทรัพย์ปีแรกทั้งสิ้น 40,249,248 บาท มีทุน 36,130,000 บาท 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,119,248 บาท รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 40,249,248 บาท ซึ่งมีค่า
เท่ากับสินทรัพย์รวม 

อัตราส่วนทางการเงิน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)  เท่ากับ 13,060,728.77 บาท 

หมายความว่ากระแสเงินสดสุทธิมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มโครงการ จึงยอมรับโครงการ จากการ
ค านวณหาค่า IRR เพ่ือหาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการในการด าเนินโครงการ 20 ปี จะได้ IRR 
เท่ากับ 27.81% ซ่ึงมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ ซึ่งก าหนดไว้ 20% แสดงให้เห็นว่า
โครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน จึงยอมรับโครงการอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดเข้าสุทธิกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนครั้งแรก โดยจากการค านวณหาค่า PI ของโครงการ 20 ปี 
จะได้ PI เท่ากับ 1.36 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีกระแสเงินสดเข้ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกจาก
การค านวณการหาระยะเวลาคืนทุนได้ ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 6 ปี 9 เดือน 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงปัจจัยต่างๆ ของผลกระทบในโครงการ เพราะการวิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด อาจมี
การเปลี่ยนแปลงจากระยะเวลาโครงการที่มีระยะเวลาการประกอบกิจการหลายปีอาจเผชิญกับความ
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เสี่ยงกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่ได้ตระหนักไว้ก่อนทั้งในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจหรือผลจาก
ความไม่แน่นอนของธุรกิจ จึงต้องมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังนี้ 

1. ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่ 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 12,219,248.28 บาท หมายถึงกระแสเงินสุทธิที่ได้รับจาก

โครงการมีค่ามากกว่าเงินที่เริ่มการลงทุนในเริ่มแรก จึงยอมรับโครงการ จะได้ IRR เท่ากับ 27.35% 
ซึ่งมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ ซึ่งก าหนดไว้ 20% แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความ
เป็นไปได้ทางการเงิน จึงยอมรับโครงการ จากการค านวณหาค่า PI ของโครงการ 20 ปีจะได้ PI 
เท่ากับ 1.34 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีกระแสเงินสดเข้ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกจากการค านวณ
การหาระยะเวลาคืนทุนได้ ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 6 ปี 12 เดือน 

2. รายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่  
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 9,806,668.66 บาท หมายถึงกระแสเงินสุทธิที่ได้รับจาก

โครงการมีค่ามากกว่าเงินที่เริ่มการลงทุนในเริ่มแรก จึงยอมรับโครงการ จะได้ IRR เท่ากับ 25.94% 
ซึ่งมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ ซึ่งก าหนดไว้ 20% แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความ
เป็นไปได้ทางการเงิน จึงยอมรับโครงการ จากการค านวณหาค่า PI ของโครงการ 20 ปี จะได้ PI 
เท่ากับ 1.27 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีกระแสเงินสดเข้ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก จากการ
ค านวณการหาระยะเวลาคืนทุนได้ ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 7 ปี 9 เดือน 
 
2. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการพิจารณาแล้วเกณฑ์ท่ีน่าลงทุนเนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวก จึงเหมาะ
กับการสร้างผลก าไรที่มีผลตอบแทนมากกว่าการน าเงินไปใช้หาผลตอบแทนในรูปแบบด้านอ่ืน ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ลงทุนที่มากกว่าในระยะเวลาอันรวดเร็ว ข้อมูลจากการวิจัยทั้งหมดได้มาจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจสปอร์ตคลับได้ทราบถึงข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ทางการเงินได้อย่างมีความ
เหมาะสม งานวิจัยนี้มีการศึกษารูปแบบธุรกิจที่มีอยู่จริงในปัจจุบันและได้รับความนิยมอย่างมาก
เพราะกระแสในการออกก าลังกายนั้นควบคู่กับการเล่นกีฬาดังนั้นการศึกษาการวิจัยสปอร์ตคลับที่
ครบวงจรช่วยให้ผู้ที่ลงทุนนั้นศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะลงทุนท าธุรกิจประเภทนี้เพราะการลงทุนที่
สูงมีความเสี่ยงแต่ก็อาจท าผลก าไรตอบแทนได้อย่างรวดเร็วและสูงขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับแนวคิด
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการของ สรยุทธ มีนะพันธ์ (2546) กล่าวว่า การศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการในการลงทุนนั้น ขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าของโครงการความคุ้มค่าของ
โครงการวัดได้จากการเปรียบเทียบกันระหว่างผลประโยชน์ (Benefit) กับต้นทุน (Cost) ของ
โครงการ ต้นทุนและผลประโยชน์จะเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจในการลงทุน โดยงบการเงินที่
คาดคะเน จะเป็นจุดเริ่มต้นส าหรับการก าหนดต้นทุนและผลประโยชน์ จะมีรายการต่างๆเข้ามาปรับ
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ค่ากระแสต้นทุนและผลประโยชน์ ทางด้านการเงิน ดังนั้นการวิเคราะห์รายการต่างๆทางด้านต้นทุน
และผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมด จะน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์รายการต่างๆทางด้านต้นทุน
และผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมด จะน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ภายใต้เกณฑ์การตัดสินใจใน
การลงทุน เพ่ือพิจารณาว่าโครงการมีความเหมาะสมต่อการลงทุนหรือไม่  

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการธุรกิจสปอร์ตคลับ ผู้ประกอบการมีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่าธุรกิจสปอร์ตคลับนั้น ด้านการลงทุน ควรมีเงินทุนด้วยตัวเอง ไม่ควรกู้ยืมเพราะอาจท าให้ไม่คุ้มค่า
กับการประกอบกิจการ อาจท าให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารได้ การบริหารโดยการที่ผู้ประกอบการ
เข้าไปดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงด้วยตัวผู้ประกอบการเองท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ส่งผลท าให้รักษา
ลูกค้า รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ผู้ประกอบการมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ธุรกิจสปอร์ต
คลับนั้นการบริการที่ดีเป็นจุดขายที่จะสู้กับคู่แข่งขันได้เป็นอันดับแรกๆ โดยการบริการนั้น อุปกรณ์
ภายในสปอร์ตคลับต้องมีมาตรฐาน มีความทันสมัยและปลอดภัย  

ด้านราคาผู้ประกอบการมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ราคานั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการมอง
ความส าคัญ เพราะผู้ใช้บริการมีสิทธิในการเลือกใช้บริการ ราคาที่ไม่แพงจะเป็นทางเลือกในการให้
ผู้ใช้บริการพิจารณาเป็นอันดับแรก ผู้ใช้บริการจะดูความเหมาะสมกับราคาท่ีต้องจ่ายไป 

ด้านสถานที่ผู้ประกอบการมีความเห็นสอดคล้องกันว่าท าเลที่ตั้งก็มีผลกับการประกอบ
ธุรกิจ อย่างสถานประกอบการที่อยู่ในแหล่งที่ผู้ใช้บริการเดินทางเข้ามาได้อย่างสะดวก ก็สามารถมี
ความได้เปรียบกว่าสถานที่ประกอบการที่อยู่ไกลจากแหล่งผู้ใช้บริการได้อีกทางหนึ่ง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการท าการตลาด
หรือการมีโปรโมชั่น จะช่วยท าให้ยอดขายการประกอบธุรกิจในช่ วงเวลาที่เศรษฐกิจส่งผลกับ
ผู้ใช้บริการ เช่นการโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟดบุ๊กไลน์อินสตาแกรม เป็นต้น การจัด
โปรโมชั่นพิเศษในช่วงเทศกาล เช่น การให้ส่วนลดวันเกิด การดึงเพ่ือนเข้ามาสมัครสมาชิก ได้ส่วนลด
เพ่ิม เป็นต้น 

ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการมีความเห็นสอดคล้องกันว่าด้านการบริการ ขั้นตอนการ
ให้ความส าคัญการบริการเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการมองเป็นสิ่งรองๆจากด้านอ่ืน แต่ว่าผู้ใช้บริการก็ชอบการ
บริการที่ดี ใส่ใจทุกรายละเอียดและมีมาตรฐานสากล 

ด้านบุคลากรผู้ประกอบการมีความเห็นสอดคล้องกันว่าพนักงานต้องมีการอบรมการ
ท างานเพ่ือสร้างความใจในการประกอบธุรกิจสปอร์ตคลับ มีการผ่านหลักสูตรพ้ืนฐานหรือมีใบรับรอง
ประสบการณ์การท างานขั้นพ้ืนฐานก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับผู้ใช้บริการได้มั่นใจ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการมีความเห็นสอดคล้องกันว่า พ้ืนที่ใช้สอย
โดยรอบสปอร์ตคลับนั้นมีความส าคัญทางอ้อม อย่างเช่น ระบบรักษาความปลอดภัย พ้ืนที่โดยรอบมี
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ความสะอาด มีส่วนที่รับรองลูกค้าทั้งพ้ืนที่จอดรถหรือห้องรับรองลูกค้า ก็จะท าให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ความประทับจากการเข้ามาใช้บริการธุรกิจสปอร์ตคลับอีกเช่นกัน  

ดังนั้นการลงทุนในธุรกิจสปอร์ตคลับนี้ เป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจเนื่องจากอัตรา
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแล้วยังสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเพ่ิมอีกด้วย โดยสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ คณิน กษมาดิลก (2556) ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการธุรกิจสนาม
แบดมินตันให้เช่า ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากผู้วิจัยมี พ้ืนที่ขนาด 200 ตารางเมตร 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จึงต้องการทราบถึงภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจสนามแบดมินตัน
ให้เช่า ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทาน รวมไปถึงวิเคราะห์
ทางด้านการตลาด (Market Analysis), การเงิน (Financial Analysis) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
dept Interview) เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสนามแบดมินตันให้เช่าในครั้งนี้ โดย
ข้อมูลทางด้านอุปสงค์จะได้จากการแจกแบบสอบถามแก่ผู้ใช้บริการสนามแบดมินตันให้เช่า ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 7 สนาม เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางประชากรศาสตร์, พฤติกรรมการใช้
บริการและปัจจัยที่ผู้ ใช้บริการให้ความส าคัญในการเข้ามาใช้บริการสนามแบดมินตันให้เช่า 
ส่วนข้อมูลทางด้านอุปทานจะได้จากการส ารวจตลาดของผู้วิจัย ซึ่งจะประกอบไปด้วย คู่แข่งขันใน
อุตสาหกรรมจ าแนกตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โอกาสในการเข้าสู่ตลาดรายใหม่ อ านาจ
ต่อรองลูกค้า และอ านาจต่อรองผู้จ าหน่าย และฉลอง อภิวงค์  (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออก
ก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่าการวิจัยครั้งนี้มี จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยการค้าไทย ด้านความรู้เกี่ยวกับ
การออกก าลังกาย ด้านเจตคติต่อการออกก าลังกายและด้านการปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2553 เพศชายและหญิงทุกชั้นปี จ านวน 400 คน ได้มาด้วย
วิธีเลือกโดยบังเอิญ (Accidental sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการออกก าลังกายชนิดตารางประมาณค่า ที่ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที่ (t-test) และทดสอบค่า
เอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิง มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย มีพฤติกรรมการออกก าลังกายด้านความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ด้านเจตคติและด้านการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 2) นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงชั้นปีต่างกัน 
มีเจตคติต่อการออกก าลังกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านความรู้และ
ด้านการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 
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3. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่าต้นทุนในการท าธุรกิจสปอร์ตคลับมีต้นทุนที่สูงดังนั้นควรมีการลด

ต้นทุนเช่น การประหยัดพลังงานโดยการเปิดใช้ในเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการและปิดเมื่อไม่มี
ผู้ใช้บริการหรือเปิดน้อยลงจะช่วยลดต้นทุนของสปอร์ตคลับ และควรมีการเพ่ิมรายได้จากเช่น การ
เพ่ิมโปรโมชั่นเดือนวันเกิดพิเศษส าหรับสมาชิกรายเดือน เพ่ิมความหลากหลายในการออกก าลังกาย
โดยการเพ่ิมการออกก าลังกายที่แปลกใหม่ทันสมัยได้รับความนิยมจากต่างประเทศ การน าหลัก
อาหารโภชนาการที่ถูกต้องส าหรับนักกีฬาหรือผู้ใช้บริการทั่วไปให้ได้ทราบการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
ก็จะเป็นความรู้ความเข้าใจต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการในน าไปใช้ในหลักชีวิตประจ าวันได้ ด้านการตลาดใน
ปัจจุบันสื่อออนไลน์เป็นอิทธิพลมากส าหรับทุกคน เช่น เฟดบุ๊กอินสตาแกรม พันทิป ถ้าผู้ประกอบ
สปอร์ตคลับมีการใช้อย่างถูกต้องก็จะช่วยเพิ่มรายได้โดยลดรายจ่ายจากการประชาสัมพันธ์รูปแบบใน
อดีตที่ต้องลงทุนสูงได้อีกช่องทางหนึ่ง ในเรื่องของต้นทุนที่ผันแปรจากสภาวะต่างๆ เป็นสิ่งที่ควบคุม
ได้ยาก ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ เพราะผู้ประกอบการจะพยากรณ์เหตุการณ์อนาคตวันข้างหน้าของ
ธุรกิจได้ยาก ดังนั้นปัจจุบันสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะระมัดระวัง คือการไม่สูญเสียลูกค้าเก่า และท า
การสร้างความน่าเชื่อถือให้เป็นที่รู้จักต่อลูกค้ารายใหม่โดยกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการเลือกที่จะปรับใช้
เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ผู้ประกอบการที่จะลงทุนในธุรกิจสปอร์ตคลับควร
ท าการศึกษาแนวโน้มและความเป็นไปได้จากการประกอบการกล่าวในที่นี้คือด้านต้นทุน จากการการ
วิจัยจะเห็นได้ว่าธุรกิจสปอร์ตคลับมีความน่าสนใจในการลงทุนเพราะถึงแม้ว่าต้นทุนในการประกอบ
ธุรกิจสปอร์ตคลับนั้นมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงแต่เมื่อเทียบกับผลประกอบการที่ได้นั้นเป็นธุรกิจท าก าไรได้
อย่างต่อเนื่องดีมากประกอบกับกระแสการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายในสมัยใหม่ผู้บริโภคนิยม
หันมาใส่ใจมากขึ้น การศึกษาต้นทุนในครั้งนี้เป็นการศึกษาในมุมมองของผู้ประกอบการที่เป็นผู้
ให้บริการธุรกิจสปอร์ตคลับ หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมในมุมมองของผู้รับการบริการหรือผู้บริโภคที่ชื่น
ชอบการเข้ารับการบริการธุรกิจสปอร์ตคลับทั้งการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายจะท าให้ทราบถึง
ต้นทุนที่แท้จริงที่ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงภาระต้นทุนในการท าธุรกิจสปอร์ตคลับ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งต่อไป 
การประกอบธุรกิจสปอร์ตคลับควรศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่

ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความจงรักภักดี ศึกษาแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตตลอดทุกช่วง เพราะ
ธุรกิจเป็นสิ่งที่เติบโตไว แล้วก็สามารถถดถอยได้เช่นกัน ดังนั้นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
การบริหารภายในธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจนั้นอยู่ได้ตลอดการประกอบกิจการยืนยาว พร้อม
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ที่จะรับมือกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคในอนาคตข้างหน้าได้และจากการศึกษาความอ่อนไหวในครั้งหน้าควร
ศึกษาถึงความอ่อนไหวของราคาที่ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจจ่าย เพราะว่าราคาเป็นปัจจัยที่จะท าให้
ผู้บริโภคตัดสินใจ ถ้าหากในช่วงเศรษฐกิจมีภาวะต่ าลง ก็จะส่งผลท าให้ผู้บริโภคไม่อาจตัดสินใจ
เลือกใช้จ่ายเงินกับธุรกิจสปอร์ตคลับได้ ถ้าหากมีการก าหนดราคาที่เหมาะสมกับผู้บริโภคหลายๆ 
กลุ่ม ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น  
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วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับพื้นที่จังหวัดนครปฐม” 
 

ค าชี้แจง  
แบบสัมภาษณ์เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับพ้ืนที่จังหวัด

นครปฐมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นการใช้เพ่ือศึกษาเชิงวิชาการเท่านั้น จึงขอความ
รว่มมือในการตอบสัมภาษณ์นี้ทุกข้อ 

ขอขอบคุณที่ท่านได้เสียสละเวลาในการช่วยตอบแบบสัมภาษณ์มา ณ โอกาสนี้ 
_________________________________________________________________________ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจ 
1. ชื่อสถานประกอบการ ....................................................................................................................  

2. สถานที่ตั้ง ......................................................................................................................................  

3. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ............................................................................................................................  

4. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ……………………………………………….E-mail ......................................................  

5. เพศ  ชาย  หญิง 

6. อายุ……………………………………………ปี 

7. ระดับการศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

8. ท่านประกอบอาชีพอ่ืนด้วยหรือไม ่

 ไม ่  ประกอบอาชีพอ่ืนด้วยระบุ………………………………………….. 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปและรูปแบบการประกอบธุรกิจ 

1. ระยะเวลาเริ่มกิจการตั้งแต่ปี……………………ถึง…………………เป็นเวลากี่ปี ........................................  
ระยะเวลาท าการของกิจการ……………………เปิดเวลา……………....ปิดเวลา .....................................  

2. ธุรกิจสปอร์ตคลับของท่านมีพ้ืนที่ทั้งหมด………………….ตารางวา/อาคาร ...................... ตารางเมตร 
3. กรรมสิทธิ์ในที่ดินของสถานประกอบการ 
  ที่ดินตนเอง กว้าง x ยาว…………………………….………..…จ านวน ............................. ตารางวา 
  ภาษีท่ีดินปีละ…………..……………บาท ......................................... รวม……..…………………..บาท 
  ที่ดินเช่า กว้าง x ยาว……………………………………..…จ านวน .............................. ตารางวา 
  ค่าเช่าตารางวาละ…………..……………บาท .....................................รวม………………………..บาท 
4. ที่มาของแหล่งเงินลงทุน 
 หลักทรัพย์ของตนเองจ านวน…………………………………………..บาท 
 การกู้ยืมเงินทั้งจ านวน   การกู้ยืมเงินบางส่วนร้อยละ………ของวงเงินทุนโครงการทั้งหมด 
การกู้ยืมเงินจากแหล่ง…………………………………………………………… 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ………….ต่อปี วงเงินในการกู้………………..…………บาท  กู…้……………………ป ี

5. ค่าสิ่งก่อสร้างและอาคาร 
 ไม่ได้ลงทุน เพราะเป็นการเช่า    ลงทุนปลูกสิ่งก่อสร้างและอาคาร 
 เป็นกรรมสิทธิ์เดิมไม่ได้ลงทุน เพราะเป็นทรัพย์มรดก 

6. ค่าใช้จ่ายต้นทุนและวัสดุอุปกรณ์ 

ประเภทของการให้บริการ สนามกีฬา…………………………………….. จ านวน…………………………………… 

ค่าใช้จ่ายแรกเริ่ม ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
ค่าปรับพ้ืนที่และทัศนียภาพ ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน 
ค่าออกแบบ ค่าโครงสร้าง ค่าน้ ามัน 
ค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับสปอร์ตคลับ ค่าสวัสดิการพนักงาน 
ค่าก่อสร้างที่จอดรถ ค่าบ ารงุรักษา 
ค่าระบบสาธารณูปโภค ค่าไฟ-ค่าน้ า 
ค่าอุปกรณ์ส านักงาน ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าภาษี 
อ่ืนๆ อ่ืนๆ 
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7. ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ 

7.1 ความเป็นมาและแรงบันดาลใจในการท าธุรกิจ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2 จุดเริ่มต้นการเริ่มธุรกิจ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.3 ลักษณะของกลุ่มเปูาหมายของธุรกิจ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลกลยุทธ์และการตลาดของธุรกิจ 

3. กลยุทธ์และการตลาดของธุรกิจ 

3.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ (Product) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2 กลยุทธ์ด้านสถานที่ (Place)   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.5 ด้านบุคลากร (People) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.7 ด้านกระบวนการ (Process)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 4 ผลตอบแทนจากการด าเนินธรุกิจและข้อเสนอแนะ 

4. ผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจ 

4.1 รายได้จากค่าสมาชิก 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.3 รายได้จากการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.4 รายได้จากการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาฝึกสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



103 

 

4.5 มีการแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อต้นทุนเพ่ิมแต่ยอดขายเท่าเดิมหรือลดลง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.6 ระยะเวลาคืนทุน คาดว่าใช้ระยะเวลากี่ปี 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.7 รายได้เปูาหมายที่ก าหนด ต่อเดือน/ต่อปี 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. อุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินธุรกิจ หรือส่วนที่ต้องการจะให้ค าแนะน า 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามนี้มีอยู่ 4 ส่วนประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการสปอร์ตคลับ 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตามแนวส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 
ผู้ท าวิจัยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อให้ตรงกับสภาพ

ความเป็นจริงหรือตามพฤติกรรมและความพึงพอใจของท่านซึ่งข้อมูลที่ได้จากท่าน ผู้ด าเนินการวิจัย
จะเก็บไว้เป็นความลับผู้ท าวิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ณ ที่นี้ด้วย 

 

 ผู้วิจัย 
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ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุดเพื่อให้การศึกษาได้ผลสมบูรณ์ 
 
1. เพศ 
  ชาย  หญิง 
 
2. อายุ 
  อายุต่ ากว่า 20 ปี  อายุ 21-30 ปี  อายุ 31-40 ปี   
  อายุ 41-50 ปี  อายุ 50 ปีขึ้นไป 
 
3. สถานภาพ 
  โสด  สมรส  หม้าย /หย่าร้าง 
 
4. ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  สูงกว่าปริญญาตรี 
 
5. อาชีพ 
  ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัว  
  พนักงานบริษัทเอกชน   รับจ้าง / ค้าขาย  
  นักเรียน / นักศึกษา   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………… 
 
6. รายได ้
  ต่ ากว่า 10,000 บาท  10,001 – 20,000 บาท 
  20,001 – 30,000 บาท  30,001 – 40,000 บาท 
  40,001 – 50,000 บาท  สูงกว่า 50,000 บาท 
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ส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสปอร์ตคลับ 
ค าช้ีแจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุดเพื่อให้การศึกษาได้ผลสมบูรณ์ 
1. ประเภทของสปอร์ตคลับที่ท่านเลือกใช้บริการ 

  ฟิตเนส  แอโรบิค/ โยคะ   กีฬา (มีต่อข้อ 2) 

  สปา  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................... 

2. ประเภทกีฬาที่ท่านสนใจเลือกใช้บริการ 

  ฟุตบอล  แบดมินตัน 

  ว่ายน้ า  เทนนิส / สควอช 

  เทควันโด / ยูโด / คาราเต้ / มวยไทย  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................... 

 

3. ความถี่ในการเข้าใช้บริการต่อเดือน 

  1 - 4 ครั้งต่อเดือน   5 - 8 ครั้งต่อเดือน 

  9 - 12 ครั้งต่อเดือน   สูงกว่า 13 ครั้งต่อเดือน 

 

4. สาเหตุที่ส าคัญในการเข้าใช้บริการสปอร์ตคลับ  

  เพ่ือสุขภาพร่างกายแข็งแรง  เพ่ือเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 

  เพ่ือรูปร่างและทรวดทรง   เพ่ือการปูองกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย  

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………. 

 

5. ช่วงเวลาที่ท่านเข้าใช้บริการสปอร์ตคลับ 

  06:00 - 10:00 น.   10:00 - 14:00 น. 

  14:00 - 18:00 น.   หลัง 18:00 น.  

 

6. รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทไหนที่ท าให้ท่านสนใจเข้าใช้บริการสปอร์คลับ 

  ครอบครัว / เพ่ือน   ใบปลิว / โบชัวร ์

  สื่อทางเว็บไซต์ / แหล่งออนไลน์   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………….. 
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตามแนวส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
ค าช้ีแจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุดเพื่อให้การศึกษาได้ผลสมบูรณ์ 
โดยก าหนดให้ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด 
 

 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับของความส าคัญของปัจจัย 
มากที่สุด 

 
 
5 

มาก 
 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
3 

น้อย 
 
 
2 

น้อย
ที่สุด 

 
1 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการสปอร์ตคลับ (Product) 
1. ความหลากหลายของการบริการสปอร์ตคลับ      
2. รองรับจ านวนผู้ใช้เพียงพอต่อความต้องการ      
3. มีการน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้      
4. มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสปอร์ตคลับ      
ด้านราคา (Price) 
5. มีการแจ้งรายละเอียดราคาค่าใช้จ่ายก่อนรับการ
บริการ 

     

6. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพในการบริการ      
7. ราคามีความยุติธรรม       
ด้านสถานที่ (Place) 
8. สปอร์ตคลับจัดอยู่ในแหล่งที่เดินทางเข้ามาใช้ได้
อย่างสะดวก 

     

9. มีพ้ืนที่รับรองลูกค้าได้จ านวนมาก      
10. มีพ้ืนที่จอดรถเพียงพอส าหรับลูกค้า      
11. มีห้องน้ าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า      
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
12. มีสิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกสปอร์ตคลับ      

13. มีโปรโมชั่นแพ็กเกจให้กับลูกค้า        
14. มีการแจกของสมนาคุณ      

15. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างชัดเจน      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับของความส าคัญของปัจจัย 
มากที่สุด 

 
 
5 

มาก 
 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
3 

น้อย 
 
 
2 

น้อย
ที่สุด 

 
1 

ด้านบุคคล (People) 
16. พนักงานให้ค าแนะน าดี       
17. พนักงานแต่งตัวเรียบร้อย      
18. พนักงานมีความรู้ในด้านบริการ      
19. พนักงานมีการพูดจาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน      
ด้านกระบวนการบริการ (Process) 
20. มีข้ันตอนในการบริการที่เป็นสากล      
21. มีการบริการที่ครบวงจร      
22. มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการสปอร์ตคลับ      
23. มีการบริการที่สะดวกรวดเร็ว      
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
24. ความสะอาดของพ้ืนที่โดยรอบสปอร์ตคลับ      
25. ระบบการรักษาความปลอดภัย      
26. มีพ้ืนที่ต้นไม้โดยรอบอย่างเป็นระเบียบ      
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

********************ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม******************* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) 

เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปอร์ตคลับพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 

ห ้ 1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ 
 -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้มาใช้บริการสปอร์ตคลับ 

 
 

ข้อที่ 
 

ข้อค าถาม 
ผลของการพิจารณา 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการสปอร์ตคลับ (Product) 

1. ความหลากหลายของการบริการสปอร์ตคลับ     
2. รองรับจ านวนผู้ใช้เพียงพอต่อความต้องการ     
3. มีการน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้     
4. มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสปอร์ตคลับ     

ด้านราคา (Price) 
5. มีการแจ้งรายละเอียดราคาค่าใช้จ่ายก่อนรับการ

บริการ 
    

6. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพในการบริการ     
7. ราคามีความยุติธรรม      

ด้านสถานที่ (Place) 
8. สปอร์ตคลับจัดอยู่ในแหล่งที่เดินทางเข้ามาใช้ได้อย่าง

สะดวก 
    

9. มีพ้ืนที่รับรองลูกค้าได้จ านวนมาก     
10. มีพ้ืนที่จอดรถเพียงพอส าหรับลูกค้า     
11. มีห้องน้ าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า     
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ข้อที่ 

 
ข้อค าถาม 

ผลของการพิจารณา 
1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
12. มีสิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกสปอร์ตคลับ     
13. มีโปรโมชั่นแพ็กเกจให้กับลูกค้า       
14. มีการแจกของสมนาคุณ     
15. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างชัดเจน     

ด้านบุคคล (People) 
16. พนักงานให้ค าแนะน าดี     
17. พนักงานแต่งตัวเรียบร้อย     
18. พนักงานมีความรู้ในด้านบริการ     
19. พนักงานมีการพูดจาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน     

ด้านกระบวนการบริการ (Process) 
20. มีข้ันตอนในการบริการที่เป็นสากล     
21. มีการบริการที่ครบวงจร     
22. มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการสปอร์ตคลับ     
23. มีการบริการที่สะดวกรวดเร็ว     

ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
24. ความสะอาดของพ้ืนที่โดยรอบสปอร์ตคลับ     
25. ระบบการรักษาความปลอดภัย     
26. มีพ้ืนที่ต้นไม้โดยรอบอย่างเป็นระเบียบ     
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รายช่ือผู้ตรวจสอบ IOC 
 

1. อาจารย์ศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ 
ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. นายปฐมชัย รอถ้า 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
แสดงค่าเฉลี่ยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
ข้อที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ1 

(คะแนน) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ2 

(คะแนน) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ3 

(คะแนน) 
Mean การแปรผล 

1. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
2. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
3. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
4. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
5. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
6. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
7. 1 0 1 0.66 สอดคล้อง 
8. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
9. 1 1 0 0.66 สอดคล้อง 
10. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
11. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
12. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
13. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
14. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
15. 1 1 0 0.66 สอดคล้อง 
16. 1 0 1 0.66 สอดคล้อง 
17. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
18. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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แสดงค่าเฉลี่ยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
ข้อที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ1 

(คะแนน) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ2 

(คะแนน) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ3 

(คะแนน) 
Mean  การแปรผล 

19. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
20. 1 1 0 0.66 สอดคล้อง 
21. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
22. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
23. 1 0 1 0.66 สอดคล้อง 
24. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
25. 1 1 1 1 สอดคล้อง 
26. 1 1 1 1 สอดคล้อง 

ผลรวม 0.92 สอดคล้อง 
 

(ผลเฉลี่ยการตรวจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลเฉลี่ยเท่ากับ 0.92 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5) 
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ภาพที่ 14 หนังสือตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาพที่ 15 หนังสือตรวจเครื่องมือวิจัย 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
ภาพการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก 
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ภาพที่ 16 แสดงการเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ Healthy Fitness 

 

 
 

ภาพที่ 17 แสดงการส ารวจพื้นที่บริเวณสระว่ายน้ า Healthy Fitness  
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ภาพที่ 18 แสดงการส ารวจพื้นที่บริเวณสระว่ายน้ า Healthy Fitness 

 

 
 

ภาพที่ 19 แสดงการส ารวจพื้นที่บริเวณฟิตเนส Healthy Fitness 
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ภาพที่ 20 แสดงการเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ BOY TARPRAJUN FC 

 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงการส ารวจพื้นที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม BOY TARPRAJUN FC 
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ภาพที่ 22 แสดงการส ารวจพื้นที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม BOY TARPRAJUN FC 

 

 
 

ภาพที่ 23 แสดงการส ารวจพื้นที่ฟิตเนส BOY TARPRAJUN FC  
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ภาพที่ 24 แสดงการเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ CV Sport Club 

 

 
 

ภาพที่ 25 แสดงการส ารวจพื้นที่บริเวณสนามเทนนิส CV Sport Club 
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ภาพที่ 26 แสดงการส ารวจพื้นที่บริเวณอาคาร CV Sport Club 

 

 
 

ภาพที่ 27 แสดงการส ารวจพื้นที่บริเวณฟิตเนส CV Sport Club 
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ภาพที่ 28 แสดงการเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ Ten Ten Sport Club  

 

 
 

ภาพที่ 29 แสดงการส ารวจพื้นที่บริเวณสนามแบดมินตัน Ten Ten Sport Club  
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ภาพที่ 30 แสดงการส ารวจพื้นที่บริเวณฟิตเนส Ten Ten Sport Club  

 

 
 

 ภาพที่ 31 แสดงการส ารวจพื้นที่บริเวณห้องรับรองผู้ใช้บริการ Ten Ten Sport Club 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบจ าลองโครงการ 
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ภาพที่ 32 รูปพื้นที่ท้ังหมดของสปอร์ตคลับ 

 

 
 

ภาพที่ 33 รูปแบบและขนาดของสปอร์ตคลับ 
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ภาพที่ 34 รูปบริเวณสระว่ายน้ า 

 

 

ภาพที่ 35 รูปบริเวณพ้ืนที่สวนย่อมด้านหน้าอาคาร 
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ภาพที่ 36 รูปบริเวณสนามฟุตบอล 

 

 
 

ภาพที่ 37 รูปด้านหน้าของสปอร์ตคลับ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
งบการเงิน 
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งบการเงิน 
แสดงงบประมาณการรายได้โครงการ 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
รายได้จาก
สมาชิก 

14,400,000 15,120,000 15,800,400 16,432,416 17,007,551 

รายได้จาก
การขาย
อุปกรณ์ 

600,000 630,000 658,350 684,684 708,648 

รายได้จาก
การขาย
อาหารและ
เครื่องดื่ม 

360,000 378,000 395,010 410,810 425,189 

รายได้จาก
การการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ
ฝึกสอน 

480,000 504,000 526,680 547,747 566,918 

รวม 15,840,000 16,632,000 17,380,440 18,075,658 18,708,306 
 

รายการ ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 
รายได้จาก
สมาชิก 

17,517,777 17,955,722 18,314,836 18,589,558 18,775,454 

รายได้จาก
การขาย
อุปกรณ์ 

729,907 748,155 763,118 774,565 782,311 

รายได้จาก
การขาย
อาหารและ
เครื่องดื่ม 

437,944 448,893 457,871 464,739 469,386 

รายได้จาก
การการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ
ฝึกสอน 

583,926 598,524 610,495 619,652 625,848 

รวม 19,269,555 19,751,294 20,146,320 20,448,514 20,652,999 
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แสดงงบประมาณการรายได้โครงการ 

รายการ ปีท่ี 11 ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15 
รายได้จาก
สมาชิก 

18,784,842 18,794,234 18,803,631 18,813,033 18,822,440 

รายได้จาก
การขาย
อุปกรณ์ 

782,702 783,093 783,485 783,876 784,268 

รายได้จาก
การขาย
อาหารและ
เครื่องดื่ม 

469,621 469,856 470,091 470,326 470,561 

รายไดจ้าก
การการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ
ฝึกสอน 

626,161 626,474 626,788 627,101 627,415 

รวม 20,663,326 20,673,658 20,683,994 20,694,336 20,704,684 
 

รายการ ปีท่ี 16 ปีท่ี 17 ปีท่ี 18 ปีท่ี 19 ปีท่ี 20 
รายได้จาก
สมาชิก 

18,831,851 18,841,267 18,850,687 18,860,113 18,869,543 

รายได้จาก
การขาย
อุปกรณ์ 

784,660 785,053 785,445 785,838 786,231 

รายได้จาก
การขาย
อาหารและ
เครื่องดื่ม 

470,796 471,032 471,267 471,503 471,739 

รายได้จาก
การการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ
ฝึกสอน 

627,728 628,042 628,356 628,670 628,985 

รวม 20,715,036 20,725,393 20,735,756 20,746,124 20,756,497 
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แสดงการประมาณการรายจ่ายของโครงการ 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
ค่าสาธารณูปโภค 950,400.00 997,920.00 1,042,826.40 1,084,539.46 1,122,498.34 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
พนักงาน 720,000.00 756,000.00 793,800.00 833,490.00 875,164.50 

ค้าจ้างพนักงานท า
ความสะอาด 540,000.00 567,000.00 595,350.00 625,117.50 656,373.38 

ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ฝึกสอน 600,000.00 630,000.00 661,500.00 694,575.00 729,303.75 

สวัสดิการพนักงาน 54,000.00 56,700.00 59,535.00 62,511.75 65,637.34 

ค่าจ้างผู้จัดการ 360,000.00 378,000.00 396,900.00 416,745.00 437,582.25 

ค่าจ้างพนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย 216,000.00 226,800.00 238,140.00 250,047.00 262,549.35 

ค่าบ ารุงรักษา 95,040.00 99,792.00 104,282.64 108,453.95 112,249.83 

ค่าน้ ามันรถ 126,720.00 133,056.00 139,043.52 144,605.26 149,666.44 

ค่าอินเตอร์เน็ต 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.50 14,586.08 

ค่าเช่าที่ดิน 1,200,000.00 1,260,000.00 1,323,000.00 1,389,150.00 1,458,607.50 

ค่าภาษีโรงเรือน
และภาษีปูาย 150,700.00 158,235.00 166,146.75 174,454.09 183,176.79 

ค่าวัตถุดิบ 190,080.00 199,584.00 208,565.28 216,907.89 224,499.67 

ค่าประกันภัย 50,000.00 52,000.00 54,080.00 56,243.20 58,492.93 

รวม 5,264,940.00 5,527,687.00 5,796,399.59 6,070,731.59 6,350,388.14 
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แสดงการประมาณการรายจ่ายของโครงการ 

รายการ ปีที่ 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 
ค่าสาธารณูปโภค 1,156,173.29 1,185,077.62 1,208,779.17 1,226,910.86 1,239,179.97 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
พนักงาน 918,922.73 964,868.86 1,013,112.30 1,063,767.92 1,116,956.32 

ค้าจ้างพนักงานท า
ความสะอาด 689,192.04 723,651.65 759,834.23 797,825.94 837,717.24 

ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ฝึกสอน 765,768.94 804,057.38 844,260.25 886,473.27 930,796.93 

สวัสดิการพนักงาน 68,919.20 72,365.16 75,983.42 79,782.59 83,771.72 

ค่าจ้างผู้จัดการ 459,461.36 482,434.43 506,556.15 531,883.96 558,478.16 

ค่าจ้างพนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย 275,676.82 289,460.66 303,933.69 319,130.38 335,086.89 

ค่าบ ารุงรักษา 115,617.33 118,507.76 120,877.92 122,691.09 123,918.00 

ค่าน้ ามันรถ 154,156.44 158,010.35 161,170.56 163,588.11 165,224.00 

ค่าอินเตอร์เน็ต 15,315.38 16,081.15 16,885.21 17,729.47 18,615.94 

ค่าเช่าที่ดิน 1,531,537.88 1,608,114.77 1,688,520.51 1,772,946.53 1,861,593.86 

ค่าภาษีโรงเรือน
และภาษีปูาย 192,335.63 201,952.41 212,050.03 222,652.54 233,785.16 

ค่าวัตถุดิบ 231,234.66 237,015.52 241,755.83 245,382.17 247,835.99 

ค่าประกันภัย 60,832.65 63,265.95 65,796.59 68,428.45 71,165.59 

รวม 6,635,144.33 6,924,863.68 7,219,515.87 7,519,193.27 7,824,125.76 
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แสดงการประมาณการรายจ่ายของโครงการ 

รายการ ปีท่ี 11 ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15 
ค่าสาธารณูปโภค 1,239,799.56 1,240,419.46 1,241,039.67 1,241,660.19 1,242,281.02 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
พนักงาน 1,172,804.13 1,231,444.34 1,293,016.55 1,357,667.38 1,425,550.75 

ค้าจ้างพนักงานท า
ความสะอาด 879,603.10 923,583.25 969,762.42 1,018,250.54 1,069,163.06 

ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ฝึกสอน 977,336.78 1,026,203.61 1,077,513.80 1,131,389.49 1,187,958.96 

สวัสดิการพนักงาน 87,960.31 92,358.33 96,976.24 101,825.05 106,916.31 

ค่าจ้างผู้จัดการ 586,402.07 615,722.17 646,508.28 678,833.69 712,775.38 

ค่าจ้างพนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย 351,841.24 369,433.30 387,904.97 407,300.21 427,665.23 

ค่าบ ารุงรักษา 123,979.96 124,041.95 124,103.97 124,166.02 124,228.10 

ค่าน้ ามันรถ 165,306.61 165,389.26 165,471.96 165,554.69 165,637.47 

ค่าอินเตอร์เน็ต 19,546.74 20,524.07 21,550.28 22,627.79 23,759.18 

ค่าเช่าที่ดิน 1,954,673.55 2,052,407.23 2,155,027.59 2,262,778.97 2,375,917.92 

ค่าภาษีโรงเรือน
และภาษีปูาย 245,474.42 257,748.14 270,635.55 284,167.33 298,375.69 

ค่าวัตถุดิบ 247,959.91 248,083.89 248,207.93 248,332.04 248,456.20 

ค่าประกันภัย 74,012.21 76,972.70 80,051.61 83,253.68 86,583.82 

รวม 8,126,700.58 8,444,331.70 8,777,770.80 9,127,807.06 9,495,269.09 
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แสดงการประมาณการรายจ่ายของโครงการ 

รายการ ปีท่ี 16 ปีท่ี 17 ปีท่ี 18 ปีท่ี 19 ปีท่ี 20 
ค่าสาธารณูปโภค 1,242,902.16 1,243,523.61 1,244,145.37 1,244,767.44 1,245,389.83 

ค่าใช้จ่าย
เงินเดือน
พนักงาน 1,496,828.29 1,571,669.70 1,650,253.19 1,732,765.85 1,819,404.14 

ค้าจ้างพนักงาน
ท าความสะอาด 1,122,621.22 1,178,752.28 1,237,689.89 1,299,574.39 1,364,553.11 

ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ฝึกสอน 1,247,356.91 1,309,724.75 1,375,210.99 1,443,971.54 1,516,170.12 

สวัสดิการ
พนักงาน 112,262.12 117,875.23 123,768.99 129,957.44 136,455.31 

ค่าจ้างผู้จัดการ 748,414.14 785,834.85 825,126.59 866,382.92 909,702.07 

ค่าจ้างพนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย 449,048.49 471,500.91 495,075.96 519,829.75 545,821.24 

ค่าบ ารุงรักษา 124,290.22 124,352.36 124,414.54 124,476.74 124,538.98 

ค่าน้ ามันรถ 165,720.29 165,803.15 165,886.05 165,968.99 166,051.98 

ค่าอินเตอร์เน็ต 24,947.14 26,194.50 27,504.22 28,879.43 30,323.40 

ค่าเช่าที่ดิน 2,494,713.82 2,619,449.51 2,750,421.98 2,887,943.08 3,032,340.23 

ค่าภาษีโรงเรือน
และภาษีปูาย 313,294.48 328,959.20 345,407.16 362,677.52 380,811.39 

ค่าวัตถุดิบ 248,580.43 248,704.72 248,829.07 248,953.49 249,077.97 

ค่าประกันภัย 90,047.18 93,649.06 97,395.02 101,290.83 105,342.46 

รวม 9,881,026.86 10,285,993.83 10,711,129.03 11,157,439.42 11,625,982.23 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ ปีท่ี 1  ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
ยอดขาย 15,840,000.00 16,632,000.00 17,380,440.00 18,075,657.60 18,708,305.62 

ก าไร 
(ขาดทุน) 
ขั้นต้น 5,149,060.00 5,678,313.00 6,158,040.41 6,578,926.01 6,931,917.48 

ก าไร 
(ขาดทุน) 
ก่อนหัก
ภาษ ี 5,149,060.00 5,678,313.00 6,158,040.41 6,578,926.01 6,931,917.48 

หัก ภาษี
เงินได้ 1,029,812.00 1,135,662.60 1,231,608.08 1,315,785.20 1,386,383.50 

ก าไร 
(ขาดทุน) 4,119,248.00 4,542,650.40 4,926,432.33 5,263,140.81 5,545,533.98 

 

รายการ ปีท่ี 6  ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 
ยอดขาย 19,269,554.78 19,751,293.65 20,146,319.53 20,448,514.32 20,652,999.46 

ก าไร 
(ขาดทุน) 
ขั้นต้น 12,034,410.45 12,226,429.97 12,326,803.66 12,329,321.05 12,228,873.70 

ก าไร 
(ขาดทุน) 
ก่อนหัก
ภาษ ี 12,034,410.45 12,226,429.97 12,326,803.66 12,329,321.05 12,228,873.70 

หัก ภาษี
เงินได้ 2,406,882.09 2,445,285.99 2,465,360.73 2,465,864.21 2,445,774.74 

ก าไร 
(ขาดทุน) 9,627,528.36 9,781,143.98 9,861,442.93 9,863,456.84 9,783,098.96 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ ปีท่ี 11  ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15 
ยอดขาย 20,663,325.96 20,673,657.63 20,683,994.45 20,694,336.45 20,704,683.62 

ก าไร 
(ขาดทุน) 
ขั้นต้น 11,936,625.39 11,629,325.92 11,306,223.65 10,966,529.39 10,609,414.53 

ก าไร 
(ขาดทุน) 
ก่อนหัก
ภาษ ี 11,936,625.39 11,629,325.92 11,306,223.65 10,966,529.39 10,609,414.53 

หัก ภาษี
เงินได้ 2,387,325.08 2,325,865.18 2,261,244.73 2,193,305.88 2,121,882.91 

ก าไร 
(ขาดทุน) 9,549,300.31 9,303,460.74 9,044,978.92 8,773,223.51 8,487,531.63 

 

รายการ ปีท่ี 16  ปีท่ี 17 ปีท่ี 18 ปีท่ี 19 ปีท่ี 20 
ยอดขาย 20,715,035.96 20,725,393.48 20,735,756.18 20,746,124.05 20,756,497.12 

ก าไร 
(ขาดทุน) 
ขั้นต้น 10,234,009.10 9,839,399.65 9,424,627.15 8,988,684.64 8,530,514.89 

ก าไร 
(ขาดทุน) 
ก่อนหัก
ภาษ ี 10,234,009.10 9,839,399.65 9,424,627.15 8,988,684.64 8,530,514.89 

หัก ภาษี
เงินได้ 2,046,801.82 1,967,879.93 1,884,925.43 1,797,736.93 1,706,102.98 

ก าไร 
(ขาดทุน) 8,187,207.28 7,871,519.72 7,539,701.72 7,190,947.71 6,824,411.91 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
สินทรัพย์      

สินทรัพย์
หมุนเวียน 

     

เงินสด 9,545,248.00 19,513,898.40 29,866,330.73 40,555,471.54 51,527,005.52 

สินทรัพย์
ถาวร 30,704,000.00 25,278,000.00 19,852,000.00 14,426,000.00 9,000,000.00 

รวม
สินทรัพย์ 40,249,248.00 44,791,898.40 49,718,330.73 54,981,471.54 60,527,005.52 

หนี้สิน
และส่วน

ของ
เจ้าของ 

     

หนี้สินไม่
หมุนเวียน 

     

ส่วนของ
เจ้าของ 

     

ทุน 36,130,000.00 36,130,000.00 36,130,000.00 36,130,000.00 36,130,000.00 

ก าไร
สะสมยก

ไป 4,119,248.00 8,661,898.40 13,588,330.73 18,851,471.54 24,397,005.52 

รวมส่วน
ของ

เจ้าของ 40,249,248.00 44,791,898.40 49,718,330.73 54,981,471.54 60,527,005.52 

รวม
หนี้สิน

และส่วน
ของ

เจ้าของ 40,249,248.00 44,791,898.40 49,718,330.73 54,981,471.54 60,527,005.52 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 
สินทรัพย์      

สินทรัพย์
หมุนเวียน 

     

เงินสด 61,754,533.88 72,135,677.86 82,597,120.79 93,060,577.62 103,443,676.58 

สินทรัพย์
ถาวร 8,400,000.00 7,800,000.00 7,200,000.00 6,600,000.00 6,000,000.00 

รวม
สินทรัพย์ 70,154,533.88 79,935,677.86 89,797,120.79 99,660,577.62 109,443,676.58 

หนี้สิน
และส่วน

ของ
เจ้าของ 

     

หนี้สินไม่
หมุนเวียน 

     

ส่วนของ
เจ้าของ 

     

ทุน 36,130,000.00 36,130,000.00 36,130,000.00 36,130,000.00 36,130,000.00 

ก าไร
สะสมยก

ไป 34,024,533.88 43,805,677.86 53,667,120.79 63,530,577.62 73,313,676.58 

รวมส่วน
ของ

เจ้าของ 70,154,533.88 79,935,677.86 89,797,120.79 99,660,577.62 109,443,676.58 

รวม
หนี้สิน

และส่วน
ของ

เจ้าของ 70,154,533.88 79,935,677.86 89,797,120.79 99,660,577.62 109,443,676.58 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ ปีท่ี 11 ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15 
สินทรัพย์      

สินทรัพย์
หมุนเวียน 

     

เงินสด 113,592,976.89 123,496,437.63 133,141,416.55 142,514,640.07 151,602,171.69 

สินทรัพย์
ถาวร 5,400,000.00 4,800,000.00 4,200,000.00 3,600,000.00 3,000,000.00 

รวม
สินทรัพย์ 118,992,976.89 128,296,437.63 137,341,416.55 146,114,640.07 154,602,171.69 

หนี้สิน
และส่วน

ของ
เจ้าของ 

     

หนี้สินไม่
หมุนเวียน 

     

ส่วนของ
เจ้าของ 

     

ทุน 36,130,000.00 36,130,000.00 36,130,000.00 36,130,000.00 36,130,000.00 

ก าไร
สะสมยก

ไป 82,862,976.89 92,166,437.63 101,211,416.55 109,984,640.07 118,472,171.69 

รวมส่วน
ของ

เจ้าของ 118,992,976.89 128,296,437.63 137,341,416.55 146,114,640.07 154,602,171.69 

รวม
หนี้สิน

และส่วน
ของ

เจ้าของ 118,992,976.89 128,296,437.63 137,341,416.55 146,114,640.07 154,602,171.69 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ ปีท่ี 16 ปีท่ี 17 ปีท่ี 18 ปีท่ี 19 ปีท่ี 20 
สินทรัพย์      

สินทรัพย์
หมุนเวียน 

     

เงินสด 160,389,378.97 168,860,898.69 177,000,600.41 184,791,548.12 192,215,960.03 

สินทรัพย์
ถาวร 2,400,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 600,000.00 0.00 

รวม
สินทรัพย์ 162,789,378.97 170,660,898.69 178,200,600.41 185,391,548.12 192,215,960.03 

หนี้สิน
และส่วน

ของ
เจ้าของ 

     

หนี้สินไม่
หมุนเวียน 

     

ส่วนของ
เจ้าของ 

     

ทุน 36,130,000.00 36,130,000.00 36,130,000.00 36,130,000.00 36,130,000.00 

ก าไร
สะสมยก

ไป 126,659,378.97 134,530,898.69 142,070,600.41 149,261,548.12 156,085,960.03 

รวมส่วน
ของ

เจ้าของ 162,789,378.97 170,660,898.69 178,200,600.41 185,391,548.12 192,215,960.03 

รวม
หนี้สิน

และส่วน
ของ

เจ้าของ 162,789,378.97 170,660,898.69 178,200,600.41 185,391,548.12 192,215,960.03 
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