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บทที ่1 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

พัฒนฟุตซอลคลับ เปดดําเนินการสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานสากลใชหญาเทียม

คุณภาพสูงในรม 2 สนาม  และใหเชาพื้นท่ีเชิงพาณิชยช้ันสองของอาคาร ในตนป พ.ศ. 2554 ท่ีถนน

พัฒนาการ ซอย 44 โดยจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากัด  

จากการวิเคราะหสถานการณและโอกาสจากปจจัยภายนอก พบวาความตองการของลูกคาท่ีมีความ

นิยมเลนฟุตซอลยังมีอยูอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพราะการเติบโตข้ึนของอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนผลมาจาก

การท่ี กีฬาดังกลาวกําลังเปนท่ีนิยมสูง และยังมีโอกาสทางธุรกิจท่ีนาสนใจ 

 อุตสาหกรรมนี้มีการแขงขันท่ีคอนขางสูง เนื่องจากมีสินคาและบริการของผูใหบริการแตละรายไม

มีความแตกตางกันมากนัก แตถึงอยางไรอุตสาหกรรมนี้ก็ยังมีความนาสนใจ หากกิจการสามารถ

เลือกกลุมเปาหมายท่ีมีความเฉพาะตัว   รวมถึงสามารถสรางมูลคาเพิ่มท่ีแตกตางจากคูแขงขันราย

อ่ืน ๆ ได  

ในสวนของกลยุทธการตลาด จะเนนสรางความแตกตาง ผานการมีสินคาและบริการท่ีมี

คุณภาพสูง รวมท้ังการเปนผูนําดานการใหบริการใหมๆในอนาคต และคุณภาพในการใหบริการ  

ในดานการเงิน กิจการจะขอกูเงินจากธนาคาร จํานวน 6  ลานบาท เพื่อลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน 

โดยใชสัญญาเชาท่ีดินและสินทรัพยในการประกอบธุรกิจของกิจการเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน โดย

คาดวาจะสามารถสรางรายไดจากการขายปแรกไดไมนอยกวา 5,000,000 บาท และมีผลกําไรสุทธิ

ไมต่ํากวา 500,000 บาท คิดเปนกําไรข้ันตนตอยอดขายสูงกวารอยละ 50  อัตรากําไรสุทธิตอ

ยอดขายมากกวารอยละ 10 และมีมูลคากระแสเงินสดปจจุบันสุทธิ ( NPV) จะเทากับ ( 874,511.39) 

และมี อัตตาผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการใน 5 ป เทากับ รอยละ 3.89 และจะสามารถคืน

ทุนไดใน 4 ป 8 เดือน 
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บทที ่2 
วตัถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกจิ 

 

นําเสนอแผนธุรกจินีต่้อ   
1.    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

2.    สถาบันการเงินอ่ืนๆ 

โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ 

1. เพื่อนําแผนธุรกิจนี้ไปนําเสนอตอสถาบันการเงินเพื่อขอกูเงินจากสถาบันการเงิน 

2. เพื่อหาผูรวมทุนในการดําเนินธุรกิจ 

3. เพื่อเปนแผนในการกําหนดทิศทางชวยลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ 

4. เพื่อใชในการวางแผนทางดานกําลังคน กําลังการผลิต และกลยุทธตางๆ ของราน

ไวลวงหนา 

โดยมีเงื่อนไขดังนีค้อื 

1. โดยใชสัญญาเชาท่ีดินและสินทรัพยท่ีใชประกอบธุรกิจเปนหลักทรัพยในการคํ้า

ประกัน 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         
 

3 
 

บทที ่3 

ความเป็นมาของธุรกจิ 

 

3.1 ประวตัิความเป็นมา หรือแนวคดิในการจัดตั้งธุรกจิ 
ประวัติความเปนมาของธุรกิจ 

 ฟุตซอลถือเปนกีฬาท่ีคนไทยใหความสนใจมากข้ึน ดวยเหตุนี้ทําใหประเทศไทยเร่ิมมี

สนามฟุตซอลในรมเกิดข้ึนมากมาย  และจากขอมูลในหนังสือพิมพโพสทูเดยกลาววา ”ธุรกิจสนาม

ฟุตซอล กําลังบูมสุดขีด สงผลใหทุกวันนี้มี  สนามฟุตซอลใหเชาผุดเพิ่มข้ึนมาเปนจํานวนมากกวา

รอยแหงกระจัดกระจายไปท่ัวท้ังพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ซ่ึงสนามฟุตซอลเหลานี้มี

หลากหลายประเภท ท้ังสนามใหญท่ัวไป 11 คน หรือ 9 คน สนามเล็กสําหรับฟุตซอล 5-7 คน อีก

ท้ังยังสามารถแบงออกไปไดอีก เชน สนามกลางแจง  สนามในรม สนามหญาจริง และสนามหญา

เทียม เปนตน  แตส่ิงท่ีทําใหสนามฟุตซอลใหเชาแตกตางกับสนามฟุตซอลธรรมดาๆ ท่ัวไป  ก็คือ

ความพรอมในดานอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง  ๆ ท่ีแตละสนามจัดเตรียมไวให ไมวาจะ

เปนส่ิงจําเปนข้ันพื้นฐานอยางสนามหญาเขียวขจี ลูกฟุตซอลใหมเอ่ียม ถุงมือโกล กรรมการผูตัดสิน 

และเส้ือแบงทีม แลวยังมีบริการอ่ืนๆ อีกเชน  หองเปล่ียนเส้ือผา หองอาบน้ํา ตูล็อกเกอร และลาน

จอดรถ นอกจากนี ้หลายตอหลายแหงยังลงทุนสรางคลับเฮาสข้ึนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหมาก

ยิ่งข้ึน โดยภายในจะมีคาเฟบริการเคร่ืองดื่ม อาหารวาง อินเทอรเน็ต  หองพักสวนตัวท่ีมีวิดีโอเกม 

เคร่ืองเลนดีวีด ีและคาราโอเกะเพื่อรองรับผูท่ีไมไดเลนระหวางรอคอย หลายสนามพัฒนาไปไกลถึง

ข้ันมีเว็บไซตใหขอมูล เปดใหจองสนาม รวมถึงโปรโมชันพิเศษอ่ืนๆ อีกเพียบท้ังลด แลก แจก แถม  

และท่ีฮิตท่ีสุดขณะนี้คือการจัดแขงขันฟุตบอลแบบทัวรนาเมนต เพื่อดึงดูดลูกคาท่ีเปนคอบอลตัว

จริง”  

ดวยเหตุผลขางตน ผูประกอบการจึงไดมีแนวคิดท่ีจะกอตั้งสนามฟุตซอลใหเชา โดยใช  

ช่ือวา พัฒนฟุตซอลคลับ  จัดตั้งเปนกิจการใน รูปแบบหางหุนสวนจํากัด มีนางสาวชลธิชา ชูนามชัย 

และนายวชิราวุธ บุญพงษ เปนผูรวมลงทุน เพื่อ ตอบสนองตอโอกาสทางธุรกิจซ่ึงการเลนฟุตซอล

กําลังเปนกระแสนิยมในปจจุบันและมีการเติบโตในอนาคต  และโดยเฉพาะลักษณะการดําเนินชีวิต

ของคนเมืองท่ีทําใหเกิดเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งในการมาเลนฟุตซอลไดตลอดเวลาตามความ

สะดวก ผิดกับการมาเลนตามท่ีสาธารณะ หรือสนามกีฬาอ่ืนๆ ท้ังของรัฐและเอกชน  จึงเห็นถึง

ชองวางทางธุรกิจในบริเวณพื้นท่ีวางติดกับถนนพัฒนาการ เพื่อดําเนินการจัดสรางสนามฟุตซอล 
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สําหรับใหเปนท่ีออกกําลังกายของกลุมลูกคาวัยเรียนและวัยทํางานกันเปนหมูคณะ มีการ

ปฏิสัมพันธรวมกัน ทําใหเกิดความรูสึกรักการเลนฟุตซอล ในคาใชจายท่ีเหมาะสม 

ในพื้นท่ีเขตสวนหลวง (กรุงเทพมหานคร) เปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาใหเปน

สถานท่ีออกกําลังกายซ่ึงทางผูประกอบการเห็นควรวาบริเวณถนนพัฒนาการใกลกับมหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) เปนสถานท่ีท่ีเหมาะสมเปนอยางยิ่ง โดยเลือกใชพื้นท่ีขนาด 3 

ไรซ่ึงรวมพื้นท่ีจอดรถสําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการสนามฟุตซอลแหงนี้ และยังสามารถเดินทางได

โดยสะดวกอยูในยานชุมชนเมืองและใกลชิดกับสถาบันการศึกษา ในพื้นท่ีดังกลาวมีการแขงขัน

นอย แตการตอบสนองแกลูกคาในปจจุบันนั้นยังไมเพียงพอตอความตองการ  

เนื่องจากทําเลตั้งอยูไมไกลจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และไมไกลจากถนนสายหลักอยางถนนศรีนครินทรท่ีเปนทางสัญจรได

อยางสะดวก และยังไมมีบริการสนามฟุตซอลอยูในบริเวณดังกลาว ถึงแมวาจะมีสนามฟุตซอลอยู

ในปริมณฑลใกลเคียงท้ังหมด 3 แหง ไดแก พระรามเกาฟุตซอล ฟุตบอลเซ็นเตอร(สุขุมวิท71) คา

ซาฟุตซอลคลับ(ตรงขามมหาวิทยาลัยเอแบค) ดังนั้นกิจการจะเนนความแตกตางของสนามโดยใช

พื้นสนามท่ีเปนหญาเทียมท่ีมีคุณภาพสูง (TM 5000 (350 MICRON)) มีขนาดท่ีมีมาตรฐานตามหลัก

สากล เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการอยางสูงสุด 

แมวาธุรกิจนี้จะใชเงินลงทุนสูง แตเม่ือเทียบกับราคาการใหบริการและระยะเวลาท่ีจะ

สามารถเปดทําการได ธุรกิจสามารถทํากําไรใหเจาของกิจการไดเปนอยางมาก ซ่ึงเปนผลให

สามารถนําเงินจากการดําเนินงานมาคืนทุนไดในระยะเวลาท่ีส้ัน และยังสามารถจัดสรรเงินท่ีไดจาก

กําไรในการผอนชําระเงินกู ซ่ึงเปนการสรางเครดิตตอธนาคารผูใหเงินลงทุน และลดรายจายท่ีจะ

เกิดจากดอกเบ้ียเงินกูท่ีสูงในอนาคตไดอีกดวย 

โอกาสทางธุรกิจท่ีนาสนใจคือ กระแสฟุตบอลโลกฟเวอร กีฬามหาวิทยาลัยและ กีฬาใน

ระดับมัธยมศึกษา การเปนสนามท่ีเปดตัวใหมจะทําใหเปนท่ีสนใจของวัยรุน และกลุมผูท่ีพบเห็น

และตองการทดลองสนามใหมๆ เพื่อการสรางโอกาสในการหาสถานท่ีเลนฟุตซอลท่ีสามารถสราง

ความพึงพอใจ ในดานการใหบริการ ดานการเดินทาง และส่ิงอํานวยความสะดวกอยางครบครัน 

อาทิเชน บารเคร่ืองดื่ม สถานท่ีอาบน้ําพรอมตูล็อกเกอรสําหรับใสของใชและอุปกรณสวนตัวอ่ืนๆ 

เปนตน 
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ประวตัิของเจ้าของกจิการ 

1. นางสาว ชลธิชา ชูนามชัย อาย ุ22 ป 

การศึกษา   

ระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

      มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ประสบการณการทํางาน 

มี.ค. – พ.ค. 2552 แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทยูนิลีเวอรไทย เทรดดิ้ง จํากัด 

 

2. นายวชิราวุธ บุญพงษ อาย ุ23 ป 

การศึกษา   

ระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

      มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ประสบการณการทํางาน 

ประสบการณการทํางานและการฝกงาน 

มี.ค. – พ.ค. 2553 แผนกธุรกิจสํานักพิมพ บริษัท อมรินทรปร้ินทติ้งแอนดพลับล่ิชช่ิง 

จํากัด (มหาชน) 
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2. ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ตารางที ่1 ข้ันตอนการเร่ิมดําเนินการ 

ลาํดับ รายการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ระยะเวลาทีค่าดว่าจะ

แล้วเสร็จ 

1 ติดตอทําสัญญาเชาท่ีดิน 1 สัปดาห วันท่ี 30 มีนาคม 2553 

2 ติดตอบริษัทรับเหมากอสราง 1 สัปดาห วันท่ี 7 เมษายน 2553 

3 ติดตอธนาคารเพื่อขอกูเงินลงทุน 1 สัปดาห วันท่ี 13 เมษายน 2553 

4 กอสรางอาคาร และสนามฟุตซอล 16 สัปดาห วันท่ี 13  กันยายน 2553 

5 ตกแตงทาสีอาคารและปูพื้นหญา

เทียม 
3 สัปดาห วันท่ี 3 ตุลาคม 2553 

6 ติดตอซ้ืออุปกรณเสริมตางๆท่ีใชใน

การดําเนินธุรกิจ 

 

3 สัปดาห 

 

วันท่ี 24 ตุลาคม  2553 

7 จัดหา จัดจางพนักงาน 

8 รับอุปกรณ วัตถุดิบเขารานและ

ตกแตงรานใหเรียบรอย 
2 สัปดาห วันท่ี 7 พฤศจิกายน2553 

9 ตรวจความพรอมในการเปดกิจการ

เพื่อใหบริการแกลูกคา 
3 สัปดาห วันท่ี 28 พฤศจิกาย2553 

รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 30 สัปดาห  

หมายเหตุ :  กําหนดวันเปดสนามภายในตนป 2554 
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บทที ่4 

สินค้าและ บริการ 

 

บริการหลกั 

บริการใหเชาสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน 20 x 40 m. (สนามท่ีใชในการแขงขัน 

จํานวน 2 สนาม) โดยใชหญาเทียมรุนใหมลาสุด TM 5000(350 MICRON) มาตรฐาน FIFA อีกท้ัง

การกอสรางหลังคาโครงเหล็กสําหรับกันแดดกันฝนสนามฟุตซอลท้ัง 2 สนาม มีความสูงและใช

วัสดุท่ีไดมาตรฐาน  

โดยมีการกําหนดราคาตามรอบเวลาดังนี้ 

จํานวนผูเขาใชบริการตอสนาม 12 คน 

วันธรรมดา จันทร – ศุกร เวลา 09.00 น. - 24.00  น. ราคา     800 บาท/ชม. 

วันเสาร - อาทิตย  เวลา 09.00 น. - 24.00  น. ราคา   1,000 บาท/ชม. 

 

บริการเสริม (ไมเสียคาใชจาย) 

1. บริการตูล็อกเกอร, น้ําอุน, สบู, แชมพ,ู หองเปล่ียนเคร่ืองแตงกายขนาดกวางขวาง 

สะอาด และทันสมัย  

2. บริการใหใชอุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตซอล ถุงมือสําหรับผูรักษาประตู เส้ือแบงทีม 

เปนตน 

3. บริการเรียกกรรมการให (แจงลวงหนา 1 วัน) 

4. บริการสถานท่ีจอดรถเฉพาะลูกคาไดมากกวา 30 คัน  

 

บริการอ่ืนๆ1.11111 

1. บริการขายเคร่ืองดื่มทุกชนิด ท่ีเคาเตอรบารบริเวณช้ัน 1 

2. ใหเชาพื้นท่ีเชิงพาณิชยท่ีช้ันสองขนาด 250 ตารางเมตร ( 1 หนวย) 
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ภาพถ่ายการบริการ  

ภาพที ่1 สนามหญาเทียม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 อาคารบริการลูกคา 
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บทที ่5 
การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 

 
5.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด 

แนวโนมในป 2553-2554 ตลาดของการใหบริการสนามฟุตซอลในประเทศไทยมี

แนวโนมจะขยายตัวและเติบโตอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากความนิยมการเลนฟุตบอลของคนไทย

อยูและอีกท้ังกระแสการเลนฟุตซอลก็กําลังเปนท่ีช่ืนชอบของกลุมคนรุนใหมท่ีตองการเลนกีฬาใน

รม  พื้นสนามเปนหญาเทียมคุณภาพสูง มีลักษณะใกลเคียงกับหญาจริงมากท่ีสุด ในอนาคตสนาม

ฟุตซอลหญาเทียมจะไดรับความนิยมแพรหลายมากข้ึน  แนวโนมในอนาคตของผูประกอบการ

สนามฟุตซอลในประเทศไทยจะเพิ่มมากข้ึน  และมีการแขงขันสูง ผูประกอบการสนามฟุตซอลให

เชา มีการคิดคนเทคนิคการใหบริการใหมๆอยูตลอดเวลาเพื่อพัฒนาธุรกิจสนามฟุตซอลใหเชาให

ตอบสนองความตองการลูกคามากท่ีสุดเพื่อรองรับการแขงขันในอนาคต เชนพัฒนาใหเปน

ศูนยกลางในการรวมตัวกันของกลุมเพื่อน เปนท่ีนัดพบปะสังสรรค  ไดเจอเพื่อนใหมๆ ท่ีรักในกีฬา

ฟุตซอลเหมือนกัน และท่ีสําคัญไดรับความประทับใจจากส่ิงตางๆ ภายในสนามกลับไป 

ในปจจุบัน มีผูสนใจในการลงทุนทําสนามฟุตซอลหญาเทียมเปนอยางมาก  อัน

เนื่องมาจากสนามฟุตซอลกับสนามฟุตบอลมีความแตกตางกันท้ังขนาดของสนาม กติกาการเลน 

และอ่ืนๆขนาด สนามฟุตบอลมาตรฐานมีความกวาง 45-90 เมตร x ยาว 90-120 เมตร สวนสนามฟุต

ซอลขนาดมาตรฐาน 20-25 x 40-42 เมตร โดยสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานมักจะเปนสนาม

กลางแจง สวนสนามฟุตซอลมีท้ังแบบในรมและกลางแจง แตสวนใหญนิยมสรางในรมมากกวา  

การเลนฟุตซอลจะใชเวลานอยกวา มีการดําเนินเกมสท่ีเร็วกวาใชผูเลนนอยกวา เปนตน 

สนามฟุตซอลใหเชาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยูในชวงกําลังเติบโตทําใหสนามมีหลายสนาม 

ผูลงทุนรายใหมๆก็มีมาก ธุรกิจสนามฟุตซอลหญาเทียม แบงเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ สนามฟุต

ซอลในรม (INDOOR) และสนามฟุตซอลกลางแจง (OUTDOOR) ซ่ึงสนามฟุตซอลเหลานี้มี ท้ัง

สนามใหญท่ัวไป 9 คน สนามเล็กสําหรับฟุตซอล 5 - 7 คน อีกท้ังยังสามารถแบงออกไปไดอีก แต

สนามฟุตซอลในรมมักไดรับความนิยมมากกวาสนามกลางแจง ยานท่ีมีสนามฟุตซอลใหเชามาก

ท่ีสุด เปนยานถนนเลียบทางดวนรามอินทรา-อาจณรงคและละแวกเกษตร-นวมินทรนอกจากนั้น 

ผูประกอบการรายใหมไดมีการนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆในการสรางสนามฟุตซอลท่ีมี

มาตรฐานสูงและมีความเปนสากล อาทิ การใชหญาเทียมนําเขาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป อีกท้ัง 
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ยังมีการสรางบรรยายกาศสนามใหมีสภาพท่ีคลายคลึงกับสนามแขงขันฟุตซอลระดับโลก เพื่อเปน

การดึงดูดความสนใจของกลุมลูกคาใหมาใชบริการเพิ่มมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีสรางอาคารบริการ

ลุกคาท่ีตกแตงอยางหรูหรา มีรานอาหารเคร่ืองดื่มไวคอยบริการเปนเสนหอีกอยางหนึ่งของสนาม 

 

5.2 การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด 

การแบงสวนการตลาดในอุตสาหกรรมบันเทิงกีฬาพิจารณาจาก 

1. การแบงสวนการตลาดโดยใชเกณฑทางภูมิศาสตร (Geographic) ลูกคาสวนใหญอยู

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเปนท่ีท่ีมีประชากรจํานวนมากและคอนขางหนาแนน 

2. การแบงสวนการตลาดโดยการใชเกณฑดานประชากรศาสตร   (Demographic) กลุม

ลูกคาเปาหมายสวนใหญประกอบดวย เพศชายท่ีเปนผูท่ีมีรายไดปานกลาง ถึงสูง รวมไปถึงนักเรียน 

นักศึกษา 

3. การแบงสวนการตลาดโดยการใชเกณฑดานจิตวิทยา   จิตวิทยา (Psychographic) 

โครงสรางทางดานจิตวิทยา ของกลุมลูกคาเปาหมาย  สวนใหญ คํานึงถึงความคุมคาจากการเขาใช

บริการเพราะราคาเหมาะสม  

4. ดานพฤติกรรมศาสตร (Behavioral) กลุมเปาหมายทางดานพฤติกรรมศาสตรเปนกลุม

ลูกคาท่ีมีความตองการบรรยากาศท่ีมีรสนิยมในการเลนฟุตซอล ท่ีเปนสนามท่ีมีมาตรฐานมีส่ิง

อํานวยความสะดวก และไดมาพบปะแลกเปล่ียน สังสรรคทางสังคม 

 

ตารางที ่3 กลุมลูกคาท่ีคาดหวัง 

ตารางแสดงกลุมประชากรเพศชายแบงตามอายุ อาชีพและรายไดท่ีมาใชบริการ 
 

กลุ่มประชากร อายุ (ปี) อาชีพ รายได้ (บาท)/

เดือน 

กลุมท่ี 1 

 

ต่ํากวา 25 ป 

 

นักเรียน นักศึกษา ต่ํากวา 8,000 บาท 

 

กลุมท่ี 2 

 

มากกวา 25 ป 

กลุมวัยทํางาน (ขาราช การ

และพนักงานบริษัท 

รัฐวิสาหกิจ) และเจาของ

กิจการ นักธุรกิจ 

 

8,000 บาทข้ึนไป 
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5.3 แนวโน้มทางการตลาด 

อุตสาหกรรมสนามฟุตซอลสําหรับใหเชานาจะสามารถเติบโตไดอีกมาก แนวโนมตางๆ

นาจะเกิดจากสัญญาณดังตอไปนี้ 

1. ความตองการของเลนฟุตซอลขยายตัวตามการขยายตัวของจํานวนนักเลนมากข้ึนตาม

กระแสนิยม 

2.   ในขณะท่ีจํานวนสนามท่ีใหบริการยังไมเพียงพอ หรืออยูไกลเกินไป  เดินทางไม

สะดวกผูใชบริการท่ีเลนสนามฟุตซอลใหเชามักจะเลือกสนามท่ีใกลบานตัวเอง หรือเปนสนามท่ี

กลุมของเขารวมตัวกันงายท่ีสุด  

3.    ผูใชบริการโดยสวนใหญ มักมีชวงอายุมากกวา  20 ป ท่ีมีกิจกรรมทางสังคมอยาง

ตอเนื่อง มีงานทํา มีรายได จึงไมมีปญหาในการเสียคาบริการ 

4.  บรรยากาศภายในสนามนั้นสมจริง ทําใหการเลนฟุตซอลสนุกกวาเม่ือเทียบกับสนาม

ท่ีไมมีมาตรฐาน  

5.    ถึงแมวาสภาพอากาศจะเปนอุปสรรค เชน ฝนตก ก็ยังสามารถเลนได ซ่ึงเปนขอ

ไดเปรียบจากสนามกลางแจง 

6.     มีความคุมคากับส่ิงท่ีลูกคาจะไดรับ ท้ังสภาพสนามท่ีดีเยี่ยม ลูกฟุตซอล  ล็อกเกอร

เก็บของ หองอาบน้ํา มีท่ีนั่งพักขางสนาม และมีความพรอมในดานอุปกรณและส่ิงอํานวยความ

สะดวกตางๆ ท่ีทางสนามจัดเตรียมไวให หองเปล่ียนเส้ือผา หองอาบน้ํา ตูล็อกเกอร และลานจอด

รถ เปนตน 

7.   นอกจากนี ้ อาจจะมีข้ึนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหมากยิ่งข้ึน โดยภายในจะมี

บริการบารเคร่ืองดื่ม อาหารวาง อินเทอรเน็ต Wi-Fi เพื่อรองรับผูท่ีไมไดเลนสําหรับใชเวลาระหวาง

รอคอย  

 

5.4 ตลาดเป้าหมาย 

การกําหนดกลุมลูกคาจะเนนท่ีผูท่ีมีความตองการมาเลนฟุตซอลเปนกลุมท่ีมีอายุตั้งแต 

18-45 ปเชน กลุมลูกคานักศึกษา กลุมลูกคาวัยทํางาน ท่ีมีรายไดเปนของตนเอง เหลานี้จะเปนกลุม

คนโดยเฉพาะวัยทํางานท่ีมีรายไดปานกลางถึงคอนขางสูง และชอบเลนกีฬา สวนใหญมีเวลา

คอนขางจํากัดและมีพฤติกรรมชอบรวมกลุมกันเลนกีฬา โดยเฉพาะฟุตซอลจัดไดวาเปน

กลุมเปาหมายท่ีนาสนใจ โดยตัวกระตุนการใชบริการท่ีสําคัญไดแก ราคา คุณภาพ ความนาเช่ือถือ 

การเดินทางท่ีสะดวก จากการสํารวจพื้นท่ีในบริเวณดังกลาวโดยรอบในรัศมี 30 กิโลเมตรจาก 
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บริเวณท่ีตั้งของกิจการไมมีพื้นท่ีอ่ืนวางพอท่ีจะสามารถจัดตั้งเปนสนามฟุตซอลได 

กิจการจึงเลือกพื้นท่ีดังกลาวเนื่องจากในการเดินทาง อีกท้ังบริเวณดังกลาวมีสนามนอยและเปน

สนามกลางแจงท่ีมีพื้นสนามเปนพื้นดินและมักมีกลุมผูท่ีมาเลนเปนประจําอยูแลว และยังไมมีสนาม

ฟุตซอลท่ีมีมาตรฐานในรมเปดใหใชบริการมากเพียงพอ ซ่ึงท่ีเปดใหบริการอยูในปจจุบันมี

ประมาณ 3 แหงก็อยูหางออกไปพอสมควร เชน พระราม9 สุขุมวิท71 และบริเวณการกีฬาแหง

ประเทศไทย และมักไมคอยเพียงพอตอการใหบริการทําใหลูกคาตองรอนานหรือไมก็ตองผิดหวัง

กลับไปท่ีไกลออกไปอีก ไดแก ถนนเลียบทางดวนรามอินทรา-อาจณรงคและละแวกเกษตร-นวมิ

นทร  ถนนพระราม2 ถนนพระราม3 เปนตน 

 

5.5 ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า  

กลุมลูกคาท่ีมาใชบริการสวนใหญจะมาเปนหมูคณะหรือมาเปนทีม  หรือมาเพื่อจัดการ

แขงฟุตซอลประเภทตางๆ จากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน กิจกรรมดังกลาวจะมีการจัด

ข้ึนตลอดท้ังป ซ่ึงการมาเปนทีมจะทําใหคาใชจายตอหัวลดลงประมาณคนละ100-200 บาท ไมแพง

มากนักเม่ือเทียบกับบริการท่ีไดรับ โดยแนวโนมในกระแสความนิยมการเลนฟุตซอลกําลังไดรับ

ความนิยมเพิ่มมากข้ึนในปจจุบัน 

 

4.6 สภาพการแข่งขัน  

ในเขตถนนพัฒนาการ การแขงขันยังไมเขมขนเนื่องจากยังไมมีการเปดใหบริการสนาม

ฟุตซอลในรม ท่ีมีพื้นสนามเปนหญาเทียม ซ่ึงเปนจุดเดนของสนามฟุตซอล คูแขงสวนใหญท่ี

ใหบริการสนามฟุตซอลท่ีมีมาตรฐานในรมเปดใหบริการ ซ่ึงท่ีมีเปดใหบริการประมาณ 3-4 แหงก็

จะหางออกไปพอสมควร เชน พระราม9 สุขุมวิท71 และบริเวณการกีฬาแหงประเทศไทย ถึงแม

ลักษณะการใหเชา สภาพสนามและอัตต ราการใหบริการจะใกลเคียงกัน แตลูกคาอาจจะมีปญหา

ดานการเดินทาง อีกท้ังคูแขงสวนใหญเปดใหบริการมานานพอสมควรทําใหสภาพสนามไม

สมบูรณซ่ึงมีผลตอการเลือกใชบริการของลูกคาอยางมาก 

 

การวเิคราะห์สภาพการแข่งขันด้วย Five Force Model 

1. คูแขงขันรายใหม (Potential Competitions) 

คูแขงขันรายใหมสามารถเขาสูธุรกิจไดยากพอสมควร เนื่องจากมีอุปสรรคในการเขาสู

ธุรกิจสูง กลาวคือ การเขาสูธุรกิจสนามฟุตซอลตองใชการลงทุนดวนเงินทุนคอนขางสูงพอควร  
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เปนเงินหลายลานบาท ยิ่งถาซ้ือท่ีดินเองจะทําใหใชเวลาคืนทุนนาน ประกอบกับสภาพ

เศรษฐกิจในชวงนี้ยังไมเอ้ืออํานวย ทําใหผูประกอบการรายใหมๆยังไมมีความม่ันใจมาลงทุน สงผล

ทําใหผูประกอบการท่ีตองการเขาสูธุรกิจนี้ตองคิดทบทวนอยางรอบคอบ ตองดูรายละเอียดหลาย

อยาง ท้ังทําเลท่ีตั้ง รายละเอียดของสนาม ชนิดของหญาเทียม ถึงแมวาสามารถลอกเลียนแบบกันได

งายมากท้ังสนาม บริการเพราะขอมูลเหลานี้เปนขอมูลเปดเผยไมไดเปนความลับทางธุรกิจ  แตอยาง

ใดก็ตาม ดวยเหตุผลดานเงินลงทุนจะเปนอุปสรรคหลักในการเขาสูธุรกิจนี้ อันถือเปนการปองกันคู

แขงขันรายใหมท่ีจะเขามาสูอุตสาหกรรมนี้ไดเปนอยางด ี

2. คูแขงภายในอุตสาหกรรม (Rivalry among Established Firms) 

การแขงขันภายในอุตสาหกรรมเร่ิมมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนมากกวาในอดีตมาก การ

แขงขันระหวางผูประกอบรายเดิมในอุตสาหกรรมนี้จะพยายามใชเทคนิคตางๆ ในการใหบริการท่ี

แปลกใหมอยูเสมอ เนื่องจากผูแขงขันแตละรายจะมีบริการหลักท่ีเหมือนกันอาจแตกตางกันบาง

เล็กนอยท่ีการใชพื้นสนามเปนหลักคือ ชนิดของหญาเทียมจะมาแขงกันท่ีการใหบริการเสริมอ่ืนๆ 

และโดยขอจํากัดทางทําเลท่ีตั้งทําใหคูแขงขันไมสามารถดึงลูกคาจากท่ีไกลๆได แตจะเนนท่ีการ

ใหบริการลูกคาท่ีอยูใกลเคียงและมักใหลูกคาสมัครเปนสมาชิกแลวลดราคาจากเดิมบางสวนเพื่อให

มาใชบริการเปนลูกคาประจํา ไมเนนการแขงขันดวยการตัดราคา จึงสงผลดีใหแกกิจการ 

3. อํานาจตอรองของผูซ้ือ (The Bargaining Power of Buyers) 

อํานาจตอรองของผูซ้ือมีต่ําถึงปานกลาง เพราะกลุมลูกคามีความเช่ือวาเปนบริการท่ีควร

จะไดรับการบริการท่ีมีมาตรฐานสูง ท้ังบรรยากาศ การบริการตางๆความสะดวกสบายตางๆ ลูกคา

จึงมีความคาดหวังสูงเพราะมีคาใชจายในการท่ีจะมาเตะฟุตซอล และตองการทราบขอมูลดาน

ประโยชนท่ีจะไดรับเชนคุณภาพของสนาม บริการเสริมอ่ืนๆ ทําใหผูซ้ือใชเวลาในการพิจารณา

ตัดสินใจบาง มักมีการเปรียบเทียบทําเลท่ีตั้ง คุณภาพของสนาม ราคา และขอมูลการใหบริการอ่ืนๆ

หลายรายกอนการตัดสินใจ ซ่ึงสงผลกระทบตอกิจการไมมาก 

กกกกกกกก4. อํานาจตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ (The Bargaining Power of Suppliers) 

กิจการใหบริการเชาสนามฟุตซอลจึงไมมีแรงกดดันจากปจจัยดานนี ้

5. สินคาทดแทน (Threat of Substitute Products) 

การคุกคามจากสินคาทดแทนมีไมมาก แมวาจะมีสนามฟุตบอลกลางแจงอ่ืนๆบางแตใน

บริเวณดังกลาวแตก็ไมมีสนามฟุตซอลชนิดอ่ืน เชนสนามฟุตซอลพื้นยาง พื้นปูนท่ีจะสามารถ

ทดแทนไดสมบูรณ  
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ภาพที ่ 4 กระบวนการวิเคราะหสภาพการแขงขันดวย Five Force Model 

 

 
ท่ีมา : Michael E. Porter 

 
5.7 คู่แข่งขัน  

สนามฟุตซอลอยูในปริมณฑลใกลเคียงท้ังหมด 3 แหง ไดแก คาซาฟุตซอลคลับ(ตรง

ขามมหาวิทยาลัยเอแบค) ฟุตบอลเซ็นเตอร(สุขุมวิท71) พระรามเกาฟุตซอล   

1. คาซาฟุตซอลคลับ  (ตรงขามมหาวิทยาลัยเอแบค)  สนามฟุตซอลหญาเทียมในรม 

สถานท่ีอยูบริเวณซอยคาซา 30 รามคําแหง 26 แขวงหัวหมาก เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 

2. ฟุตซอลเซ็นเตอร  (สุขุมวิท71) ช่ือ Arsenal soccerschools รายละเอียด สนามฟุตบอล 

อยูในการดูแลของ โรงเรียนสอนฟุตบอล อารเซนอล  สถานท่ีอยูบริเวณ 17/1 ซอยปรีดีพนมยงค 21 

ถนนสุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3. พระรามเกาฟุตซอล  สนามฟุตซอลหญาเทียมในรม   สถานท่ีอยูบริเวณใกล R.C.A 

หลังโรงพยาลพระราม9 กรุงเทพมหานคร 

 

คูแขงขันรายใหม 

ลูกคา 

สินคาทดแทน 

ซัพพลายเออร 

คูแขงปจจุบัน 
(แรงจากการแขงขัน

ภายในอุตสาหกรรม) 

แรงจากอํานาจตอรอง 
ของลูกคา 

แรงจากการคุกคามของ

คูแขงขันรายใหม 

แรงจากอํานาจตอรอง

ซัพพลายเออร 

แรงจากการคุกคามของ

สินคาทดแทน 
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5.8 รายละเอยีดการเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขัน  
ตารางที ่4 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 

การเปรียบเทยีบ 
พฒันฟุต

ซอลคลบั 

1. ฟุตซอลเซ็น

เตอร์ 

2. คาซ่าฟุต

ซอลคลบั 

3.พระรามเก้า

ฟุตซอล 

ด้านบริการ หญาเทียม

คุณภาพดีท่ีสุด 

( 5 ดาว ) 

หญาเทียมคุณภาพ

ดีพอใช  

 ( 3 ดาว ) 

หญาเทียม

คุณภาพดี 

  ( 4ดาว ) 

หญาเทียม

คุณภาพพอใช 

( 2 ดาว ) 

ด้านราคา ราคาอันดับท่ี

สอง 

จันทร - ศุกร 

800 บาท/ชม. 

เสาร และ 

อาทิตย 

1,000 บาท/

ชม. 

ราคาอันดับท่ีสาม 

จันทร - ศุกร 

600 บาท/ชม. 

เสาร และ อาทิตย 

800 บาท/ชม. 

ราคาแพงท่ีสุด 

จันทร - ศุกร 

900 บาท/ชม. 

เสาร และ 

อาทิตย 

1,200 บาท/ชม. 

ราคาถูกท่ีสุด 

ทุกวัน 

500 บาท/ชม. 

ด้านช่องทางการ

จัดจําหน่าย 

เหมือนกัน เหมือนกัน เหมือนกัน เหมือนกัน 

ด้านส่งเสริม

การตลาด 

คลายกันและ

มีเทคนิคท่ีจะ

สรางความ

แตกตางของ

ตนเองเฉพาะ 

คลายกันและมี

เทคนิคท่ีจะสราง

ความแตกตางของ

ตนเองเฉพาะ 

คลายกันและมี

เทคนิคท่ีจะสราง

ความแตกตาง

ของตนเอง

เฉพาะ 

คลายกันและมี

เทคนิคท่ีจะ

สรางความ

แตกตางของ

ตนเองเฉพาะ 
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5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT ANALYSIS 

5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน  
ตารางที ่5 การวิเคราะหปจจัยภายใน  

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านการบริหารจัดการ 1.มีพนักงานไมมากจึงงายตอการ

บริหารจัดการ 

2.กิจการสามารถจางผูจัดการท่ี

เคยบริหารสนามฟุตซอลท่ีมี

ประสบการณมาบริหาร 

3.มีการวางแผนและกําหนด

เปาหมายท่ีชัดเจนตั้งแตเร่ิมตั้ง

ธุรกิจ 

1.ยังไมมีประสบการณในการ

บริหารสนามฟุตซอล 

จําเปนตองใชเวลาเรียนรูระยะ

หนึ่ง 

ด้านการตลาด 1.เนื่องจากเปนสนามเปดใหม

ลูกคาจึงมีทัศนคติท่ีดีในการเขามา

ใชบริการ 

 

2.การอยูติดถนนจะทําใหมีคน

เห็นไดงายทําใหเกิดการตลาด

แบบปากตอปากซ่ึงมี

ประสิทธิภาพมากในธุรกิจชนิดนี้ 

3. มีการประชาสัมพันธสนามและ

จัดโปรโมช่ันอยางตอเนื่อง 

1.เปนสนามฟุตซอลท่ีเปดใหม 

ยังไมเปนท่ีรูจักทําใหมีสวน

แบงการตลาดนอย อาจตองใช

งบโฆษณาสูงในชวงเร่ิมตน 

2.อาจมีปญหาในการจัด

โปรโมช่ันท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของลูกคาเพราะกิจการ

ยังขาดประสบการณ แตเม่ือ

เรียนรูความตองการของลูกคาก็

จะสามารถจัดโปรโมช่ันท่ี

เหมาะสมได 

ด้านการบริการ 1.ใชหญาเทียมรุนใหม  มี

คุณสมบัติท่ีใกลเคียงกับหญาจริง

คุณภาพสูงกวาคูแขง ขนาดของ

สนามมีความเปนมาตาฐานสากล 

2.การตกแตงบรรยากาศท่ีมีความ

เปนสากล 

- 
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3.การเดินทางสะดวกท่ีตั้งอยูติด

ถนนพัฒนาการ 

4.มีอุปกรณการเลนท่ีจําเปน

ใหบริการ 

ด้านการเงิน 1.การเชาท่ีดินจะทําใหมีตนทุนใน

การลงทุนเร่ิมแรกต่ํา จะทําให

ระยะการคืนทุนเร็ว 

2.กิจการจะสามารถควบคุม

ตนทุนไดตามแผนการเปาหมายท่ี

กําหนดเอาไวชัดเจน 

 

1.ตนทุนการเชาท่ีดินสูงทําใหมี

คาใชจายสูง แตคาดวารายไดก็

จะสูงเชนเดียวกัน 

2.ในระยะแรกอาจมีปญหาดาน

เงินทุนหมุนเวียน แตกิจการอาจ

ใชเงินกูจากธนาคารไดภายหลัง 

3.สนามหญาเทียมท่ีใชเปนหญา

เทียมคุณภาพสูงทําใหมีตนทุน

ในการบํารุงรักษาพอสมควร  

 

ตารางที ่6 การวิเคราะหปจจัยภายนอก  

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย 

1.ความตองการเลนฟุตซอล

ขยายตัวตามการขยายตัวของ

จํานวนนักเลนท่ีมากข้ึนตาม

กระแสนิยมและมีแนวโนมท่ีจะ

เติบโตตอเนื่องอีกมากในอนาคต     

2.จํานวนสนามท่ีใหบริการยังไม

เพียงพอตอความตองการของผู

เลน  หรืออยูไกลเกินไปทําใหการ 

เดินทางไมสะดวก                            

1.การท่ีกลุมลูกคาไมความ

หลากหลาย ทําให การตลาด

เกิดข้ึนเฉพาะผูชาย ท่ีมีรายได

เทานั้น 

สถานการณ์การ

แข่งขัน 

1. การแขงขันยังไมเขมขน

เนื่องจากยังไมมีการเปดใหบริการ

สนามฟุตซอลในรม ท่ีมีพื้นสนาม

เปนหญาเทียม 

1.ผูประกอบการรายอ่ืนๆ ท่ี

มองเห็นโอกาสดังกลาวและมี

ทุนยอมตองการเขามาแยงสวน

แบงการตลาดดวย จะสงผลให
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2.กิจการมองเห็นแลววาคูแขงมี

บริการหลักและบริการเสริม

อะไรบาง ยอมตองสามารถหา

เทคนิคและสรางสรรคการบริการ

ท่ีเหนือกวาได 

เกิดการแขงขันในดานราคา 

เปนตน 

2. เม่ือมีสนามฟุตซอลเพิ่มข้ึน

ตองมีการแขงขันเกิดข้ึน เชน

แขงกันลดราคา โหมโปรโมช่ัน

ยอมจนทําใหตนทุนสูงข้ึน 

กําไรลดลง เปนตน 

 

สังคม 1.ลักษณะการดําเนินชีวิตของคน

เมืองท่ีทําใหเกิดเปนทางเลือกอีก

ทางหนึ่งในการออกกําลังกาย ได

ตลอดเวลาตามความสะดวก  ซ่ึง

การมีสนามฟุตซอลท่ีเปด

ใหบริการจนถึงเท่ียงคืนยอมเปน

ทาเลือกท่ีดีทางหนึ่ง 

- 

เทคโนโลย ี 1.การท่ีในปจจุบันเทคโนโลยีตาง

เปล่ียนไปมาก ทําให การบริหาร

จัดการ เชนการรับ-จายเงิน การ

จัดการสตอคสินคา การจัดทํา

บัญชี ดวยคอมพิวเตอร รวมไปถึง

การโฆษณา ประชาสัมพันธ ทาง

อินเตอรเน็ต ทําใหสามารถเขาถึง

กลุมลูกคาในเชิงกวางไดอยาง

ท่ัวถึง 

1.จากความกาวหนาดังกลาว

คูแขงก็สามารถใชเทคโนโลยี

เดียวกับในการดําเนินธุรกิจได

เชนเดียวกัน 
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บทที ่6 
แผนบริหารจัดการ 

 

6.1 ข้อมูลธุรกจิ  
ช่ือกิจการ    พัฒนฟุตซอลคลับ 

ท่ีตั้งกิจการ                ซอยพัฒนาการ44 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง    

 กรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการดําเนินธุรกิจ   หางหุนสวนจํากัด 

การใหบริการ    เปดใหเชาสนามฟุตซอลขนาดมาตาฐานพื้นสนามหญาเทียมในรม 

เวลาทําดําเนินงาน เปดบริการทุกวัน ตั้งแต 09.00-24.00 น.   (15 ช่ัวโมง/วัน) 

 
6.2 รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และสัดส่วนการถือครอง 
ตารางที ่7 รายช่ือผูถือหุน / หุนสวน และสัดสวนการถือครอง 

ลาํดับ ช่ือ –นามสกลุ ทุนเจ้าของ เงินกู้ รวมมูลค่า 

1. นางสาวชลธิชา ชูนามชัย 2,110,600 - 2,110,600 

2. นายวชิราวุธ บุญพงษ์ 2,000,000 - 1,850,000 

3. สถาบันการเงิน - 6,000,000  6,000,000 

 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 4,110,600 6,000,000 6,000,000 

 โครงสร้างทางการเงิน 

(เปอร์เซ็นต์) 

40.66 % 59.34 % 100 % 

 

6.3 ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร  

1. นางสาว ชลธิชา ชูนามชัย อาย ุ22 ป 

การศึกษา   

ระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจท่ัวไป  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ประสบการณการทํางานและการฝกงาน 
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มี.ค. – พ.ค. 2552 ฝกงานกับแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทยูนิลีเวอรไทย เทรด

ดิ้ง จํากัด 

2. นายวชิราวุธ บุญพงษ อาย ุ22 ป 

การศึกษา   

ระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจท่ัวไป  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ประสบการณการทํางานและการฝกงาน 

มี.ค. – พ.ค. 2552 ฝกงานกับแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟนบอก จํากัด 

 

6.4 แผนผงัองค์กร  

ภาพที ่5 แผนผังองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจัดการ 

รองผูจัดการ 
 

ฝายบริการ ฝายดูแลสนาม 

ฝายความสะอาด 
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6.5 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 

1. ผูจัดการ นาย วชิราวุธ บุญพงษ 

ตําแหนงความรับผิดชอบ ควบคุมการทํางานของฝายตางๆ ตรวจตรางานในดานตางๆใหเรียบรอย 

ทํางานในดานท่ีมีบุคลากรไมเพียงพอ และเก็บเงินคาเขาใชสนามจากลูกคา 

การศึกษา  ระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาการจัดการ สาขา วิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  

  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 

  

2. รองผูจัดการ นางสาวชลธิชา ชูนามชัย 

ตําแหนงความรับผิดชอบ เปนมีความรับผิดชอบรองจากผูจัดการและควบคุมการทํางานของฝาย

ตางๆ ตรวจตรางานในดานตางๆใหเรียบรอย ทํางานในดานท่ีมีบุคลากรไมเพียงพอ และเก็บเงินคา

เขาใชสนามจากลูกคา 

การศึกษา  ระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาการจัดการ สาขา วิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  

  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 

3. พนักงานฝายดูแลสนาม เปนพนักงานชาย อายุระหวาง 25 – 45 ป  

ตําแหนงความรับผิดชอบ คอยตรวจความสมบูรณของสภาพสนาม ประสานงานแมบานในการทํา

ความสะอาดสนามท่ีถูกตอง ดูแลอุปกรณกีฬาสําหรับใหยืม จัดการติดตอกรรมการใหลูกคา ควบคุม

เวลาของลูกคาในการเขาใชสนาม จัดการรับจองสนามกับลูกคา สามารถแนะนําวิธีการเลนฟุตซอล

ใหกับลูกคาได สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหกับลูกคาเม่ือเกิดอุบัติเหตุจากการเลนฟุตบอล และ

สามารถรับหนาท่ีเปนกรรมการในสนามฟุตบอลได 

การศึกษาท่ีตองการ  ระดับปริญญาตรี เกี่ยวของกับกีฬาและการออกกําลังกาย 

คุณสมบัติ   รูหลักการเลนกีฬาเบ้ืองตน มีความชอบในกีฬาฟุตบอล รูหลักการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน รูกติกาการแขงขันฟุตบอลและมีมนุษยสัมพันธ  

ทํางานตั้งแตเวลา  13.00 น. – 21.00 น. 

อัตราเงินเดือน   12,000 บาท 

 4. พนักงานฝายบริการ เปนพนักงานชายและหญิง อายุระหวาง 22 – 35 ป  

ตําแหนงความรับผิดชอบ เสิรฟเคร่ืองดื่ม จัดเตรียมเคร่ืองดื่ม และทําความสะอาดบาร และตอนรับ

ลูกคา 

การศึกษาท่ีตองการ  ระดับ ปวช. ปวส. การโรงแรมและการบริการ  
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คุณสมบัติ   รูหลักการการใหบริการ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส มีบุคลิกภาพดี

สามารถจัดเตรียมเคร่ืองดื่มพื้นฐานได และมีศิลปะในการผสมเคร่ืองดื่มท่ีลูกคาตองการได 

ทํางานตั้งแตเวลา  พนักงานหญิง 9.00 น. – 16.00 น. และพนักงานชาย 16.00น. – 24.00 น. 

อัตราเงินเดือน   12,000 บาท 

  

 5. พนักงานแมบาน เปนพนักงานชายหรือหญิง อายุระหวาง 20 – 45 ป 

ตําแหนงความรับผิดชอบ ทําความสะอาดสนามและบริเวณภายในอาคาร และสามารถชวยงานฝาย

ดูแลสนามกับฝายบริการได 

การศึกษาท่ีตองการ     - 

คุณสมบัติ   เปนคนขยันขันแข็ง รักสะอาด อัธยาศัยดี มีความรอบคอบ และสามารถ

ชวยเหลือฝายตางๆ ในการดูแลจัดการ ในสวนท่ีขาดช่ัวคราวในบางคร้ัง 

ทํางานตั้งแตเวลา  9.00 น. – 16.00 น. และ 16.00น. – 24.00 น. 

อัตราเงินเดือน   8,000 บาท 

 
6.6 แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ  

ตารางที ่8 แผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ  
 

ลาํดับ ฝ่ายงาน ตําแหน่งงาน จํานวน อตัราเงินเดือน รวมเงินเดือน 

1. ทรัพยากร

บุคคล 

ผูจัดการและรอง

ผูจัดการ 

2 15,000 30,000 

2. ดูแลสนาม พนักงาน 2 12,000 24,000 

3. บริการ พนักงานบริการ

เคร่ืองดื่ม 

2 12,000 24,000 

4. ทําความสะอาด แมบาน 2 8,000 16,000 

รวมจํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงินเดือน 8  94,000 
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6.7 วสัิยทศัน์ 

เรามีความมุงม่ันท่ีจะเปนหนึ่งในการใหบริการสนามฟุตซอลหญาเทียม ท่ีมีมาตรฐาน

สูง และราคาเหมาะสม  บนถนนพัฒนาการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีเปนผูรักการ

เลนฟุตซอลอยางมีรสนิยม 

 

6.8 พนัธกจิ 

1.    เราจะมอบความประทับใจและประสบการณท่ีแตกตางจากเดิมใหกับลูกคา ดวย

พื้นสนามท่ีเปนหญาเทียมท่ีทันสมัย  พรอมกับส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน  

2. เรา จะพัฒนาบริการของเราใหมีคุณภาพในเชิงการแขงขันท่ีเปนเลิศเหนือกวาคูแขง

ในระยะยาว 

3. เ ราจะใหความสนใจในการจับกระแสความตองการของลูกคาตอการใหบริการและ

ปรับตัวอยางรวดเร็วตอการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

 

6.9 เป้าหมายทางธุรกจิ  

 

เป้าหมายทางธุรกจิ 

เปาหมายระยะส้ัน 

1.     มุงเนนในการเจาะตลาดกลุมลูกคาเปาหมายใหม 

2.   มีสวนแบงทางการตลาดไมนอยกวา 25 เปอรเซ็นต คือทํารายไดในปแรกไมนอย

กวา 4,000,000 บาท 

3. สงเสริมภาพลักษณและช่ือเสียงของสนามฟุตซอลท่ีมีมาตรฐานสูงใหโดดเดนกวา

คูแขงอยางรวดเร็วท่ีสุด 

4.  สรางและรักษาคุณภาพการใหบริการท่ีคงท่ีตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินกิจการ โดย

เนนบรรยากาศของสถานท่ีท่ีสมจริง  

5.      รักษาระดับของตนทุนการดําเนินงานใหต่ําอยางตอเนื่องเพื่อคืนทุนใหเร็วท่ีสุด 

เปาหมายระยะยาว 

1.    มุงขยายสวนแบงทางการตลาดใหถึง 30 เปอรเซ็นต เพื่อนําไปสูการขยายกิจการ

ตอไป 

2.    สรางมาตรฐานการใหบริการสนามฟุตซอลในรม เพื่อการเลนฟุตซอลอยางมี

ระดับ 
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3.  รักษาความจงรักภักดี เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ กลับมาใชบริการซํ้าอยาง

ตอเนื่อง 

4.   พัฒนาทักษะความสามารถและศักยภาพของกิจการใหแขงขันไดอยางยั่งยืนใน

ระยะยาว 

5.  ใหความสําคัญในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง ยึดม่ันในวิสัยทัศนและภารกิจ

อยางจริงจัง 

 

5.10 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  

 

การจัดการ 

เนนการบริหารจัดการภายในกิจการใหมีประสิทธิภาพ  มีการกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจไปยังพนักงานระดับลางเพื่อแบงเบาภาระการทํางานและตัดสินใจของเจาของกิจการ   

 

การบริการ 

พัฒนากระบวนการใหบริการและคุณภาพของสนามฟุตซอลใหไดมาตรฐานสากล  

โดยเฉพาะมาตรฐานของพื้นสนามและอุปกรณการเลน เพื่อใหเปนท่ียอมรับของลูกคา  และรักษา

คุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

การตลาด 

สรางช่ือเสียงของสนามใหเปนท่ียอมรับและไดเปนตัวเลือกเบอรหนึ่งในใจลูกคา สราง

ความคุนเคย และความเปนกันเองกับลูกคา 

 

การเงิน 

พัฒนาระบบการเงินและบัญชีใหไดมาตรฐานเพื่อเปนพื้นฐานในการขยายกิจการตอไป  

เนนการรักษาระดับของตนทุนใหต่ําตามเปาหมายท่ีวางไว 

 

5.11 นโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือการแบ่งผลประโยชน์ 

กิจการมีนโยบายการจายอัตราเงินปนผลคงท่ี 20 % ของกําไรสุทธิในปท่ีมีกําไร 
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5.12 แผนดําเนินการอืน่ของธุรกจิ 

 เม่ือธุรกิจไดดําเนินการไปจนถึงระยะเวลาหนึ่ง ท่ีสามารถทํากําไรใหกับเจาของกิจการ

อยูในระดับท่ีนาพอใจ ถึงแมวาสภาพเศรษฐกิจจะอยูในชวงท่ีไมสามารถคาดการณได เนื่องจาก

สภาพการเมืองท่ียังมีปญหาอยูในปจจุบัน และกลุมลูกคาเปาหมายก็ยังคงมีความตองการใชบริการ

ทางดานนี้อยางตอเนื่อง กิจการจึงตองสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่องดวยเชนกัน เพื่อกระตุนให

ลูกคาเกิดการใชบริการซํ้าอยางตอเนื่อง และใหมีปริมาณความตองการใชบริการท่ีถ่ีเพิ่มมากข้ึน 

พรอมกับการสอบถามกลุมลูกคาท่ีสนใจในการออกกําลังกายท่ีมาใชบริการ วามีความตองการให

ธุรกิจเปดใหบริการอะไรเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู เพื่อเปนแนวทางในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยใช

พื้นท่ีท่ีมีอยูในบริเวณช้ันสองของอาคาร ท่ีเปดใหเชาอยูในปจจุบัน เพื่อเปนรายไดเสริมเพิ่มเติมจาก

กิจการเปดเชาสนามฟุตซอลท่ีมีอยู 
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บทที ่7 

แผนการตลาด 

 

7.1 เป้าหมายทางการตลาด  
1. เปนสถานท่ีใหบริการเชาสนามฟุตซอลมาตรฐานสากลในรม พื้นสนามเปนหญา

เทียมคุณภาพสูงบนถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

2.  ใหบริการสําหรับผูท่ีตองการเลนฟุตซอล ท่ีมีอายุตั้งแต18-45 ปเปนผูมีความรักใน

กีฬาฟุตซอล 

3.     เปนสถานท่ีท่ีใหบริการครบวงจรดานกีฬาฟุตซอล และส่ิงอํานวยความสะดวก

ตางๆ 

4.     เปนสถานท่ีพบปะสังสรรคของทางสังคมของกลุมเพื่อนท่ีรวมตัวกันมาเลนฟุต

ซอล 

5. เปนสถานท่ีจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลสําหรับหนวยงานตางๆ เชนหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน 

 

7.2 การกาํหนดลูกค้าเป้าหมาย  
การกําหนดกลุมเปาหมาย ซ่ึงสามารถแบงได 2 กลุมดังนี ้

1. กลุมลูกคา A คือ กลุมลูกคาท่ีมีระดับรายไดปานกลางถึงสูง (มากกวา 8,000 บาทข้ึน

ไป) มีฐานะทางการเงินดีมาก มีอํานาจการซ้ือสูง ชอบการบริการท่ีดี มีระดับ ราคาไมใชปจจัยสําคัญ

ในการพิจารณา กลุมลูกคาระดับ A ไดแก  กลุมวัยทํางานท่ีมีรายไดคอนขางสูงหรือผูมีฐานะ

คอนขางดี เปนตน 

2. กลุมลูกคาระดับ B คือ กลุมลูกคาท่ีมีระดับรายไดต่ําถึงปานกลาง (นอยกวา 8,000 

บาท) ฐานะทางการเงินอยูในเกณฑท่ีด ีแตราคาก็เปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาเชนกัน กลุมลูกคา

ระดับนี้มักจะเปรียบเทียบระหวางราคากับการบริการ กลุมลูกคาระดับ B ไดแก พนักงานบริษัท

ขาราชการ เอกชน และนักเรียน นักศึกษา เปนตน 
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ภาพที ่6 การกําหนดตําแหนงธุรกิจ 

            คุณภาพ 

                     สูง 

                                                                                                      *พฒันฟุตซอลคลบั 

                                                                                                    *คาซาร์ฟุตซอล 

                                                                                                 *พระรามเก้าฟุตซอล 

               *Asenal         

           

            ราคา ต่ํา              สูง 

                              

 

 

 

 

                     ต่ํา  

 
 
7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

7.3.1 กลยุทธ์ด้านบริการ 
1.1 บริการหลัก 

บริการใหเชาสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน 20 x 40 เมตร จํานวน 2 สนาม โดยใชหญา

เทียมรุนใหมลาสุด TM 5000(350 MICRON) มาตรฐาน FIFA ท่ีใหความรูสึกเหมือนหญาจริง สีสัน

สบายตา และนุมสบายเทา เปนสนามในรมมีบรรยากาศเดียวกันกับสนามแขงขันท่ีเปนมาตรฐาน 

พรอมอุปกรณการเลนฟุตซอลท่ีมีไวบริการครบ เชน ลูกฟุตซอล ถุงมือผูรักษาประตู เส้ือแบงทีม 

เปนตน 

เปดใหบริการทุกวัน วันละ15 ช่ัวโมง ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 24.00 น. 

 

 

 

 



28 

 
1.2 บริการเสริม 

- บริการตูล็อกเกอร, น้ําอุน, สบู, แชมพู, หองเปล่ียนเคร่ืองแตงกายขนาดกวางขวาง 

สะอาด และทันสมัย  

- บริการเรียกกรรมการให (แจงลวงหนา 1 วัน) 

- บริการสถานท่ีจอดรถเฉพาะลูกคาไดมากกวา 30 คัน  

  

-  บริการขายเคร่ืองดื่มทุกชนิด ท่ีเคาเตอรบารเคร่ืองดื่ม บริเวณช้ัน1 

-  บริการหองวาง อยูบริเวณช้ัน 2 ของอาคาร และมีระเบียงช้ันบน เปดใหเชาเชิง

พาณิชย 

 
7.3.2 กลยุทธ์ด้านสถานที ่

สถานท่ีสําหรับประกอบธุรกิจสนามฟุตซอลใหเชา มีความสําคัญมากนอกจากจะตอง

เลือกทําเลท่ีดีโดยกิจการเลือกยานถนนพัฒนาการ มีพื้นท่ีติดถนน  ซ่ึงลูกคาท่ีผานไปมาสามารถ

มองเห็นไดโดยสะดวกและงายในดานของการเดินทางมายังสนาม ซ่ึงจะทําใหเกิดการบอกตอได

งาย อีกท้ังอยูใกลแหลงชุมชนและสถานศึกษา เพื่อท่ีจะสามารถเสนอทางเลือกท่ีดีตอลูกคาเพราะไม

ตองเดินทางไกล และการรวมตัวของกลุมจะเกิดข้ึนไดอยางสะดวกท่ีสุด ท้ังนี้เช่ือวาการมีทําเลท่ีตั้ง

ท่ีอยูติดถนนจะทําใหสามารถเขาถึงความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายไดเปนอยางดี นอกจาก

การ เดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถภายใน การตกแตงสถานท่ีสวยงามใสใจรายละเอียด เพื่อใหได

บรรยากาศของสนามแขงขันจริงตองดูเรียบรอย สะอาด ท้ังนี้เพราะลูกคายอมตองคาดหวังวาจะ

ไดรับความประทับใจทุกคร้ังท่ีมาใชบริการ การจัดการกับพื้นท่ีใชสอยท่ีตองสรางสรรค และลงตัว 

และเกิดประโยชนสูงสุดอีกดวย 

 

7.3.3 กลยุทธ์ด้านราคา 

กิจการไดกําหนดนโยบายการตั้งราคาดังนี ้

ตารางที ่9 ราคาคาบริการ 

วนั เวลา ราคา 

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 24.00  น. 800  บาท/ชม. 

เสาร์-อาทติย์ เวลา 09.00 น. - 24.00  น. 1,000  บาท/ชม. 
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กิจการไดมีการกําหนดนโยบายการตั้งราคาดังนี ้

โดยนโยบายการตั้งราคาดังกลาว ใชหลักการตั้งราคาโดยการเปรียบเทียบกับราคา

คูแขงขันเพราะการตั้งราคาดังกลาวเปนกลยุทธการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของธุรกิจสนาม

ฟุตซอล และเนื่องจากคูไดเปดดําเนินกิจการมากอนเปนท่ีรูจักของลูกคา อีกท้ังลูกคาก็ยอมรับและ

คุนเคยกับระดับราคาของคูแขงขันมากอน ดังนั้นจึงไมสามารถตั้งราคาใหแตกตางจากคูแขงไดมาก

นัก เนื่องจากตองการมีคุณภาพของสนามและบริการท่ีดีกวาและตองกําหนดตําแหนงทางการตลาด

ของตนเองใหเปนเบอรหนึ่ง  นอกจากนี้ยังกําหนดราคาเชาพื้นท่ีวางช้ันสอง(1 หนวย) กําหนดราคา

เชาเบ้ืองตน 5,000 บาทตอเดือน สวนการจําหนายเคร่ืองดื่มในสนามจะใชราคามากกวาทองตลาด

เล็กนอย 

 

7.3.4 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 

สําหรับการสงเสริมการขาย เราจะเนนการใหบริการท่ีดี มุงสรางความสัมพันธอันดีกับ

ลูกคา มีการสรางระบบสมาชิก โดยใหลูกคาสมัครสมาชิกจากนั้นจะมอบสิทธิพิเศษใหกับลูกคา 

อาทิ เลนสะสมครบ 10 ช่ัวโมงแถมให 1 ช่ัวโมง นอกจากนี้ยังมีการจัดแขงขันเปนโครงการและมี

รางวัลมอบให เปนตน  โดยผูท่ีสมัครสมาชิกจะตองเสียคาใชจายในการเขาเปนสมาชิก 1,200 บาท 

ตอคนตอป และผูท่ีสมัครสมาชิกสามารถจองสนามฟุตซอล ผานระบบอินเตอรเน็ตลวงหนาอยาง

นอย 1 อาทิตย และมีสิทธิในการขอจองสถานท่ีสําหรับจัดงานเล้ียงตางๆ อีกท้ังเม่ือสมาชิกชวน

ลูกคาใหมมาสมัครสมาชิกจะไดรับคูปองสวนลด 10 เปอรเซ็นต 

 

7.4 กจิกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 

ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ดังนี ้

1. การโฆษณาจัดทํา Event marketing ในชวงวันเปดสนามวันแรกและลดราคา 50 

เปอรเซ็นต สําหรับผูเขาใชบริการในวันดังกลาว 

2. จัดพิมพใบปลิวแนะนํา สนามพัฒนฟุตซอลคลับ(สนามหญาเทียมคุณภาพสูง) พรอม

คูปองสวนลด เพื่อแจกใหกับลูกคา ท่ีอยูในทําเลท่ีตั้งอยู และบริเวณโดยรอบในระยะ 5-20 กิโลเมตร 

ท่ีเปนสถานท่ีทํางาน สถานศึกษา(โดยเฉพาะหนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รามคําแหง 

และอัสสัมชัญ) หอพัก ท่ีอยูอาศัย เพื่อเปนการชักจูงใหลูกคาเขามาใชบริการและเพื่อใหผูบริโภคท่ี

เปนกลุมลูกคาเปาหมายเกิดการรับรูในเกี่ยวกับการใหบริการของสนาม โดยทางกิจการจะแจก

ใบปลิวทุกๆ วันศุกรในชวงกอนเปดราน 4 สัปดาห  ท้ังหมด 4,000 ใบ (เฉล่ียสัปดาหละ 1,000 ใบ)
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3.   ทําปายโฆษณาหนารานใหสะดุดตาสามารถ มองเห็นไดงาย 

4. ทําบัตรสมาชิกเพื่อมอบสวนลดพิเศษ ใหกับลูกคาท่ีมาใชบริการประจํา  จะไดรับ

สวนลด 10 เปอรเซ็นต 

5.  จัดรายการสะสมยอดการใชบริการเพื่อรับของกํานัล 

โดยเม่ือลูกคาซ้ือสินคาครบทุก 1 ช่ัวโมง จะรับแตมสะสมทันที 1 แตม เพื่อแลกรับของ

กํานัล ดังตอไปนี ้

5.1 เม่ือสะสมครบ 10 แตม แลกรับช่ัวโมงการเลน 1 ช่ัวโมง 

5.2 เม่ือสะสมครบ 20 แตมแลกรับช่ัวโมงการเลน 3 ช่ัวโมง 

5.3 เม่ือสะสมครบ 30 แตมแลกรับช่ัวโมงการเลน 5 ช่ัวโมง 

 

รายละเอยีดของงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในปีแรก ประกอบด้วย 

ตารางที ่10 งบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธในปแรก 

ดังนั้น จึงประมาณการงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธในปแรก เปน 134,000 บาท 

 

 

 

 
 

ประเภทการโฆษณา ค่าใช้จ่าย 

การโฆษณา จัดทํา Event marketing ในชวงวันเปดสนาม 100,000 บาท 

ใบปลิวแนะนําสนาม 6,000 บาท 

ปายโฆษณาหนาสนาม 20,000 บาท 

บัตรสมาชิก 3,000 บาท 

คาเส้ือ PF Club 100 ตัว (100*50) 5,000 บาท 

รวม  134,000 บาท 
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บทที ่8 

แผนการบริการ 

 

8.1 สถานประกอบการในการบริการ 

สถานทีต่ั้ง ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร  

รายละเอยีด เปดบริการใหเชาสนามฟุตซอลสําหรับออกกําลังกายแบบหมูคณะ ดวย

การใหบริการอยางมีคุณภาพพิถีพิถันในทุกรายละเอียด ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดกับ

วัสดุและอุปกรณในการเลนกีฬาท่ีมีคุณภาพ ใหบริการตั้งแต  9.00น. - 24.00น.(รวมเวลาท่ีใหบริการ

ตอวัน 15 ช่ัวโมง) 

ลกัษณะของอาคารและสนามฟุตซอล เปนอาคารสองช้ัน ตกแตงแบบทันสมัย แต

สบายตา พื้นผิวอาคารเปนคอนกรีตวางอิฐมอญแข็งแรงทนทาน แลวเปนฉนวนกันความรอนไดดี

ทําใหอาคารเย็นอยูเสมอ สนามฟุตซอล  2 สนามขนาบกับตัวอาคาร ทําใหสะดวกแกการใหบริการ

ท่ีมากข้ึน ปูพื้นหญาเทียมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานฟฟา ทําใหสีของอาคารและสนามฟุตซอลเขา

กันไดอยางลงตัว 

 

ภาพที ่7 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการในการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมบานศิริรามาเพลส 

ซอย 
พัฒนาการ 

42 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พฒันฟุตซอล 

โรงเรียนสาย

ทิพยวิทยา 

ซอย

พัฒนาการ 
44 

ถนนพฒันาการ 

ถนนพระรามเก้าตดัใหม่ 
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8.2 อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ทีใ่ช้ประกอบกจิการ 

ตารางที ่11 อุปกรณและเฟอรนิเจอรท่ีใชประกอบกิจการ 

ส่วนประกอบบริเวณรับรองลูกค้าภายในอาคาร 

รายการ จํานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

เกาอ้ีอลูมิเนียมทาว

แขน 

60 
599 35,940 

เกาอ้ีบาร 10 970 9,700 

โตะขนาดกลาง 25 680 17,000 

โตะเคานเตอรบาร 5 2,900 14,500 

ตูแชเคร่ืองดื่ม 2 27,500 55,000 

ทีวีจอพลาสมาแขวน 1 35,000 35,000 

พัดลมติดเพดาน 4 1,590 6,360 

โคมไฟติดผนัง 12 720 8,640 

รวม 182,140 

 

ส่วนประกอบในห้องสุขาและห้องอาบนํา้ 

รายการ จํานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

โถสวม 12 2,500 30,000 

โถปสสาวะ 12 450 5,400 

ท่ีฉีดโถสวม 12 189 2,268 

ท่ีใสกระดาษทิชชู 12 59 708 

ฝกบัว 10 229 2,290 

ซิงคลางหนา 10 475 4,750 

เคร่ืองทําน้ําอุน 10 2,190 21,900 

กระจกสอง 12 250 3,000 

ราวตากผาขนหนู 10 120 1,200 

ท่ีใสสบูเหลว 15 200 3,000 

รวม 74,516 
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อุปกรณ์และส่วนประกอบอืน่ๆ 

รายการ จํานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

กลองวงจรปด 6 10,000 60,000 

เคร่ืองสูบลมยางรถ 1 600 600 

อุปกรณปฐม

พยาบาล  

2 300 
600 

ถังดับเพลิง (มอก. 15 

ปอหน) 

6 550 
3,300 

อุปกรณสําหรับทํา

ความสะอาดสถานท่ี 

- เคร่ืองดูดฝุน 

- น้ํายาเฉพาะ

สวน 

 

 

1 

1 

 

 

8,990 

2,500 

11,490 

อุปกรณภายในจอด

รถ 

- กรวยพลาสติก 

- อุปกรณล็อค

ลอรถ 

- ร้ัวเหล็กกั้นรถ 

 

12 

2 

4 240 

2,000 

3,500 

20,880 

เคร่ืองปงขนมปง 1 390 390 

เคร่ืองทําแซนวิช 1 390 390 

เคร่ืองไมโครเวฟ 1 2,500 2,500 

เคร่ืองปนน้ําผลไม 1 390 390 

จาน 4 โหล 240 960 

ชุดชอนสอม(12 คู=1

ชุด) 

3 ชุด 
599 1,797 

แกวน้ําใส (ธรรมดา) 3 โหล 240 720 

แกวน้ําใส (น้ําปน) 2 โหล 360 720 

แกวน้ําใส (เบียร) 2 โหล 360 720 
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แกวกาแฟ+จานรอง

แกว 

1 โหล 
360 360 

ซิงคลางจาน+กอก

น้ํา 

1 
5,500 5,500 

ผาขนหนู 10โหล 1,500 15,000 

สบูเหลว 30 แกลลอน 29 870 

น้ํายาสระผม 30 แกลลอน 35 1,050 

ตูลอกเกอรแบบ 6 

ประตู 

4  4,800 19,200 

ถังขยะ 120 ลิตร ฝา

มีชองท้ิง 

3  1,500 4,500 

ถังขยะ 40 ลิตร 5  400 2,000 

รวม 153,937 

 

หมายเหตุ   ราคาท่ีแสดงในท่ีนี้ สํารวจ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 

 
8.3 ข้อมูลการบริการ 
ตารางที ่12 ขอมูลการบริการ 

ความสามารถในการบริการสูงสุด 30 หนวย ช่ัวโมง 

อัตราประมาณการในการบริการ 15 หนวย ช่ัวโมง 

เปาหมายการบริการ 20 หนวย ช่ัวโมง 

เวลาท่ีใชในการผลิตตอรอบบริการ 1 หนวย ช่ัวโมง 

เวลาการบริการตอวัน  15 หนวย ช่ัวโมง 

จํานวนแรงงานท่ีใชในการบริการ 6 คน ตอวัน 

อัตราคาแรงงานในการบริการ 64,000 บาท ตอเดือน 
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8.4 ขั้นตอนการบริการ 

ภาพที ่8 ข้ันตอนการใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน 

ลูกคาติดตอขอจองเขาใชบริการสนาม 

ลูกคาแจงระยะเวลาในการเขาใชสนาม 

ผูจัดการตรวจสอบเวลา

ในการใชสนาม 
ไมได 

ได 

ลูกคาแจงจํานวนผูเขาใชสนาม และตกลงคาใชจาย 

ผูจัดการรับเงินคาจอง และลงรายละเอียดเปนลายลักษณอักษร 

ลูกคาเขาใชสนามฟุตซอล และรับกุญแจตูล็อกเกอร 

ลูกคาเขาใชบริการหองอาบน้ํา บารเคร่ืองดื่ม และสงคืนกุญแจล็อกเกอร 

ส้ินสุด 
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8.5 แผนผงัภายในตัวอาคาร 

ภาพที ่9 แผนผังภายในตัวอาคาร 
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8.6 การซ่อมแซมดูแลบํารุงรักษา 

กิจการจะทําสัญญาจางบริษัทเอกชนท่ีเปนบริษัทท่ีเปนผูใหบริการหญาเทียมในการ

ซอมแซมบํารุงรักษาหญาเทียม  

การซอมแซมและบํารุงรักษาแบงเปน 2 สวนคือ 

1. คาซอมแซมและบํารุงรักษาตามสัญญาเปนคาใชจายรายเดือน ท่ีระบุเปนจํานวนคงท่ี

ในสัญญาหมายถึง การกระทํา ตางๆ ดังนี ้ การบํารุงรักษาพื้นหญาใหอยูในสภาพเรียบรอยและใช

การไดอยูตลอดเวลา เชน การทําความสะอาดประจําเดือน อาทิ การดูดฝุนทุกชนิดรวมท้ังซอมแซม

สวนท่ีชํารุด เปนตน 

2. คาเกินระยะเวลาในประกัน เปนคาใชจายผันแปรตามระยะเวลาการใชสนาม 
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บทที ่9 

แผนการเงิน 

 

9.1 ประมาณการในการลงทุน  

ตารางที ่13 ประมาณการในการลงทุน 

ลาํดบั รายการ ทุนเจ้าของ เงนิกู้ รวมมูลค่า 

1. นางสาวชลธิชา ชูนามชัย 2,110,600.00 - 2,110,600.00 

2. นายวชิราวุธ บุญพงษ 2,000,000.00 - 1,850,000.00 

3. สถานบันการเงิน - 6,000,000.00 6,000,000.00 

 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 4,110,600.00 6,000,000.00 6,000,000.00 

 โครงสร้างทางการเงนิ (เปอร์เซ็นต์) 40.66% 59.34% 100% 

หมายเหตุ  จํานวนหุ้นทั้งหมด 38,500 หุ้น  

    มูลค่าหุ้นละ  100 บาท  

 

9.2 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิในปัจจุบัน  

ตารางที ่14 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน  

ลาํดบั รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ ภาระผูกพนั 

1. ที่ดิน - -  

2. อาคารและหลังคาสนาม  5,000,000.00  

3. สวนตกแตง/ปรับปรุง  500,000.00  

4. อุปกรณ / เครื่องใช  410,600.00  

5. หญาเทียม 1600*2500 บาท 4,000,000.00  

6. สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ  -  

7. คาใชจายตัดจายกอนการดําเนินงาน  100,000.00  

8. เงินทุนหมุนเวียน  100,000.00  

9. รายการอื่นๆ (ถามี)  -  

รวมมูลค่าทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิปัจจุบัน 10,110,600.00  
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9.3 สมมติฐานทางการเงิน  

ตารางที ่15 สมมติฐานทางการเงิน 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของช่ัวโมงบริการ -% - 5.00 5.00 5.00 5.00 

การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของรายได - % - 5.00 5.00 5.00 5.00 

การเปลี่ยนแปลงของตนทุนทุนการบริการ -% - 5.00 5.00 5.00 5.00 

การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาที่ซื้อมาบริการ-% - 5.00 5.00 5.00 5.00 

การเปลี่ยนแปลงของตนทุนบริการ-% - 5.00 5.00 5.00 5.00 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายในการบริหาร-% - 5.00 5.00 5.00 5.00 

ระยะเวลาที่ใชในการคํานวณใน 1 ป – วัน/เดือน 1 ป 

อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) - % 7% (SME BANK,MLR) 

สมมติฐานทางการเงินอื่นๆ - 

 

9.4 นโยบายทางการเงิน  

ตารางที ่16 นโยบายทางการเงิน  

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ระยะเวลาการใหเครดิตคาบริการ - วัน/เดือน - - - - - 

ระยะเวลาเครดิตซื้อสินคา  - วัน/เดือน - - - - - 

วงเงินสินเช่ือระยะสั้นที่ขอกู (ถามี) – บาท - - - - - 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวที่ขอกู (ถามี) – บาท 6,000,000.00 - - - - 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น - % - - - - - 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว - % 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

นโยบายการต้ังสํารองเงินสดในกิจการ 100,000 

การใหผลตอบแทนหรือเง่ือนไขอื่นๆ จายเงินปนผลคงที่ปละ 20% 

นโยบายทางการเงินอื่นๆ - 
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9.5 ประมาณการในการบริการรายเดือน  

ตารางที ่17 ประมาณการในการบริการรายเดือน 1-6  

รายการ เดือนที ่1 เดือนที ่2 เดือนที ่3 เดือนที ่4 เดือนที ่5 เดือนที ่6 

ช่ัวโมงบริการ       

จันทร-ศุกร 330.00 330.00 363.00 363.00 330.00 330.00 

เสาร-อาทิตย 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 1800.00 

ใหเชาพื้นท่ี 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ค่าบริการ       

จันทร-ศุกร 400.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

เสาร-อาทิตย 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

ใหเชาพื้นท่ี 5000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

รายได้       

จันทร-ศุกร 132,000.00 264,000.00 290,400.00 290,400.00 290,400.00 264,000.00 

เสาร-อาทิตย 90,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

ใหเชาพื้นท่ี 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

รวมรายได้ 227,000.00 449,000.00 475,400.00 475,400.00 475,000.00 449,000.00 

รายได้สะสม 227,000.00 676,000.00 1,151,400.

00 

1,626,000.00 2,102,000.

00 

2,551,200.

00 

บัตรสมาชิก - 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

เงินสดรับ 227,000.00 688,000.00 1,163,400.

00 

2,114,200.00 2,563,200.

00 

3,012,200.

00 
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ตารางที ่17 ประมาณการในการบริการรายเดือน 7-12 

รายการ เดอืนที ่7 เดอืนที ่8 เดอืนที ่9 เดอืนที ่10 เดอืนที ่11 เดอืนที ่12 

ช่ัวโมงบริการ       

จันทร-ศุกร 330.00 330.00 330.00 363.00 330.00 330.00 

เสาร-อาทิตย 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 

ใหเชาพ้ืนที่ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ค่าบริการ       

จันทร-ศุกร 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

เสาร-อาทิตย 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

ใหเชาพ้ืนที่ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,00.00 5,000.00 5,000.00 

รายได้       

จันทร-ศุกร 264,000.00 264,000.00 264,000.00 290,400.00 264,000.00 264,000.00 

เสาร-อาทิตย 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

ใหเชาพ้ืนที่ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

รวมรายได้ 449,000.00 449,000.00 449,000.00 475,400.00 449,000.00 449,000.00 

รายได้สะสม 3,000,200.00 3,898,200.00 4,898,200.00 4,373,600.00 4,822,600.00 5,271,600.00 

บัตรสมาชิก 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

เงนิสดรับ 3,012,200.00 3,461,200.00 3,910,200.00 4,385,600.00 4,834,600.00 5,283,600.00 
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9.6 ประมาณการรายได้จากการบริการ 

ตารางที ่18 ประมาณการรายไดจากการบริการ 

รายการ 

 
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

 เพ่ิม 0% เพ่ิม 5% เพ่ิม 5% เพ่ิม 5% เพ่ิม 5% 

จํานวนลูกค้าทีใ่ช้บริการ       

    วันธรรมดา 4,092.00 4,296.60 4,511.43 4,737.00 4,973.85 

     เสาร-อาทิตย 2,160.00 2,268.00 2,381.00 2,500.47 2,625.49 

     ใหเชาพ้ืนที่ 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

     รวมจํานวนลูกค้าที่

ใช้บริการ 

     

      

ค่าบริการ (บาท/หน่วย)      

     วันธรรมดา 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

     เสาร-อาทิตย 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

     ใหเชาพ้ืนที่ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

     ค่าบริการเฉลีย่      

      

รายได้จากการให้บริการ 

(บาท) 

     

     วันธรรมดา 2,373,600.00 3,437,280.00 3,609,144.00 3,789,601.20 3,979,081.26 

     เสาร-อาทิตย 2,160,000.00 2268000.00 2381400.00 2500470.00 2625493.50 

    ใหเชาพ้ืนที่ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,00.00 60,000.00 

     รวมรายได้จากการ

ให้บริการ (บาท) 

5,283,600.00 5,765,280.00 6,050,544.00 6,350,071.00 6,664,574.76 

ประมาณการลูกหนี้

การค้า 

     

     ขายดวยเงินสด 5,283,600.00 5,765,280.00 6,0505,44.00 6,350,071.00 6,664,574.76 

บวก รายได้จากการ

สมคัรสมาชิก 

132,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 

เงนิสดรับจากการ

บริการ (บาท) 

5,415,600.00 5,909,280.00 6,194,544.00 6,494,071.20 6,808,574.76 
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9.7 ประมาณการต้นทุนสินค้าซ้ือมาเพือ่การบริการ 

ตารางที ่19 ประมาณการตนทุนสินคาซ้ือมาเพื่อการบริการ 

รายการ 

 
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จํานวนสินค้าซ้ือมาในการ

บริการ (หน่วย) 

     

     อุปกรณกีฬา 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

     สบู,แชมพู 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

     กระดาษชําระ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ราคาต่อหน่วยของสินค้าซ้ือ

มาในการบริการ 

     

     อุปกรณกีฬา 30,000.00 31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19 

     สบู,แชมพู 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.00 14,586.08 

     กระดาษชําระ 3,600.00 3,780.00 3,969.00 4,167.45 4,375.82 

ต้นทุนสินค้าซ้ือมาในการ

บริการ (บาท) 

     

     อุปกรณกีฬา 30,000.00 31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19 

     สบู,แชมพู 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.00 14,586.08 

     กระดาษชําระ 3,600.00 3,780.00 3,969.00 4,167.45 4,375.82 

     รวมต้นทุนสินค้าซ้ือมาใน

การบริการ (บาท) 

45,600.00 47,880.00 50,274.00 52,787.70 55,427.09 

ประมาณการเจ้าหนีก้ารค้า      

     ซื้อสินคา/บริการดวยเงิน

สด 

45,600.00 47,880.00 50,274.00 52,787.70 55,427.09 

     ซื้อสินคา/บริการดวยเงิน

เช่ือ  

- - - - - 

    เจ้าหนีก้ารค้ารวม (บาท) - - - - - 

เงนิสดจ่ายค่าสินค้าซ้ือมาเพือ่

บริการ 

45,600.00 47,880.00 50,274.00 52,787.70 55,427.09 
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9.8 ประมาณการต้นทุนการบริการและต้นทุนขาย 

 ตารางที ่20 ประมาณการตนทุนการบริการและตนทุนขาย 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ตนทุนคาบริการ

(บาท) 

เพ่ิม 0% เพ่ิม 5% เพ่ิม 5% เพ่ิม 5% เพ่ิม 5% 

     คาสินคาสําเร็จรูป

ซื้อมาเพ่ือการบริการ 

45,600.00 47,880.00 50,274.00 52,787.70 55,427.09 

     คาไฟฟาในการ

บริการ 

300,000.00 315,000.00 330,750.00 347,287.50 36,4651.88 

     คานํ้าประปาใน

การบริการ 

60,000.00 63,000.00 33,150.00 69,457.50 72,930.00 

     คาวัสดุสิ้นเปลือง

ในการบริการ 

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

     คาบํารุงรักษา

อุปกรณและ

เครื่องมือ 

10,000.00 10]500.00 11,025.00 11,576.25 12,155.06 

     คาบํารุงรักษาหญา

เทียมและสนาม 

50,000.00 52,500.00 55,125.00 57,881.25 60,775.31 

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

     รวมต้นทุนการ

บริการ (1) 

489,600.00 51,080.00 539,784.00 566,773.20 595,111.86 

     คาเสื่อมราคา

อาคารในการบริการ 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

     คาเสื่อมราคา

ตกแตง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

     คาเสื่อมราคา

อุปกรณ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

     คาเสื่อมหญาเทียม

และสนาม 

800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 

      รวมต้นทุนค่า

เส่ือมราคา 

1,430,000.00 1,430,000.00 1,430,000.00 1,430,000.00 1,430,000.00 

รวมต้นทุนขาย 

(บาท) 

489,600.00 514,080.00 539,784.00 566,773.20 595,111.86 
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9.9 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย  

ตารางที ่21 ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย 

รายการ 

 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

และการขาย (บาท) 

 เพ่ิม 5% เพ่ิม 5% เพ่ิม 5% เพ่ิม 5% 

     เงินเดือนบุคลากร/

พนักงาน 

1,128,000.00 1184,400.00 1,243,620.00 1,305,801.00 1,371,091.05 

     คาใชจายดาน

สวัสดิการบุคลากร 

56,400.00 59,220.00 62,181.00 65,290.05 68,554.55 

     คาเชาที่ดิน 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

     คาใชจายโทรศัพท, 

โทรสาร 

10,000.00 10,500.00 11,025.00 11,576.25 12,155.06 

     คาใชจายแบบพิมพ 

เอกสาร 

3,000.00 3,150.00 3,307.50 3,472.88 3,646.52 

     คาใชจายวัสดุ

สิ้นเปลืองสํานักงาน 

1,000.00 1,050.00 1,102.50 1,157.63 1,215.51 

     คาธรรมเนียม

ราชการ 

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

     คาโฆษณา 

ประชาสัมพันธ 

134,000.00 140,700.00 147,735.00 155,121.75 162,877.84 

     คาใชจายในการ

ออกงานแสดงสินคา 

- - - - - 

     คาใชจายการเลี้ยง

รับรอง 

- - - - - 

     คาใชจายในการ

ชําระดอกเบี้ยเงินกู 

420,000.00 336,000.00 252,000.00 168,000.00 84,000.00 

     คาใชจายเบ็ดเตล็ด

อื่นๆ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

     รวมค่าใช้จ่ายการ

บริหารและขาย (1) 

2,957,900.00 2,940,520.00 2,926,471.55 2,915,919.00 2,909,040.53 

รวมค่าใช้จ่ายการ

บริหารและการขาย   

2,957,900.00 2,940,520.00 2,926,471.00 2,915,919.55 2,909,040.53 
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ตารางที ่22 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

รายการ 

 
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได้      

     รายไดจากการ

บริการ 

5,415,600.00 5,909,280.00 6,194,544.00 6,494,071.20 6,808,574.76 

     รายไดอื่น  - - - - - 

รวมรายได 5,415,600.00 5,909,280.00 6,194,544.00 6,494,544.00 6,808,574.76 

     หัก - ตนทุนขาย 489,600.00 514,080.00 539,784.00 566,773.20 595,111.00 

กําไรขั้นตน 4,926,000.00 5,395,200.00 5,654,760.00 5,927,298.00 6,213,462.90 

      หัก – คาใชจาย

บริหารและการขาย 

2,957,900.00 2,940,520.00 2,926,471.00 2,915,919.55 2,909,040.53 

      หัก – คาเสื่อมราคา 1,482,120.00 1,482,120.00 1,482,120.00 1,482,120.00 1,482,120.00 

      หัก – คาใชจายตัด

จายกอนดําเนินงาน 

100,000.00 - - - - 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 385,980.00 972,560.00 1,246,169.00 1,529,258.45 1,822,302.37 

     หัก - ดอกเบี้ยจาย 420,000.00 336,000.00 252,000.00 168,000.00 84,000.00 

กาํไรก่อนหักภาษีเงนิได้

นิตบุิคคล 

(34,020.00) 636,560.00 994,169.00 1,361,258.45 1,738,302.37 

     หัก – ภาษีเงินไดนิติ

บุคคล 30% 

- 190,968.00 298,250.70 408,377.91 521,490.86 

กาํไรสุทธิ (34,020.00) 445,592.00 695,918.30 952,880.92 1,216,811.66 

     หัก – เงินปนผลจาย  - 89,118.40 139,183.66 190,576.18 243,362.33 

     กาํไรสะสม (34,020.00) 356,473.60 556,734.64 762,304.73 973,449.33 
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9.11 ประมาณการงบกระแสเงินสด  

ตารางที ่23  ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ 

 
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

กระแสเงนิ

สดจากการ

ดาํเนินงาน 

     

     เงินสด

รับจากการ

บริการ 

 5,415,600.00     5,909,280.00 6,494,071.20 6,808,071.20 6,808,574.76 

     เงินสด

รับจาก

รายไดอื่น  

- - - - - 

     เงินสด

จาย

คาใชจาย

ในการ

บริการ 

(489,600.00) (514,080.00) (539,784.00) (566,773.20) (595,111.86) 

     เงินสด

จาย

คาใชจาย

การบริหาร

และการ

ขาย 

(2,957,900.00) (2,940,520.00) (2,926,471.00) (2,915,919.55) (2,909,040.53) 

     เงินสด

จายคาชําระ

ดอกเบี้ย 

- (420,000.00) (336,000.00) (252,000.00) (168,000.00) 

     เงินสด

จายภาษีเงิน

ไดนิติ

บุคคล 

- - (190,968.00) (298,250.70) (408,377.54) 

     กระแส

เงนิสดสุทธิ

จากการ

1,968,100.00 2,034,680.00 2,201,321.00 2,461,127.75 2,728,044.84 
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ดาํเนินการ

รวม 

      

กระแสเงนิ

สดจากการ

ลงทุน 

     

     เงินสด

จายคาการ

ลงทุน

อาคารและ

หลังคา

สนาม 

(5,000,000.00) - - - - 

     เงินสด

จายคาการ

ลงทุนใน

การตกแตง 

(500,000.00) - - - - 

     เงินสด

จายคาการ

ลงทุนใน

อุปกรณ

เครื่องใช 

(410,600.00) - - - - 

     เงินสด

จายคาการ

ลงทุนใน

หญาเทียม 

(4,000,000.00) - - - - 

     เงินสด

จายกอน

การ

ดําเนินงาน 

(100,000.00) - - - - 

     กระแส

เงนิสดจาก

การลงทุน

รวม 

(10,110,600.00) - - - - 
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กระแสเงนิ

สดจากการ

จัดหาเงนิ 

     

     เงินสด

รับจากการ

ออกหุนทุน 

4,110,600.00 - - - - 

     เงินสด

รับจากการ

กอหน้ีสิน 

6,000,000.00 - - - - 

     เงินสด

จายชําระ

คืนเงินกู

ระยะยาว 

- (1,200,000.00) (1,200,000.00) (1,200,000.00) (1,200,000.00) 

     เงินสด

จายปนผล 

- - (89,118.40) (139,183.66) (190,576.18) 

     กระแส

เงนิสดจาก

การจัดหา

เงนิรวม 

10,110,600.00 (1,200,000.00) (1,289,118.40) (1,339,183.66) (1,390,576.18) 

      

กระแสเงนิ

สดสุทธิ 

1,968,100.00 834,680.00 912,202.60 1,121,944.00 1,337,468.65 

บวก + 

กระแสเงิน

สดตนงวด 

- 1,968,100.00 2,802,780.00 3,714,982.60 4,836,926.69 

กระแสเงนิ

สดสุทธิ

ปลายงวด 

1,968,100.00 2,802,780.00 3,724,982.60 4,836,926.69 6,174,395.34 
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9.12  ประมาณการงบดุล  

ตารางที ่24 ประมาณการงบดุล 

รายการ 

 
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

สินทรัพย์      

     สินทรัพย์

หมุนเวยีน 

     

     เงินสดในมือและ

เงินสดในธนาคาร 

1,968,100.00 2,802,780.00 3,714,982.60 4,836,926.96 6,174,395.34 

     ลูกหน้ีการคา - - - - - 

     สินคาคงเหลือ - - - - - 

    เงินทุนหมุนเวียน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

     รวมสินทรัพย์

หมุนเวยีน 

2,068,100.00 2,902,780.00 3,814,982.60 4,936,926.69 6,274,395.34 

    สินทรัพย์ไม่

หมุนเวยีน 

     

     อาคารและหลังคา

สนาม-สุทธิ 

4,500,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 

     ตกแตง-สุทธิ 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 1.00 

     อุปกรณ 

เครื่องมือ-สุทธิ 

328,480.00 246,360.00 164,240.00 82,120.00 1.00 

     สนามหญาเทียม-

สุทธิ 

3,200,000.00 2,400,000.00 1,600,000.00 800,000.00 1.00 

      รวมสินทรัพย์ไม่

หมุนเวยีน 

8,428,480.00 6,946,360.00 5,464,240.00 3,982,120.00 2,500,003.00 

รวมสินทรัพย์ 10,496,580.00 9,849,140.00 9,279,222.00 8,919,046.69 8,774,398.34 

หนีสิ้นและส่วนของ

ผู้ถือหุ้น 

     

     หน้ีสินหมุนเวียน      

     เจาหน้ี-ดอกเบี้ย

คางจาย 

420,000.00 336,000.00 252,000.00 168,000.00 84,000.00 

     เจาหน้ี-ภาษีคาง

จาย 

- 190,968.00 298,250.70 408,377.54 521,490.71 
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     หน้ีสินหมุนเวียน

อื่น 

- - - - - 

    รวมหนีสิ้น

หมุนเวยีน 

420000.00 526968.00 550250.70 576377.54 605490.71 

     หนีสิ้นไม่

หมุนเวยีน 

     

     เงินกูระยะยาว 6,000,000.00 4,800,000.00 3,600,000.00 2,400,000.00 1,200,000.0 

     หน้ีสินไม

หมุนเวียนอื่น 

- - - - - 

    รวมหนีสิ้นไม่

หมุนเวยีน 

6,000,000.00 4,800,000.00 3,600,000.00 2,400,000.00 1,200,000.00 

รวมหนีสิ้น 6,420,000.00 5,326,968.00 4,150,250.70 2,976,377.54 1,805,490.71 

    ทุนจดทะเบียน

ชําระแลว 

4110600.00 4110600.00 4110600.00 4110600.00 4110600.00 

     สวนเกิน (ตํ่า) กวา

ทุน 

- (34020.00) 411,572.00 1,018,371.90 1,832,072.16 

     กําไร (ขาดทุน) 

สะสม 

(34,020.00) 445,592.00 606,799.90 813,697.26 1,026,235.48 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,076,580.00 4,522,172.00 5,128,971.90 5,942,669.16 6,968,907.63 

      

รวมหนีสิ้นและส่วน

ของผู้ถือหุ้น 

10,496,580.00 9,849,140.00 9,279,222.60 8,919,046.69 8,774,398.34 
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9.13 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  

ตารางที ่25 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  

รายการการวเิคราะห์ 

 
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

การวดัสภาพคล่องทางการเงนิ      

     อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 4.92 5.51 6.93 8.75 10.36 

     อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (เทา) 4.92 5.51 6.93 8.57 10.36 

การวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน      

     อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร (รอบ) 0.64 0.54 0.45 0.33 0.21 

     อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (รอบ) 0.52 0.60 0.67 0.73 0.78 

การวดัความสามารถในการชําระหนี ้      

     อัตราสวนแหงหน้ี (Debt to Equity Ratio) 0.61 0.54 0.45 0.33 0.21 

     อัตราสวนแหงทุน 1.57 1.18 0.81 0.50 0.26 

     อัตราสวนแหงความสามารถในการชําระหน้ี (0.08) 1.89 3.95 8.10 20.69 

การวดัความสามารถในการบริหารงาน      

     อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) (0.32) 4.52 7.50 10.68 13.87 

     อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) (0.83) 9.85 13.57 16.03 17.46 

     อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซ็นต) 90.96 91.30 91.29 91.27 91.26 

     อัตรากําไรจากการดําเนินการ (เปอรเซ็นต) 7.13 16.46 20.12 23.55 26.76 

     อัตรากําไรสุทธิ (เปอรเซ็นต) (0.63) 7.54 11.23 14.67 17.87 

ข้อมูลทางการเงนิจากการลงทุน      

     ผลกําไรตอหุน (Earning per Share) (0.83) 10.84 16.93 23.18 29.60 

     มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value) 99.17 110.0

1 

124.77 144.57 169.54 

     มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) (874,511.39) 

     อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 3.89% 

     ระยะเวลาคืนทุน  4 ป 8 เดือน 
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บทที ่10 
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

 

เพื่อใหกิจการสามารถปรับแผนดําเนินงานในสถานการณท่ีไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

โดยมีแผนรองรับปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ดังนี ้

1. การเขามาของคูแขงรายใหม 

- ในการปองกันการเขามาแยงชิงสวนแบงทางการตลาดของผูแขงขันราย

ใหม โดยกิจการจะรักษาระดับการใหบริการท่ีดีแกลูกคาและสรางความสัมพันธกับลูกคา เพื่อคง

รักษาลูกคาเดิมไว โดยการจัดทํากิจกรรมเพื่อใหลูกคาเขามามีสวนรวมกับทางสนาม เชน การจัดการ

แขงขันชิงแชมปสนามประจําเดือนและประจําป โดยมีของรางวัลและของสมนาคุณมอบใหและการ

ทําปายแสดงช่ือทีมผูชนะขนาดใหญท่ีดานหนาของสนาม เปนตน 

- จัดรายการสงเสริมการขาย เพื่อดึงลูกคาใหมใหเขามาใชบริการ เชน ให

สวนลดบริการเม่ือมาใชคร้ังแรก การใหสมัครสมาชิก ฯลฯ มาใชเปนแรงจูงใจ และสงเสริมการขาย

ดวยการมุงสูกลุมลูกคาใหมๆ  

2. การขาดสภาพคลองทางการเงิน 

-   ทําการระดมทุนจากหุนสวน เพื่อเปนการเพิ่มเงินทุน 

-   จัดทําวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารไวลวงหนา 

3. ยอดการใหบริการต่ํากวาเปาหมาย 

-  เพิ่มการสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ  เชน เพิ่มการแจกใบปลิว 

รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเปนการกระตุนการซ้ือสินคา 

-  เตรียมจัดหาแหลงเงินทุนหมุนเวียนระยะส้ันสํารอง เชน การระดมทุนจาก

หุนสวน เพื่อนํามาใชหมุนเวียน เปนปองกันไมใหเกิดปญหาขาดสภาพคลอง 

4. จํานวนลูกคาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

- วางแผนลงทุนขยายจํานวนสนามเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งสนาม (รวมเปน 3 สนาม) 

เพื่อรองรับจํานวนลูกคาท่ีเพิ่มข้ึน 

5. ราคาของสินคาท่ีนํามาขาย (เชน เคร่ืองดื่มตางๆ) ท่ีเพิ่มข้ึน 

- เจรจาตอรองกับผูคาสง ใหลดราคาสินคาลง  

- เลือกคูคารายใหมเขามาทดแทน 
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6. การลาออกของพนักงาน 

- จัดสวัสดิการท่ีดีใหแกพนักงาน เชน ประกันสังคม คารักษาพยาบาล การ

ใหเงินชวยเหลือตางๆ เชน เงินโบนัส  คาครองชีพ เบ้ียขยัน  คาลวงเวลา เพื่อปองกันการลาออกของ

พนักงาน 

- มีกฎระเบียบท่ีชัดเจนใหแจงลวงหนากอนการลาออกอยางนอย 1 เดือน 

หากไมปฏิบัติตามจะไมจายเงินเดือนในเดือนสุดทาย เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก  หญ้าเทยีม TM 5000 (350 MICRON) มาตรฐาน FIFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข  ตัวอย่างใบคาํขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฃ  สัญญาเช่าทีด่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค  อตัตาดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือของธนาคารพานิชย์ วนัที ่20 มกราคม 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฅ  อตัตาค่าไฟฟ้าประเภทที ่2 : กจิการขนาดเลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฆ  ความรู้และกติกาเกีย่วกบักฬีาฟุตซอล 20 ประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง  ตัวอย่างขนาดสนามฟุตซอลแบบมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ  ตัวอย่างเวบ็ไซด์ของกจิการและบัตรสมาชิก 
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ประโยชน์ของสนามหญ้าเทยีมทีผู้่ประกอบการให้เช่าสนามฟุตบอลได้รับ  

1.       ประหยัดคาใชจายในการดูแลรักษาสนามฟุตบอลประมาณ 300,000 ถึง 600,000 บาทตอป  

2.       ผลประกอบการสูงข้ึน ไมเสียโอกาสในการทําธุรกิจ          

         2.1    หญาเทียมสามารถเลนไดทุกวันไมตองใชเวลาในการพักสนามท่ียาวนาน          

         2.2    สามารถเลนไดแมในขณะฝนตก 

3.       สงเสริมทัศนียภาพของสนามฟุตบอลใหดีข้ึน มีมาตรฐานมากข้ึน  

4.       เพิ่มศักยภาพในการทําธุรกิจไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากลูกคาสามารเลนไดทุกวัน สามารถทํา

ธุรกิจท่ีเกี่ยวของตอไปได เชน รานอาหาร เคร่ืองดื่ม กาแฟสด ฯลฯ    

                                    

การเลอืกหญ้าเทยีมและวสัดุทีเ่หมาะสมกบัผู้ประกอบการสนามฟุตบอล ควรพิจารณาหัวขอ ดังนี ้   

     1.       ความแข็งแรงทนทาน เนื่องจากสนามฟุตบอลท่ีใหเชาจะมีผูเลนมาใชสนามทุกวันทําให

สนามใชงานหนัก ดังนั้นควรเลือกวัสดุหญาเทียมท่ีมีความแข็งแรงทนทาน วัสดุท่ีควรพิจารณามี

ลักษณะ ดังนี้ 

-          วัสดุรองรับการทอของหญาเทียมตองมีความหนา ไมฉีกขาดงาย สามารถทดสอบดึงและฉีก

ไดจากตัวอยางหญาเทียมท่ีผูขายนําเสนอ 

-          ใบหญาเทียมตองมีความหนา และมีแกนหญา มีความเหนียว ทนตอแรงดึงไมฉีกขาดงาย     

     2.       ตองมีความปลอดภัยกับผูเลนไมทําใหผูเลนบาดเจ็บ เนื่องจากสนามหญาเทียมในปจจุบัน 

ในบางสนามทําใหผูเลนบาดเจ็บจากการลมระหวางการเลน จึงควรพิจารณาวัสด ุดังนี้ 

-         ความสูงของใบหญา ควรมีความสูงไมต่ํากวา 5 เซนติเมตร เพื่อรองรับแรงกระแทก     

-         อัตราการทอ หรือความถ่ีของการเย็บควรมีความถ่ีสูง และมีความหนาแนนของใบหญาสูง  

-         ควรเลือกหญาเทียมท่ีมีความหนาแนนของใบหญามีคุณสมบัติเก็บเม็ดยางไดดีไมกระจุย

กระจาย เพราะเม็ดยางสามารถชวยลดแรงกระแทกระหวางการเลนไดด ี

     3.       ช้ันพื้นฐานของหญาเทียม (Sub Base) ตามมาตรฐาน FIFA แบงเปน 2 รูปแบบดวยกัน 

              -          ช้ันหิน ทําจากหินใหญและหินเล็ก (มาตรฐานยุโรป)                                     

              -         ช้ัน Asphalt หรือช้ัน ยางมะตอยแบบน้ําซึมผานและวางทับดวยแผนยางรองรับแรง

กระแทก(มาตรฐานออสเตรเลีย)     

 

 แนวโน้มในอนาคตของหญ้าเทยีม                 
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           ในอนาคตหญาเทียม TM 5000(350 MICRON) มาตรฐาน FIFA จะไดรับความนิยม

แพรหลายมากข้ึน ท้ังหญาเทียมสนามกีฬา  และหญาเทียมสําหรับจัดสวน ตกแตงพื้นท่ี  ผูผลิตหญา

เทียมก็มีการพัฒนาหญาเทียมใหมีลักษณะใกลเคียงกับหญาธรรมชาติเพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูซ้ือ                 

           แนวโนมในอนาคตของผูประกอบการสนามฟุตบอลในประเทศไทยจะเพิ่มมากข้ึน และมี

การแขงขันสูง ผูประกอบการสนามฟุตบอลใหเชา  จึงตองศึกษาแนวทางพัฒนาธุรกิจสนามฟุตบอล

ใหเชา ใหตอบสนองความตองการลูกคามากท่ีสุด เพื่อรองรับการแขงขันในอนาคต  

 

วสัดุส่วนประกอบของหญ้าเทยีม TM 5000(350 MICRON)  

 ยาง เปน สวนประกอบสําคัญ ท่ีถูกนํามาใชอยางแพรหลาย ในอุตสาหกรรม หญาเทียม  มี

การทดสอบ ยางประเภทตางๆ ออกมา มากมาย เพื่อหา ยางท่ีใหประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ยางใน 

ปจจุบันมี 3 ประเภท ท่ีใชในวงการ หญาเทียม ดังนี ้

 

 

 SBR หรือ Styrene-Butadiene-Rubber มีรูปทรงเปนเม็ดขนาดเล็ก ไดจากการนํา ยาง

รถยนต, รถบรรทุก, แทรกเตอร และรถอ่ืน ๆ มารีไซเคิล ไมไดมีเพียง ยาง SBR เทานั้น ยางแตละ

ยี่หอจะมีองคประกอบเฉพาะ และมีสวนผสมของยางแตกตางกันถึง 10 ชนิด นอกจากนั้นยังมียาง

ธรรมชาติ, Isoprene rubber, Butadiene rubber, EPDM rubber, butyl rubber เปนตน บางคร้ังผสม

ยางเส่ือมสภาพลงไปทําใหไดยางอีกชนิดหนึ่ง 
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 EPDM หรือ Ethyle-Propylene-Diene Rubber เปน SBR ชนิดแรกท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมเนื่องจากทนตอ UV และตอตาน Oxidation ซ่ึงเหมาะกับกลางแจงมากท่ีสุด เพราะหากมี

คุณสมบัติดังกลาวยอมจะรับประกันไดวาอายุการใชงานของหญาจะมากกวา 5 ป คุณสมบัติของ 

EPDM Infill คือใชวัสดุราคาถูกมาปนดวย เชน ชอลก เพื่อลดตนทุน  และทําใหคาความถวงจําเพาะ

เพิ่มซ่ึงทําใหราคาตอน้ําหนักลดลง คือราคาของ 1 m 3 granules ไมไดลดลงเพราะตองเติมใน

ปริมาณมากข้ึน ขอเสียคือการเติม Infill ลงไปมาก ๆ จะทําใหคุณภาพลดลงไปมาก ทําใหหญา

เส่ือมสภาพ และสึกหรอระหวางการทดสอบ lisport วัสดุนี้ไดแก thermoset rubber ซ่ึงเปน

สารประกอบจําพวกยางท่ีถูกทําใหแข็งดวยอุณหภูมิสูงจนมีความยืดหยุน (เหมือนกับการอบขนมปง

ในเตาอบ) ระหวางกระบวนการทําใหแข็งนี้โมเลกุลของยางจะรวมกัน  (แบบไขวไปมา) ขบวนการ

นี้จะไมสามารถเปล่ียนกลับมาได 

 

 TPE หรือ Thermoplastic Elastomer เปนวัสดุยืดหยุนมีลักษณะเปนเสนใยแบบ 

conventional thermoplastic (เชน polypropylene, polyethylene) และมีคุณสมบัติเหมือน 

conventional thermoset rubber คุณสมบัติของ TPE จะเหมือนกับ conventional rubber พวกยาง

ธรรมชาติ,SBR,หรือEPDM 

 TPE ประกอบดวย rubber phase และ plastic phase ความยืดหยุนจะอยูในชวง rubber-phase 

และชวง plastic phase TPE จะแข็งแรงและประสานกัน ขอดีของ TPE คือกระบวนการไมซับซอน

ทําใหอนุภาคมีลักษณะกลมและมีขนาดพอเหมาะ นอกจากนี้ TPE สามารถนํากลับมาใชใหมโดย

การใหความรอนไปจนถึงจุดหลอมละลาย สําหรับ  Perfect Fill อุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส 

จะเหมาะกับ Perfect Fill ในการทําหญาเทียม 

 

เปรียบเทยีบคุณสมบัติของสารเติมทัว่ไป 

คะแนนสูงสุดในแตละหัวขอคือ 10 คะแนน 

 Perfectfill EPDM วสัดุจากยางรถ 
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ราคา 4 6 10 

ไมมีกล่ินเหม็น 8 7 2 

สีของดินเปล่ียนได 10 5 2 

ความปลอดภัยตอสุขภาพ 10 6 1 

ความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม 10 6 1 

คุณภาพ 7 5 4 

ไมเกาะติดกัน, ประสิทธิภาพคงท่ี 7.5 5 3 

ใชงานงาย 7.5 5 4 

 

ข้อดีของ Perfect Fill Granule 

 Perfect Fill เปนท่ีแพรหลายมากในงานปลูกหญาเทียมเกี่ยวกับคุณสมบัติ thermoplastic 

elastomerท่ีพัฒนาข้ึนกับโพลีเมอรในปจจุบันใหมีความปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม 

และชวยใหนักกีฬาในสนามมีความวองไว, คลองแคลว และเคล่ือนไหวไดเหมือนเลนอยูบนสนาม

หญาจริง วัตถุประสงคหลักของ  Perfect Fill คือชวยใหสนามหญาเทียมมีลักษณะใกลเคียงกับสนาม

หญาจริงมากท่ีสุด และไดมาตรฐาน stringent FIFA 1, FIFA 2 star ขอดีของ Perfect Fill มีดังนี ้ 

1. สีธรรมชาติ 

สิปกติของ Perfect Fill คือ เขียว หรือน้ําตาล ซ่ึงปองกันผลเสียหลายอยางท่ีเกิดกับ Perfect Fill แบบ

รีไซเคิลสีดํา อันดับแรกสีดําไมเหมาะสําหรับสนามหญา อยางท่ีสองสีดําดูดซับแสงอาทิตยได

มากกวาทําใหหญาเทียมรอนเกินไป ( 60-65 องศาเซลเซียส, ขณะท่ีอุณหภูมิปกติ 28-30 องศา

เซลเซียส), เม่ือผิวบนของสนามหญารอนยอมทําใหสูญเสียน้ํามาก  

2. ไมเกิดฝุน 

ยางท่ีไดจากการรีไซเคิลจะเสียหายงายเม่ือไดรับแรงมาก ๆ  หรือถามีอนุภาคขนาดเล็กยอมจะ

เสียหายเม่ือใชงานไประยะหนึ่ง ฝุนจากสนามยอมเปนอันตรายตอนักกีฬาและส่ิงแวดลอม แต  

Perfect Fill มีแรงตานทานการสึกหรอทีดี จึงไมเกิดฝุนงาย  

3. ทําใหนักกีฬารูสึกสบาย 

ความรอนจากยางรีไซเคิลจะเพิ่มความลาและทําใหไมสบายตัว และทําใหประสิทธิภาพของนักกีฬา

ลดลง และทําใหสูญเสียน้ํา เพราะผิวพองหรือไหมได แตปญหานี้แกไดดวย Perfect Fill ยางรีไซเคิล

สีดําจะมีความยืดหยุน ทําใหกลามเนื้อและขอตอของนักกีฬาลา และอาจทําใหเกิดเหนื่อยเร็วกวา

ปกต ิPerfect Fill มีคุณสมบัติ thermoplasticity เหมือนพลาสติกและมีความยืดหยุนเหมือนยางซ่ึงทํา

ให Perfect Fill มีความยืดหยุนท่ีพอด ี Perfect Fill ชวยรักษาช้ันของ infill ใหมีชองวาง ดังนั้นจะ
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รักษาประสิทธิภาพของสนามหญาไวได เม่ือนักกีฬาเหยียบดวยรองเทาสตั๊ด  จะรูสึกม่ันคง และทํา

ใหนักกีฬารูสึกถึงความเปนธรรมชาต ิ 

4. ลดเวลาการติดตั้งและลดตนทุน 

Perfect Fill มีความหนาแนน (1.1-1.5 กรัม / ลูกบาศกเมตร) มากกวายางรีไซเคิลสีดํา (0.4-0.8 กรัม / 

ลูกบาศกเมตร) ซ่ึงชวยใหยางไมถูกน้ําฝนพัดหายไป และไมตองซอมบํารุงมากนัก  Perfect Fill ลด

โอกาสการบาดเจ็บจากการสูญเสียหญาเทียมเพราะทําใหผิวหนามีความเหนียวแนนและคงรูปดีแม

ในสภาวะแหงหรือเปยกน้ํา สนามหญาท่ีใช Perfect Fill มีประสิทธิภาพดีโดยไมตองใชวัสดุรองรับ

แรงกระแทก เชน วัสดุผสมของ lava/rubber หรือ e-layer ดังนั้นสนามหญาเทียมแบบนี้จึงไมยุงยาก 

และใชเวลาติดตั้งนอย ประหยัดตนทุน  

5. ความสามารถดานกีฬา 

Perfect Fill ถูกออกแบบมาเพื่อสนองความตองการของนักกีฬาสมัครเลน, กึ่งมืออาชีพ และ มือ

อาชีพ ชวยใหลูกบอลเคล่ือนไหวอยางเหมาะสม, รับแรงกระแทกไดดี และปลอดภัยขณะสไลด  

คุณสมบัติดานรูปราง, ขนาดอนุภาค และความหนาแนนจําเพาะตองเลือกใหเหมาะสมกับการใชงาน 

อนุภาคท่ีกระจัดกระจายอยูชวยใหเกิดแรงยึดท่ีเหมาะสม ไมล่ืนไถลงาย  Perfect Fill infill ยังมี

ความสามารถในการปองกันการสึกหรอ ตอตาน Oxidation, ทนทานตอ UV และมีความยืดหยุน  

6. การเขากันไดกับองคประกอบอ่ืน 

Perfect Fill ประกอบดวย polyolefin ซ่ึงคลายกับวัตถุดิบในการทําสนามหญาเทียม  

7. เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

Perfect Fill ไมมีสารท่ีเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม Perfect Fill กําจัดสีดําจากคารบอนในยางรีไซเคิล

สีดําซ่ึงมีผลรายตอมนุษยและส่ิงแวดลอม นอกจากนี ้ Perfect Fill ยังสามารถนํากลับมาใชใหมได

ดวย  

8. ไมมีผลกระทบใด ๆ 

 ลักษณะอนุภาคท่ีเปนเหล่ียมไมแนนอนเกิดจากการเสียดสีทําใหช้ันของ infill เกิดชองวาง 

ระหวางนั้นอนุภาคจะเคล่ือนท่ีเหมือนช้ินจิ๊กซอวไปหาช้ันท่ีมีความแข็งกวาซ่ึงทําใหพื้นบริเวณนั้น

แข็งจนปุมรองเทาสตั๊ดไมสามารถทะลุลงไปได แตส่ิงเหลานี้ไมเกิดข้ึนกับ Perfect Fill 
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คาํขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
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สัญญาเชาที่ดิน 

 

 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นที่บานเลขที่....................ถนน.....................แขวง/ตําบล....................... 

เขต/อําเภอ............................จังหวัด......................................เม่ือวันที่........................................... 

ระหวาง......................................อายุ........ป  อยูบานเลขที่......................ถนน................... ............. 

แขวง/ตําบล.............................. เขต/อําเภอ............................จังหวัด............................................. 

ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหเชา” ฝายหนึ่ง 

 กับ............................................ อายุ........ป  อยูบานเลขที่......................ถนน................... 

แขวง/ตําบล.............................. เขต/อําเภอ............................จังหวัด............................................. 

ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูเชา” อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทําสัญญาเชาที่ดินกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ผูใหเชาตกลงใหเชาและผูเชาตกลงเชาที่ดินของผูใหเชาเปนจํานวนเนื้อที่..................ไร 

..........งาน..........ตารางวา  ตามโฉนดเลขที่.............ตําบล...............อําเภอ.............จังหวัด.............. 

......................เพื่อ..................................................ในอัตราคาเชาเดือนละ..............................บาท 

(...........................................................) 

 ขอ ๒ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงเชาที่ดินกันมีกําหนดเวลา..............ป นับแตวันที่................. 

ถึงวันที่............................. 

 ขอ ๓  ผูเชาตกลงชําระคาเชาใหแกผูใหเชาเปนรายเดือน และจะชําระคาเชาใหเปนการลวงหนาภายใน

วันที่....................ของเดือนทุกๆ เดือน 

 ขอ ๔ ผูเชาตกลงจะนําคาเชาไปชําระแกผูใหเชา ณ ภูมิลําเนาของผูใหเชา 

 ขอ ๕ ผูเชาตกลงเปนผูชําระคาภาษีที่ดินแทนผูใหเชา 

 ขอ ๖  ผูเชาตกลงวาจะไมใชที่ดินที่เชาเพื่อการอยางอื่นนอกจากการตามที่ระบุไวในสัญญาขอ ๑ เวน

แตจะไดรับอนุญาติเปนหนังสือจากผูใหเชา 

 ขอ ๗ ผูเชาตกลงวาจะไมขุดบอ คู หรือทําดวยประการใดๆ ซึ่งทําใหที่ดินของผูใหเชาเสียหายเวนแตจะ

ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหเชา 

 ขอ ๘  ผูเชาตกลงวาจะไมนําที่ดินที่เชานี้ไปใหผูอื่นเชาชวงหนือโอนสิทธิการเชาตามสัญญานี้ใหแกผูอื่น 

เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหเชา 

 ขอ ๙  ผูเชาตกลงวาจะอํานวยความสะดวกใหผูใหเชาหรือตัวแทนของผูใหเชาตรวจตราที่ดินที่เชาทุก

คร้ังทุกคร้ังไป 

 ขอ ๑๐  ถาผูใหเชาตกลงจะขายที่ดินที่เชากอนครบกําหนดการเชาตามสัญญานี้ ผูใหเชาจะตองแจงให

ผูเชาทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา..............เดือน  วาจะขายในราคาเทาใดเพื่อผูเชาจะไดมีโอกาสตกลงได

ซื้อกอนหรือเพื่อผูเชาเตรียมตัวออกจากที่ดินที่เชา 

 ขอ ๑๑  ในกรณีที่ผูเชาผิดสัญญาเชาขอหนึ่งขอใดหรือหลายขอรวมกันก็ดี ผูใหเชามีสิทธิบอกกลาวใหผู

เชาปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือบอกเลิกสัญญานี้และเรียกคาเสียหายจากผูเชาไดทันที 
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 ขอ ๑๒ ถาผูเชาจะตองออกไปจากที่ดินที่เชาไมวาดวยเหตุใดๆ ผูเชาไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายหรือคาร้ือ

ถอนจากผูใหเชา 

 ขอ ๑๓  ในวันทําสัญญาเชานี้ ผูเชาไดตรวจดูที่ดินที่เชาแลวเห็นวามีสภาพปกติ และผูใหเชาไดสงมอบ

ที่ดินที่เชาแกผูเชาแลว 

 

 สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกันคูสัญญาทั้งสองฝายไดอาน และเขาใจขอความใน

สัญญานี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามเจตนาอันแทจริงของคูสัญญา จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา

พยาน และตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

       ลงชื่อ..........................................ผูใหเชา 

       (..........................................) 

       ลงชื่อ..............................................ผูเชา 

       (..........................................) 

       ลงชื่อ............................................พยาน 

       (..........................................) 

       ลงชื่อ............................................พยาน 

                                                                                                          (..........................................) 
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อตัราค่าไฟฟ้าประเภทที ่2  : กจิการขนาดเลก็ 

ลกัษณะการใช้ สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับท่ีอยูอาศัย อุตสาหกรรม และ

หนวยงาน 

รัฐวิสาหกิจ หรืออ่ืน ๆ ตลอดจนบริเวณท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีความตองการพลังไฟฟาเฉล่ียใน 15 นาทีท่ี

สูงสุดต่ํากวา 

30 กิโลวัตต โดยตอผานเคร่ืองวัดหนวยไฟฟาเคร่ืองเดียว 

2.1 อตัราปกต ิ

อตัรารายเดือน : คาพลังงานไฟฟา 

2.1.1 แรงดัน 12-24 กิโลโวลท หนวยละ  2.4649 บาท 

 ค่าบริการ : เดือนละ 228.17 บาท 

2.1.2 แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลท 

 150 หนวย (กิโลวัตตช่ัวโมง) แรก (หนวยท่ี 1 - 150) หนวยละ  1.8047 บาท 

 250 หนวยตอไป (หนวยท่ี 151 - 400)   หนวยละ  2.7781 บาท 

 เกินกวา 400 หนวย (หนวยท่ี 401 เปนตนไป)  หนวยละ  2.9780 บาท 

 ค่าบริการ : เดือนละ 40.90 บาท    

2.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Tariff : TOU Tariff) 

อัตรารายเดือน 

 
ค่าพลงังานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ 

(บาท/เดือน) On Peak Off Peak 

2.2.1 แรงดัน 12-24 กิโลโวลท 3.6246 1.1914 228.17 

2.2.2 แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลท 4.3093 1.2246 57.95 

 

On Peak : เวลา 09.00 – 22.00 น. วันจันทร – วันศุกรและวันพืชมงคล 

Off Peak : เวลา 22.00 – 09.00 น. วันจันทร – วันศุกรและวันพืชมงคล 

  : เวลา 00.00 – 24.00 น. วันเสาร- วันอาทิตย วันแรงงานแหงชาติ และ

วันหยุดราชการตามปกติ (ไมรวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย) 

 
หมายเหตุ  
1. ผูใชไฟฟาประเภทท่ี 2 นี้ หากในรอบเดือนใดมีความตองการพลังไฟฟาเฉล่ียใน 15 นาทีท่ีสูงสุด  

ตั้งแต 30 กิโลวัตตข้ึนไป จะจัดเขาอยูในประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 หรือประเภทท่ี 5 แลวแตกรณ ี 
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และจะจัดเขามาอยูในประเภทท่ี 2 อีกตอเม่ือความตองการพลังไฟฟาดังกลาว ลดลงต่ํากวา  

30 กิโลวัตต ติดตอกันเปนเวลา 12 เดือน  

2. ผูใชไฟฟาในอัตรา ขอ 2.1 สามารถเลือกใชอัตราขอ 2.2 ได และจะตองชําระคาเคร่ืองวัดฯTOU 

หรือคาบริการดานเคร่ืองวัดฯTOU เพิ่มข้ึนจากคาบริการปกติ และหากเลือกใชไปแลวไมนอยกวา 

12 เดือน จะขอเปล่ียนกลับไปใชอัตรา ขอ 2.1 ตามเดิมอีกก็ได  

3. ผูใชไฟฟาท่ีประสงคจะเลือกใชอัตราขอ 2.2 จะตองแจงความประสงคกับการไฟฟานครหลวง

กอน และการไฟฟานครหลวงจะติดตั้งเคร่ืองวัดฯTOU ใหตั้งแตเดือน มกราคม 2545 เปนตนไป 

4. ผูใชไฟฟาจะตองชําระคาบริการรายเดือน ถึงแมจะไมมีการใชไฟฟา 

 

วันท่ีปรับปรุงขอมูลลาสุด : 31 ก.ค. 2549 
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อตัราดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณชิย์ ประจําวนัที ่ 20 มกราคม 2553 

 

แสดงอตัราดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณชิย์จดทะเบียนในประเทศ 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* 

บัตร

เครดิต 

กรุงเทพ 6.125 5.875 6.375 11.5 15 18 

กรุงไทย 6.125 5.85 6.375 13.375 18 - 

กสิกรไทย 6.15 5.85 6.45 21.45 23.45 20 

ไทยพาณิชย 6.15 5.85 6.45 10.45 15 20 

กรุงศรีอยุธยา 6.75 6.25 6.75 21 28 - 

ทหารไทย 6.5 6.25 6.75 28 28 20 

นครหลวงไทย 6.75 6.25 6.75 25 28 20 

ยูโอบี 7.15 6.65 7.4 28 28 20 

ซีไอเอ็มบี ไทย 6.75 6.5 7.125 28 28 - 

สแตนดารดชารเต

อรด(ไทย) 8.5 8.25 9.5 28 28 20 

ธนชาต 6.875 6.375 8.25 15.75 18 15 

ทิสโก 6.4 6.15 6.65 28 28 - 

เมกะ สากลพาณิชย 8.25 7 7.5 12 15 - 

เกียรตินาคิน 6.65 6.35 6.95 28 28 - 

แลนด แอนด เฮาส 

เพื่อรายยอย 6.625 6 6.875 18 21 - 

สินเอเซีย 6.75 6.5 7 21 21 - 

ไทยเครดิตเพื่อราย

ยอย 7.75 7.5 8 24 24 - 

เฉลีย่ของธนาคาร

พาณชิย์จดทะเบียน

ในประเทศ 6.8382 6.4382 7.1265 21.2662 23.2029 19.125 
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ทีม่า: ธนาคารแหงประเทศไทย, 2551 

 

อตัราดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือของสาขาธนาคารต่างประเทศ 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* 

บัตร

เครดิต 

แหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟ

เจ 10.75 6.75 11 25 25 - 

ซิตี้แบงก - 7.25 14.32 20.99 45.63 20 

ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง 

คอรปอรเรช่ัน 9.75 6.25 7.75 14.75 15 - 

เอช เอส บี ซี 8.25 8.25 8.25 21 32.25 16-20 

ดอยซแบงก 8.25 8.25 - 20 22 - 

เจพีมอรแกน เชส 7 7 - 14 14 - 

คาลิยง 8 8 8.75 13 13.25 - 

แหงอเมริกาเนช่ันแนลแอส

โซซิเอช่ัน 8 7.5 10.5 13.5 22 - 

อินเดียนโอเวอรซีส 7.75 7.5 8 13.25 15 - 

เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. 8.5 8.25 - 25 25 - 

อาร เอช บี 9 8.75 9 20 20 - 

โอเวอรซี-ไชนิสแบงกิ้ง

คอรปอเรช่ัน 6.875 6.875 - 15 19 - 

แหงประเทศจีน 8.25 6.75 7.5 11.75 14.00 - 

มิซูโฮ คอรปอเรต 10.75 6.75 7.75 50 50 - 

บีเอ็นพี พารีบาส 8 8 - - 19 - 

เฉลีย่ของสาขาธนาคาร

ต่างประเทศ 8.5089 7.475 9.282 19.8029 23.4087 20 
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ทีม่า: ธนาคารแหงประเทศไทย, 2551 

หมายเหตุ 

MLR (Minimum Lending Rate)     =  อัตราดอกเบ้ียเงินกู สําหรับลูกคาช้ันด ี

MOR (Minimum Overdraft Rate)  =  อัตราดอกเบ้ียเงินกูเบิกเกินบัญชี 

MRR (Minimum Retail Rate)         =  อัตราดอกเบ้ียเงินกู สําหรับลูกคารายยอยช้ันด ี
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ความรู้ และกติกาเกีย่วกบักฬีาฟุตซอล 20 ประการ 

1. สนาม (The pitch) 
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กลางสนามมีวงกลมแสดงเขตหามเขาตอนเข่ียลูกเร่ิมเลนขนาดรัศมี 3 เมตร แบงเปน 2 ฝงแตละฝง

จะมีกรอบเขตโทษรัศมี 6 เมตรจากเสนกรอบประต ู จุดโทษจะอยูบนเสน ระยะ 6 เมตรจากกรอบ

ประตู จุดโทษท่ี 2 ระยะ 10 เมตรจากกรอบประตู เขตเปล่ียนตัวหางจากเสนกึ่งกลางสนาม 5 เมตร 

ยาว 5 เมตร (ผูเลนตองเปล่ียนตัวเขาออกบริเวณนี้เทานั้น) 

2. ลูกบอล (The ball) 

3. จํานวนผู้เล่น (The number of players) 

 สามารถเปล่ียนตัวผูเลนไดไมจํากัดจํานวน ผูเลนท่ีเปล่ียนออกไปแลวสามารถเปล่ียนกลับ

เขามาเลนได การเปล่ียนตัวสามารถทําไดตลอดเวลา (ไมวาบอลจะตายหรือไมก็ตาม) โดยข้ึนอยูกับ

ดุลพินิจของผูตัดสิน (ผูติดสินอนุญาตก็เปล่ียนเขาได) และตองเปล่ียนตัวเขาออกตรงบริเวณเขต

เปล่ียนตัว 5 เมตรเทานั้น (หากทําผิดอาจโดนใบเหลือง) และตองใหผูเลนท่ีจะเปล่ียนออกออกนอก

สนามกอน ผูเลนท่ีจะเปล่ียนเขาจึงจะเขาไปได การเร่ิมเลนตองมีผูเลนฝายละ 5 คน ถาเลนๆ ไปแลว

มีผูเลนโดยไลออกจนฝายหนึง่เหลือผูเลนแค 2 คน (ประตู 1 ผูเลน 1) ใหยกเลิกการแขงขัน 

4. อุปกรณ์ผู้เล่น (The players' equipment) 

 เ ส้ือยืด หรือเส้ือเช้ิต กางเกงขาส้ัน (ยกเวนผูรักษาประตูใสขายาวได) ถุงเทายาว สนับแขง 

รองเทา ผูรักษาประตูตองใสชุดท่ีมีสีตางจากผูเลนคนอ่ืน และผูตัดสิน ถาผูเลนเปล่ียนเปนผูรักษา

ประตูใหเปล่ียนใสเส้ือผูรักษาประตูท่ีติดเบอรตนเอง 

5. ผู้ตัดสิน (The referee) 

6. ผู้ตัดสินทีส่อง (The second referee) 

7. ผู้รักษาเวลา และผู้ตัดสินทีส่าม (The timekeeper and the third referee) 

8. ระยะเวลาการแข่งขัน (The duration of the match) 

 แบงเปน 2 คร่ึง คร่ึงละ 20 นาที พักคร่ึงเวลาไมเกิน 15 นาที สามารถขอเวลานอกไดคร่ึงละ 

1 คร้ัง คร้ังละ 1 นาที การขอเวลานอกกระทําไดตลอดเวลา แตจะใหไดเม่ือทีมตนไดสงลูกเขาเลน 

เม่ือไดเวลานอกผูเลนจะตองอยูในสนาม สวนเจาหนาท่ีทีมก็ตองไมเขามาในสนาม (สอนกนัตรง

ขอบสนาม) ผูเลนท่ีจะเปล่ียนตัวตองรอใหจบการขอเวลานอกกอนจึงจะเปล่ียนตัวได เวลานอกท่ีไม

ใชในคร่ึงแรก ไมสามารถนําไปใชในคร่ึงหลังได ถามีตอเวลาพิเศษจะไมมีการขอเวลานอก 

9. การเร่ิมเล่น และการเร่ิมเล่นใหม่ (The start and restart of play) 

 ผูเลนทุกคนตองอยูในแดนตนเอง ผูเลนฝายตรงขามตองอยูหางจากลูกบอลไมนอยกวา 3 

เมตร (อยูนอกวงกลมกลางสนาม) ลูกบอลตองเคล่ือนท่ีไปขางหนา 

10. บอลอยู่ในการเล่น และอยู่นอกการเล่น (บอลตาย) (The ball in and out of play) 
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11. การทาํประตู (The method of scoring) 

 ผูรักษาประตูไมสามารถทําประตูไดจากการขวางลูกจากประต ู

12. การกระทาํผดิกฎกติกา และมารยาท (Fouls and misconduct) การทําฟาวลมี 2 ลักษณะ คือ การ

ฟาวลท่ีโดน โทษโดยตรง (Direct Free Kick) กับโดนโทษโดยออม (Indirect Free Kick)โทษ

โดยตรง การฟาวลท่ีโดนโทษโดยตรงจะนับรวมในฟาวลรวมดวย และหามเตะ (Kick) ขัดขา (Trips) 

กระโดดเขาใส (Jump) ชน (Charges) (รวมถึงชนดวยไหลดวย หลายๆ คนเขาใจผิดวาการชนดวย

ไหลคือการเบียด) ทําราย (Strikes) หรือผลัก (Pushes) คูตอสู หากการกระทําดังกลาวผูตัดสิน

พิจารณาวากระทําโดยขาดความระมัดระวัง ไมไตรตรองยั้งคิด หรือใชกําลังเกินกวาเหตุ จะโดน

โทษโดยตรง หาม ดึง (Holds) ถมน้ําลาย (Spits) หรือสไลด (Slides) ใสคูตอสู หรือเลนลูกดวยมือ

โดยเจตนา การกระทําดังกลาวจะโดนลูกโทษโดยตรงทันที (ยกเวนผูรักษาประตูสามารถสไลด และ

ใชมือในเขตโทษของตนเองได) โทษโดยออม ผูรักษาประตูไมสามารถรับลูกท่ีผูเลนฝายเดียวกัน

เจตนาเตะสงมาใหได ผูรักษาประตูครองบอล (ไมวาดวยมือหรือเทา) ในเขตโทษตนเองเกินกวา 4 

วินาที หลังจากขวางลูกจากประตูแลว ผูรักษาประตูไมสามารถรับลูก (ดวยมือ) ท่ีสงคืนจากผูเลน 

(ดวยหัว อก ตนขา ฯลฯ) หากลูกยังไมผานเสนแบงคร่ึงสนาม หรือถูกสัมผัสโดยผูเลนฝายตรงขาม

เลนในลักษณะท่ีเปนอันตราย เจตนากีดขวางการเลนของฝายตรงขาม (Obstruction) ปองกันผูรักษา

ประตูไมใหขวางลูก ใบเหลืองและใบแดง ผูเลนท่ีโดนใบแดงจะไมสามารถกลับลงมาเลนไดอีก 

และไมอนุญาตใหอยูบนมานั่งสํารอง หรือบริเวณสนาม (ตองออกนอกสถานท่ีแขงทันที) โดย

อนุญาตใหผูเลนลงมาแทนได เม่ือครบเวลา 2 นาทีหลังใหออก ยกเวนเม่ือมีการทําประตูกอนถึงเวลา 

2 นาที โดยจะปฏิบัติดังนี ้

 หากเลนโดยท้ัง 2 ทีมมีจํานวนผูเลนไมเทากัน (5-4, 5-3, 4-3) และทีมท่ีมีผูเลนมากกวาทํา

ประตูได ทีมท่ีมีผูเลนนอยกวาจะไดรับอนุญาตใหผูเลน 1 คนกลับลงไปเลน (แทนผูท่ีถูกไลออก) ได 

 แตหากทีมท่ีมีผูเลนนอยกวาทําประตูได ใหคงจํานวนผูเลนไวเทาเดิม การเลนโดยท้ัง 2 ทีม
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มีจํานวนผูเลนเทากัน (4-4, 3-3) และมีการทําประตูไดก็ใหคงจํานวนผูเลนไวเทาเดิมเชนกัน 

13. การเตะโทษ (Free kicks) 

 ผูเลนฝายตรงขามตองอยูหางจากลูกบอลไมนอยกวา 5 เมตร ถาฝายท่ีไดเตะโทษใชเวลาเกิน

กวา 4 วินาที ใหฝายตรงขามไดเตะโทษโดยออม สัญญาณของผูตัดสินโทษโดยตรง ผูตัดสินจะยก

แขนในแนวนอนช้ีไปในทิศทางของทีมท่ีกระทําผิด และนับเปนการกระทําผิดรวม โทษโดยออม ผู

ตัดสินจะยกแขนชูข้ึนเหนือศีรษะจนกวาการเตะจะเกิดข้ึน 

14. การฟาวล์รวม (Accumulated fouls) 

 ฟุตซอลจะมีกฎการฟาวลพิเศษคือการฟาวลรวม โดยจะอนุญาตใหฟาวลได 5 คร้ัง (ท่ีเปน

ลูกโทษโดยตรง)ใน 5 คร้ังแรก 

 

 
 

 ผูเลนฝายตรงขามสามารถตั้งกําแพงได โดยจะอยูหางจากลูกบอล 5 เมตร และผูเตะสามารถ

ทําประตูไดโดยตรง สวนการทําฟาวลรวมคร้ังท่ี 6 เปนตนไป 

 

 
 

 ผูเลนฝายตรงขามหามตั้งกําแพง ผูเตะตองแสดงตัว (วาจะเปนผูเตะ ไมใหหลอก) ผูรักษา

ประตูตองอยูในเขตโทษ และอยูหางจากลูกบอล 5 เมตร ผูเลนคนอ่ืนๆ อยูหลังแนวลูกบอล และหาง
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จากลูกบอล 5 เมตร 

 ผูเตะตองยิงประตูเทานั้น หามสงใหเพื่อน โดยหากการทําฟาวลรวมนี้เกิดข้ึนระหวาง

เสนประตูของฝายท่ีถูกทําฟาวล และแนวจุดโทษท่ี 2 ของฝายท่ีทําฟาวล ใหตั้งเตะท่ีจุดโทษท่ี 2 (10 

เมตรจากเสนประตู) 

 แตหากทําฟาวลระหวางแนวจุดโทษท่ี 2 ของฝายท่ีทําฟาวล และเสนประตูของฝายท่ี

ทําฟาวล ใหเลือกไดวาจะตั้งเตะท่ีจุดเกิดเหต ุหรือท่ีจุดโทษท่ี 2 

15. ลูกจุดโทษ (The penalty kick) 

 

 
 

 ผูรักษาประตูตองอยูบนเสนประต ูผูเลนคนอ่ืนตองอยูนอกเขตโทษ และหางจากลูกบอล 5 

เมตร 

16. เตะเข้าเล่น (The kick-in) 

 

 
 

 ลูกบอลตองวางนิ่งบนเสนขาง ผูเลนฝายตรงขามตองอยูหางจากลูกบอล 5 เมตร ผูเตะเขา

เลนตองเลนภายใน 4 วินาที 

17. การขว้างลูกจากประตู (The goal clearance) 

 ผูรักษาประตูตองขวางลูก (ดวยมือ) จากเขตโทษของตน (ตรงจุดใดก็ได) ออกไปนอกเขต
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โทษโดยตรง (จะไหลโดยใหบอลตกในเขตโทษกอนไมได) ภายใน 4 วินาที ผูรักษาประตูไม

สามารถเลนลูกไดเปนคร้ังท่ี 2 นอกจากผูเลนคนอ่ืนจะสัมผัสบอลแลว (หามโยนลงพื้นแลวเตะ) 

ผูเลนฝายตรงขามตองอยูนอกเขตโทษ 

18. ลูกเตะมุม (The corner kick) 

 

 
 

 
 

 ผูเลนฝายตรงขามตองอยูหางจากลูกบอล 5 เมตร ผูเตะตองเตะลูกภายใน 4 วินาที 

19.การเตะจุดโทษหาผู้ชนะ 

 เตะฝายละ 5 คน (เลือกผูเตะไดจากผูเลนท้ังหมด 12 คน ยกเวนผูท่ีโดนไลออก) หากการ

แขงจบลงแตจํานวนผูเลนของท้ัง 2 ทีมไมเทากัน ใหทีมท่ีมีผูเลนมากกวา เลือกผูเลนออกไปใหเหลือ

จํานวนผูเลนเทากัน 

 

 

20,สัญญาณผู้ตัดสิน 
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ตัวอย่างขนาดสนามฟุตซอลแบบมาตรฐาน 
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ตัวอย่างเวบ็ไซด์ของกจิการ 

 

 
 
 
ตัวอย่างบัตรสมาชิก 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

ช่ือ-สกลุ   นายวชิราวุธ  บุญพงษ 

ทีอ่ยู่   บานเลขท่ี 3 หมู 7 ตําบล ทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัด สระบุรี 18260 

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ.2548 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนแกงคอยจังหวัด  

                           สระบุรี 

 พ.ศ.2552 ศึกษ าตอระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขา

การจัดการธุรกิจท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกลุ    นางสาวชลธิชา ชูนามชัย 

ทีอ่ยู่    63/26 ซ. 17 หมูบานภาณุ ถ. บรมราชชนนี เขตตล่ิงชัน  

   กรุงเทพมหานคร  

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ.2548  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน 

 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  

 พ.ศ.2552  เขา ศึกษาอยูคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

                                                      มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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