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การศึกษาคร้ังน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือ(1.)ส ารวจความต้องการใช้บริการห้องเช่ากับ

กลุ่มเป้าหมายหลักอันได้แก่ นักศึกษาและคนท างานในพ้ืนที่ ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ (2.) ศึกษาสภาพทั่วไปด้าน

การตลาดและอาคารของโครงการอาคารห้องเช่าบนบริเวณ ถนนสิริธร เขตบางพลัด จังหวัด

กรุงเทพมหานครโดยการสมัภาษณ์ ผู้ประกอบการห้องเช่า เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

(3.) ศึกษาข้อมูลการลงทุนอาคารห้องเช่าด้านการตลาดและด้านเทคนิคของโครงการโดย

การศึกษาจากข้อมูลทุติยภมูิ จากการทบทวนวรรณกรรม (4.) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

ธุรกจิอาคารห้องเช่าทางด้านการเงินบนบริเวณ ถนนสิริธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลปฐมภมิูที่ได้จากการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการอาคารห้องเช่าบริเวณใกล้เคียงกบัโครงการที่ศึกษา 4 แห่ง และแบบสอบถามความ

ต้องการห้องเช่าจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 รายและข้อมูลทุติยภมูิ โดยท าการศึกษาค้นคว้าจาก

เอกสารงานวิจัยวารสาร และบทความต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพ่ือน ามาค านวณต้นทุนและ

ผลตอบแทนของโครงการลงทุนอาคารห้องเช่า เกณฑ์การตัดสินใจพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ

(NPV) อตัราผลตอบแทนจากภายใน (IRR) ระยะเวลาคืนทุน (PB) และดัชนีก าไร (PI) 

        จากการศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่และสภาพการแข่งขันของอาคารห้องเช่าประเภท

เดียวกัน พบว่าบริเวณพ้ืนที่โครงการมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซ่ึงมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็กสูง 4-8 ช้ัน รวมห้องพัก 501 ห้อง มีอัตราการเข้าพักเฉล่ียร้อยละ 90 ถึงแม้ว่าจะมี

โครงการอาคารห้องเช่าน้ีจะทรุดโทรมไปบ้างแต่อาคารห้องเช่าส่วนใหญ่กม็ียอดเช่าเตม็ แสดงถึง

พ้ืนที่บริเวณน้ียังมีความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าพักอยู่ แต่ผลการศึกษาทางด้านการเงิน

พบว่าเมื่อลงทุนเป็นอาคารคอนกรีตสูง 5 ช้ัน 1 อาคาร มีห้องรวม 24 ห้อง ระยะเวลาก่อสร้าง 6 

เดือน ก าหนดอายุโครงการ 21 ปี ใช้อตัราคิดลดร้อยละ 8.98 พบว่าโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

เทา่กบั - 11,537,279 บาท อตัราผลตอบแทนของโครงการร้อยละ 1.65  ระยะเวลาคืนทุน  20 

ปี 5 เดือน ดัชนีก าไร 0.35 ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าโครงการไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุนด้านการเงิน 

ดังน้ันจึงไม่เหมาะสมที่จะลงทุนในโครงการน้ี 
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1. บทน า 

ที่อยู่อาศัยน้ันเป็นหน่ึงในปัจจัย 4 ซ่ึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ซ่ึงส่งผล

ต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์โดยตรง ดังน้ันประชาชนทุกกลุ่มจึงมีความต้องการที่อยู่อาศัยด้วยกัน

ทั้งน้ัน  แต่กลุ่มที่ภาครัฐให้ความส าคัญคือกลุ่มประชาชนที่ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะเป็นเจ้าของที่

อยู่อาศัย จึงมีความจ าเป็นต้องการที่อยู่อาศัยประเภทให้เช่า เช่น หอพัก อพาร์ทเม้นท์หรือ

แมนช่ัน เป็นต้น  

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์รวมของความเจริญทุกด้าน โดยมีบริการขั้น

พ้ืนฐานทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จึงส่งผลให้

ประชาชนจากทุกภมูิภาค และจากประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงอพยพเข้ามาหางานท า เป็นแรงงาน

ในเมืองมากขึ้นเป็นล าดับ ท าให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเรว็และเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ขาด

การดูแลและควบคุมทางผังเมือง ขาดแคลนบริการสาธารณะ ซ่ึงสภาพต่างๆเหล่าน้ีก่อให้เกิด

ปัญหาต่อความเป็นเมือง โดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานคร การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท า

ให้ความต้องการพ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัยและท ามาหากนิมากข้ึนตามล าดับ รวมทั้งได้สร้างปัญหาและ

ท าให้เกิดความแออัด ขาดสุขลักษณะ ไม่เป็นระเบียบเกิดปัญหาเศรษฐกิจแหล่งเสื่อมโทรม และ

ปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย ประกอบกับผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจจากทุนข้ามชาติ ท าให้ความ

ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองเพ่ิมสูงข้ึน ราคาที่ดินจึงมีราคาแพงข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้

ยากต่อการเป็นเจ้าของหรือครอบครอง ความต้องการเช่าจึงยังคงมีอยู่ในระดับที่สูง ผู้ศึกษาจึง

สนใจที่จะท าโครงการที่อยู่อาศัยประเภทห้องเช่าบนถนนสิรินธร เขตบางพลัด แต่การลงทุนทนัที

น้ันก่อให้เกดิความเสี่ยง จึงต้องศึกษาความเป็นไปได้ก่อนตัดสนิใจลงทุน 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

2.1  เพ่ือศึกษาความต้องการใช้บริการห้องเช่าของกลุ่มเป้าหมายหลักอันได้แก่ นักศึกษา

และคนท างานในพ้ืนที่ ถนนสริินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง

ในการศึกษาความเป็นไปได้ 

2.2  เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปด้านการตลาดและอาคารของโครงการอาคารห้องเช่าบน

บริเวณ ถนนสิริธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการห้อง

เช่า เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2.3  เพ่ือศึกษาข้อมูลการลงทุนอาคารห้องเช่าด้านการตลาดและด้านเทคนิคของโครงการ 

โดยการศึกษาจากข้อมูลทุติยภมูิ จากการทบทวนวรรณกรรม  

2.4  เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกจิอาคารห้องเช่าทางด้านการเงินบนบริเวณ 

ถนนสริิธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. สมมติฐานการศึกษา  

ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจอาคารห้องเช่าพร้อมสิ่งบริการ บนถนนสิริน

ธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดข้อสมมติไว้ดังน้ี 
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3.1.  ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 21 ปี โดยอาคารชุดห้องเช่าพร้อมสิ่ง

บริการสามารถใช้งานได้ 20 ปี 6 เดือน ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 6 เดือน 

3.2.  อตัราดอกเบ้ียกู้ยืม หรือต้นทุนเงินทุนจากการกู้ยืม มีค่าเท่ากับร้อยละ 12.875 โดย

มาจากลูกค้ารายย่อยช้ันดี (Minimum Retail Rate) ประเภทเงินกู้แบบ MRR+5% ของธนาคาร

พาณิชย์รายใหญ่ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทย และ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2558  

3.3.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 583) พ.ศ. 2558 ก าหนดให้

ปี พ.ศ. 2558 มีอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 

3.4.  ค่าเสื่อมราคาก าหนดให้อาคาร มีอายุการใช้งาน 20 ปี คิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธี

เส้นตรง และก าหนดอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ มีอายุการใช้งาน 10 ปี คิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรง 

ทั้งน้ีไม่คิดค่าเสื่อมราคาที่ดินปรับแล้วในการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินของโครงการ

ลงทุนธุรกิจห้องเช่า สามารถพิจารณาได้จากการค านวณผลตอบแทนของโครงการต้นทุนของ

โครงการ และก าไรสทุธิของโครงการเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ต้นทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน า้หนักร้อย

ละ 8.98 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

4.1  เป็นแนวทางให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างที่อยู่อาศัย

ประเภทอาคารห้องเช่าก่อนที่จะตัดสนิใจลงทุนจริง 

4.2  ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับหน่วยงานรัฐบาลในการพัฒนาสาธารณูปโภคให้กับ

ประชาชนทั่วไป 

4.3  เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติสินเช่ือของสถาบันการเงินในการ  

ปล่อยกู้ 

5. ขอบเขตของการศึกษา 

5.1  ขอบเขตประชากร คือ กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสนัุนทา  คนท างานในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงกบัโครงการ ในรัศมี 1 กโิลเมตร 

5.2  ขอบเขตพ้ืนที่ คือ บริเวณถนนสริินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

5.3  ขอบเขตเวลา คือ ช่วงเวลาท าการศึกษาและท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลรวมถึงการ

วิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่เดือน กนัยายน 2558 ถึง พฤศจิกายน 2558 

5.4  ขอบเขตเน้ือหา  

 5.4.1  เน้นศึกษาเนื้อหาการวิจัยตลาด โดยเฉพาะความต้องการของผู้บริโภค 

 5.4.2  ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ซ่ึงเน้นเร่ืองงบประมาณจ่ายลงทุน 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

        6.1ใช้ข้อมูลปฐมภมูิ (Primary Data) 
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        โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบส ารวจความต้องการใช้บริการห้องเช่า 

เกี่ยวกับความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกจากธุรกิจห้องเช่า 100 ชุด จากกลุ่มผู้ใช้บริการห้อง

เช่า ที่อยู่ห่างจากพ้ืนที่ของโครงการไม่เกิน 1 กิโลเมตร และการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์แบบพบหน้ากับผู้ประกอบการธุรกิจอาคารห้องเช่าจ านวน 4 โครงการไม่เกิน 1 

กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ เกี่ยวกับท าเลที่ต้ังของโครงการ ลักษณะทั่วไปของอาคารห้องเช่า 

จ านวนห้องเช่า ราคาให้เช่า สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ     

        6.2 ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

        โดยท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัยในอดีต เอกสารทางวิชาการ วารสาร           

บทวิเคราะห์ และบทความต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

7. ผลการศึกษา 

        7.1. ขอ้มูลจากการตอบแบบส ารวจความตอ้งการใชบ้ริการหอ้งเช่ากบักลุ่มเป้าหมาย 

         จากผลการศึกษาพบตัวอย่างผู้ใช้บริการห้องเช่าเป็นเพศหญิงและเพศชายมีจ านวน

ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี รองลงมาคือต ่ากว่า 20 ปี 30 – 40 ปี 

และ 40 ปีขึ้ นไป ตามล าดับ ส่วนมากมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือต ่ากว่า

ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักศึกษามากที่สุด รองลงมาคือพนักงาน

บริษัทเอกชน อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพรับจ้าง/อาชีพอิสระ ตามล าดับ มีรายได้ต่อ

เดือนไม่เกนิ 10,000 บาท มากที่สุด รองลงมาคือช่วง 15,001 – 20,000 บาท ช่วง 10,000 – 

15,000 บาท ช่วง 20,001 – 25,000 ช่วง 25,001 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 

บาท ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รองลงมาคือสมรส และหม้าย/อย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

ส่วนใหญ่ต้องการค่าห้องเช่าต่อเดือนไม่เกิน 2,000 บาท รองลงมาคือ 2,000 – 3,000 บาท 

3,001 – 4,000 บาท และมากกว่า 4,000 บาท ตามล าดับ ส่วนใหญ่ต้องการขนาดของห้องพัก

มากกว่า 20 ตรม. ขึ้นไป มีจ านวนผู้อาศัย 2 คน มากที่สุด รองลงมาคือ 1 คน 3 คน และ 4 คน

ขึ้นไป ตามล าดับ ต้องการขนาดขนาดเตียงใหญ่ 5 ฟุต ต้องการที่จอดรถ อินเตอร์เนต็ ต้องการ

ระบบ Key Card รองลงมาคือ กล้องวงจรปิด มากที่สุด ผู้ใช้บริการห้องเช่าต้องการเตียงนอน 

รองลงมาคือเคร่ืองปรับอากาศ  ตู้เสื้อผ้า มากที่สดุ  

        7.2.  ขอ้มูลจากการสมัภาษณโ์ครงการอาคารหอ้งเช่า 

พบว่าโครงการที่ให้สัมภาษณ์มีขนาดห้องพัก 22 ตรม. และ 28 ตรม. ห้องพักมีราคา 

3,500 และ 4,500 บาทต่อเดือน  ค่าน า้ประปาหน่วยละ 16 - 18 บาท ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 6 – 

8 บาท ที่จอดรถมีทั้งเสียค่าจอดและไม่เสียค่าจอด กรณีที่เสียค่าจอด มีราคาต้ังแต่ 300 – 500 

บาท  อินเตอร์เนต็มีทั้งเสียค่าใช้จ่ายและและไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีที่เสียค่าใช้จ่ายราคาตั้งแต่ 50 

- 450 บาทต่อเดือน ห้องพักของแต่ละโครงการมีจ านวนค่อยค่างแตกต่างกัน ดังน้ี สยามทาวน์อ

พาร์ทเม้นมี 230 ห้อง จ านวนห้องที่มีผู้เช่า 180 ห้อง เอช.เอ.อพาร์ทเม้นมี 126 ห้อง จ านวน
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ห้องที่มีผู้เช่า 126 ห้อง พี.เอม็.แมนช่ันมี 74 ห้อง จ านวนห้องที่มีผู้เช่า 74 ห้อง และพัฒน์จมาศ 

เพลสมี 71 ห้อง จ านวนห้องที่มีผู้เช่า 71 ห้อง  

        

7.3.  ความเป็นไปไดด้า้นเทคนคิ 

 7.3.1  ลักษณะโครงการและโครงสร้างเป็นอาคารคอนกรีตสูง 5 ช้ัน เป็น 24 

ห้อง ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 6,600,000 บาท และใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 6 เดือน 

                7.3.2  ท าเลที่ต้ังของโครงการ จากการศึกษาพบว่าท าเลที่ต้ังของโครงการมีความ

เป็นไปได้ในการลงทุนเน่ืองจากพ้ืนที่ต้ังของโครงการติดถนนใหญ่ อยู่ติดป้ายรถประจ าทาง การ

เดินทางสะดวก ฝั่งตรงข้ามเป็นห้างตั้งฮ่ัวเสง็ ใกล้ห้างโลตัสสาขาจรัญสนิทวงศ์และสาขาป่ินเกล้า

และห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตและสวนสุนันทา และโรงเรียนช้ัน

ประถมและมัธยมศึกษา อีกทั้งสถานที่ราชการของเขตบางพลัด ดังน้ันพ้ืนที่ น้ีจึงเป็นพ้ืนที่ที่

น่าสนใจในการลงทุนโครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารห้องเช่าเป็นอย่างมาก 

7.4.  ความเป็นไปไดด้า้นการเงิน  

                การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินภายใต้เง่ือนไขต่างๆ ที่ก  าหนด คือ อายุ

โครงการ 21 ปี อัตราการเช่าพักร้อยละ 90 ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปตามข้อก าหนด และ

ต้นทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของโครงการเท่ากับร้อยละ 8.98 ต่อปี สามารถสรุปผลได้ดังน้ี

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ -11,537,279 บาท ผลตอบแทนของโครงการ 1.65 %  

ระยะเวลาคืนทุน 20 ปี 5 เดือน ก าไร - 0.35 เท่า สรุปผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้าน

การเงินของโครงการพบว่าโครงการมมูีลค่าปัจจุบันสทุธเิป็นค่าลบ อตัราผลตอบแทนของโครงการ

ต ่ากว่าต้นทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน า้หนักระยะเวลาคืนทุนคือ 2 ปี 5 เดือน และดัชนีก าไรติดลบ จึง

สามารถสรุปได้ว่าโครงการน้ีไม่คุ้มต่อการลงทุน 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

        8.1.  ผลการศึกษาดา้นการตลาด 

         จากการศึกษาด้านการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจให้ความส าคัญต่อสิ่งอ านวย

ความสะดวกภายในห้องพัก ได้แก่เตียงนอน เคร่ืองปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า อินเตอร์เนต็ และภายใน

หอพักให้ความส าคัญกบั ระบบ Key Card ลิฟท ์และกล้องวงจรปิด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ ปิยะรัตน์  รักวิริยธรรม (2556) การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุนของโครงการ

ห้องพักให้เช่า ต าบลท้ายบ้าน  อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกที่

ต้องการมากที่สดุ ได้แก่ ตู้เสื้อผ้า โตะ๊ เคร่ืองแป้ง พัดลม ระบบ Key Card ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสิ่ง

เหล่านี้ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของห้องเช่าที่จ าเป็นในปัจจุบัน 
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        8.2.  ผลการศึกษาดา้นเทคนคิ 

         จากผลการศึกษาด้านเทคนิค พบว่า ที่ดินก่อสร้างอาคาร 50 ตารางวา พ้ืนที่ปลูกสร้าง

อาคาร กว้าง 13 เมตร ยาว 16 เมตร มี 5 ช้ัน มีจ านวนห้องรวม 24 ห้อง ใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก 

เป็นเงิน 17,770,000.00 บาท โดยมีส่วนของเจ้าของ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 40 เงินกู้ ร้อยละ 

60 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปิยะนุช ดีรอด (2554) การศึกษาความเป็นไปได้ของ

การลงทุนโครงการอพาร์เม้นทใ์ห้เช่า ในต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่ดินก่อสร้างอาคาร 

114.50 ตารางวา พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคาร กว้าง 10 เมตร ยาว 22.50 เมตร สูง 13.50 เมตร มี 4 

ช้ัน มีจ านวนห้องรวม 40 ห้อง ใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก เป็นเงิน 7,323,600.00 บาท โดยมีส่วนของ

เจ้าของ คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 57 เงินกู้ ร้อยละ 43  

        8.3. ผลการศึกษาดา้นการเงิน 

         จากผลการศึกษาด้านการเงินพบว่าโครงการมี ระยะเวลาคืนทุน 20 ปี 5 เดือน โดย

การคิดลดให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ต่อส่วนของเจ้าของอัตราคิดลดร้อยละ 8.98 เป็นลบ

เทา่กบั -11,537,279 บาท IRR ต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับอัตราร้อยละ 1.65 ดัชนีก าไร -0.35 

เท่า โดยการคิดหาค่าอัตราคิดลดที่ท  าให้ NPV เป็นศูนย์ โครงการน้ีไม่มีความเป็นไปได้ในการ

ลงทุน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของปิยะนุช ดีรอด (2554) การศึกษาความเป็นไปได้ของ

การลงทุนโครงการอพาร์เม้นทใ์ห้เช่า ในต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ด้านการเงินพบว่า

โครงการมี ระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 11 เดือน 8 วันโดยการคิดลดให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ต่อ

ส่วนของเจ้าของอัตราคิดลดร้อยละ 8 เป็นบวกเท่ากับ 4,471,162.43 บาท IRR ต่อส่วนของ

เจ้าของเท่ากับอัตราร้อยละ16.33 โดยการคิดหาค่าอัตราคิดลดที่ท  าให้ NPV เป็นศูนย์ และไม่

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ   

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

        9.1.  ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากผลการวิจยั 

                9.1.1.  โครงการลงทุนอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า เป็นโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง 

และระยะเวลาคืนทุนเป็นเวลานาน ซ่ึงผลตอบแทนอาจได้ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ลงทุน 

โครงการจึงควรศึกษาจากกลุ่มผู้เช่าที่มีรายได้สงู เพ่ือส่งผลต่อรายได้ค่าเช่าที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

                9.1.2.  ขนาดที่ดินที่ก่อสร้างโครงการ ควรมีขนาดเหมาะสมกับการออกแบบ

อาคาร  

                9.1.3.  มูลค่าที่ดินและอาคารเม่ือสิ้นสดุโครงการจะเปล่ียนแปลงไปตามเวลา และ

ภาวะเศรษฐกิจในขณะน้ัน จึงเป็นตัวแปรที่ส าคัญประการหน่ึง ที่จะยอมรับหรือปฏเิสธโครงการ 

ซ่ึงที่ดินที่ใช้ในโครงการมีราคาสงูเกนิไปที่จะท าห้องเช่าราคาต ่า 

        9.2.  ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 
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                9.2.1. มูลค่าที่ดินของโครงการที่ศึกษามีมูลค่าสูงเกินไป ควรหาพ้ืนที่ลงทุนที่มีราคา

ต ่ากว่านี้ ศึกษาใหม่ 

                9.2.2. ลดต้นทุนการลงทุนในการติดต้ังอุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็นเม่ือเทยีบกับธุรกิจอาคาร

ห้องเช่าที่เป็นคู่แข่งในบริเวณที่ศึกษา เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดทดแทนการท างานของพนักงาน

รักษาความปลอดภัย 

10. กิตติกรรมประกาศ 

        ในการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลฉบับน้ี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์

ดอกเตอร์อดิลล่า พงศ์ย่ีหล้า ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการ

ปรับปรุงแก้ไข ท า ให้การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนเสรจ็สมบูรณ์ลงได้ 

        ขอกราบขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยเป็นอย่างดี และยังช่วย

ให้ค าแนะน าต่างๆ และขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่ได้เสียสละ

เวลาอันมีค่าตอบแบสอบถามและให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ จนท าให้การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล

ฉบับน้ีส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี 

        คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลฉบับน้ีขอมอบแด่บุพการี  อาจารย์ 

ตลอดจน ผู้มีพระคุณทุกท่านดังกล่าวไว้ข้างต้น หากการจัดท า สารนิพนธ์ฉบับน้ีมีความบกพร่อง

ประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว 
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