การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจห้องเช่าบน
ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จิ ราพร เล็กประทุม
ผศ.ดร.อดิล่า พงศ์ยหี่ ล้า

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ(1.)ส ารวจความต้ อ งการใช้ บริ ก ารห้ องเช่ า กั บ
กลุ่มเป้ าหมายหลักอันได้ แก่ นักศึกษาและคนทางานในพื้ นที่ ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการศึกษาความเป็ นไปได้ (2.) ศึกษาสภาพทั่วไปด้ าน
การตลาดและอาคารของโครงการอาคารห้ องเช่ า บนบริ เวณ ถนนสิริธร เขตบางพลั ด จั งหวั ด
กรุงเทพมหานครโดยการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการห้ องเช่า เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(3.) ศึก ษาข้ อ มู ลการลงทุน อาคารห้ องเช่ าด้ า นการตลาดและด้ านเทคนิคของโครงการโดย
การศึกษาจากข้ อมูลทุติยภูมิ จากการทบทวนวรรณกรรม (4.) ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุน
ธุรกิจอาคารห้ องเช่าทางด้ านการเงินบนบริเวณ ถนนสิริธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การศึกษาครั้งนี้ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิท่ไี ด้ จากการสารวจความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมายและสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการอาคารห้ องเช่าบริเวณใกล้ เคียงกับโครงการที่ศึกษา 4 แห่ง และแบบสอบถามความ
ต้ องการห้ องเช่าจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 รายและข้ อมูลทุติยภูมิ โดยทาการศึกษาค้ นคว้ าจาก
เอกสารงานวิจัยวารสาร และบทความต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อนามาคานวณต้ นทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการลงทุนอาคารห้ องเช่า เกณฑ์การตัดสินใจพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(NPV) อัตราผลตอบแทนจากภายใน (IRR) ระยะเวลาคืนทุน (PB) และดัชนีกาไร (PI)
จากการศึ ก ษาสภาพทั่ว ไปของพื้ นที่แ ละสภาพการแข่ ง ขั น ของอาคารห้ อ งเช่ า ประเภท
เดียวกัน พบว่ าบริ เวณพื้ นที่โครงการมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง ซึ่งมีลักษณะเป็ นอาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กสูง 4-8 ชั้น รวมห้ องพัก 501 ห้ อง มีอัตราการเข้ าพั กเฉลี่ยร้ อยละ 90 ถึงแม้ ว่าจะมี
โครงการอาคารห้ องเช่านี้จะทรุดโทรมไปบ้ างแต่อาคารห้ องเช่าส่วนใหญ่กม็ ียอดเช่าเต็ม แสดงถึง
พื้ นที่บริ เวณนี้ยังมีความต้ องการที่อยู่อาศั ยประเภทเช่ าพั กอยู่ แต่ ผลการศึกษาทางด้ านการเงิน
พบว่าเมื่อลงทุนเป็ นอาคารคอนกรีตสูง 5 ชั้น 1 อาคาร มีห้องรวม 24 ห้ อง ระยะเวลาก่อสร้ าง 6
เดือน กาหนดอายุโครงการ 21 ปี ใช้ อตั ราคิดลดร้ อยละ 8.98 พบว่าโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
เท่ากับ - 11,537,279 บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการร้ อยละ 1.65 ระยะเวลาคืนทุน 20
ปี 5 เดือน ดัชนีกาไร 0.35 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าโครงการไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุนด้ านการเงิ น
ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะลงทุนในโครงการนี้
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1. บทนา
ที่อยู่อาศัยนั้นเป็ นหนึ่งในปั จจัย 4 ซึ่งเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต ซึ่งส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของมนุ ษย์โดยตรง ดังนั้นประชาชนทุกกลุ่มจึงมีความต้ องการที่อยู่อาศัยด้ วยกัน
ทั้งนั้น แต่กลุ่มที่ภาครัฐให้ ความสาคัญคือกลุ่มประชาชนที่ไม่มีรายได้ เพี ยงพอที่จะเป็ นเจ้ าของที่
อยู่ อ าศั ย จึ ง มี ความจ าเป็ นต้ อ งการที่อ ยู่ อ าศั ยประเภทให้ เ ช่ า เช่ น หอพั ก อพาร์ ท เม้ น ท์หรื อ
แมนชั่น เป็ นต้ น
กรุงเทพมหานคร เป็ นเมืองหลวงและเป็ นศูนย์รวมของความเจริญทุกด้ าน โดยมีบริการขั้น
พื้นฐานทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็ นแหล่งจ้ างงานที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศ จึงส่งผลให้
ประชาชนจากทุกภูมิภาค และจากประเทศเพื่อนบ้ านใกล้ เคียงอพยพเข้ ามาหางานทา เป็ นแรงงาน
ในเมืองมากขึ้นเป็ นลาดับ ทาให้ เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็ นไปอย่างไม่มีระเบียบ ขาด
การดูแลและควบคุมทางผังเมือง ขาดแคลนบริ การสาธารณะ ซึ่งสภาพต่างๆเหล่ านี้ก่อให้ เกิด
ปัญหาต่อความเป็ นเมือง โดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานคร การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทา
ให้ ความต้ องการพื้นที่สาหรับอยู่อาศัยและทามาหากินมากขึ้นตามลาดับ รวมทั้งได้ สร้ างปั ญหาและ
ทาให้ เกิดความแออัด ขาดสุขลักษณะ ไม่เป็ นระเบียบเกิดปัญหาเศรษฐกิจแหล่งเสื่อมโทรม และ
ปั ญหาต่าง ๆ อีกมากมาย ประกอบกับผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจจากทุนข้ ามชาติ ทาให้ ความ
ต้ องการใช้ ประโยชน์ท่ดี ินในเขตเมืองเพิ่ มสูงขึ้น ราคาที่ดินจึงมีราคาแพงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้
ยากต่อการเป็ นเจ้ าของหรื อครอบครอง ความต้ องการเช่ าจึงยังคงมีอยู่ในระดับที่สูง ผู้ ศึกษาจึ ง
สนใจที่จะทาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทห้ องเช่ าบนถนนสิรินธร เขตบางพลัด แต่การลงทุนทันที
นั้นก่อให้ เกิดความเสี่ยง จึงต้ องศึกษาความเป็ นไปได้ ก่อนตัดสินใจลงทุน
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาความต้ องการใช้ บริการห้ องเช่าของกลุ่มเป้ าหมายหลักอันได้ แก่ นักศึกษา
และคนทางานในพื้นที่ ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนามาเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาความเป็ นไปได้
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่วไปด้ า นการตลาดและอาคารของโครงการอาคารห้ องเช่ า บน
บริเวณ ถนนสิริธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการห้ อง
เช่า เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.3 เพื่อศึกษาข้ อมูลการลงทุนอาคารห้ องเช่าด้ านการตลาดและด้ านเทคนิคของโครงการ
โดยการศึกษาจากข้ อมูลทุติยภูมิ จากการทบทวนวรรณกรรม
2.4 เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนธุรกิจอาคารห้ องเช่าทางด้ านการเงินบนบริเวณ
ถนนสิริธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. สมมติฐานการศึกษา
ในการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนธุรกิจอาคารห้ องเช่าพร้ อมสิ่งบริการ บนถนนสิริน
ธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ กาหนดข้ อสมมติไว้ ดังนี้
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3.1. กาหนดระยะเวลาในการดาเนินโครงการ 21 ปี โดยอาคารชุดห้ องเช่าพร้ อมสิ่ง
บริการสามารถใช้ งานได้ 20 ปี 6 เดือน ใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้ าง 6 เดือน
3.2. อัตราดอกเบี้ยกู้ยืม หรือต้ นทุนเงินทุนจากการกู้ยืม มีค่าเท่ากับร้ อยละ 12.875 โดย
มาจากลูกค้ ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ประเภทเงินกู้แบบ MRR+5% ของธนาคาร
พาณิชย์รายใหญ่ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
3.3. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 583) พ.ศ. 2558 กาหนดให้
ปี พ.ศ. 2558 มีอตั ราภาษีเงินได้ นิติบุคคลร้ อยละ 20
3.4. ค่าเสื่อมราคากาหนดให้ อาคาร มีอายุการใช้ งาน 20 ปี คิดค่าเสื่อมราคาด้ วยวิธี
เส้ นตรง และกาหนดอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ มีอายุการใช้ งาน 10 ปี คิดค่าเสื่อมราคาด้ วยวิธีเส้ นตรง
ทั้งนี้ไม่คิดค่าเสื่อมราคาที่ดินปรับแล้ วในการศึกษาความเป็ นไปได้ ทางด้ านการเงินของโครงการ
ลงทุน ธุรกิจห้ อ งเช่ า สามารถพิ จ ารณาได้ จากการคานวณผลตอบแทนของโครงการต้ นทุ นของ
โครงการ และกาไรสุทธิของโครงการเป็ นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ ต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักร้ อย
ละ 8.98
4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
4.1 เป็ นแนวทางให้ ผ้ ู ล งทุ น ได้ ทราบถึ ง ความเป็ นไปได้ ใ นการลงทุ น สร้ า งที่อ ยู่ อ าศั ย
ประเภทอาคารห้ องเช่าก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนจริง
4.2 ใช้ เป็ นข้ อ มู ลพื้ นฐานสาหรั บ หน่ วยงานรั ฐบาลในการพั ฒนาสาธารณูป โภคให้ กับ
ประชาชนทั่วไป
4.3 เป็ นข้ อ มู ลประกอบการตั ดสิน ใจในการอนุ มัติ สิ น เชื่ อ ของสถาบั น การเงิน ในการ
ปล่อยกู้
5. ขอบเขตของการศึกษา
5.1 ขอบเขตประชากร คือ กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา คนทางานในพื้นที่บริเวณใกล้ เคียงกับโครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร
5.2 ขอบเขตพื้นที่ คือ บริเวณถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5.3 ขอบเขตเวลา คือ ช่ วงเวลาทาการศึกษาและทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลรวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่เดือน กันยายน 2558 ถึง พฤศจิกายน 2558
5.4 ขอบเขตเนื้อหา
5.4.1 เน้ นศึกษาเนื้อหาการวิจัยตลาด โดยเฉพาะความต้ องการของผู้บริโภค
5.4.2 ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ ซึ่งเน้ นเรื่องงบประมาณจ่ายลงทุน
6. ระเบียบวิธีวิจยั
6.1ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
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โดยใช้ ก ารเก็บ รวบรวมข้ อ มู ลจากการแจกแบบส ารวจความต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารห้ องเช่ า
เกี่ยวกับความต้ องการสิ่งอานวยความสะดวกจากธุรกิจห้ องเช่า 100 ชุด จากกลุ่มผู้ใช้ บริการห้ อง
เช่ า ที่อยู่ ห่างจากพื้ นที่ของโครงการไม่ เกิน 1 กิโลเมตร และการเก็บ รวบรวมข้ อมูลจากการ
สัม ภาษณ์ แ บบพบหน้ า กับ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิจ อาคารห้ อ งเช่ า จ านวน 4 โครงการไม่ เ กิ น 1
กิโลเมตร จากพื้ นที่โครงการ เกี่ยวกับทาเลที่ต้ังของโครงการ ลั กษณะทั่วไปของอาคารห้ องเช่ า
จานวนห้ องเช่า ราคาให้ เช่า สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
6.2 ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
โดยท าการศึ ก ษาค้ น คว้ าจากเอกสารงานวิ จั ย ในอดี ต เอกสารทางวิ ช าการ วารสาร
บทวิเคราะห์ และบทความต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
7. ผลการศึกษา
7.1. ข้อมูลจากการตอบแบบสารวจความต้องการใช้บริการห้องเช่ากับกลุ่มเป้าหมาย
จากผลการศึกษาพบตัวอย่างผู้ใช้ บริการห้ องเช่าเป็ นเพศหญิงและเพศชายมีจานวน
ใกล้ เคียงกัน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี รองลงมาคือต่ากว่า 20 ปี 30 – 40 ปี
และ 40 ปี ขึ้นไป ตามลาดับ ส่วนมากมีระดับการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี รองลงมาคือต่ากว่า
ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี มี อ าชี พ เป็ นนั ก ศึ ก ษามากที่ สุ ด รองลงมาคื อ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน อาชีพข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพรับจ้ าง/อาชีพอิสระ ตามลาดับ มีรายได้ ต่อ
เดือนไม่เกิน 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 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รองลงมาคือสมรส และหม้ าย/อย่าร้ าง/แยกกันอยู่
ส่วนใหญ่ ต้องการค่าห้ องเช่าต่อเดือนไม่เกิน 2,000 บาท รองลงมาคือ 2,000 – 3,000 บาท
3,001 – 4,000 บาท และมากกว่า 4,000 บาท ตามลาดับ ส่วนใหญ่ต้องการขนาดของห้ องพัก
มากกว่า 20 ตรม. ขึ้นไป มีจานวนผู้อาศัย 2 คน มากที่สุด รองลงมาคือ 1 คน 3 คน และ 4 คน
ขึ้นไป ตามลาดับ ต้ องการขนาดขนาดเตียงใหญ่ 5 ฟุต ต้ องการที่จอดรถ อินเตอร์เน็ต ต้ องการ
ระบบ Key Card รองลงมาคือ กล้ องวงจรปิ ด มากที่สุด ผู้ใช้ บริการห้ องเช่าต้ องการเตียงนอน
รองลงมาคือเครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้ า มากที่สดุ
7.2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โครงการอาคารห้องเช่า
พบว่าโครงการที่ให้ สัมภาษณ์มีขนาดห้ องพัก 22 ตรม. และ 28 ตรม. ห้ องพักมีราคา
3,500 และ 4,500 บาทต่อเดือน ค่านา้ ประปาหน่วยละ 16 - 18 บาท ค่าไฟฟ้ าหน่วยละ 6 –
8 บาท ที่จอดรถมีท้งั เสียค่าจอดและไม่เสียค่าจอด กรณีท่เี สียค่าจอด มีราคาตั้งแต่ 300 – 500
บาท อินเตอร์เน็ตมีท้งั เสียค่าใช้ จ่ายและและไม่เสียค่าใช้ จ่าย กรณีท่เี สียค่าใช้ จ่ายราคาตั้งแต่ 50
- 450 บาทต่อเดือน ห้ องพักของแต่ละโครงการมีจานวนค่อยค่างแตกต่างกัน ดังนี้ สยามทาวน์อ
พาร์ทเม้ นมี 230 ห้ อง จานวนห้ องที่มีผ้ ูเช่า 180 ห้ อง เอช.เอ.อพาร์ทเม้ นมี 126 ห้ อง จานวน
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ห้ องที่มีผ้ ูเช่า 126 ห้ อง พี.เอ็ม.แมนชั่นมี 74 ห้ อง จานวนห้ องที่มีผ้ ูเช่า 74 ห้ อง และพัฒน์จมาศ
เพลสมี 71 ห้ อง จานวนห้ องที่มีผ้ ูเช่า 71 ห้ อง
7.3. ความเป็ นไปได้ดา้ นเทคนิค
7.3.1 ลัก ษณะโครงการและโครงสร้ า งเป็ นอาคารคอนกรี ตสูง 5 ชั้ น เป็ น 24
ห้ อง ค่าก่อสร้ างทั้งโครงการ 6,600,000 บาท และใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างทั้งสิ้น 6 เดือน
7.3.2 ทาเลที่ต้งั ของโครงการ จากการศึกษาพบว่าทาเลที่ต้ังของโครงการมีความ
เป็ นไปได้ ในการลงทุนเนื่องจากพื้ นที่ต้ังของโครงการติดถนนใหญ่ อยู่ติดป้ ายรถประจาทาง การ
เดินทางสะดวก ฝั่งตรงข้ ามเป็ นห้ างตั้งฮั่วเส็ง ใกล้ ห้างโลตัสสาขาจรัญสนิทวงศ์และสาขาปิ่ นเกล้ า
และห้ างเซ็นทรั ลปิ่ นเกล้ า ใกล้ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตและสวนสุนั นทา และโรงเรี ยนชั้ น
ประถมและมั ธ ยมศึ ก ษา อี ก ทั้ง สถานที่ร าชการของเขตบางพลั ด ดั ง นั้ น พื้ นที่น้ ี จึ ง เป็ นพื้ นที่ท่ี
น่าสนใจในการลงทุนโครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารห้ องเช่าเป็ นอย่างมาก
7.4. ความเป็ นไปได้ดา้ นการเงิน
การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ท างการเงิ น ภายใต้ เ งื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ก าหนด คื อ อายุ
โครงการ 21 ปี อัตราการเช่าพักร้ อยละ 90 ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายต่ างๆ เป็ นไปตามข้ อกาหนด และ
ต้ นทุนเงินทุนเฉลี่ ยถ่วงน้าหนัก ของโครงการเท่ากับร้ อยละ 8.98 ต่อปี สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
มูลค่าปั จจุ บันสุทธิของโครงการ -11,537,279 บาท ผลตอบแทนของโครงการ 1.65 %
ระยะเวลาคืนทุน 20 ปี 5 เดือน กาไร - 0.35 เท่า สรุปผลจากการศึกษาความเป็ นไปได้ ทางด้ าน
การเงินของโครงการพบว่าโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็ นค่าลบ อัตราผลตอบแทนของโครงการ
ต่ากว่าต้ นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักระยะเวลาคืนทุนคือ 2 ปี 5 เดือน และดัชนีกาไรติดลบ จึง
สามารถสรุปได้ ว่าโครงการนี้ไม่ค้ ุมต่อการลงทุน
8. อภิปรายผลการศึกษา
8.1. ผลการศึกษาด้านการตลาด
จากการศึกษาด้ านการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจให้ ความสาคัญต่อสิ่งอานวย
ความสะดวกภายในห้ องพัก ได้ แก่เตียงนอน เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้ า อินเตอร์เน็ต และภายใน
หอพักให้ ความสาคัญกับ ระบบ Key Card ลิฟท์ และกล้ องวงจรปิ ด ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของ ปิ ยะรั ต น์ รั ก วิ ริ ย ธรรม (2556) การศึ กษาความเป็ นไปได้ ด้า นการลงทุ น ของโครงการ
ห้ องพักให้ เช่า ตาบลท้ ายบ้ าน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า สิ่งอานวยความสะดวกที่
ต้ องการมากที่สดุ ได้ แก่ ตู้เสื้อผ้ า โต๊ะ เครื่องแป้ ง พัดลม ระบบ Key Card ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะสิ่ง
เหล่านี้เป็ นปัจจัยพื้นฐานของห้ องเช่าที่จาเป็ นในปัจจุบัน
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8.2. ผลการศึกษาด้านเทคนิค
จากผลการศึกษาด้ านเทคนิค พบว่า ที่ดินก่อสร้ างอาคาร 50 ตารางวา พื้นที่ปลูกสร้ าง
อาคาร กว้ าง 13 เมตร ยาว 16 เมตร มี 5 ชั้น มีจานวนห้ องรวม 24 ห้ อง ใช้ เงินลงทุนเริ่มแรก
เป็ นเงิน 17,770,000.00 บาท โดยมีส่วนของเจ้ าของ คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 40 เงินกู้ ร้ อยละ
60 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ปิ ยะนุช ดีรอด (2554) การศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
การลงทุนโครงการอพาร์เม้ นท์ให้ เช่า ในตาบลช้ างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ท่ดี ินก่อสร้ างอาคาร
114.50 ตารางวา พื้นที่ปลูกสร้ างอาคาร กว้ าง 10 เมตร ยาว 22.50 เมตร สูง 13.50 เมตร มี 4
ชั้น มีจานวนห้ องรวม 40 ห้ อง ใช้ เงินลงทุนเริ่มแรก เป็ นเงิน 7,323,600.00 บาท โดยมีส่วนของ
เจ้ าของ คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 57 เงินกู้ ร้ อยละ 43
8.3. ผลการศึกษาด้านการเงิน
จากผลการศึกษาด้ านการเงินพบว่าโครงการมี ระยะเวลาคืนทุน 20 ปี 5 เดือน โดย
การคิดลดให้ มูลค่าปั จจุ บันสุทธิ (NPV) ต่อส่วนของเจ้ าของอัตราคิดลดร้ อยละ 8.98 เป็ นลบ
เท่ากับ -11,537,279 บาท IRR ต่อส่วนของเจ้ าของเท่ากับอัตราร้ อยละ 1.65 ดัชนีกาไร -0.35
เท่า โดยการคิดหาค่าอัตราคิดลดที่ทาให้ NPV เป็ นศูนย์ โครงการนี้ไม่มีความเป็ นไปได้ ในการ
ลงทุน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของปิ ยะนุช ดีรอด (2554) การศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
การลงทุนโครงการอพาร์เม้ นท์ให้ เช่า ในตาบลช้ างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ ด้ านการเงินพบว่า
โครงการมี ระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 11 เดือน 8 วันโดยการคิดลดให้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ต่อ
ส่วนของเจ้ าของอัตราคิดลดร้ อยละ 8 เป็ นบวกเท่ากับ 4,471,162.43 บาท IRR ต่อส่วนของ
เจ้ าของเท่ากับอัตราร้ อยละ16.33 โดยการคิดหาค่าอัตราคิดลดที่ทาให้ NPV เป็ นศูนย์ และไม่
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
9.1. ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากผลการวิจยั
9.1.1. โครงการลงทุนอพาร์ ทเม้ นท์ให้ เช่า เป็ นโครงการที่ต้องใช้ เงินลงทุนสูง
และระยะเวลาคืนทุน เป็ นเวลานาน ซึ่งผลตอบแทนอาจได้ ไม่ตรงตามความต้ องการของผู้ลงทุน
โครงการจึงควรศึกษาจากกลุ่มผู้เช่าที่มีรายได้ สงู เพื่อส่งผลต่อรายได้ ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
9.1.2. ขนาดที่ดินที่ก่อสร้ างโครงการ ควรมีขนาดเหมาะสมกับการออกแบบ
อาคาร
9.1.3. มูลค่าที่ดินและอาคารเมื่อสิ้นสุดโครงการจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และ
ภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น จึงเป็ นตัวแปรที่สาคัญประการหนึ่ง ที่จะยอมรับหรือปฏิเสธโครงการ
ซึ่งที่ดินที่ใช้ ในโครงการมีราคาสูงเกินไปที่จะทาห้ องเช่าราคาต่า
9.2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
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9.2.1. มูลค่าที่ดินของโครงการที่ศึกษามีมูลค่าสูงเกินไป ควรหาพื้นที่ลงทุนที่มีราคา
ต่ากว่านี้ศึกษาใหม่
9.2.2. ลดต้ นทุนการลงทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ท่ไี ม่จาเป็ นเมื่อเทียบกับธุรกิจอาคาร
ห้ องเช่าที่เป็ นคู่แข่งในบริ เวณที่ศึกษา เช่น ติดตั้งกล้ องวงจรปิ ดทดแทนการทางานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย
10. กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคลฉบับนี้ ข้ าพเจ้ าขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์
ดอกเตอร์ อ ดิ ล ล่ า พงศ์ ย่ี ห ล้ า ที่ ก รุ ณ าเป็ นที่ ป รึ ก ษาคอยให้ ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ ไ ข
ข้ อบกพร่องต่างๆ ด้ วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างดี รวมทั้งได้ ให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแก้ ไข ทา ให้ การศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคลนี้มีความสมบูรณ์ย่งิ ขึ้นจนเสร็จสมบูรณ์ลงได้
ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ให้ ความร่ วมมือกับผู้วิจัยเป็ นอย่างดี และยังช่วย
ให้ คาแนะนาต่างๆ และขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้ สัมภาษณ์ทุกท่ านที่ได้ เสียสละ
เวลาอันมีค่าตอบแบสอบถามและให้ ข้อมูลการสัมภาษณ์ จนทาให้ การศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคล
ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้ วยดี
คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคลฉบับนี้ขอมอบแด่บุพการี อาจารย์
ตลอดจน ผู้มีพระคุณทุกท่านดังกล่าวไว้ ข้างต้ น หากการจัดทา สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความบกพร่อง
ประการใด ผู้ศึกษาขอน้ อมรับแต่เพียงผู้เดียว

บรรณานุ กรม
กรมสรรมพากร (2558). ภาษี โครงการห้องพักให้เช่า ถนนสิรินธร เขตบางพลัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร. สืบค้ นเมื่อ 31 ตุลาคม 2558:
จาก http://www.chandeow.com
ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช. (2557). เทคนิคการจัดการการเงินด้ วย Excel. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล. (2552). ความเป็ นไปได้ ในการลงทุนโครงการอพาร์ทเม้ นท์ให้ เช่า
สาหรับนักศึกษาหญิง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม.
วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารกสิกรไทย (2558). อัตราดอกเบี้ยเงินให้ สนิ เชื่อ โครงการห้องพักให้เช่า ถนนสิรินธร
เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร. สืบค้ นเมื่อ 28 ตุลาคม 2558: จาก
http://www.kasikornbank.com/TH/RatesAndFees/Lending/Pages/Lending.aspx

20

บุญถาวร (2558). หมวดสุขภัณฑ์ โครงการห้องพักให้เช่า ถนนสิรินธร เขตบางพลัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร. สืบค้ นเมื่อ 28 ตุลาคม 2558:
จาก http://www.boonthavorn.com/bathroom
บริษัท พีเอสเอ็น แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จากัด (2558). ชุดจานดาวเทียม
โครงการห้องพักให้เช่า ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร.
สืบค้ นเมื่อ 28 ตุลาคม 2558: จาก http://www.psnsattv.com/
บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จากัด (2558). เครื่องทาบบัตร
โครงการห้องพักให้เช่า ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร.
สืบค้ นเมื่อ 28 ตุลาคม 2558: จาก http://www.psnsattv.com/
ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. (2542). การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ซีเอด ยูเคชั่น จากัด (มหาชน)
ปิ ยะนุช ดีรอด. (2554). การศึกษาความเป็ นไปได้ ของการลงทุนโครงการอพาร์ทเม้ นท์ให้ เช่า
ในตาบลช้ างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่. ศึกษาเฉพาะบุคคล.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พงษ์นรินทร์ รินทรักษ์. (2551). การศึกษาความเป็ นไปได้ ด้านการเงินในการลงทุนสร้ าง
ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี.
วิทยานิพนธ์. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสร้ างแบบอพาร์ทเม้ นท์ (2558). ห้ องพัก โครงการห้องพักให้เช่า ถนนสิรินธร
เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร. สืบค้ นเมื่อ 27 ตุลาคม 2558:
จาก http://www.chandeow.com
เริงรัก จาปางิน. (2544). การจัดการการเงิน. กรุงเทพมหานคร. บริษัท บุค๊ เน็ท จากัด
ศิริรัตน์ สง่างาม. (2556). การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนธุรกิจอาคารห้ องเช่า
พร้ อมสิ่งบริการในเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศุภกฤต อริยวุฒยากร.(2556). การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนสร้ างห้ องเช่า ในแขวง
ศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่.จังหวัดเชียงใหม่.ค้ นคว้ าอิสระ.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Archives (2558). รับถมดิน โครงการห้องพักให้เช่า ถนนสิรินธร เขตบางพลัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร. สืบค้ นเมื่อ 27 ตุลาคม 2558:
จาก http://mblog.manager.co.th/

21

Internet Service On Apartment (2558). หมวดลงทุน-ติดตั้ง-อินเตอร์เน็ต-อพาร์เมนต์หอพัก โครงการห้องพักให้เช่า ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร.
สืบค้ นเมื่อ 28 ตุลาคม 2558: จาก http://www.apluscyber.com
Thaiesay2home (2558). ขายที่ดิน โครงการห้องพักให้เช่า ถนนสิรินธร เขตบางพลัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร. สืบค้ นเมื่อ 27 ตุลาคม 2558:
จาก http://www.thaieasy2home.com

22

