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12490062 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 

คําการสําคัญ :  สนามฟุตบอล/ธุรกิจบริการ/กีฬาฟุตบอล 

             พลณัฏฐ กุลธนวิวัฒน  : แผนธุรกิจสนามฟุตบอลเชา อาจารยที่ปรึกษา :อาจารยณฐวัฒน ปลันธนานนท. 

45 หนา. 

 

บทสรุปผูบริหาร 

แนวความคิดการกอต้ังธุรกิจสนามฟุตบอลเชาสืบเน่ืองจากเจาของกิจการมีความช่ืนชอบกีฬาฟุตบอล

เปนพิเศษและมีโอกาสที่ไดไปเลนสนามฟุตบอลเชาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทําใหเกิดแนวความคิดที่จะสราง

สนามฟุตบอลขึ้น  

 Nut Sport เปนสนามฟุตบอลเชาที่ประกอบไปดวยสวนหลักๆ 3 สวน คือ 1.พ้ืนที่สนามฟุตบอล 2 สนาม 

2.บริเวณลานจอดรถผูมาใชบริการ3.บริเวณตัวอาคารเอนกประสงค  

ภาพรวมของธุรกิจสนามฟุตบอลเชาในจังหวัดนครปฐมน้ัน Nut Sport เปนสนามฟุตบอลเชารายแรกใน

จังหวัดนครปฐม สําหรับกลุมลูกคาเปาหมายของ Nut sport น้ันจะเปนกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเปนกลุม

ใหญที่ช่ืนชอบการเลนกีฬาฟุตบอล รวมทั้งกลุมคนวัยทํางาน  

สําหรับกลยุทธของ Nut Sport น้ันเนนในดานกาบริการลูกคาอยางมีคุณภาพเพ่ือกอใหเกิดความประทับ

และพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งการดูแลสนามฟุตบอลใหมีคุณภาพสูงสุดเพ่ือสรางความประทับใจใหแกผูมาใชบริการ 

และกลยุทธดานการบริการทาง Nut Sport ไดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกไวใหแกผูมาใชบริการ  กลยุทธทางดาน

ราคาทาง Nut Sport มีการกําหนดราคาคาใชบริการที่ไมเทากันเน่ืองจากในบางชวงเวลาน้ันมีผูมาใชบริการไดนอย 

เพ่ือเปนการดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ สําหรับกลยุทธทางดานสงเสริมการตลาดทาง  Nut Sport  ไดมีการโฆษณา

ประชาสัมพันธเพ่ือให Nut Sport เปนที่รูจักของคนในจังหวัดนครปฐม และมีการทําโปรโมช่ันตางๆเพ่ือเปนการ

กระตุนการเขามาใชบริการของประชาชนใหมากยิ่งขึ้น 

ธุรกิจน้ีจะประสบความสําเร็จในการดําเนินไดดวยการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ

รองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาได ภายใตวิสัยทัศนที่วา  “เปนธุรกิจที่พรอมในดานการใหบริการ

การเชาสนามฟุตบอลพรอมดวยอุปกรณที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และมุงเนนความพึงพอใจของลูกคา เปนส่ิง

สําคัญ” 

 

 

_________________________________________________________________________________________   

คณะวิทยาการจัดการ              มหาวิทยาลัยศิลปากร                              ปการศึกษา 2552 

ลายมือช่ือนักศึกษา......................................................................  

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา..........................................................  
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บทที ่1 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

กกกกกกกกแนวความคิดการกอตั้งธุรกิจสนามฟุตบอลเชาสืบเนื่องจากเจาของกิจการมีความช่ืน

ชอบกีฬาฟุตบอลเปนพิเศษและมีโอกาสท่ีไดไปเลนสนามฟุตบอลเชาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ทําใหเกิดแนวความคิดท่ีจะสรางสนามฟุตบอลข้ึนเพราะในจังหวัดนครปฐมมีสนามฟุตบอล

สาธารณะท่ีไมไดมาตรฐานเยอะ อาจทําใหเกิดอันตรายจากการออกกําลังและเลนกีฬาไดและการ

ดําเนินธุรกิจสนามเชาฟุตบอลในจังหวัดนครปฐมยังไมเปนท่ีนิยมทําใหคูแขงของธุรกิจไมมีดังนั้น

จึงเปนโอกาสท่ีดีในการดําเนินธุรกิจสนามเชาฟุตบอล 

กกกกกกกกNut Sport เปนสนามฟุตบอลเชาท่ีประกอบไปดวยสวนหลักๆ 3 สวน คือ 1.พื้นท่ี

สนามฟุตบอล 2 สนาม 2.บริเวณลานจอดรถผูมาใชบริการ 3.บริเวณตัวอาคารเอนกประสงค 4.

บริเวณหองอาบน้ําและสุขา และมีส่ิงอํานวยความสะดวกดังนี้ 1.รานอาหาร 2.รานเคร่ืองดื่ม 3.

หองน้ํา 4.ท่ีจอดรถ 5.โทรทัศนถายทอดสดฟุตบอล 6.ลูกฟุตบอล และชุดแบงทีม 

กกกกกกกกภาพรวมของธุรกิจสนามฟุตบอลเชาในจังหวัดนครปฐมนั้น NutSport เปนสนาม

ฟุตบอลเชารายแรกในจังหวัดนครปฐม ทําใหไมมีคูแขงในการทําธุรกิจสนามฟุตบอลเชา แตจะมี

คูแขงคือ สนามฟุตบอลสาธารณะ สําหรับกลุมลูกคาเปาหมายของ Nut sport นั้นจะเปนกลุมวัยรุน 

นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเปนกลุมใหญท่ีช่ืนชอบการเลนกีฬาฟุตบอล รวมท้ังกลุมคนวัยทํางาน เพราะ

ทําเลท่ีตั้งของสนามฟุตบอลอยูในเขตใจกลางเมืองนครปฐม ใกลกับโรงเรียนรวมท้ังมหาวิทยาลัย 

กกกกกกกกสําหรับกลยุทธของ NutSport นั้นเนนในดานกาบริการลูกคาอยางมีคุณภาพเพื่อ

กอใหเกิดความประทับและพึงพอใจสูงสุด รวมท้ังการดูแลสนามฟุตบอลใหมีคุณภาพสูงสุดเพื่อ

สรางความประทับใจใหแกผูมาใชบริการ และกลยุทธดานการบริการทาง Nut Sport ไดสรางส่ิง

อํานวยความสะดวกไวใหแกลูกคา เพื่อสรางความประทับใจกับการมาใชบริการของ Nut Sport  

กกกกกกกกกลยุทธทางดานราคาทาง Nut Sport มีการกําหนดราคาคาใชบริการท่ีไมเทากัน

เนื่องจากในบางชวงเวลานั้นมีผูมาใชบริการไดนอย เพื่อเปนการดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ สําหรับ

กลยุทธทางดานสงเสริมการตลาดทาง Nut Sport ไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อให Nut 

Sport เปนท่ีรูจักของคนในจังหวัดนครปฐมและมีการทําโปรโมช่ันตางๆเพื่อเปนการกระตุนการเขา

มาใชบริการของประชาชนใหมากยิ่งข้ึน 



2 

 

 

กกกกกกกกทางดานการลงทุนในการกอสรางสนามฟุตบอลนี้มีคาใชจายในการกอสรางคอนขางสูง

เนื่องเปนการสรางสนามในรม รวมท้ังมีดานการสงเสริมการตลาด คาใชจายในการกอสรางสนาม

ฟุตบอล ตัวอาคารเอนกประสงค ลานจอดรถ รวมไปถึงหองน้ําและหองอาบน้ํา ทําใหธุรกิจจะ

ประสบปญหาขาดทุนในชวงแรกคอนขางมากแตสามารถท่ีจะคืนทุนไดในระยะเวลาภายหลัง

เนื่องจากจะมีลูกคาประจําเขามาใชบริการและธุรกิจมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน จากคุณภาพ

ของการบริการและคุณภาพสนาม ทําใหเกิดการพูดกัน ปากตอปาก มีการเลาตอๆกันระหวางผูท่ีเคย

ใชบริการและไมเคยใชบริการ จึงทําใหการประมาณการและการบบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ

ธุรกิจนั้นตองทําอยางมีประสิทธิภาพ 

กกกกกกกกNut Sport มีแผนการดําเนินในระยะส้ัน คือ ใหเยาวชนและบุคคลท่ัวไปมีความสนใจ

และเขามาใชบริการธุรกิจสนามฟุตบอลเชาและสามารถใหบริการแกประชาชนในจังหวัดนครปฐม

ไดอยางท่ังถึงและเปนท่ีรูจักของคนในจังหวัดนครปฐม และแผนระยะยาวทางเจาของกิจการนั้นได

วางแผนท่ีจะขยายสนามรวมท้ังเพิ่มจํานวนใหมากยิ่งข้ึนและทําธุรกิจท่ีครบวงจรมากยิ่งข้ึน เชน 

ธุรกิจฟตเนส เปนตน  

กกกกกกกกธุรกิจนี้จะประสบความสําเร็จในการดําเนินไดดวยการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

และสามารถรองรับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาได ภายใตวิสัยทัศนท่ีวา “เปนธุรกิจท่ี

พรอมในดานการใหบริการการเชาสนามฟุตบอลพรอมดวยอุปกรณท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน และ

มุงเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ” 
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บทที ่2 

วตัถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกจิ 

 

1.เพื่อศึกษาความเปนมาของการดําเนินธุรกิจเชาสนามฟุตบอลหญาเทียม 

2.เพื่อสามารถวางแผนธุรกิจเชาสนามฟตุบอลหญาเทียมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.เพื่อศึกษาความเส่ียงของธุรกิจเชาสนามฟุตบอลหญาเทียม 

4.เพื่อนําแผนธุรกิจเชาสนามฟุตบอลหญาเทียมนี้ไปนําเสนอตอผูรวมทุนซ่ึงเปนผูถือหุน 
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บทที ่3 

ความเป็นมาของธุรกจิ 

 

ประวตัิความเป็นมา หรือ แนวความคดิในการจัดตั้งธุรกจิ  

กกกกกกกกเนื่องจากสภาพสนามฟุตบอลท่ีมีอยูในปจจุบันของจังหวัดนครปฐมนั้นสวนใหญมี

สภาพท่ีไมไดมาตรฐาน เพราะไมไดการรับการดูแลอยางถูกตอง  เชน สนามเปนหลุม หญารก

จนเกินไป อาจเปนของสัตวเล้ือยคลาน เสียงไฟไมเพียงพอ เปนตน ทําใหเกิดอันตรายตอผูเขาใช

สนามฟุตบอลเหลานี ้

กกกกกกกกธุรกิจเชาสนามฟุตบอลไดรับความสนใจมากในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และขอดี

ของสนามเชาฟุตบอลคือ หญาเทียมสามารถเลนไดทุกวันไมตองใชเวลาในการพักสนามท่ียาวนาน 

สามารถเลนไดแมในขณะฝนตก และสําหรับผูประกอบการนั้นจะไดรับประโยชนจากการทําธุรกิจ 

คือ ประหยัดคาใชจายในการดูแลรักษาสนามฟุตบอลหญาท่ีแทจริง  ผลประกอบการสูงข้ึน ไมเสีย

โอกาสในการทําธุรกิจเนื่องจากไมไดตองพักสนามหญาเปนเวลานาน และสามารถตอยอดธุรกิจได

เชน มีการเปดรานอาหาร เคร่ืองดื่ม ฟตเนส เปนตน 

กกกกกกกกในปจจุบันจังหวัดนครปฐมมีการสนับสนุนกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลเนื่องจากมีการ

ตื่นตัวของคนในจังหวัดซ่ึงทีมสโมสรของจังหวัด ไดเขาแขงขัน Thailand Premier League เปนลีค

สูงสุดของประเทศไทยในขณะนี้ เพราะมีคนเลนกีฬาเพิ่มมากยิ่งข้ึนทําใหมีสนามฟุตบอลไมเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชน ดังนั้นธุรกิจสนามฟุตบอลจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีนาสนใจมา

ประกอบธุรกิจ 
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ตารางท่ี  1 ข้ันตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ลําดับ รายการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ระยะเวลาคาดวาจะเสร็จ 

1. ติดตอสอบถามสถานท่ี 1เดือน 1 เมษายน – 31 เมษายน

(2553) 

2 กอสรางสนาม 8 เดือน 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 

(2553) 

3. ซ้ืออุปกรณสนามและ

ตกแตงสถานท่ี 

1 เดือน 1 พฤศจิกายน  – 31 

พฤศจิกายน(2553) 

4. จัดอุปกรณเขาสนาม 2 สัปดาห 15 ธันวาคม  - 31 ธันวาคม 

(2553) 

5. โฆษณาประชาสัมธ 3 เดือน 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 

(2553) 

 รวมระยะดําเนินงาน  9 เดือน  1 เมษายน (2553) –31 

ธันวาคม (2553) 
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บทที ่ 4 

บริการ 

 

รายละเอยีดของการบริการ 

Nut sport เปนสนามฟุตบอลในรมสําหรับ 5-7 คน มีพื้นท่ีรวม 2 ไร ภายในแบงออกเปน 

2 สนามแตละขนาด 25*45 เมตร รวมพื้นท่ีสนามท้ังหมด 2225 ตารางเมตร ตัวสนามฟุตบอลนั้นทํา 

จากหญาเทียม คุณภาพดีเยี่ยม สามารถชวยลดอาการบาดเจ็บในการเลน และสามารถเลนไดแม 

ในขณะฝนตก  

 ส่ิงอาํนวยความสะดวกอืน่ๆทีร่องรับผู้ใช้งานสนามฟุตบอล ไดแก  

• รานอาหาร  

• รานเคร่ืองดื่ม  

• หองน้ํา  

• ท่ีจอดรถ 

• โทรทัศนถายทอดสดฟุตบอล 

• ลูกฟุตบอล และชุดแบงทีม 

กฎระเบียบในการใช้บริการสนามฟุตบอล 

• หามเลนการพนัน  

• หามถอดเส้ือลงไปเลนในสนาม  

• กรุณาชวยกันรักษาความสะอาด  

• หามพกพาอาวุธทุกชนิด เขามาในบริเวณสนาม  

• หามสูบบุหร่ีบริเวณสนามฟุตบอลโดยเด็ดขาด  

• หามนําสัตวเล้ียงทุกชนิดเขามาในบริเวณสนาม  

• ในกรณีท่ีมีการทะเลาะวิวาททางสนามขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกการใชบริการ  

• หามนําเสพส่ิงเสพติดทุกชนิดเขามาในพื้นท่ีของสนามโดยเด็ดขาด 
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• ผูเลนในแตละสนามจะตองลงเลนไดไมเกินตามจํานวนท่ีทางสนามไดกําหนดเอาไว  

• หามใสรองเทาฟุตบอลท่ีเปนปุมโลหะ,รองเทาผาใบ,รองเทาสนสูงลงไปสนามโดย

เด็ดขาด ฃ 

• เขามาใชบริการจะตองจัดเก็บทรัพยสินท่ีมีคาไวกับตัวของทานเองหากมีการสูญหาย

เกิดข้ึน ทางสนามจะไมรับผิดชอบไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

ตารางท่ี 2 อัตราคาบริการ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เวลา อัตราคาบริการ/ช่ัวโมง 

จันทร-ศุกร 08.00-15.00 น. 900 บาท 

15.00-02.00 น. 1,100 บาท 

เสาร-อาทิตย 

และวันหยดุ 

09.00-02.00 น. 1,100 บาท 
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บรรยากาศภายในสนาม 

 
ภาพท่ี  1 บรรยากาศภายในสนามฟุตบอล 

 
ภาพท่ี  2  บริเวณภายใน Nut Sport 
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ภาพท่ี  3 บริเวณสวนไวรับรองลูกคาท่ีเขาใชบริการ 

 
ภาพท่ี  4 บรรยากาศภายในหองน้ําและหองอาบน้ํา 
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บทที ่5 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 

 

5.1  สภาพอุตสาหกรรมและสภาวะทางการตลาด 

กกกกกกกกจากการสํารวจของ "ฐานเศรษฐกิจ" ลาสุดพบวาธุรกิจพัฒนาท่ีดินรูปแบบใหมอิงกระแส

คนรักสุขภาพ และกีฬาฟุตบอล  เพื่อสรางสนามฟุตบอลใหเชาขนาดตั้งแต 5 คนหรือท่ีเรียกวาสนาม

ฟุตซอล และสนามฟุตบอลขนาด 7 คน จนถึง 11 คน พบวา  มีการพัฒนาท่ีดินรูปแบบดังกลาว

จํานวนมากข้ึน กระจายอยูท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายรอยสนาม โดยเปนการ

ลงทุนของเจาของท่ีดิน และ ลงทุน เชาท่ีดินเพื่อพัฒนา 

กกกกกกกกการพัฒนาสนามฟุตบอลในรม กันแดด และฝน  โดยใชหญาเทียมปูพื้นสนามปจจุบันมี

จํานวนมากข้ึน แมจะใชเงินลงทุนประมาณ 10 ลานบาท แตก็มีกลุมทุนใหความสนใจจํานวนมาก 

และมีทําเลท่ีสะดวกในการเดินทางมากข้ึน โดยอัตราคาเชายังใกลเคียงกับอดีตคือกลางวัน 800 บาท

ตอช่ัวโมง สวนกลางคืน  1,000-1,200 บาทตอช่ัวโมงท่ีและแตละวันมีคนจากท่ัวทุกสารทิศ แมแต

ตางจังหวัดก็ยังเดินทางมาเลนตั้งแตชวงสายๆ ยันเกือบเท่ียงคืน  จนตองตอคิวกันเลน และตองจอง

ลวงหนา 

กกกกกกกกพัฒนาท่ีดินรูปแบบใหมอิงคอบอล-คนสุขภาพ สรางสนามฟุตบอลใหเชา พบเจาของ

ท่ีดิน-คนรักกีฬาซบชองนําท่ีดินเกาแหผุดท่ัวกทม.นับ 100 สนาม มีขนาดตั้งแต 5-11 คน กินคาเชา 2 

ช่ัวโมง รับ 2,000-5,000 บาท  

กกกกกกกกโดยนายสุทธิพงศ ตั้งสัจจะพจน ทายาทผูถือหุนของโรงพยาบาลเอกชัย ในฐานะ

ผูจัดการฝายการตลาด ประชาสัมพันธและพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชัยเจ าของสนามฟุตบอล

หญาเทียมใหเชา "ฟุตซอล ปารค" ยืนยันกับ "ฐานเศรษฐกิจ" วา การแขงขันรุนแรงมาก มีการพัฒนา

สนามฟุตซอลในรม สนามหญาเทียมใหเชามากข้ึนหลายเทาตัวโดยเฉพาะยานพระราม 2 ซ่ึงในชวง 

1-2 ปท่ีผานมามีเพียง 2-3 สนาม แตปจจุบันพบวา มีจํานวนมาก 10-15 สนาม ในรัศมีท่ีใกลเคียงกัน 

และอยูในทําเลท่ีสะดวกตอการเดินทาง สงผลใหธุรกิจขายหญาเทียมจากตางประเทศก็เติบโตควบคู

ไปดวย  

กกกกกกคิดลงทุนใหมตองพิจารณาใหดี ยิ่งถาเปนท่ีดินเชา และขอสินเช่ือมาลงทุนจะลําบาก แต

หากเปนท่ีดินและเงินลงทุนของตัวเองก็ไมคอยมีปญหา 
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อางอิง 

http://www.thannews.th.com/detialNews.php?id=T0123391&issue=2339 

5.2 ตลาดเป้าหมาย 

กกกกกกกกกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเปนกลุมใหญท่ีช่ืนชอบการเลนกีฬาฟุตบอล รวมท้ัง

กลุมคนวัยทํางานเพราะทําเลท่ีตั้งของสนามฟุตบอลอยูในเขตใจกลางเมืองนครปฐมใกลกับโรงเรียน

รวมท้ังมหาวิทยาลัย 

5.3 ลกัษณะลูกค้า แบงเปน 4 ดาน ดังนี ้

กกกกกกกก1. ดานประชากร ของสนามฟุตบอลหญาเทียมนั้นจะเนนไปท่ีลูกคานักเรียน นักศึกษา

และกลุมคนวัยทํางาน 

กกกกกกกก2.ดานภูมิศาสตรทําเลท่ีตั้งของสนามฟุตบอลหญาเทียมยูในเขตใจกลางเมืองนครปฐม  

ใกลกับโรงเรียนรวมท้ังมหาวิทยาลัย 

กกกกกกกก3. ดานพฤติกรรมศาสตร ในดานนี้จะเนนไปท่ีใหลูกคาท่ีเคยมาใชบริการเกิดความพอใจ

ในการบริการ และจัดกิจกรรมสงเสริม เชน จัดแขงขันชิงรางวัลของสนาม  

กกกกกกกก4.ดานจิตวิทยาสังคม การสรางสนามฟุตบอลไดมาตรฐาน และมีบริการอ่ืนๆรองรับไดดี  

จึงทําใหผูใชเกิดความตองการกลับมาใชบริการอีกเร่ือยๆ 

5.4 สภาพการแข่งขัน  

กกกกกกกกวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยใช FIVE FORCE ดังนี้ 

กกกกกกกก1. คูแขงขันรายเกา  คือสนามฟุตบอลสาธารณะท่ัวไปในจังหวัดนครปฐม 

กกกกกกกก2. คูแขงรายใหม แนวโนมท่ีจะมีคูแขงขันเพิ่มข้ึนมาอีก นั้นมีทางเปนไปไดเพราะธุรกิจ

นี้กําลังไดรับความนิยม 

กกกกกกกก3. สินคาทดแทน คนอาจไปเลนฟุตบอลในสถานท่ีอ่ืนๆ เชน สนามบาสเกตบอล ถนน 

ลานจอดรถ 

กกกกกกกก4. SUPPLIERS อํานาจในการตอรองกับ suppliers นั้นสูง เพราะในปจจุบันมีบริษัท

รับจางกอสรางสนามหลายราย ทําใหเราสามารถเลือกรายท่ีสามารถใหบริการท้ังในดานคุณภาพ

และราคาท่ีเหมาะสมกับความตองการของเราได 
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5.ผูซ้ืออํานาจในการตอรองของผูซ้ือนั้นสูงเนื่องจากเราจะเปนผูลงธุรกิจสนามฟุตบอลหญา

เทียมเปนรายแรกในจังหวัดนครปฐม 

5.5 รายละเอยีดการเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขัน 

 

ตารางท่ี  3 รายละเอียดการเปรียบเทียบคูแขงขัน 

การเปรียบเทยีบ สนามกฬีาสาธารณะ Nut Sport 

ด้านบริการ สนามมักถูกปลอยปะละเลย ไมได

รับการดูแล อาจกอใหเกิดอันตราย

ได 

-สนามมีมาตรฐาน และ

คุณภาพสูง ไดรับการ

บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ 

-สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

เชน 

• รานอาหาร 

• รานเครื่องด่ืม 

• หองนํ้า 

• ที่จอดรถ 

• โทรทัศนถายทอดสด

ฟุตบอล 

• ลูกฟุตบอล และชุด

แบงทีม 

ด้านราคา ไมเสียคาบริการ เสียคาบริการ 

ช่องทางการจัดจําหน่าย หาไดทั่วไปจังหวัดนครปฐม ใจกลางจังหวัดนครปฐม 

ด้านส่งเสริมการตลาด - -มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ

และ 

จัดกิจกรรมสงเสริมทางดาน

กีฬาฟุตบอล  เชน จัดแขงขันชิง

รางวัลของสนาม ทําใหสามารถ

สรางแรงจูงใจใหกลับลูกคา

ไดมากยิ่งขึ้น 
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5.6 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ SWOT ANALYSIS 

ตารางท่ี  4 การวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ SWOT ANALYSIS 

 

การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการ

พจิารณา 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

ด้านการบริหาร

จัดการ 

- เปนการบริหารแบบเจาของเพียงผูเดียว ปญหาดานการ

ขัดแยงมีนอย 

- มีความปลอดภัยที่อยูในระดับสูง เน่ืองจากมียามคอย

เฝา และมีกลองวงจรปด 

- มีแมบานคอยทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

- มีดูแลสนามฟุตบอล เพ่ือรักษามาตรฐาน 

- เน่ืองจาก

ผูประกอบการไม

ประสบการณในการทํา

ธุรกิจในธุรกิจสนาม

หญาเทียมเชา 

ด้านการตลาด 

- มีการโฆษณา ประชาสัมพันธและ 

จัดกิจกรรมสงเสริมทางดานกีฬาฟุตบอล  เชน จัดแขงขัน

ชิงรางวัลของสนาม 

- ตองเสียคาใชจายใน

การทําโฆษณา

ประชาสัมพันธ รวมทั้ง

คาสงเสริมการตลาดสูง  

เพราะเปนธุรกิจที่

เกิดขึ้นใหม ยังไมไดรับ

ความสนใจจาก

ประชาชนในพ้ืนที่มาก

นัก 

ด้านการบริการ 

- มีการบริการเสริม ไดแก  รานอาหาร, รานเครื่องด่ืม, 

หองนํ้า, ที่จอดรถ, โทรทัศนถายทอดสดฟุตบอล, ลูก

ฟุตบอลและชุดแบงทีม 

-มีการเปดคลีนิคสอนฟุตบอลใหกับเด็กเล็กที่สนใจใน

กีฬาฟุตบอล 

- 

ด้านการเงนิ 

- เน่ืองจากการลงทุนธุรกิจน้ี เปนการลงทุนดวยเงินสด

ของเจาของกิจการ ทําใหกิจการไมตองแบกรับภาระหน้ี

ที่เกิดจากดอกเบี้ยกูยืม 

- เปนธุรกิจที่ใชเงิน

ลงทุนสูง 

 



 
 

1. การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ตารางท่ี  5 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

 

ปัจจัยการ

พจิารณา 
โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

ตลาดและกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย 

-ในปจจุบันจังหวัดนครปฐมมีการสนับสนุนกีฬา 

โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลเนื่องจากมีการตื่นตัวของคนใน

จังหวัดซ่ึงทีมสโมสรของจังหวัด ไดเขาแขงขัน Thailand 

Premier League เปนลีคสูงสุดของประเทศไทย ทําใหคน

ในจังหวัดหันมาออกกําลังกันมากข้ึน  

-ความตื่นตัวทางการเลนฟุตบอลทําใหมีคนเลนกีฬาเพิ่ม

มากยิ่งข้ึนทําใหมีสนามฟุตบอลไมเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชน ทําใหเปนชองทางการดําเนินธุรกิจ 

- 

สถานการณ์

การแข่งขัน 

- ธุรกิจสนามฟุตบอลหญาเทียมในจังหวัดนครปฐมเปน

ธุรกิจแรกท่ีเกิด ทําใหคูแขงทางการตลาดมีนอย ทําใหเปน

โอกาสท่ีดีท่ีทําใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได 

 

-เนื่องจากจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดท่ีมีสนามฟุตบอล

สาธารณะหลายแหง ทําใหเปนอุปสรรคเนื่องจากไมตองเสีย



 
 

คาบริการ 

 

สังคม 

- สังคมไทยในปจจุบัน ผูบริโภคท่ัวไปมีความสนใจใน

ดานการออกกําลังกายกังมากยิ่งข้ึน รักสุขภาพมากยิ่งข้ึน 

ทําใหเปนโอกาสในการทําธุรกิจนี้ข้ึนเพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคได 

- 

สภาพ

เศรษฐกจิ 
- 

-สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีทิศทางไมแนนอนเปนผลให

ผูบริโภคมีรายไดท่ีนอยลงรวมถึงขาดกําลังในการใชจาย ทํา

ใหเปนอุปสรรคในการประกอบธุรกิจได 

การเมือง 

-เนื่องสภาวะการเมืองในปจจุบันทําใหผูบริโภคเกิด

ความเครียดจากการไดรับฟงขาวสารบานเมือง ซ่ึง

ผูบริโภคตองการการผอนคลายทําใหธุรกิจมีโอกาสมาก

ยิ่งข้ึน 

- 
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บทที ่ 6 

แผนบริหารจัดการ 

 

6.1 ข้อมูลธุรกจิ 

ช่ือกิจการ Nut Sport 

ท่ีอยู/ท่ีตั้งกิจการ บานเลขท่ี 6/5 ซอย 7 ถนน พิพิธประสาท ตําบล พระปฐมเจดีย อําเภอ เมือง 

จังหวัด นครปฐม 73000 

รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ การบริการ/เชาพื้นท่ีตามชวงเวลา  

ทุนจดทะเบียน   8 ลานบาท 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีผานมา  9 เดือน (ระยะเวลาการกอสราง) 

 

6.2 รายช่ือผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วนสัดส่วนการถือครอง 

ตารางท่ี  6 รายช่ือผูถือหุน/หุนสวนสัดสวนการถือครอง 

 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล จํานวนเงินลงทุน เปอรเซ็นต 

1 นาย พัสพงษ  กุลธนวิวัฒน 4 ลานบาท 50 

2 นาย พลณัฎฐ  กุลธนวิวัฒน 4 ลานบาท 50 

 รวมจํานวนเงินลงทุน 8 ลานบาท 100 

 

6.3 ประวตัิของหุ้นส่วน 

1. ช่ือ-นามสกุล  นาย พัสพงษ  กุลธนวิวัฒน  อายุ   26  ป  

การศึกษา 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน จาก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  ป พ.ศ. 2542 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ป พ.ศ. 2545  

ระดับ ปริญญาตรี  จาก มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครปฐม ป พ.ศ. 2549  

 
 



17 

 

 

 

2. ช่ือ-นามสกุล  นาย พลณัฎฐ  กุลธนวิวัฒน  อายุ   22  ป  

กกกกกกกกการศึกษา 

กกกกกกกกระดับ มัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรป พ.ศ.  2546 

กกกกกกกกระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรป พ.ศ. 2549  

กกกกกกกกระดับ ปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร           ป พ.ศ. 2552 

กกกกกกกกประสบการณการฝกงาน 

กกกกกกกกป พ.ศ. 2551 บริษัท สามารถวิศวกรรม  จํากัด  ตําแหนง นักศึกษาฝกงานแผนกการเงิน

และการบัญชี 

 

 

6.4 แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังท่ี  1  แผนผังองคกร 

 

6.5 หน้าทีค่วามรับผดิชอบและคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 

1. ตําแหนง  เจาหนาท่ีดูแลสนาม 

กกกกกกกกหนาท่ีความรับผิดชอบ   

• ดูแลและบํารุงสนามรวมถึงอุปกรณกีฬาใหไดมาตรฐาน 

• ดูแลการใชสนามของผูใชบริการ 

• อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 

 
 

เจาของกิจการ 

 
  
 หุนสวนของกิจการ 

 

เจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัย 
 

พนักงานทําความ

สะอาด 
 

เจาหนาที่ดูแล

สนาม 
 



18 

 

 

 

การศึกษา/คุณสมบัต ิ

• เพศชาย  อายุไมเกิน 30 ป 

• มีใจรักในการบริการ 

• มีความรูดานการดูแลสนามและอุปกรณกีฬา 

• ไมจํากัดวุฒิการศึกษา 

กกกกกกกกอัตราเงินเดือน  8,000 บาm 

 

2. ตําแหนง  พนักงานทําความสะอาด 

กกกกกกกกหนาท่ีความรับผิดชอบ   

• ดูแลรักษาความสะอาดภายในสนาม 

กกกกกกกกการศึกษา/คุณสมบัต ิ

• เพศหญิง  อายุไมเกิน 45 ป 

• มีใจรักในการบริการ 

• ไมจํากัดวุฒิการศึกษา 

กกกกกกกกอัตราเงินเดือน  6,500 บาท 

 

3. ตําแหนง  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

กกกกกกกกหนาท่ีความรับผิดชอบ   

• ดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพยสินใหทางสนาม 

กกกกกกกกการศึกษา/คุณสมบัต ิ

• เพศชาย  อายุไมเกิน 25-50 ป 

• มีใจรักในการบริการ 

• ไมจํากัดวุฒิการศึกษา 

• สามารถทํางานเปนกะได 

กกกกกกกกอัตราเงินเดือน  6,500 บาท 
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6.6 แผนงานด้านบุคลากร  และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

ตารางท่ี  7  แผนงานดานบุคลากร  และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 

ลําดับ ตําแหนงงาน จํานวน อัตราเงินเดือน รวมเงินเดือน 

1. เจาหนาท่ีดูแลสนาม 1 8,000 8,000 

2. พนักงานทําความสะอาด 2 6,500 13,000 

3. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 2 6,500 13,000 

รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน 5 21,000 34,000 

 

6.7 วสัิยทศัน์ 

กกกกกกกก“เปนธุรกิจท่ีพรอมในดานการใหบริการการเชาสนามฟุตบอลพรอมดวยอุปกรณท่ีมี

คุณภาพไดมาตรฐาน  และมุงเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ” 

 

6.8 พนัธกจิ 

• มุงเนนใหผูใชบริการ  ไดรับการบริการท่ีดี มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

• บริหารดูแลภายใตคุณภาพอยางใกลชิด 

• สงเสริมใหเยาวชนและบุคคลท่ัวไปหันมาออกกําลังกายกันมากข้ึน 

 

 6.9 เป้าหมายทางธุรกจิ 

เปาหมาย (ภายใน 1 ป) 1.ใหเยาวชนและบุคคลท่ัวไปมีความสนใจและเขามาใชบริการธุรกิจ 

2.สามารถใหบริการแกประชาชนในจังหวัดนครปฐมไดอยางท่ังถึงและ

เปนท่ีรูจักของคนในจังหวัดนครปฐม 

เปาหมาย (1 – 3 ป)  มีการพัฒนาและปรับปรุงการอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ 

ภายในสนามเชาฟุตบอล  เชน  เพิ่มจํานวนสนามฟุตบอล, ธุรกิจฟตเนส   

เปนตน 
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ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

กกกกกกกกเนื่องมาจากสนามและอุปกรณมีมาตรฐานพรอมท้ังไดรับการดูแลอยางถูกตองทําให

สนามมีความปลอดภัยและมีคุณภาพสมํ่าเสมอ พรอมท้ังสนามหญาเทียมสามารถเลนไดทุกเวลา

รวมท้ังขณะเวลาฝนตก  เพราะเปนสนามในรม  อีกท้ังสนามเชาฟุตบอลหญาเทียมแหงนี้เปนธุรกิจ

รายแรกในจังหวัดนครปฐม   
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บทที ่ 7 

แผนการตลาด 

 

7.1 เป้าหมายทางการตลาด 

กกกกกกกกสําหรับเปาหมายทางการตลาดของธุรกิจนั้น  ธุรกิจไดตั้งเปาหมายวาจะมีผูใชบริการไม

ต่ํากวา 100ชม.ใน 1 อาทิตย และสามารถผูกขาดตลาดสนามฟุตบอลเชาในจังหวัดนครปฐม และ

เปนผูนําในดานการใหเชาสนามฟุตบอลในจังหวัดนครปฐม 

7.2 การกาํหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กกกกกกกกกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเปนกลุมใหญท่ีช่ืนชอบการเลนกีฬาฟุตบอล รวมท้ัง

กลุมคนวัยทํางาน  เพราะทําเลท่ีตั้งของสนามฟุตบอลอยูในเขตใจกลางเมืองนครปฐม  ใกลกับ

โรงเรียนรวมท้ังมหาวิทยาลัย 

7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 

7.3.1 กลยุทธ์ทางด้านการบริการ  

กกกกกกกกNut Sport เปนธุรกิจท่ีใหบริการเชาสนามฟุตบอลหญาเทียม เปนรายแรกในจังหวัด

นครปฐม จึงมุงเนนการบริการลูกคาอยางมีคุณภาพเพื่อกอใหเกิดความประทับและพึงพอใจสูงสุด 

โดยจะมีการดูแลสนามฟุตบอลใหมีคุณภาพสมํ่าเสมอรวมท้ังมีบริการอ่ืนๆเพื่ออํานวยความสะดวก

แกลูกคา เชน หองน้ํา ท่ีจอดรถ รานอาหาร รานเคร่ืองดื่ม โทรทัศนถายทอดสดฟุตบอล ลูกฟุตบอล 

และชุดแบงทีม 

7.3.2 กลยุทธ์ทางด้านราคา 

สําหรับอัตราคาบริการทางสนามคิดราคาแบงตามวันเวลาและชวงเวลา ดังนี้ 

จันทร-ศุกร เวลา  08.00-15.00 น. ราคา  900 บาท  

  เวลา  15.00-02.00 น. ราคา  1,100 บาท  

เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา  09.00-02.00 น. ราคา  1,100 บาท  

 เนื่องจากวันจันทรถึงศุกรในชวงเวลา 08.00-15.00 น . เปนชวงมีการใชบริการนอยทําให

เจาของธุรกิจตองปรับราคาคาบริการลงเพื่อเปนการดึงดูดลูกคามาใชบริการในเวลาดังกลาว สําหรับ 
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กกกกกกกกวันจันทรถึงศุกร ชวงเวลา 15.00-02.00 น รวมถึงวันเสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 

เปน 

ชวงท่ีมีใชบริการเยอะทําใหเจาของธุรกิจปรับราคาสูงข้ึน 

7.3.3 กลยุทธ์ทางด้านช่องการจัดการจําหน่าย 

กกกกกกกก มีการประชาสัมพันธ เพื่อใหเปนท่ีรูจักโดยผานส่ือตางๆ  เชน โปสเตอรโฆษณา ,

ใบปลิว  และปายโฆษณาตามสถานท่ีตางๆ  

7.3.4 กลยุทธ์ทางด้านส่งเสริมการตลาด 

กกกกกกกกจัดกิจกรรมสงเสริมทางดานกีฬาฟุตบอล  เชน จัดแขงขันชิงรางวัลของสนาม รวมท้ัง 

มีโปรโมช่ัน เชน เลน 10 ช่ัวโมง ฟรี 1 ช่ัวโมง 

กจิกรรมหรือการดําเนินงานทางการตลาด 

• เปดคลินิกสอนฟุตบอลสําหรับเด็กข้ึน เพื่อสนับสนุนใหเด็กออกกําลังกายกัน 

มากยิ่งข้ึน 

• มีการเปดรับสมัครการแขงขันกีฬาฟุตบอล ชิงถวยและเงินรางวัลของสนาม 

จากกิจกกรมดังกลาวท่ีสนามจัดทําข้ึน  คาดวาจะสามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา 

ใหเขามาใชบริการไดเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
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บทที ่ 8 

แผนบริการ 

 

8.1 สถานประกอบการ 

โลโก้ของธุรกจิ    

ท่ีตั้งสถานท่ี บานเลขท่ี 6/5 ซ . 7 ถ. พิพิธประสาท ต. พระปฐมเจดีย อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 

รายละเอียด Website www.nutsport.com 

  Email nut-sport@gmail.com 

  Phone.034-256578 

แผนที ่Nut Sport 

 
 

แผนผังท่ี  2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 

http://www.nutsport.com/�
mailto:nut-sport@gmail.com�
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แผนผงัสนามฟุตบอลหญ้าเทยีม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนผังท่ี  3  แผนผังสนามฟุตบอล Nut Sport 

สีเขียว : สนามฟุตบอล 1 และ 2 

สีฟา    : หองน้ําและหองอาบน้ํา 

สีแดง  : รานอาหาร, รานขายเคร่ืองดื่ม, โทรทัศนถายทอดฟุตบอล 

สีเทา   : ลานจอดรถ  

8.2 รายช่ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สํานักงาน 

ตารางท่ี  8  รายช่ือเฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงาน 

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคาทุน อายุการใช้

งาน 

1 เคานเตอร + เกาอ้ีสํานักงาน 1 ตัว 17,000 10 ป 

2 โทรทัศน  40 นิ้ว Sony 2 เคร่ือง 60,000 5 ป 

3 ช้ันวางของ / เอกสาร 1 ตู 3,000 5 ป 

4 แฟกซ/เคร่ืองโทรสาร 1 เคร่ือง 4,000 5 ป 

5 โทรศัพท 4 เคร่ือง 2,000 4 ป 

6 คอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 เคร่ือง 30,000 5 ป 

7 ตูแชเคร่ืองดื่ม 3 ประต ู 1 ตู 18,000 8 ป 

8 ชุดโตะเกาอ้ีรับประทาน

อาหาร 

4 ชุด 14,000 5 ป 
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8.3 รายช่ือเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ภายในสนาม 

ตารางท่ี  9 รายช่ือเฟอรนิเจอรและอุปกรณภายในสนาม  

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคาทุน อายุการใช้งาน 

1 ลูกฟุตบอล เบอร 4 10 ลูก 600 1 ป 

2 เสาประตูโกลฟุตบอล 7 คน 2 คู 70,000 5 ป 

3 ตาขายประตูโกลฟุตบอล 2 คู 3,500 2 ป 

4 ตาขายฟุตบอล 1 อัน 60 2 ป 

5 เส้ือแบงทีมฟุบอล 40 ตัว 2,800 1 ป 

6 เกาอ้ีนักกีฬาฟุบอล 4 ตัว 120,000 5 ป 

7 สปอรตไลท 400 W 16 ตัว 56,000 3 ป 

 
 

8.4 ข้อมูลการบริการ 

ความสามารถในการบริการสูงสุด 500 คนตอวัน   

อัตราประมาณการในการบริการ 200 คนตอวัน 

เปาหมายการบริการ  250 คนตอวัน 

เวลาในการบริการตอวัน  17    ช่ัวโมงตอวัน 

จํานวนแรงงานท่ีใชในการบริการ 7      คน 

อัตราคาแรงในการบริการ  67    บาทตอช่ัวโมง 

 

8.5 ขั้นตอนการบริการ 

1. สามารถโทรศัพทจองหรือมาจองสนามฟุตบอลดวยตัวเองท่ีสนาม 

2. ตองมาถึงสนามกอนถึงเวลาเลน 15 นาที  ถามาชากวาเวลาท่ีกําหนด  จะใหผูอ่ืนไดรับสิทธิ

ใชสนามแทน 

3. เม่ือถึงกําหนดเวลาใชบริการ  ลูกคาสามารถเบิก  เส้ือแบงทีมและลูกฟุตบอลไดท่ีเคานเตอร 

4. หากลูกคาตองการบริการอ่ืนๆ เพิ่มเติม เชน น้ําดื่ม  สามารถส่ังเขาสนามได  แตไมอนุญาต

ใหนําอาหารและเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนเขาไปในสนาม 
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5. เม่ือใชบริการเสร็จ  ใหทําการรวบรวมเส้ือแบงทีมและลูกฟุตบอลใหครบ  และมาชําระเงิน

ท่ีเคานเตอร 

6. หากลูกคาตองการบริการเสริมอยางอ่ืน เชน รับประทานอาหาร  เคร่ืองดื่มตางๆ  รวมถึงชม

การถายทอดฟุตบอล  ทางสนามมีบริการดังกลาวไวรองรับแกลูกคา 

 

8.6 แผนผงักระบวนการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังท่ี  4  แผนผังกระบวนการบริการ 

โทรศัพทจอง/ 

มาจองตนเอง 

สามารถส่ังน้ําด่ืม

เขาไปในสนามได 

เขาใชสนามและ

เบิกอุปกรณการเลน 

เม่ือครบกําหนดเวลา  ให

ลูกคาเก็บอุปกรณและ

ชําระคาบริการ 

มาถึงสนามกอน

เวลา 15 นาที 
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บทที ่ 9   

แผนการเงิน  

 

ตารางท่ี  10   ประมาณการในการลงทุน 

 

 

 

 

9.2 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิในปัจจุบัน 

ตารางท่ี  11   ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน 

ลาํดับ รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ 

1 ท่ีดิน 2 ไร เชาไรละ 100,000 บาท/ป 

2 สนามฟุตบอล 

รวมท้ังหลังคาสนาม 

ขนาดพื้นท่ี25*45 2 

สนาม 

6,000,000 บาท 

 

3 อาคารและหองน้ํา หอง

อาบน้ํา และลานจอดรถ 

 1,200,000 บาท 

4 เฟอรนิเจอรและอุปกรณ

สํานักงาน 

*รายละเอียดท่ี 4 148,000 บาท 

5 เฟอรนิเจอรและอุปกรณ

ภายในสนาม 

*รายละเอียดท่ี 5 258,360 บาท 

6 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

รักษาความปลอดภัย 

*รายละเอียดท่ี 6 37,900 บาท 

 รวมมูลค่าสินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 7,644,260 บาท 

 

ลาํดับ รายการ จํานวนเงิน % 

1 นาย พัสพงษ  กุลธนวิวัฒน 4  ลานบาท 50 

2 นาย พลณัฎฐ  กุลธนวิวัฒน 4  ลานบาท 50 

 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 8 ล้านบาท 100% 
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*ในลําดับท่ี 4 ประกอบไปดวย 

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สํานักงาน 

ตารางท่ี  12   ราคาเฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงาน 

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคาทุน อายุการใช้

งาน 

1 เคานเตอร + เกาอ้ีสํานักงาน 1 ตัว 17,000 10 ป 

2 โทรทัศน  40 นิ้ว Sony 2 เคร่ือง 60,000 5 ป 

3 ช้ันวางของ / เอกสาร 1 ตู 3,000 5 ป 

4 แฟกซ/เคร่ืองโทรสาร 1 เคร่ือง 4,000 5 ป 

5 โทรศัพท 4 เคร่ือง 2,000 4 ป 

6 คอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 เคร่ือง 30,000 5 ป 

7 ตูแชเคร่ืองดื่ม 3 ประต ู 1 ตู 18,000 8 ป 

8 ชุดโตะเกาอ้ีรับประทาน

อาหาร 

4 ชุด 14,000 5 ป 

 

*ในลําดับท่ี 5 ประกอบไปดวย 

ตารางท่ี  13   ราคาเฟอรนิเจอรและอุปกรณภายในสนาม  

ลาํดับ รายการ จํานวน ราคาทุน อายุการใช้งาน 

1 ลูกฟุตบอล เบอร 4 10 ลูก 6000 1 ป 

2 เสาประตูโกลฟุตบอล 7 คน 2 คู 70,000 5 ป 

3 ตาขายประตูโกลฟุตบอล 2 คู 3,500 2 ป 

4 ตาขายฟุตบอล 1 อัน 60 2 ป 

5 เส้ือแบงทีมฟุบอล 40 ตัว 2,800 1 ป 

6 เกาอ้ีนักกีฬาฟุบอล 4 ตัว 120,000 5 ป 

7 สปอรตไลท 400 W 16 ตัว 56,000 3 ป 
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*ในลําดับท่ี 6 ประกอบไปดวย 

Fujinet-Pro D1 

Fuji net DVR Card FN - 400i + 4 Camera + Computer Set + Free Set up & Install  

- กล้องมาตรฐาน FN - 311 ขนาด 1/3" Sharp Chip Color CCD ความละเอยีด 420 TVL  

พร้อมขายดึ และ Lens  

- กล้องโดมขนาดเลก็ FN - 305 ขนาด 1/3" Sharp Chip Color CCD ความละเอยีด 420 TVL 

พร้อมขายดึ และ Lens  

- กล้องอนิฟาเรด FN - 643 ขนาด 1/3" Sharp Chip Color CCD ความละเอยีด 420 TVL  

พร้อมขายดึ และ Lens  

Fuji net DVR Card FN - 400i + 4 Camera + Computer Set + Free Set up & Install 

 
DVR CARD Fuji net FN - 400i + กล้องสี 4 ตัว + คอมพวิเตอร์ 1 ชุด  

 37,900 บาท  

ภาพท่ี 5 ตัวอยางอุปกรณระบบรักษาความปลอดภัย 

 

 

 

 



 

 

9.3 ประมาณการรายไดจากการบริการรายเดือน 

ตารางท่ี  14   ประมาณการรายไดจากการบริการรายเดือน 

รายการ เดอืนที ่

1 

เดอืนที ่

2 

เดอืนที ่

3 

เดอืนที ่

4 

เดอืนที ่

5 

เดอืนที ่

6 

เดอืนที ่

7 

เดอืนที ่

8 

เดอืนที ่

9 

เดอืนที ่

10 

เดอืนที ่

11 

เดอืนที ่

12 

จํานวนลูกคา

ท่ีใชบริการ

(ครั้ง) 

316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 

บริการเชา

สนาม

ฟุตบอล 

รายช่ัวโมง

ในชวงเวลา 

08.00 – 

15.00 น. 

(22 วัน) 

88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

บริการเชา

สนาม

ฟุตบอล 

รายช่ัวโมง

ในชวงเวลา 

15.00 – 

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 



 

 

02.00 น. 

(22 วัน) 

บริการเชา

สนาม

ฟุตบอล 

ในชวงวัน

เสารและ

อาทิตย  

(8 วัน) 

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

คาบริการ 

(บาทตอ

หนวย) 

            

บริการแบบ

ท่ี 1 

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

บริการแบบ

ท่ี 2 

1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

บริการแบบ

ท่ี 3 

1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

รายไดจาก

การบริการ 

(บาท) 

            



 

 

บริการแบบ

ท่ี 1 

79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 

บริการแบบ

ท่ี 2 

145,200 145,200 145,200 145,200 145,200 145,200 145,200 145,200 145,200 145,200 145,200 145,200 

บริการแบบ

ท่ี 3 

105,600 

 

105,600 

 

105,600 

 

105,600 

 

105,600 

 

105,600 

 

105,600 

 

105,600 

 

105,600 

 

105,600 

 

105,600 

 

105,600 

 

รวมรายได

จาก

คาบริการ 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 

รวมรายได

จาก

คาบริการ 

ประมาณ

การในรอบ 

1 ป 

3,960,000 
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9.4 ประมาณการรายได้จากการบริการ 

ตารางท่ี  15  ประมาณการรายไดจากการบริการ รายป 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2  ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

จํานวนลูกคาท่ีใชบริการ

(คร้ัง) 

3,792 3,870 3,988 4,149 4,358 

บริการเชาสนามฟุตบอล 

รายช่ัวโมงในชวงเวลา 

08.00 – 15.00 น. (22 วัน) 

1,056 1,078 1,111 1,156 1,214 

บริการเชาสนามฟุตบอล 

รายช่ัวโมงในชวงเวลา 

15.00 – 02.00 น. (22 วัน) 

1,584 1,616 1,665 1,732 1,819 

บริการเชาสนามฟุตบอล 

ในชวงวันเสารและอาทิตย  

(8 วัน) 

1,152 1,176 1,212 1,261 1,325 

      

คาบริการ (บาทตอหนวย)      

บริการแบบท่ี 1 900 900 900 900 900 

บริการแบบท่ี 2 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

บริการแบบท่ี 3 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

รายไดจากการบริการ (บาท)      

บริการแบบท่ี 1 950,400 970,200 999,900 1,040,400 1,092,600 

บริการแบบท่ี 2 1,742,400 1,777,600 1,831,500 1,905,200 2,000,900 

บริการแบบท่ี 3 1,267,200 1,293,600 1,333,200 1,387,100 1,457,500 

รวมรายไดจากคาบริการ 3,960,000 4,041,400 4,164,600 4,332,700 4,551,000 

รวมรายไดจากคาบริการ 5 ป 21,049,700 
 

 



 
 

9.5 ประมาณการตนทุนสินคาท่ีซ้ือมาเพื่อการบริการ 

ตารางท่ี  16 ประมาณการตนทุนสินคาท่ีซ้ือมาเพื่อการบริการ 

รายการ ป 2553 

เดือน  5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง         

- สนามฟุตบอล 1,500,000 1,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

- คากอสรางอาคาร หองน้ํา หอง

อาบน้ํา ลานจอดรถ 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

         

ค่าใช้จ่ายเฟอร์นิเจอร์และ

อุปกรณ์สํานักงาน 

        

- เคานเตอร + เกาอ้ีสํานักงาน        17,000 

- โทรทัศน Sony  40 นิ้ว Sony        60,000 

- ช้ันวางของ / เอกสาร        3,000 

- แฟกซ/เคร่ืองโทรสาร        4,000 

- โทรศัพท        2,000 

- คอมพิวเตอรตั้งโตะ        30,000 



 
 

- ตูแชเคร่ืองดื่ม 3 ประตู        18,000 

- ชุดโตะเกาอ้ีรับประทานอาหาร        14,000 

         

ค่าใช้จ่ายเฟอร์นิเจอร์และ

อุปกรณ์ภายในสนาม 

        

ลูกฟุตบอล เบอร 4        6,000 

เสาประตูโกลฟุตบอล 7 คน        70,000 

ตาขายประตูโกลฟุตบอล        3,500 

ตาขายฟุตบอล        60 

เส้ือแบงทีมฟุบอล        2,800 

เกาอ้ีนักกีฬาฟุบอล        120,000 

สปอรตไลท 400 W        56,000 

ค่าอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์         

ชุดกลองวงจรปด CCTV 

Fujinet-Pro D1 

       37,900 

รวมตนทุนสินคาท่ีซ้ือมาบริการ 2,000,000 1,600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1,044,260 

รวมต้นทุน 7,644,260 

 



 
 

 

9.6 ประมาณการต้นทุนการบริการ 

ตารางท่ี  17 ประมาณการตนทุนการบริการ 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3  ปท่ี 4  ปท่ี 5 

คาเชาท่ีดิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

คาใชจายเฟอรนิเจอรและอุปกรณ

สํานักงาน 

- - - - - 

คาใชจายเฟอรนิเจอรและอุปกรณ

ภายในสนาม 

- - - - - 

คาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส - - - - - 

คาไฟฟาในบริหารรวมท้ังคา

สัญญาณถายทอดฟุตบอล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

คาวัสดุส้ินเปลืองในการบริการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

รวมตนทุนการบริการ 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 

รวมตนการบริการป1-5 2,600,000 

 



 

 
9.7 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางท่ี  18 ประมาณการคาใชจายในการขายและบริหาร 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

เงินเดือนและสวัสดิการของ

บุคลากร 

384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 

คาน้ําประปา 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

คาไฟฟา 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 

คาโทรศัพท 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

คาวัสดุสํานักงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

คาใชจายทางการตลาด 128,000 129,600 132,050 135,410 139,780 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดท่ัวไป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

คาเส่ือมราคา ของอาคาร สนาม

และอุปกรณ 

764,426 764,426 764,426 764,426 764,426 

รวมค่าใช้จ่าย 

ในการขายและบริหาร (ปี) 

1,817,426 1,819,026 1,821,476 1,824,836 1,829,206 
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9.8 ประมาณการงบดุล 

ตารางท่ี  19 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

 สินทรัพย        

      สินทรัพย

หมุนเวียน  

- - - - -  

      เงินสดในมือ

และเงินสดใน

ธนาคาร  

355,740 

1,525,142 2,750,404 4,060,190 5,485,295 7,060,151 

      ลูกหน้ีการคา  - - - - - - 

      สินคาคงเหลือ  - - - - - - 

      สินทรัพย

หมุนเวียนอื่น  

- - - - - - 

      รวมสินทรัพย

หมุนเวียน  

355,740 
1,525,142 2,750,404 4,060,190 5,485,295 7,060,151 

     สินทรัพยไม

หมุนเวียนสุทธิ 
7,200,000 6,480,000 5,760,000 5,040,000 4,320,000 3,600,000 

      ที่ดิน  - - - - - - 

      ปรับปรุง / 

ตกแตงตอเติม

อาคาร  

- - - - - - 

      เครื่องใช

สํานักงานอุปกรณ

และเครื่องมือ  

406,360 

365,724 325,088 284,452 243,816 203,180 

      คาอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส 

37,900 
34,110 30,320 26,530 22,740 18,950 

 อื่นๆ  - - - - - - 



38 

      รวมสินทรัพย

ไมหมุนเวียน  
7,644,260 6,879,834 6,115,408 5,350,982 4,586,556 3,822,130 

      คาเสื่อมสะสม - 764,426 1,528,852 2,293,278 3,057,704 3,822,130 

 รวมสินทรัพย  8,000,000 9,169,402 10,394,664 11,704,450 13,129,555 14,704,41 

 หน้ีสินและสวน

ของผูถือหุน  

- - - - - - 

      หน้ีสิน

หมุนเวียน  

- - - - - - 

      เงินกูระยะสั้น  - - - - - - 

      เจาหน้ี - คาภาษี  - - - - - - 

      หน้ีสิน

หมุนเวียนอื่น  

- - - - - - 

     รวมหน้ีสิน

หมุนเวียน  

- - - - - - 

      หน้ีสินไม

หมุนเวียน  

- - - - - - 

      เงินกูระยะยาว  - - - - - - 

      หน้ีสินไม

หมุนเวียนอื่น  

- - - - - - 

     รวมหน้ีสินไม

หมุนเวียน  

- - - - - - 

 รวมหน้ีสิน  - - - - - - 

      สวนของผูถือ

หุน  

- - - - -  

      ทุนจดทะเบียน

ชําระแลว  

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

      สวนเกิน (ตํ่า) 

กวาทุน  

- - - - - - 
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      กําไร (ขาดทุน) 

สะสม  

- 1,169,402 
2,394,664 3,704,450 5,129,555 6,704,411 

 รวมสวนของผูถือ

หุน  

8,000,000     
9,169,402 10,394,664 11,704,450 13,129,555 14,704,411 

 รวมหน้ีสินและ

สวนของผูถือหุน  

8,000,000     
9,169,402 10,394,664 11,704,450 13,129,555 14,704,411 



 
 

9.9 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

ตารางท่ี  20 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได       

        รายไดจากการบริการ     3,960,000  4,041,400 4,164,600 4,332,700 4,551,000 

        รายไดคาเชารานขายของ 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

รวมรายได  4,008,000    4,089,400 4,212,600 4,380,700 4,599,000 

        หัก - ตนทุนขาย  520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 

กําไรขั้นตน  3,488,000 3,569,400 3,692,600 3,860,700 4,079,000 

        หัก – คาใชจายในการบริหาร

และการขาย  

1,817,426 1,819,026 1,821,476 1,824,836 1,829,206 

กําไรจากการดําเนินการ  1,670,574 1,750,374 1,871,124 2,035,864 2,249,794 

        หัก – ภาษีเงินไดนิติบุคคล 30%  501,172 525,112 561,337 610,759 674,938 

กําไรสุทธ ิ 1,169,402 1,225,262 1,309,787 1,425,105 1,574,856 

        กําไรสะสม  1,169,402 2,394,664 3,704,450 5,129,555 6,704,411 



 
 

9.10 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

ตารางท่ี  21 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

 

รายการ ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

 เงินสดรับ        

      ทุน  8,000,000 - -    

      รายไดท่ีไดจากการบริการ  - 3,960,000 4,041,400 4,164,600 4,332,700 4,551,000 

      รายไดจากคาเชาราน  48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

 รวมเงินสดรับ (A)  8,000,000 4,008,000 4,089,400 4,212,600 4,380,700 4,599,000 

เงินสดจาย       

      ท่ีดิน  - - - - - - 

      คากอสรางสนามฟุตบอลและหลังคา 

      คากอสรางอาคาร หองน้ํา หองอาบน้ํา ลาน

จอดรถ 

7,200,000 - - - - - 

      คาเฟอรนิเจอรและอุปกรณภายในสนาม 258,360 - - - - - 

     คาเฟอรนิเจอรและอุปกรณภายในสํานักงาน 148,000 - - - - - 



 
 

คาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 37,900 - - - -  

      คาใชจายกอนการดําเนินงาน  - - -    

      คาเส่ือมราคา  764,426 764,426 764,426 764,426 764,426 

      ตนทุนขาย  - 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 

เงินสดจายคาใชจายในการบริหาร 

และการขาย 

 

- 

 

1,053,000 

 

1,054,600 

 

1,057,050 

 

1,060,410 

 

1,064,780 

รวมเงินสดจาย(B) 7,644,260 2,289,426 2,291,026 2,293,476 2,296,836 2,301,206 

รวมเงินสดรับกอนหักภาษี - 1,670,574 1,750,374 1,871,124 2,035,864 2,249,794 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 30% - 501,172 525,112 561,337 610,759 674,938 

เงินสดคงเหลือตนงวด (1 ม.ค.) - 355,740 1,525,142 2,750,404 4,060,191 5,485,296 

เงินสดคงเหลือระหวางงวด(A-B) - 1,169,402 1,225,262 1,309,787 1,425,105 1,574,856 

เงินสดคงเหลอืปลายงวด (31 ธ.ค.) 355,740 1,525,142 2,750,404 4,060,190 5,485,295 7,060,151 

 



9.11 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

ตารางท่ี  22 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

 

รายการการวเิคราะห์ หน่วย ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

การวดัสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratios)       

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) เทา - - - - - 

อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick ratio) เทา - - - - - 

การวดัความสามารถในการดําเนินงาน (Efficiency ratios)       

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี ้ (Accounts receivable turnover) รอบ - - - - - 

อัตราหมุนเวียนของสินคา  (Inventory turnover) รอบ - - - - - 

ระยะเวลาเรียกเก็บหนี ้ (Collection period) วัน - - - - - 

ระยะเวลาสินคาคงเหลือ   (Inventory Turnover Period) วัน - - - - - 

อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร รอบ 0.58 0.66 0.78 0.94 1.19 

อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม  (Total asset turnover) เทา 0.43 0.39 0.36 0.33 0.31 

การวดัความสามารถในการชําระหนี ้ (Leverage ratios)       

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity Ratio) เทา - - - - - 

หนี้สินตอสินทรัพยรวม (Debt to Total Assets ratio) เทา - - - - - 



       

ความสามารถในการจายดอกเบ้ีย (Interest coverage Ratio) เทา - - - - - 

การวดัความสามารถในการบริหารงาน       

 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 

 

% 

 

12.75 

 

11.79 

 

11.19 

 

10.85 

 

10.71 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) % 12.75 11.79 11.19 10.85 10.71 

อัตรากําไรข้ันตน  (Gross Profit Margin) % 86.87 87.13 87.51 88.00 88.57 

อัตรากําไรจากการดําเนินการ  (Operation profit margin) % 42.19 43.31 44.93 46.99 49.44 

อัตรากําไรสุทธิ  (Net profit margin) % 29.53 30.32 31.45 32.89 34.60 

ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน  

  

   

ผลกําไรตอหุน (Earning per Share) - - - - - - 

มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value) - - - - - - 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ฿5,442,323.04 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 6 % 

ระยะเวลาคืนทุน 5 ป 9 เดือน 13 วัน 
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บทที ่10 

แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

 

ตารางท่ี  23 แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ลาํดบั ลกัษณะปัญหาหรือ

ความเส่ียง 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1. ความเส่ียงทางดานการ

กอสรางท่ีลาชา 

ทําใหธุรกิจสูญเสีย

รายไดจากการ

ดําเนินงานทางธุรกิจ 

คัดเลือกบริษัทกอสรางท่ีมี

มาตรฐานและมีคุณภาพใน

การดําเนินการกอสราง

รวมท้ังมีการทําสัญญา

ระยะเวลาการกอสรางให

เหมาะสม 

2. ความเส่ียงในการบริหาร 

เนื่องจากเจาของธุรกิจไมมี

ประสบการณในการ

บริหารงาน 

อาจทําใหธุรกิจเกิด

สภาวะขาดทุนจากการ

ดําเนินงานและไมได

กําไรตามท่ีเปาหมาย

กําหนดไว 

ควรมีการวางแผนในการ

ดําเนินงานทางธุรกิจอยาง

รอบคอบเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน 

3. ความเส่ียงจากการบริการ

ไมไดตรงตามเปาหมาย 

ทําใหธุรกิจเกิดปญหา

ทางการเงินและสภาวะ

ขาดทุนได 

ควรมีการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธรวมท้ังการ

จัดโปรโมช่ันตางๆเพื่อ

ดึงดูดลูกคาใหเขามาใช

บริการมากยิ่งข้ึน 
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บรรณานุกรม 

 

บริษัท ดิจิตอล วิศวการ เซ็นเตอร จํากัด.จําหนาย ระบบกลองวงจรปด CCTV (ออนไลน).  

กกกกกกกกเขาถึงเม่ือ 2 มกราคม 2553.เขาไดจาก http://www.digital999.com/cctv-fujinet.htm 

บริษัท TVS จํากัด.จําหนายอุปกรณกีฬา (ออนไลน) .เขาถึงเม่ือ 3 มกราคม 2553.เขาไดจาก 

กกกกกกกกhttp://www.topvictorystar.com/ 

บริษัท กรีนนี่กราส จํากัด.บริการครบวงจรเกี่ยวกับหญาเทียม (ออนไลน). เขาถึงเม่ือ 3 มกราคม กก

กกกกกกกก2553.เขาไดจาก http://www.greenygrass.com/about.php 

วิชัย โถสุวรรณจินดา. ครบเคร่ืองเร่ืองการบริหารธุรกิจขนาดยอม.กรุงเทพมหานคร: 

กกกกกกกกสํานักพิมพ ส.ส.ท,2549. 

สุธี พนาวร. แผนธุรกิจสําหรับมือใหมหัดเขียน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ยูบีซีแอล บุคส จํากัด, กก

กกกกกกกก2551. 

หางหุนสวนจํากัด สยามออฟฟศเฟอรนิเจอร.เคร่ืองใชสํานักงาน (ออนไลน).เขาถึงเม่ือ วันท่ี 3กกกก

กกกกกกกกมกราคม.เขาไดจาก http://siamoffice.tarad.com/product.detail_274470_th_1201527 

 

กกกกกกกก 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

 
ช่ือ-สกุล  นาย พลณัฏฐ กุลธนวิวัฒน 

ท่ีอยู 6/5 ซอย 7 ถนนพิพิธประสาท ตําบล พระปฐมเจดีย อําเภอ เมือง  

จังหวัด นครปฐม 73000 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2549 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจาก  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ.2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


