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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของธุ รกิจยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา เพื่อประเมิน
ความเป็ นไปได้ของโครงการ ซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์แผนการตลาด การวิเคราะห์
แผนการดาเนิ นงาน การวิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิน จากการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังกล่าว
พบว่า กลุ่มเป้ าหมายคือ เด็กนักเรี ยนที่เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนบริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา กลุ่มอายุ ระหว่าง 4 - 18 ปี ที่มีรายได้
ครอบครัว 15,000 บาทขึ้นไป มีการกาหนดส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด มี การวางแผนกาลังการบริ การ ปริ มาณบริ การ และมี การกาหนด
ขั้นตอนบริ การ มีระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 2 ปี 9 เดือน มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV)
เท่ากับ 474,556.96 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 58% จึงสรุ ปได้
ว่าโครงการนี้มีความเป็ นไปได้และเหมาะสมในการลงทุน
คาสาคัญ: ความศึกษาความเป็ นไปได้, ยิมยูยติ สู

ABSTRACT
This study’s purpose is to study the feasibility of the Boriboonsil Suksa Ju-Jutsu Gym Business in order to
assess the business feasibility. The study consists of situational analysis, marketing plan analysis, operation plan
analysis, manpower plan analysis and financial plan analysis. Based on the above analysis, it was found that the
target group which is students from Boriboonsli Suksa school between the ages of 4 to 18 whose family income is
more than 15,000 baht. A marketing mix is defined which includes product strategy, prices, distribution channels,
marketing promotions, service capacity planning, service volume and service procedures. The payback period of
the project equal to 2 years and 9 months, with a net present value (NPV) of 474,5569.66 baht and a rate of return
on investment (Internal Rate of Return; IRR) equal to 58%. This can be concluded that this project is feasible and
suitable for investment.
Keywords: Feasibility Study, Ju-Jitsu Gym
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1. บทนา
ปั จจุบนั แนวโน้มการออกกาลังกาย และการรักษาสุ ขภาพกาลังได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก และท่ามกลาง
สภาพสังคมที่มีความอันตราย จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท การถูกทาร้ายร่ างกาย ภาวะเศรษฐกิจที่แย่ลงทาให้มีอตั รา
การปล้นชิงทรัพย์สูงขึ้น รวมไปถึงบรรดาผูป้ กครองพ่อแม่ และผูท้ ี่อยากหากิจกรรมให้ลูกหลาน เพื่อห่ างไกลจากยา
เสพติด และจากการติดมือถือผูค้ นจึ งมองหาการกิจกรรมการออกกาลังกายในรู ปแบบศิลปะการต่อสู ้ นอกจากจะได้
ออกกาลังกายแล้วยังสามารถใช้ป้องกันตัวจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย ทาให้หนึ่ งในรู ปแบบการออกกาลังกาย ที่
กาลังได้รับความนิ ยมคือ ศิลปะการต่อสู ้ยยู ิตสู นอกจากจะได้รับความนิ ยมแล้ว ยังได้รับการสนับสนุ นจากทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน การออกกาลังกายในรู ปแบบนี้ ส่ งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอีกมากมาย
กีฬายูยติ สู พฒั นามาอย่างต่อเนื่ อง จนในปั จจุบนั ได้กลายมาเป็ นหนึ่ งในกีฬาที่เริ่ มเป็ นที่รู้จกั และได้รับความ
นิ ยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง มี การตั้งกฎกติกา มี อุปกรณ์ในการฝึ กซ้อม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ มีการแข่งขัน
ระดับทวีป ระดับโลก เป็ นกี ฬาที่คล้าย ๆ ยูโด แต่มีรายละเอียดที่มากกว่า มีเทคนิ คการเตะ ต่อย ล็อก รัดคอ ทุ่ม หัก
แขน ปั จจุบนั มีการแข่งขันอย่างเป็ นทางการในประเทศไทย มีสมาคมยูยิตสู แห่ งประเทศไทย ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั ประเทศ
ไทย ก็มีนกั กีฬายูยิตสู ลงทาการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทัว่ โลกตลอด จากที่กล่าวมานี้ จึงทาให้มองเห็นโอกาส ที่จะ
ประสบความสาเร็ จ ในการลงทุนธุรกิจบริ การ ศูนย์ฝึกศิลปะการต่อสู ้ยยู ติ สู ถึงแม้วา่ จะมีสถานบริ การ ในลักษณะของ
การออกกาลังกาย เปิ ดให้บริ การอยูแ่ ล้วจานวนมาก แต่สิ่งที่แตกต่างคือ ศิลปะยูยิตสู มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่เน้นการ
ต่อสู ้ภาคพื้นดิ น (นอนสู ้) สถานบริ การยิมต่อสู ้ทวั่ ไป จะเป็ นศิ ลปะการต่อสู ้ชนิ ดยืนสู ้ เช่น มวยไทย มวยสากล เท
ควันโด้ เป็ นต้น ในขนะที่ ยูยติ สู มีท้ งั เตะ ต่อย ทุ่ม ล็อค รัดคอคู่ต่อสู ้ การทาให้คู่ต่อสู ้ลม้ ทาให้ยอมแพ้โดย การรัดคอ
การหักข้อต่อได้ท้ งั ร่ างกาย ยูยติ สู จึงเป็ นศิลปะการต่อสู ้ ที่เหมาะสาหรับใช้ในเหตุการณ์ ที่ตอ้ งป้ องกันตัว เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ตัวอย่างเช่น มวยไทยที่มีประสิ ทธิ ภาพการยืนสู ้ แต่ไม่ได้มีการเรี ยนรู ้ในการต่อสู ้เมื่อมีการล้มลงไปใน
ขณะที่กีฬายูยติ สู เรี ยนรู ้ถึงการเตะต่อย รวมถึงการทุ่ม แม้จะล้มลงไปก็ยงั สามารถต่อสู ้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น
เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน จึ งเป็ นแรงบันดาลใจในการคิดที่จะลงทุนดาเนิ นธุ รกิจ บริ การสอนศิลปะการ
ต่อสู ้ยยู ิตสู เพื่อป้ องกันตัว เพื่อการออกกาลังกาย และเพื่อความเป็ นเลิศ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วย
ปั จจัยเหล่านี้ จึ งเล็งเห็ นช่องทาง และโอกาสในการประกอบธุ รกิ จกี ฬายูยิตสู โดยเปิ ดสอนกี ฬายูยิตสู ให้กบั บุคคล
ทัว่ ไป ที่มีความสนใจ ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับความแข็งแรง ไม่จาเป็ นต้องมีพ้ืนฐานมาก่อน หลักสู ตรการสอน มีต้ งั แต่
กลุ่ม และเรี ยนแบบตัวต่อตัว เพื่อป้ องกันตัวเพื่อสร้ างความแข็งแกร่ งให้ร่างกาย หรื อเพื่อลดน้ าหนักเป็ นต้น เพื่อ
มุ่งเน้นการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ แต่กส็ อดแทรกไปด้วยความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน ให้กบั นักเรี ยนทุก
คน ในระหว่างเรี ยนอีกด้วย ควบคุมการสอนโดยผูฝ้ ึ กสอนมืออาชีพดีกรี ทีมชาติ
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุรกิจยิมยูยติ สูบริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา
3. ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็ น 5
ส่ วนประกอบด้วย การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ การวิเคราะห์ แ ผนการตลาด การวิเคราะห์ แ ผนการดาเนิ นงาน การ
วิเคราะห์แผนกาลังคน และการวิเคราะห์แผนการเงิน
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4. ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี Five Forces Model มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants)
จากกระแสการออกกาลังกายและการป้ องกันตัวที่มีมากขึ้น รวมไปถึงกระแสผูใ้ ห้ความสนใจในกีฬายูยิตสู ทาให้เกิด
ธุ รกิจบริ การศูนย์ฝึกศิลปะการต่อสู ้ยยู ติ สู ส่ งผลให้มีผสู ้ นใจที่จะเรี ยนจานวนมาก แต่อย่างไรก็ตามคู่แข่งทางตรงนั้นมี
การแข่งขันที่ต่ามาก และการมีผปู ้ ระกอบการยิมยูยติ สู รายใหม่กม็ ีโอกาสเกิดน้อยเช่นกัน เนื่ องด้วยกีฬายูยติ สู เป็ นกีฬา
ที่ใหม่ มีผทู ้ ี่ฝึกฝนจริ งจังและเริ่ มแพร่ หลายความรู ้น้ นั มีมาประมาณ 15 ปี ส่ งผลให้ผทู ้ ี่มีความรู ้ในทักษะยูยิตสู น้ นั มี
จานวนไม่มากนักและการจะเรี ยนรู ้กีฬานี้ เพื่อมาเป็ นผูส้ อนได้ใช้เวลาไม่ต่ากว่า 5 - 6 ปี การที่ผปู ้ ระกอบการรายใหม่
จะเข้ามา ก็ยากเช่นกันที่จะทาการตลาดแข่งได้ เพราะยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดีท้ งั ผลงานการแข่ง
ขั้น ที่ เป็ นที่ ย อมรั บ และมี ผูฝ้ ึ กสอนที่ มีดีกรี ถึงอดี ตนักกี ฬาที มชาติ และที ม ชาติ ชุดปั จ จุ บ ัน แต่ อย่างไรก็ตามยังมี
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ทางอ้อมเช่น มวยไทย เทควันโด ยูโด ที่กระจายตามห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม อาคารสานักงาน
หรื อตามที่ พกั อาศัย ซึ่ งธุ รกิ จมวยไทย เทควันโด ยูโดที่ กระจายอยู่ตามห้างอาคารต่าง ๆ จะมี ขนาดใหญ่ตอ้ งใช้เงิ น
ลงทุนจานวนมาก ซึ่ งยากที่ผแู ้ ข่งขันรายใหม่ทวั่ ไปจะสามารถเข้ามาแข่งได้ เพราะต้องลงทุนด้านสถานที่และการทา
การตลาดแข่งกับรายเก่า ถึงแม้วา่ จะมีการเข้ามาของคู่แข่งทางอ้อมรายใหม่ ก็ไม่ส่งผลต่อยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา
เพราะรู ปแบบกีฬาแตกต่างกัน กีฬายูยิตสู มีจุดเด่นในการเรี ยนการต่อสู ้แบบนอนสู ้ ในขณะที่ศิลปะอื่น ๆเน้นการยืน
ต่อสู ้ ซึ่ งแบ่งความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน และยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษาตั้งในตาแหน่งที่ผแู ้ ข่งขันรายใหญ่
ยังเข้าไม่ถึง ดังนั้นผูแ้ ข่งขันรายใหม่มีโอกาสน้อยที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้
2. การคุมคามจากสิ นค้าหรื อการบริ การทดแทน (Threat of Substitutes)
จากการที่ยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา เป็ นธุ รกิจที่ให้บริ การเกี่ยวกับการออกกาลังกายยูยิตสู ที่เน้นเป็ นกลุ่ม ก็มีสินค้า
ทดแทนที่ตอบสนองความต้องการแบบเดียวกันนั้นก็มีอยูห่ ลายธุ รกิจ ซึ่ งก็คือการออกกาลังกายแบบเป็ นกลุ่มประกอบ
ไปด้วย ยิมเทควันโด ยิมมวยไทย สนามฟุตบอล สนามแบดมินตัน ฟิ ตเนสสวนสาธารณะ ซึ่ งการใช้บริ การยิมเทควัน
โดและมวยไทยนั้นต้องเป็ นการออกกาลังกายในรู ปแบบศิลปะการต่อสู ้เหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างคือศิลปะยูยิตสู มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ เน้นการต่อสู ้ภาคพื้นดิน(นอนสู ้) ในขณะที่ยมิ เทควันโด มวยไทยจะเป็ นศิลปะการต่อสู ้ชนิ ดยืน
สู ้ ซึ่ งมี ค วามแตกต่ างที่ ชัดเจนสามารถตอบสนองความต้อ งการลูกค้า ที่ มีค วามต้อ งการศึ กษาการต่ อ สู ้ ในด้านนี้
โดยเฉพาะ ในส่ วนของสนามฟุตบอลและสนามแบดมินตันนั้น จาเป็ นต้องมีกลุ่มคนที่รู้จกั กันมาก่อนแล้วจึงสามารถ
มาเล่นได้ ซึ่ งเป็ นจุดแตกต่างกับ ยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษาที่ไม่จาเป็ นต้องรู ้จกั กันมาก่อน ในการเข้ามาใช้บริ การครั้ง
แรก แต่ดว้ ยระบบการให้บริ การของยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึ กษา จะทาให้ผูท้ ี่ เข้ามาใช้บริ การมี เพื่อน ในส่ วนของ
สวนสาธารณะนั้นสามารถเล่นคนเดียวหรื อสร้างความรู ้จกั กับบุคคลอื่นๆ ได้ แต่จะแตกต่างตรงที่มีขอ้ จากัดในเรื่ อง
ของการบริ การที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีระบบหรื อเครื่ องมือที่ทนั สมัยซึ่ งแตกต่างกับ ยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา
ดังนั้นสามารถสรุ ปได้วา่ สิ นค้าทดแทนนั้นมีระดับในการทดแทนที่ไม่สูงมากนัก อีกทั้งคุณสมบัติในการทดแทนนั้น
ยังดีไม่เท่า ยิมยูยติ สูบริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา
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3. อานาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customers)
ถึงแม้ว่าธุ รกิจยิมยูยิตสู เป็ นธุ รกิจที่มีการแข่งขันที่ต่า และอุปกรณ์หรื อสถานที่ของธุ รกิจแต่ละแห่ งมีความคล้ายคลึง
กัน โดยผูใ้ ช้บริ การไม่เห็นถึงความแตกต่างมากนักแต่จะแตกต่างกันทางด้านการบริ การและชื่อเสี ยงความสามารถของ
ผูฝ้ ึ กสอน โดยถ้าผูใ้ ช้บริ การได้ให้ความไว้ใจกับยิมที่ ใดแล้ว จะมี ความจงรั กภักดี และวัฒนธรรมของกี ฬายูยิตสู ที่
รับสาย(ขั้นระดับความสามารถ)จากใคร ก็จะรับจากผูส้ อนท่านนั้นตลอด ไปทาให้การเปลี่ยนยิมเป็ นเรื่ องที่ยาก แต่
ถ้ายิมที่ใดที่ให้การบริ การที่ไม่เป็ นที่พอใจผูฝ้ ึ กสอนไม่มีความรู ้ความสามารถ ที่จะถ่ายทอดให้กบั ผูใ้ ช้บริ การได้อย่าง
ถูกต้อง ก็มีโอกาสที่ผใู ้ ช้บริ การจะเปลี่ยนสถานที่ได้เหมือนกัน เนื่ องจากมี switching cost ที่ต่าดังนั้นอานาจต่อรอง
ของผูซ้ ้ื อจึ งมีอยูส่ ู ง แต่อย่างไรก็ตามนอกจากยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษาจะเน้นกระบวนการสอนที่มีประสิ ทธิ์ ภาพ
ให้บริ การ ที่เน้นสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นในตัวของลูกค้าแล้ว ยังมีผฝู ้ ึ กสอนที่มีชื่อเสี ยงและดีกรี ระดับทีมชาติ
และยังมีอตั ราค่าบริ การก็ถูกกว่ายิมอื่นถึงประมาณ 30% จึงทาให้ยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา มีอานาจในการต่อรอง
ลูกค้าทั้งนั้นด้านคุณภาพและราคา
4. อานาจการต่อรองจากผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
ในการดาเนิ นธุ รกิ จยิมกี ฬายูยิตสู บริ บูรณ์ ศิลป์ ศึ กษานั้น จะมี การซื้ ออุ ปกรณ์ ออกกาลังกายเป็ นจานวนมากในการ
เริ่ มต้นธุ รกิจ โดยปริ มาณที่สั่งซื้ ออุปกรณ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของธุ รกิจที่ทาโดยสามารถสั่งซื้ อ จากผูผ้ ลิตซึ่ งมีอยูเ่ ป็ น
จานวนมากทาให้อานาจต่อรองของผูผ้ ลิตมีไม่มากนักอีกทั้ง อานาจต่อรองของผูผ้ ลิตกับปริ มาณการสั่งซื้ ออุปกรณ์
ออกกาลังกาย โดยถ้าปริ มาณการสั่งซื้ อมีปริ มาณมาก ทาให้ผดู ้ าเนินการธุรกิจมีอานาจในการต่อรองกับผูผ้ ลิตสู ง
5. การแข่งขันของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry)
ปั จจุ บนั ผูค้ นให้ความสาคัญกับการรั กษาสุ ขภาพและการออกกาลังกาย ด้วยรู ปแบบชี วิตที่ เปลี่ยนไปมี ความเร่ งรี บ
สภาพสังคมที่มีความเป็ นเมือง ทาให้การออกกาลังกายที่ได้รับความนิยมคือการออกกาลังกายแบบศิลปะการต่อสู ้ และ
ที่ กาลังได้รับความสนใจความนิ ยมเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องคื อศิ ลปะการต่อสู ้ยูยิตสู ทาให้เกิ ดโอกาสทางธุ รกิ จอย่าง
ต่อเนื่ อง สถานการณ์การแข่งขันภาพรวมในประเทศของธุ รกิจประเภทนี้ มีการแข่งขันค่อนข้างสู ง ไม่วา่ จะเป็ นคู่แข่ง
ในกีฬาประเภทเดียวกันหรื อเป็ นกีฬาที่เป็ นการต่อสู ้ที่มีรูปแบบการออกกาลังกายใกล้เคียงกัน เช่น มวยไทย เทควันโด้
ยูโด แต่เมื่ อเปรี ยบเที ยบในบริ เวณที่ ต้ งั ของยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ ศิลป์ แล้ว ถื อว่าสภานการณ์ การแข่งขันยังสู งมากนัก
เนื่องจากยังมีธุรกิจประเภทนี้ให้บริ การอยูจ่ านวนน้อย
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็งของธุรกิจ (Strengths)
1. ยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา ผูฝ้ ึ กสอนมีความเป็ นมืออาชีพ มีดีกรี เป็ นอดีตทีมชาติและนักกีฬาทีมชาติปัจุบนั
และจบจากสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็ นกันเอง
2. สถานที่และทาเลที่ต้ งั ของยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา ตั้งอยูภ่ ายในโรงเรี ยนบริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา หลังตลาด
ใหม่ดอนเมือง ยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษาห่ างจาก รถไฟฟ้ าสายสี แดง สถานี ดอนเมืองเพียง 300 เมตรใกล้
สถานที่พกั อาศัย เช่น หมู่บา้ น คอนโด ที่ทางานเป็ นแหล่งชุมชน และยังเดินทางสะดวกสบาย
3. ยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษามีความพร้อมเรื่ องอุปกรณ์และสถานที่มีครู ที่มีประสบการณ์และชานาญเป็ น
พิเศษไว้คอยให้บริ การ
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4. มีพ้นื ที่ให้บริ การที่กว้างจัดสรรพื้นที่ในการวางอุปกรณ์ได้มีแบบแผนยิมอยูช่ ้ นั 3 ของอาคารเรี ยน บรรยากาศ
ปลอดโปร่ ง
5. มีโรงเรี ยนบริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษาเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนหลัก ทั้งในส่ วนของการประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลของ
นักกีฬา การอานวยความสะดวกในการเดินทางไปแข่งขัน อาหาร และ อุปกรณ์
6. ยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษามีอตั ราค่าบริ การที่ไม่สูง เนื่ องจากได้รับการสนับสนุนจากโรงเรี ยนบริ บูรณ์ศิลป์
ศึกษา ทาให้ภาระในด้านค่าเช่าที่น้ นั ถูก
7. เป็ นสถานออกกาลังกายรู ปแบบใหม่ที่ไม่ซ้ าใคร สนุกสนาน และได้ออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพอีกด้วย จึงเป็ น
ทางเลือกอันดับหนึ่ง ที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความสนใจ และตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การ
จุดอ่ อนของธุรกิจ (Weaknesses)
1. ยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษายังไม่ค่อยเป็ นที่รู้จกั ของผูใ้ ช้บริ การ เนื่องจากพึ่งเปิ ดให้ใช้บริ การไม่นาน
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหาผูท้ ี่มาใช้บริ การ เพราะผูเ้ ข้ามาใช้บริ การต่างคน ต่างทัศนคติ
ไม่ตรงกัน อาจทาให้มีความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นบ้าง
3. เวลาในการเรี ยนรู ้ปรับปรุ ง และพัฒนาการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมีไม่มากเท่าที่ควร
4. มีผฝู ้ ึ กสอนน้อยทาให้เปิ ดคลาสเพิม่ ไม่ได้
5. ธุรกิจเล็กนั้นใช้เงินลงทุนไม่มาก ทาให้การขยายพื้นที่ยมิ หรื อการปรับปรุ งต้องใช้ระยะเวลานาน
โอกาสของธุรกิจ (Opportunities)
1. ภาครั ฐมีการส่ งเสริ ม นโยบายในเรื่ องการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสุ ขภาพและบุคลิกภาพที่ดี กีฬา
ยูยติ สู ได้รับความสนใจ และส่ งเสริ มจากภาครัฐ ไม่วา่ จะเป็ นในด้านเงินรางวัลในการแข่งขันยูยติ สู ชิงแชมป์
แห่ งประเทศไทย ที่มีมูลค่าถึง 3 แสนบาท และสมาคมยูยติ สู มีนโยบายเชิงรุ ก ที่จริ งจังทาให้ยยู ติ สู เป็ นที่รู้จกั
เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว
2. แนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค มีแนวโน้มที่จะให้ความสาคัญใส่ ใจสุ ขภาพ และการป้ องกันตัวเพิ่มมาก
ขึ้น
อุปสรรคของธุรกิจ (Threats)
1. ผูใ้ ช้บริ การไม่มีเวลาเข้ามาใช้บริ การ หรื อไม่สะดวกใช้บริ การ ส่ งผลให้รายได้ของธุรกิจลดลง
2. สถานการณ์โรคระบาดโควิด ทาให้ยมิ ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ในบางช่วงเวลาตามที่รัฐกาหนด
 การวิเคราะห์ แผนการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย (T: Target Market)
ยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษาได้ทาการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด โดยเลือกกลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ น
เด็กนักเรี ยน ที่เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนบริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา กลุ่มวัยเด็กเล็ก อายุ ระหว่าง 4 - 13 ปี และ กลุ่มเด็กวัยรุ่ น อายุ
ระหว่าง 14 - 18 ปี ที่มีรายได้ครอบครัว 15,001 - 30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ้นไป เป็ นลูกค้าผูท้ ี่ชื่นชอบการออก
กาลังกาย มี ความต้องการใช้บริ การยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ ศิลป์ ศึ กษา กลุ่มเป้ าหมายรอง คื อ กลุ่มวัยผูใ้ หญ่ อายุระหว่าง
18 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยูใ่ นเขตดอนเมือง-หลักสี่ ที่มีความต้องการใช้บริ การ ยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา ที่มีสิ่งอานวย
ความสะดวกครบครัน มีการเดินทางและมีค่าบริ การต่า แต่มีคุณภาพสู งในการให้บริ การ
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การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (P: Positioning)
จากการวิเคราะห์คู่แข่งขัน ทางยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษาได้ทาการวางตาแหน่งทางการตลาดไว้ในระดับที่
ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ ในทุกระดับราคาที่อยูใ่ นระดับที่ไม่สูง เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย สามารถมีกาลังในการจ่าย
ค่าบริ การ และมียงั มีจุดเด่นในด้านบริ การ โดยมีผฝู ้ ึ กสอนดีกรี ทีมชาติ
ผูฝ้ ึ กสอนดีกรี ทีมชาติ

ราคาแพง

ราคาถูก

ผูฝ้ ึ กสอนทัว่ ไป
รู ปที่ 1 แสดงการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของธุรกิจยิมยูยติ สูบริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และราคา (Product and Price Strategies)
ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับธุ รกิจยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา เป็ นที่ให้บริ การด้านการสอนศิลปะการ
ต่อสู ้ เพื่อการออกกาลังกาย เพื่อการลดน้ าหนัก เพื่อการแข่งขันในกี ฬาประเภทกีฬายูยิตสู โดยเป็ นธุ รกิจให้บริ การ
ด้านออกกาลังกาย โดยใช้กีฬายูยติ สู มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับหลักการออกกาลังกายทัว่ ไป ตามหลักมาตรฐานการ
ออกกาลังกาย โดยมีผฝู ้ ึ กสอนที่จบด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา คอยควบคุมให้แก่ลูกค้าอีกด้วย แต่ท้ งั นี้ เพื่อสร้างความ
แตกต่าง ยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา ได้ทาการคัดเลือกผูฝ้ ึ กสอนที่มีคุณสมบัติดีกรี ทีมชาติ และมีใบรับรองการเป็ นผู้
ฝึ กสอนจากสมาคมยูยิตสู แห่ งประเทศไทยเท่านั้น เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การมัน่ ใจในคุณภาพ เพื่อการให้บริ การที่มีคุณภาพ
และถ่ายทอดทักษะทางกีฬาที่ถกู ต้อง ทาให้ได้ผฝู ้ ึ กสอนที่มีความชานาญและมีประสบการณ์จริ ง ทาให้เกิดความพร้อม
ทั้งด้านการให้คาปรึ กษา ในเรื่ องของการออกกาลังกายและฝึ กสอนยูยิตสู อย่างถูกวิธีและยังสามารถสร้างผลลัพธ์ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ซึ่ งการบริ การของยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา ประกอบไปด้วย
1) ยูยติ สูเด็ก 4 - 18 ปี
2) ยูยติ สู ผใู ้ หญ่ 18 ปี ขึ้นไป
3) ยูยติ สู คลาสนักกีฬา
แต่ละคลาสแบ่งรายละเอียดดังนี้
1) คลาสยูยติ สูสาหรับเด็ก - ใช้เวลาเรี ยน 90 นาที
2) คลาสยูยติ สู ผใู ้ หญ่ - ใช้เวลาเรี ยน 90 นาที
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3) คลาสนักกีฬายูยติ สู - ใช้เวลาเรี ยน 120 นาที
ตารางที่ 1 ตารางแสดงวันและเวลาในการทางาน
เวลา

จันทร์

9:00 - 10:30

ยูยติ สูผใู ้ หญ่

16:00 - 17:30

ยูยติ สูเด็ก

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ยูยติ สูผใู ้ หญ่
ยูยติ สูเด็ก

ยูยติ สูเด็ก

อาทิตย์

ยูยติ สูเด็ก

ยูยติ สูเด็ก
No-gi

ยูยติ สูเด็ก
ยูยติ สูเด็ก
No-gi
ยูยติ สูผใู ้ หญ่
ยูยติ สูผใู ้ หญ่
No-gi

15:00 - 16:30

ยูยติ สูเด็ก

17:30 - 19:00
18:00 - 19:30
18:00 - 20:00

เสาร์

ยูยติ สูผใู ้ หญ่
นักกีฬา

ยูยติ สูผใู ้ หญ่
นักกีฬา

หลักสู ตรการสอนมีต้ งั แต่เรี ยนแบบกลุ่ม และเรี ยนแบบตัวต่อตัว เพื่อสร้างความแข็งแกร่ งให้ร่างกาย หรื อ
เพื่อลดน้ าหนักเป็ นต้น เพื่อมุ่งเน้นการเรี ยนการสอนที่ มีคุณภาพ แต่ก็ไม่ลืมสอดแทรกความสนุ กสนาน และความ
เพลิดเพลินให้กบั นักเรี ยนทุกคนในระหว่างเรี ยนอีกด้วย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และทุกระดับความแข็งแรงก็สามารถ
เรี ยนได้ ควบคุมการสอนโดยทีมงานมืออาชีพ โดย จันทร์ ,อังคาร,พุธ,พฤหัส,เสาร์ เรี ยนในรู ปแบบใส่ ชุดฝึ ก Gi และ
วันอาทิตย์ เรี ยนในรู ปแบบ ชุดรัดรู ป No-Gi สิ่ งที่ลกู ค้าจะได้รับ
1) เรี ยนรู ้ทกั ษะกีฬายูยติ สู กฎระเบียบ กติกาการเล่นการแข่งขัน
2) เสริ มสร้างความแข็งแรงทุกส่ วนของร่ างกาย และกระตุน้ ระบบหายใจระบบการเต้นของหัวใจ
3) ได้รับสังคมใหม่ๆความสนุกสนานกับผูฝ้ ึ กสอน และเพื่อนร่ วมซ้อมอย่างอบอุ่น
กลยุทธ์การตั้งราคาของ ยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา จะใช้การตั้งราคาจากการเปรี ยบเทียบกับราคาของคู่
แข่งขันทางตรง และเน้นการบริ การที่มีคุณภาพแต่ราคาไม่สูงสมเหตุสมผล เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
ตารางที่ 2 ตารางแสดงรายการการให้บริ การ
การให้ บริการ
รายครั้ง 1 ครั้ง
18 ปี ขึ้นไป 2 ครั้งต่อสัปดาห์
ไม่เกิน 18 ปี 2 ครั้งต่อสัปดาห์
ไม่จากัดครั้ง
ไม่จากัดครั้ง 2 คน ครอบครัวเดียวกัน
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ราคา
400 บาทต่อครั้ง
1,500 บาทต่อเดือน
1,200 บาทต่อเดือน
2,000 บาทต่อเดือน
3,500 บาทต่อเดือน
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กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
สถานที่ ต้ งั อยู่ในศูนย์รวมชุ มชนและสถานศึ กษา ทาเลดี ผูค้ นสามารถมองเห็ นได้ง่าย บรรยากาศดี โดย
บริ เวณของทาเลที่ต้ งั นั้นมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายจานวนมาก ทั้งยังตั้งอยูต่ ิดกับสถานี รถไฟฟ้ าสายสี แดงเพียง 300 เมตร
สะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริ การ แถมยังมีที่จอดรถที่กว้างขวางอีกด้วย อีกทั้งยังอยูต่ รงข้ามกับสนามบินเดือนเมือง
ทาให้มีโอกาสที่ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริ การมากขึ้น ครอบคลุมทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศ แต่มีเงื่อนไขในการเข้าสู่ ช่องทาง
ดังกล่าวค่อนข้างซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
ความสนใจลูกค้ามาใช้บริ การ ซึ่ งมีการจัดโปรโมชัน่ ประจาร้ านตามเทศกาล วันสาคัญต่างๆ กระตุน้ กลุ่ม
ลูกค้า เพื่อให้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายเกิ ดผลสัมฤทธิ์ ทางการตลาด ยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา จึ งมี การใช้สื่อ
ทางด้านต่างๆ ดังนี้
1. Facebook: ยูยติ สู &bjj บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา ดอนเมือง เนื่ องด้วยเป็ นพื้นที่สาธารณะมีการเข้าถึงได้ง่ายและ
ทัว่ ถึงจัดทาเว็บไซด์ของบริ ษทั เพื่อบอกข่าวสาร และแสดงรายการข้อมูลสิ นค้าให้กบั กลุ่มลูกค้าที่สนใจ
2. ติดต่อสื่ อสาร Line: gorgong เบอร์ โทรศัพท์: 0967283347 ครู กอ้ งการสร้างพันธมิตรกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
3. ป้ ายโฆษณา
4. จัดบูธและแจกใบปลิว
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ยิมใช้งบประมาณสาหรับการส่ งเสริ มการตลาดในปี ที่ 1 เท่ากับ 8,500 บาท
 การวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน
การเลือกทาเลที่ต้ งั
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกทาเลที่ต้ งั ของธุรกิจและการบริ การ
1) ลูกค้า ทาเลที่ต้ งั อยูใ่ กล้ในแหล่งลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นโรงเรี ยนหมู่บา้ นหรื อตลาดที่ใกล้แหล่งชุมชนทาให้
ลูกค้าสามารถรับรู ้ได้ง่าย
2) ค่าเช่าราคาต่า การตั้งที่โรงเรี ยนบริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา และใช้ชื่อโรงเรี ยนเป็ นข้อตกลงกับโรงเรี ยน ทาให้ได้
ค่าเช่าที่ต่าเพราะ ได้ทาชื่อเสี ยงให้โรงเรี ยน
3) สาธารณูปโภคและสิ่ งอานวยความสะดวกที่พร้อม โรงเรี ยนมีการติดตั้ง และปรับปรุ งในด้านนี้ อย่าง
สม่าเสมออยูแ่ ล้ว
4) แรงงานและค่าจ้าง ในด้านพนักงานทาความสะอาด จ้างแม่บา้ นโรงเรี ยนทาความสะอาด เสริ มจากที่ทาอยู่
แล้ว ทาให้ได้ค่าแรงที่ต่า
5) การสนับสนุนจากสถานที่ผใู ้ ห้เช่า การตั้งในพื้นที่น้ ีทาให้ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรี ยน ไม่วา่ จะเป็ น
รถรับส่ งเมื่อเดินทางไปแข่ง น้ า อาหาร และการที่โรงเรี ยนช่วยโปรโมทกระจายข่าวสาร
6) การเดินทางสะดวกมีระบบขนส่ งที่เข้าถึง และใกล้กบั รถไฟฟ้ าติดกับถนนสายหลัก
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การวิเคราะห์ Layout
พื้นที่รวมเป็ นพื้นที่ท้ งั หมดกว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้ น 112 ตารางเมตรโดยแบ่งเป็ นพื้นที่ใช้
งานเป็ นโซน ดังนี้
1) โซน A เป็ นพื้นที่สาหรับการเรี ยนการสอนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การพื้นที่กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร รวม
เป็ นพื้นที่ 84 ตารางเมตร ใช้ในการวางแผ่นยางรองพื้นเพื่อใช้เรี ยนยูยติ สู
2) โซน B เป็ นพื้นที่ สาหรั บการออกกาลังกายในการใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็ น Machine Weight,
dumbbell, บาร์โหน, อื่นๆ พื้นที่ กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร รวมเป็ นพื้นที่ 12 ตารางเมตร
3) โซน C เป็ นพื้นที่รองรับผูม้ าใช้บริ การมีเคาน์เตอร์ ชุดนัง่ โต๊ะเก้าอี้ และตูเ้ ครื่ องดื่ม พื้นที่กว้าง 4 เมตร ยาว
4 เมตร รวมเป็ นพื้นที่ 16 ตารางเมตร
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการวางแผนกาลังการบริ การ ปริ มาณการบริ การ และอัตราการบริ การ
ยิมยูยติ สู บริบูรณ์ ศิลป์ ศึกษา
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
กาลังการให้บริ การสู งสุ ด ครั้ง/ปี
30,720 30,720 30,720 30,720
ปริ มาณการให้บริ การ ครั้ง/ปี
6,838
9,231
12,462 16,824
อัตราส่ วนการให้บริ การ
22.25% 30.04% 40.56% 54.76%

ปี ที่ 5
30,720
22,712
73.93%

เวลาเปิ ดทาการ: เปิ ดทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น.ยกเว้น วันศุกร์ ในส่ วนของกาลังการให้บริ การลูกค้านั้นทาง ยิม
ยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษาได้คานวณจาก 2 ปั จจัยหลักด้วยกันคือ
1) ความสามารถในการรองรับการให้บริ การลูกค้า 40 คน ต่อ 1 คลาส
2) ยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษามีท้ งั หมด 16 คลาสต่อ 1 สัปดาห์
ก า ลั ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร สู ง สุ ด ต่ อ ปี : พ บ ว่ า ใ น 1 ค ล า ส ส า ม า ร ถ รั บ ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ไ ด้ ท้ ั ง ห ม ด 4 0 ค น
(1 คนเท่ ากับ 1 ครั้ ง) และใน 1 สัปดาห์ มีท้ งั หมด 16 คลาส 1 สัปดาห์ สามารถรั บการใช้บริ การได้ 640 ครั้ ง และ
ให้บริ การได้สูงสุ ด 2,560 ครั้ง/เดือน และพบว่าใน 1 ปี ให้บริ การได้สูงสุ ด 30,720 ครั้ง/ปี จึงสามารถสรุ ปได้วา่ ยิมยูยิ
ตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา สามารถให้บริ การสู งสุ ดทั้งหมด 30,720 ครั้งต่อปี
ปริ มาณการให้บริ การ : ในส่ วนของการประมาณการให้บริ การจริ งนั้น ทางยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ ศิลป์ ศึ กษา
พบว่า ในปี แรกมี ผูใ้ ช้บริ การประมาณ 19 ครั้ งต่อวันและใน 1 เดื อนให้บริ การรวม 569 ครั้ ง และพบว่าในปี แรก
ให้บริ การรวมในปี แรกอยูท่ ี่ 6,838 ครั้ง และคาดว่าในปี ต่อๆไปจะมีอตั ราการเติบโตประมาณ 35% (สามารถดูการประ
มารการยอดขายได้ที่หน้า 48) และไม่จาเป็ นต้องเพิ่มผูฝ้ ึ กสอน เพราะคลาสที่ทาการเปิ ดสอนอยูม่ ีความสามารถในการ
รองรับลูกค้าได้ถึง 30,720 ครั้ง ต่อปี อยูแ่ ล้ว
ขั้นตอนการบริการ
การบริ การของยิมยูยติ สูบริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษามีกระบวนการบริ การตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1
เมื่อลูกค้าเดินเข้ามาใช้บริ การ พนักงานกล่าวคาทักทายต้อนรับด้วยสี หน้ายิม้ แย้ม
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
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ขั้นตอนที่ 2
พนักงานทาการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ของยิมให้ลกู ค้าได้ทราบ
ขั้นตอนที่ 3
พนักงานพาลูกค้าที่ เข้าชมเดิ นชมบริ การ หรื อทดลองใช้บริ การของยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึ กษา และให้
ข้อมูลระหว่างชมหรื อทดลองใช้บริ การ
ขั้นตอนที่ 4
ลูกค้าทาการตัดสิ นใจว่าจะตกลงทาสัญญาเพื่อเป็ นสมาชิกหรื อไม่
ขั้นตอนที่ 5
พนักงานทาสัญญาระหว่างทางยิมกับลูกค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ลูกค้าอ่านรายละเอียดของสัญญาให้
ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 6
ลูกค้าเข้าใช้บริ การของยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา
ขั้นตอนที่ 7
บริ การหลังการใช้บริ การพนักงานกล่าวคาอาลาลูกค้าด้วยสี หน้ายิม้ แย้ม
 การวิเคราะห์ แผนกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ
โครงสร้างองค์กร บริ ษทั ได้ออกแบบการทางานให้มีลกั ษณะที่ง่าย โดยแบ่งตามความชานาญของพนักงาน
ทุ กคน เพื่อทุ กคนจะได้ทาหน้าที่ ของตนเองที่ ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยมี
โครงสร้างขององค์การดังต่อไปนี้
ผูจ้ ดั การ
(1 ตาแหน่ง)

พนักงานทาความสะอาด
(1 ตาแหน่ง)

ครู ฝึกสอนยูยติ สู
(1 ตาแหน่ง)

รู ปที่ 2 แสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart) ของธุรกิจของยิมยูยติ สูบริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1347

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

 การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 120,000 บาท มียอดขายปี ที่ 1 – 5 เท่ากับ 363,398 บาท, 490,587 บาท, 662,293
บาท, 894,096 บาท และ 1,207,030 บาท ตามลาดับ มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1–5 เท่ากับ (95,121) บาท, 20,879 บาท,
136,618 บาท, 294,335 บาท และ 508,754 บาท ตามลาดับ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 2 ปี 9 เดือน มีมูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 474,556 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate
of Return; IRR) เท่ากับ 58% โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงปริ มาณการขาย
ปริ มาณการขายในปี แรก
อัตราการเติบโต

6,838
ครั้ง
35% ของปี ก่อนหน้า

ปี ที่ 1
6,838

ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
9,231 12,462 16,824 22,712

ตารางที่ 5 ตารางแสดงรายได้จากขาย
รายการ
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
รวมคลาสยูยติ สู สาหรับเด็ก 4-18 ปี 93,600 126,360 170,586
คลาสยูยติ สู ผใู ้ หญ่ 18 ปี ขึ้นไป
81,000 109,349 147,622
คลาสนักกีฬา&ไม่จากัดครั้ง
180,000 243,000 328,050
บริ การรายครั้ง
8,799 11,879 16,036
รวม
363,398 490,588 662,294

ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
230,291 310,892
199,289 269,040
442,867 597,870
21,649 29,226
894,097 1,207,030

ตารางที่ 6 ตารางแสดงต้นทุนในการขาย
ต้ นทุนสิ นค้ าทีข่ าย
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
วัตถุดิบทางตรง (DM)
ค่าแรงงานทางตรง (DL) 312,000 318,240 324,605 331,097 337,719
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (OH) 56,580 56,580 56,580 56,580 56,580
368,580 374,820 381,185 387,677 394,299
ต้ นทุนการบริการ
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงงบกาไรและขาดทุน
ปี ที่ 0
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนสิ นค้าที่ขาย
ค่าเสื่ อมราคา - อุปกรณ์โรงงาน
ค่าเช่าที่
กาไรขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ค่าเสื่ อมราคา - อุปกรณ์สานักงาน
EBIT
กาไรก่อนภาษี
ภาษี
กาไรสุ ทธิ
-

ปี ที่ 1
363,398
368,580
18,160
48,000
(71,342)
18,500
5,280
(95,122)
(95,122)
(95,122)

ปี ที่ 2
490,588
374,820
18,160
48,000
49,608
14,500
5,280
29,828
29,828
8,948
20,880

ปี ที่ 3
662,294
381,185
18,160
48,000
214,949
14,500
5,280
195,169
195,169
58,551
136,618

ปี ที่ 4
894,097
387,677
18,160
48,000
440,260
14,500
5,280
420,480
420,480
126,144
294,336

ปี ที่ 5
1,207,030
394,299
18,160
48,000
746,572
14,500
5,280
726,792
726,792
218,037
508,754

ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ในการลงทุน
ปี ที่ 0
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
ระยะเวลาคืนทุน
เงินลงทุน
120,000
Free Cashflow
2,800 (71,682) 44,320 160,058 317,776 532,194
กระแสเงินสดสุ ทธิ (117,200) (71,682) 44,320 160,058 317,776 532,194
Payback Period
(188,882) (144,562) 15,496 333,272 865,466
NPVมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ 474,556
IRR
58%
อัตราส่ วนลด
10%
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาความเป็ นไปได้ของธุ รกิจยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา โดยทาการวิเคราะห์ท้ งั หมด 5 ด้านโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์สถานการณ์
จากกระแสการออกกาลังกายและการป้ องกันตัวที่มีมากขึ้น รวมไปถึงกระแสผูใ้ ห้ความสนใจในกีฬายูยิตสู
ทาให้เกิ ดธุ รกิ จบริ การศูนย์ฝึกศิลปะการต่อสู ้ยยู ิตสู ส่ งผลให้มีผสู ้ นใจที่ จะเรี ยนจานวนมาก แต่อย่างไรก็ตามคู่แข่ง
ทางตรงนั้นมีการแข่งขันที่ต่ามาก และการมีผปู ้ ระกอบการยิมยูยิตสู รายใหม่ก็มีโอกาสเกิดน้อยเช่นกัน เนื่ องด้วยกีฬา
ยูยติ สู เป็ นกีฬาที่ใหม่ มีผทู ้ ี่ฝึกฝนจริ งจังและเริ่ มแพร่ หลายความรู ้น้ นั มีมาประมาณ 15 ปี ส่ งผลให้ผทู ้ ี่มีความรู ้ในทักษะ
ยูยิตสู น้ ัน มี จานวนไม่ มากนักและการจะเรี ยนรู ้ กีฬานี้ เพื่อมาเป็ นผูส้ อนได้ใช้เวลาไม่ ต่ ากว่า 5 - 6 ปี การที่
ผูป้ ระกอบการรายใหม่จะเข้ามา ก็ยากเช่นกันที่จะทาการตลาดแข่งได้ เพราะยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษามีภาพลักษณ์ที่
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ดีท้ งั ผลงานการแข่งขั้น ที่เป็ นที่ยอมรับ และมีผฝู ้ ึ กสอนที่มีดีกรี ถึงอดีตนักกีฬาทีมชาติ และทีมชาติชุด ดังนั้นผูแ้ ข่งขัน
รายใหม่มีโอกาสน้อยที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ และมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
2) การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
ยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษาได้ทาการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด โดยเลือกกลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ น
เด็กนักเรี ยน ที่เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนบริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา กลุ่มวัยเด็กอายุระหว่าง 4 - 18 ปี เป็ นลูกค้าผูท้ ี่ชื่นชอบการออก
กาลังกาย มีความต้องการใช้บริ การยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา กลุ่มเป้ าหมายรอง คือ กลุ่มวัยผูใ้ หญ่ อายุระหว่าง 18
ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยูใ่ นเขตดอนเมือง-หลักสี่ ที่มีความต้องการใช้บริ การ ยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา ที่มีสิ่งอานวยความ
สะดวกครบครั น มี การเดิ นทางและมี ค่าบริ การต่า แต่มีคุณภาพสู งในการให้บริ การ ปั จจุบนั ผูป้ กครองของเด็กๆ มี
ความต้องการให้บุตรหลานได้ออกกาลังกายเนื่ องด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทาให้เด็กๆหาโอกาส หรื อ สถานที่ในออก
กาลังกายค่อนข้างยาก ด้วยเหตุผลนี้การทาการตลาดกับกลุ่มเด็ก ถือเป็ นโอกาสที่ดีในการลงทุน
3) การวิเคราะห์ดา้ นการดาเนินงาน
ยิมยูยิตสู บริ บู รณ์ ศิลป์ ศึ กษาได้วางแผนกระบวนการการบริ การและขั้นตอนการดาเนิ นงาน เชื่ อ ว่าหาก
พนักงานทุกคนปฏิ บตั ิตามกระบวนการ และตามขั้นตอนที่ ทางยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา ได้กาหนดไว้จะทาให้
ลูกค้าประทับใจในการให้บริ การทาให้เกิดการบอกต่อในกลุ่มเพื่อนและคนรู ้จกั หรื อสื่ อออนไลน์ ทาให้มีลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ๆ เข้ามาใช้บริ การยิมมากขึ้น และส่ งผลให้กิจการยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา ประสบความสาเร็ จได้ดว้ ยดี
4) การวิเคราะห์ดา้ นกาลังคน
โครงสร้างองค์กร ยิมได้ออกแบบการทางานให้มีลกั ษณะที่ง่าย โดยแบ่งตามความชานาญของพนักงานทุก
คน เพื่อทุกคนจะได้ทาหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประกอบไป
ด้วย ผูจ้ ดั การ มีหน้าที่คอยควบคุมและดูแลความเรี ยบร้อยของยิม ถัดมา ครู ฝึกสอน มีหน้าที่ฝึกสอนและให้ความรู้การ
ออกกาลังกายที่ถูกต้องให้กบั ลูกค้า และ พนักงานทาความสะอาด มีหน้าที่คอยทาความสะอาดยิมให้สะอาดพร้อมให้
ลูกค้าใช้บริ การอยูเ่ สมอเพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า
5) การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน
ยิมยูยิตสู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษา มี เงินลงทุนเริ่ มแรก 120,000 บาทโดยใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี ซึ่ งมี
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ NPV 474,556.96 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน IRRที่ 58% ตลาดระยะเวลาทั้งหมดของการ
ลุงทุนของกิจการได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุรกิจยิมยูยติ สู บริ บูรณ์ศิลป์ ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ของธุ รกิจยิมนั้นมีความเป็ นไปได้แต่ควรเตรี ยมมีจดั เตรี ยมแผนฉุ กเฉิ นที่รอบ
ขอบมากขึ้นหรื อในส่ วนของเงินสารองเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่าง เช่น โรคระบาดไวรัสโควิด-19
เอกสารอ้ างอิง
ราชกิจจานุเบกษา. (2554). ประกาศคณะกรรมการว่ าด้ วยสั ญญา เรื่ อง ให้ ธุรกิจการให้ บริ การออกกําลังกาย เป็ น
ธุรกิจที่ควบคุมสั ญญา. เล่ม 128 ตอนพิเศษ 69 ง หน้า 58-60 ประกาศใช้ 22 มิถุนายน 2554.
สถาบันการพลศึกษา (2560). เทคโนโลยีการออกแบบกับการกีฬา.
สื บค้นจาก http://www.ipelp.ac.th/Center%20Sport/sara/sara%201/sara1.html

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1350

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ. (2563). เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2563
และแนวโน้ มปี 2563 – 2564. สื บค้นจาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10959
Mgronline. (2561, February 10). ‘ยูยติ สู ’ ศิลปะป้ องกันตัวสุ ดอันตราย สู่ กีฬาสมัยใหม่สไตล์ญี่ปุ่น. Mgronline.
Retrieved From https://mgronline.com/marsmag/detail/9610000079772
Positioning. (2551, February 10). ฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ :มูลค่าตลาดปี หนู 6,000 ล้านบาทขยายตัว 7%.
Positioningonloine. Retrieved from https://positioningmag.com/38786

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1351

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

