
แผนกลยุทธ์กิจการสโมสร ฐานทัพเรือสัตหีบ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

----------------------------------------------- 
๑. ความเป็นมาและข้อมูลทั่วไป 
 กิจการสโมสร ฐานทัพเรือสัตหีบ ก่อตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสวัสดิการด้านการสโมสรและนันทนาการ
ให้กับข้าราชการ ทร. และครอบครัวในพ้ืนที่สัตหีบ โดยเป็นการให้การบริการด้านสโมสรและนันทนาการให้แก่
ข้าราชการและครอบครัว ให้ได้รับประโยชน์จากการมาใช้บริการในราคาถูก เพ่ือลดค่าใช้จ่าย โดยการ
ด าเนินการในกรอบนโยบายของกิจการสวัสดิการฐานทัพเรือสัตหีบ 
๒. วัตถุประสงค์ของกิจการ (Objective) 
 ๒.๑ สนับสนุนงานด้านการบริการสโมสรและการบริการให้กับหน่วยงานและก าลังพล/ครอบครัวในพ้ืนที่
สัตหีบ 
 ๒.๒ เป็นสวัสดิการแก่ก าลังพล ทร. ครอบครัว และประฃาฃนในพื้นที่สัตหีบ  
๓. วิสัยทัศน์(Vision) 

กิจการสโมสรฯ จะเป็นกิจการที่สนับสนุนงานสโมสรและบริการที่มีคุณภาพ ในพ้ืนที่สัตหีบ 
๔. ภารกิจ (Mission) 

ให้บริการงานสโมสร เพ่ือบริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมนันทนาการให้กับข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของ ทร. ในพ้ืนที่สัตหีบ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

๕. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๕.๑ สภาพแวดล้อมทั่วไป  
  การเมืองในประเทศ  
  การเมืองระหว่างประเทศ  
  ด้านเศรษฐกิจ  
  เศรษฐกิจในพ้ืนที่สัตหีบ ถือได้ว่ามีความเจริญเติบโตสูง ราคาสิ่งของเครื่องใช้ค่อนข้างมีราคาสูง 
เทียบเท่ากรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามงานด้านการบริการ มีที่ให้เลือกใช้บริการจ านวนมาก ส่งผลกระทบให้การมา
ใช้บริการงานสโมสรของกิจการฯ 
  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินของกิจการฯ  
  ด้านสังคม  
  พ้ืนที่สัตหีบเป็นสังคมทหาร อันส่งผลให้พ้ืนที่ทหารสามารถสนับสนุนการด าเนินการท่องเที่ยวต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ฐานทัพเรือหลักของ ทร. ส่งผลดีให้กับกิจการฯ 
  ด้านเทคโนโลยี  
  การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Social Network ท าให้การประชาสัมพันธ์สามารถ
กระท าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบงานคงคลังต่างๆ ที่สามารถ
สนับสนุนการด าเนินของกิจการฯ ได้อย่างโปร่งใส 
 ๕.๒ สภาพการแข่งขัน ( Competitive Analysis) 
  คู่แข่งขันรายใหม่ที่มีศักยภาพ ( Potential Entrants) 
  เนื่องจากพ้ืนที่สัตหีบ มีหน่วยงานทางทหารจ านวนมาก และทุกหน่วยงานก็จะมีสโมสรที่ให้บริการ
เช่นเดียวกัน ตลอดจนร้านอาหารภายนอกจ านวนมาก จึงส่งผลกระทบให้เกิดคู่แข่งขันจ านวนมาก ท าให้
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกได ้



  สรุปว่ากิจการฯ จะต้องปรับตัวและต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะสามารถดึงดูดผู้รับบริการให้เข้ามาใช้
บริการ 
  อ านาจการต่อรองของ Suppliers (Bargaining Power of Suppliers) 
  เนื่องจากกิจการฯ พึ่งพา Supplier จากเอกชน ที่ท าการส่งสินค้าเครื่องดื่มให้กับทางสโมสร มีโอกาส
ที่จะขึ้นราคาได้ตามสภาพเศรษฐกิจและอุปสงค์อุปทาน สรุปได้ว่า กิจการฯ จ าเป็นต้องพ่ึงพาสินค้าจาก
ภาคเอกชน ท าให้การก าหนดราคาสินค้าและบริการ จ าเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับห้วงเวลา 
  อ านาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Buyers) 
  ลูกค้าของกิจการฯ ส่วนใหญ่เป็นก าลังพล ทร. ซึ่งมีอ านาจในการต่อรองสูง หากมีการปรับขึ้นราคา
สินค้าและบริการ สรุปว่าการปรับราคาสินค้าและบริการภายในสโมสรฯ จะกระทบต่อปริมาณลูกค้า 
  สินค้าและบริการทดแทน (Threats of Substitute Products) 
  การที่กิจการฯ มีคู่แข่งขันจ านวนมาก ทั้งหน่วยงานและภาคเอกชน ท าให้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกใช้
บริการได้ สรุปได้ว่า กิจการฯ จ าเป็นต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมด้วยการคงเอกลักษณ์และคุณภาพเดิมไว้ และท า
การเพ่ิมลูกค้าใหม่ด้วยการปรับปรุงสโมสรและการให้บริการ เพื่อสนองตอบความต้องการลูกค้าใหม่ 
  การต่อสู้ของคู่แข่งขันปัจจุบัน ( Rivalry among Existing Firms) 
  เนื่องจากคู่แข่งขันของกิจการฯ เป็นทั้งหน่วยงานที่มีสโมสรเช่นเดียวกัน และยังมีภาคเอกชนที่มีการ
เปิดให้บริการด้านร้านอาหารจ านวนมาก ซึ่งภาคเอกชนจะได้เปรียบด้านราคาและการให้บริการที่ไม่ติดกับ
กฎเกณฑ์ต่างๆ สรุปได้ว่า กิจการฯ จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สามารถท าการแข่งขันกับภาคเอกชนให้ได้ ด้วย
การใช้ศักยภาพของหน่วยสนับสนุน 
 ๕.๓ จุดแข็งและจุดอ่อน  
  จุดแข็ง( Strength) 
  - ต้นทุนทางการเงินต่ า จากการมีที่ตั้งของอาคารกิจการฯ จากท่ีดินของ ทร. จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนด้านสถานที่ และได้รับการสนับสุนนก าลังพลบางส่วนมาจาก ฐท.สส.  
  - ก าลังพลที่ปฏิบัติงานในกิจการฯ มีที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่ ฐท.สส. และใกล้เคียง สามารถด าเนินการ
ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ 
  จุดอ่อน  (Weakness) 
  - ขาดความรู้ในด้านธุรกิจ เนื่องจากก าลังพลส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ   
  - ขาดการมีระบบบริหารงาน ระบบก ากับดูแลตรวจสอบ และการวางระเบียบการจัดการ ที่เป็นระบบ  
 ๕.๔ โอกาสและอุปสรรค  
  โอกาส  (Opportunity) 
  - จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตทหาร จึงสร้างโอกาสในการ
ขยายตัวของตลาดลูกค้า อีกทั้งการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงจะส่งโอกาสให้เกิดลูกค้ามากขึ้น 
  - การเปิดโอกาสให้กับภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการฯ จะเป็นการเสริม
กิจการฯให้มีศักยภาพและการให้บริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
  อุปสรรค (Threats) 
  - ปัญหาสถานการณ์การเมือง ที่เปราะบาง มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงกับสัตหีบ 
อาจจะส่งผลกระทบให้ปริมาณลูกค้าลดลงได้ 
  - การที่ต้องพ่ึงพาสินค้าเครื่องดื่มจากภาคเอกชน ท าให้ไม่สามารถก าหนดราคาให้ต่ ากว่าท้องตลาดได้ 
ท าให้ไม่สามารถที่จะใช้กลไกเรื่องราคามาดึงดูดลูกค้าได้ 



  - การขยายกิจการฯ ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างที่ต้องการ เนื่องจากงบประมาณจ านวนมากถูกใช้
ไปในการเป็นค่าใช้จ่ายประจ า 
 
๖. การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง 
-ต้นทุนทางการเงินต่ า 
-ก าลังพลที่ปฏิบัติงานในกิจการฯ 
มีที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่ ฐท.สส. 
และใกล้เคียง 

จุดอ่อน 
-ขาดความรู้ในด้านธุรกิจ 
-ขาดการมีระบบบริหารงานที่เป็น
ระบบ 

โอกาส 
-ขยายตัวของการท่องเที่ยวและ
ตลาดลูกค้า 
-การเปิดโอกาสให้กับภาคเอกชน 

-การน าเอกชนภายนอกมาร่วม
สนับสนุนการท างานที่เกินขีด
ความสามารถของก าลังพล 

-ปรับปรุงขั้นตอนและออก
ข้อก าหนดแนวทางการให้บริการ
ให้สอดคล้องต่อความต้องการของ
ผู้ขอใช้บริการ 

ข้อจ ากัด 
-ปัญหาสถานการณ์การเมือง 
-การที่ต้องพ่ึงพาสินค้าเครื่องดื่ม
จากภาคเอกชน 
-งบประมาณจ ากัด 

- พัฒนาก าลังพลให้มีหัวใจรักงาน
การบริการ และสามารถท างาน
อย่างมีคุณภาพ 

- มีระบบสารสนเทศและอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือ
รองรับการท างานและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคต 
สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน และสามารถสนับสนุน
การประชาสัมพันธ์กิจการต่าง ๆ 
ในความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๗. แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 กิจการสโมสรฯ  ได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ แผนที่ยุทธศาสตร์ของ กกพศ.ฐท.สส. ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ประกอบกับ ที่มาของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ  กกพศ.ฐท.สส. อีกท้ัง ท าการศึกษาแผนที่
ยุทธศาสตร์ของ ทร. และ ฐท.สส. ตลอดจนนโยบายของ ผบ.ทร. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ด าเนินการจัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์กิจการสโมสรฯ โดยมียุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังพล ให้มีความเป็นมืออาชีพและมีใจรักงานบริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ก าลังพลมี หัวใจรักงานการบริการ และ สามารถท างาน อย่างมีคุณภาพเทียบเท่าก าลังพลของหน่วยงาน
ให้บริการในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนายุทโธปกรณ์และองค์ความรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ มีระบบสารสนเทศและอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการท างานและความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคต สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน และสามารถสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ยุทธศาสตร์ปรับปรุงกระบวนงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง ขั้นตอนและออกข้อก าหนด
แนวทางการให้บริการให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ขอใช้บริการ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 



๔. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมกับเอกชนภายนอก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริการงานสโมสร สามารถ
สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ของ ทร. ในพ้ืนที่สัตหีบ ได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการน าเอกชนภายนอกมาร่วม
สนับสนุนการท างานที่เกินขีดความสามารถของก าลังพล 
๘. แผนกลยุทธ์ 
 แผนกลยุทธ์สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ๔ ประการ ได้แก่ 
 ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพก าลังพล  
  ๑.๑ จัดส่งก าลังพลเข้ารับการฝึกอบรมด้านการตลาด เพ่ือน าองค์ความรู้กับมาพัฒนากิจการสโมสรฯ 
ให้สามารถทัดเทียมและแข่งขันกับกิจการสโมสรฯ ของหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒ ปรับทัศนคติด้านการบริการให้เป็นมืออาชีพ มีใจรักการบริการ ด้วยการจัดการสัมมนา อบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับก าลังพลของกิจการสโมสรฯ ให้มีคุณภาพด้านบริการ 
  ๑.๓ จัดดนตรีสดเล่นประจ าที่สโมสรสัญญาบัตร เพ่ือสร้างกิจกรรมร่วมกับลูกค้า โดยเปิดบริการเป็น
ประจ าทุกวัน ระหว่างเวลา ๑๗๓๐ – ๒๐๐๐ 
 ๒. พัฒนายุทโธปกรณ์และองค์ความรู้ ได้แก่  
  ๒.๑ ด าเนินการจัดหาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียกเก็บเงินที่เป็นมาตรฐานสากล รองรับการ
จัดเก็บเงินหน้าเคาน์เตอร์บริการ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต  
  ๒.๒ ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือให้บริการลูกค้า อีกทั้งสามารถรองรับการเรียก
ชมระบบวีดีโอ ออนดีมานต์ ได้ด้วย 
  ๒.๓ ติดตั้งระบบจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการประชุม สัมมนา หรือการจัดงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในห้องโถง สโมสรสัญญาบัตร 

 ๒.๔ ปรับปรุงโรงผลิตน้ าดื่มให้ได้มาตรฐานสากล ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดหรือ
หมดสภาพตามเวลา 
 ๓. ปรับปรุงกระบวนงาน  
  ๓.๑ ปรับปรุงกฎระเบียบการขอใช้สโมสรทั้งสัญญาบัตร และประทวน ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 
อีกท้ัง ท าให้ระบบการรับงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
  ๓.๒ ปรังปรุงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 ๔. การมีส่วนร่วมกับเอกชนภายนอก  
  ๔.๑ จัดท าโครงการฯ/กิจกรรมฯ ร่วมกับหน่วยงานเอกชนภายนอก มาด าเนินการ เพื่อสร้างสีสัน และ
ความหลากหลายให้กิจการสโมสรฯ 
  ๔.๒ หาแนวทางการด าเนินน้ าดื่มของกิจการสโมสรฯ ภายใต้การน าเอกชนมาสนับสนุนการด าเนินการ 
เพ่ือลดต้นทุนด้านก าลังพลและอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง ที่มีค่าใช้จ่ายประจ าที่สูง 
๙. งบประมาณ 
 ๑. จัดหาระบบจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ พร้อมจอ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ปี งป.๖๐  
      ๒. ปรับปรุงตบแต่งสุขภัณฑ์ในห้องสุขาหญิง ชาย ของสโมสรประทวน  เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
สวยงาม เนื่องจากมี ข้าราชการ ครอบครัว บุคคลทั่วไปจากส่วนราชการภายนอก บุคคลพลเรือน มาใช้บริการ
จ านวนมากตลอดทั้งปี วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาทปี งป.๕๘ 
 ๓. จัดหารถบรรทุก ๒ คัน ปีละ ๑ คัน วงเงินคันละ ๔๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมแก๊ส LPG เพื่อใช้ในการขนส่ง
ภาชนะในการจัดเลี้ยง ส่งน้ าดื่ม และส่งน้ าแข็ง ทดแทนรถบรรทุกเดิมที่มีอายุกว่า ๑๖ และ ๑๗ ปี ในปีที่จัดหา 



ที่มีงบประมาณในการซ่อมบ ารุงสูงขึ้น อะไหล่ต่าง ๆ เริ่มจัดหาจากท้องตลาดยากยิ่งขึ้น ความปลอดภัยในการ
ใช้งานลดลงจัดหาในปี งป.๕๙ และปี งป.๖๑ 
    ๔. ปรับปรุงระบบโรงผลิตน้ าดื่ม ๒๖๐,๐๐๐ บาท โดยการจัดหาถังกรองน้ าใหม่ ปี งป.๕๗ ต่อเติมห้องเก็บ
ขวดน้ า ขนาด ๒.๕ X ๒๐ เมตร ปี งป.๕๙ ปรับปรุงห้องเก็บขวด น้ าเก่า แล้วท าเป็นห้องผลิตน้ า  งป.๖๐ และ 
จัดหาถังเก็บน้ าใสขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ปี งป.๖๑  
    ๕. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการบริการเป็นมืออาชีพ ๒ ครั้ง ในปี งป.๕๘ และปี งป.๖๐ 
    ๖. จัดหาระบบเครื่องเสียงห้องแหลมธูป จ านวน ๑ ชุด  ๔๕,๐๐๐ บาท ในปี งป.๕๘ 

--------------------------------------- 
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น.อ. 
     (สุวัจ ดอนสกุล)  

     ผู้จัดการสโมสรฯ และ  
    ผอ.กกพศ.ฐท.สส.  

         ก.ค.๕๗  
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    ผอ.กกพศ.ฐท.สส.  
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