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บทคดัย่อ 
           การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาด โอกาสในการลงทุน

รวมถึงต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจสถานรับเล้ียงเดก็ในเขตต าบลคลองสาม อ าเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นแนวทางการตัดสินใจในการลงทุนธุรกิจสถานรับเล้ียงเดก็ก่อนวัย

เรียนในจังหวัดอื่น ๆ ข้อมูลใช้ในการศึกษามาจากการเกบ็รวมรวมข้อมูลทั้งปฐมภมูิและทุติยภูมิ 

การศึกษาในกลุ่มเป้าหมายของประชากร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการที่เปิดสถานรับเล้ียง

เดก็ในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีได้ใช้แบบสัมภาษณ์จ านวน 2 ราย กลุ่มผู้ปกครอง

ใช้บริการรับเล้ียงเดก็ในเขตอ าเภอคลองหนอง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 200 ราย และน าข้อมูล

ดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรนา 
  ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ทางการตลาด 6 ด้าน คือผลิตภัณฑก์ารบริการ ราคา สถานที่

การสิ่งเสริมทางการตลาด กระบวนการจัดการ และด้านบุคลากร ที่น ามาใช้สามารถสร้างโอกาสใน

การลงทุนท าธุรกจิสถานรับเล้ียงเดก็  โดยร้อยละ 86.8 มีความเหน็ว่าในเขตอ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี ยังมีสถานรับเล้ียงเดก็ก่อนวัยเรียนไม่เพียงพอกบัความต้องการใช้บริการ ซ่ึง

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ ราคาค่าบริการ

เหมาะสมส่วนใหญ่ 2,000 – 2,500  บาทต่อเดือน 
 ส าหรับผลตอบแทนจากการลงทุนพบว่าธุรกจิสถานรับเล้ียงเดก็ ต้องใช้เงินทุน 

6,000,000 บาท มูลค่าปัจจุบันสทุธ ิณ อตัราคิดลดร้อยละ 82.5 มีค่าเทา่กบั 3,222,222 บาท 

อตัราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 36.19  และมีอตัราผลตอบแทนต่อต้นทุนเทา่กับ 4.07 ซ่ึงมี

ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 7 เดือน และถ้าหากรายได้จากธุรกิจรับเล้ียงเดก็ลดลงร้อยละ 5 หรือร้อยละ

10 ต้นทุนค่าก่อสร้างและต้นทุนด าเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 พบว่าโครงการสถาน

รับเล้ียงเดก็ก่อนวัยเรียนยังคุ้มค่าต่อการลงทุน 

     
  

 
*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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1. บทน า 

ครอบครัวเป็นพ้ืนฐานที่เป็นหลักส าคัญที่สุดของสังคม ท าหน้าที่หล่อหลอมขัดเกลาความ

เป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกของครอบครัว ด้วยการอบรมเล้ียงดู ให้ความรัก ความเอื้ ออาทรความ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่

สมาชิกในครอบครัวเพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะท างานอย่างเตม็ที่สร้างสรรค์ 

เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาสงัคมและประเทศชาติต่อไป ดังน้ันครอบครัวจึงมีความส าคัญ และมี

อิทธิพล และมีอิทธิพลที่สุดต่อชีวิตของทุกคน (นโยบายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

ครอบครัวพ.ศ.2557-2556 ส านักงานสตรีและครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์) มากลายเป็นยุคปัจจุบันน้ีโลกได้เปล่ียนไปอย่างมีการแข่งขันทุกด้าน ด้วยบทบาทของ

การเปล่ียนแปลงไปและความรับผิดชอบทั้งงานในบ้านและนอกบ้าน นับเป็นความโชคดีที่บาง

ครอบครัว แม้ว่าบุรุษและสตรีต้องมีภารกิจออกนอกไปท างานนอกบ้าน กยั็งมีญาติผู้ใหญ่ เช่น ปู่ 

ย่า ตา ยาย คอยให้การดูแลบุตรหลาน ในทางตรงกันข้ามหากครอบครัวใดไม่สามารถพ่ึงพา

สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ช่วยดูแลบุตรหลานให้การดูแลบุตรหลานจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ของ

ครอบครัว  โดยเฉพาะเดก็ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าย่ิงและเป็นความหวังของครอบครัวรวมทั้ง

เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  กล่าวได้ว่า อนาคตประเทศชาติขึ้ นอยู่กับคุณภาพเด็ก 

ดังน้ันการที่เดก็มีพัฒนาการที่เหมาะสมกบัวัยในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม

และจริยธรรม จะท าให้เด็กเป็นผู้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็น

ประโยชน์สงัคมประประเทศชาติ การอบรมเล้ียงดูมีบทบาทส าคัญย่ิงต่อการเจริญเติบโต และการ

พัฒนาเดก็ โดยเฉพาะในช่วยเดก็แรกเกดิถึง 3 ปี ซ่ึงเป็นช่วยอายุที่มีการพัฒนาสูง ถ้าหากเร่ิมต้นที่
ดี กจ็ะท าให้ส่งผลถึงพัฒนาการและด ารงชีวิตไปถึงวัยผู้ใหญ่ที่ดี  สถานรับเล้ียงเดก็่อนวัยเรียนจึง

เป็นอีกทางเลือกในอนาคต เพราะอาจเป็นส่วนส าคัญในปัจจุบันประเทศไทย การประกอบธุรกิจ

สถานรับเล้ียงเดก็ก่อนวัยเรียนจึงเป็นหนทางที่สดใส เพราะอัตราการเกิดและในปัจจุบันประเทศ

ไทยมีเดก็ปฐมวัยอายุตั้งแต่แรกเกดิถึง 5 ปี ประมาณ 4.8 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,52)เป็น
เคร่ืองยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าการประกอบธุรกิจรับเล้ียงเดก็น้ันสามารถพัฒนาเดก็ทั้งทางร่ายกาย 

จิตใจ และสมอง ซ่ึงกล่าวได้ว่าคุณสมบัติเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของขีดความสามารถของ

ผู้ประกอบการ และการประกอบธุรกจิที่ประสบความส าเรจ็ต้องอาศัยหลักการตลาดในการบริหาร

องค์กรเพ่ือให้ธุรกจิสามารถเติบโตและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการซ่ึงเป็นคุณพ่อ คุณ

แม่สมัยใหม่อกีด้วย 
 
2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

         1.เพ่ือศึกษาความต้องการเล้ียงเดก็ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ปกครองก่อนวัยเรียน 
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 2.เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป และรูปแบบของธุรกิจบริการรับเล้ียงเดก็ก่อนวัยเรียน อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยสมัภาษณ์ผู้ประกอบการเชิงลึก 
 3.เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทางด้านการเงินของโครงการสถานรับเล้ียงเดก็
ก่อนวัยเรียน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
3.สมมติฐานการศึกษา 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเปิดธุรกิจสถานรับเล้ียงเดก็ก่อนวัยเรียน ความเป็นไปได้ในทางการเงิน

ในการลงทุนสถานรับเล้ียงเดก็ก่อนวัยเรียน 
4.ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1.ผู้ประกอบการสถานรับเล้ียงเดก็ก่อนวัยเรียนสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อ

การวางแผนพัฒนาลักษณะและรูปแบบของสถานรับเล้ียงเดก็ก่อนวัยเรียนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด 

 2.ผู้ประกอบการสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนใน

โครงการสถานรับเล้ียงเดก็ก่อนวัยเรียนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

5.ขอบเขตของการศึกษา 

 1.ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองเดก็ก่อนเข้าเรียน 
 2.ขอบเขตเน้ือหาศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเดก็ก่อนวัยเรียน ศึกษาความเป็นไป
ได้ของ  โครงการโดยใช้การประเมินผลวิธกีารตัดสนิใจลงทุนในโครงการ (Capital Budgeting) 
 3.ขอบเขตของเวลา  พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 พฤศจิกายน 2563 
 4.ขอบเขตของพ้ืนที่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
6.ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล  5   ด้าน 

 1.การวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพแวดล้อม โดยใช้ SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือที่สามารถ
ใช้วิเคราะห์การพิจารณาการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกก่อให้เกิด

โอกาสและข้อจ ากดัอย่างไรต่อธุรกจิ และการวิเคราะห์ปัจจัยจุดอ่อนและจุดแขง็ขององค์กร 
 2.การวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Forces) เป็นเคร่ืองมือที่สามารถใช้วัดใน
การด าเนิสงานขององค์กรธุรกจิขึ้นอยู่สภาวะแข่งขันในอุตสาหกรรมน้ันคือกลุ่มขององค์กรธุรกิจที่

ท  าการผลิตสินค้าหรือการบริการที่มีลักษณะคล้ายกันหรือสินค้าที่มีลักษณะทดแทนกันได้ใน

ลักษณะทดแทนความต้องการของลูกค้า 
 3.แนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์โครงการเป็นเคร่ืองมือที่ใช้วิเคราะห์ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ทางด้านเทคนิคของโครงการ โดยพิจารณารูปแบบและความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีที่

น ามาใช้วิธกีารก่อสร้างที่เหมาะสมที่จะก่อให้เกดิประสทิธภิาพมากที่สุด 
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 4.การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการทางด้านการเงิน เป็นการประเมินข้อดี ข้อเสีย ผลตอบแทน 
และต้นทุนของโครงการเน้นประเมินความคุ้มค่า โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 

 5.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานรับเล้ียงเดก็ก่อนวัยเรียน เพ่ือใช้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การเตรียมความพร้อมให้แก่เดก็ในวัยเรียนได้รับการพัฒนา และรูปแบบของการด าเนินธุรกิจ

สถานประกอบการรับเล้ียงเดก็ก่อนวัยเรียน 
7.ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของโครงการ 
 จุดแขง็ (Strength) ด้านที่ต้ังอยู่ริมถนนสายเลียงคลอง 3 จุดที่ต้ังใกล้ย่านชุมขน ซ่ึงมีลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย 
 จุดอ่อน (Weakness) ช่ือเสียงของโครงยังไม่ไ ด้ รับการไว้วางใจเ น่ืองจากยังใหม่ 
ประสบการณ์การประกอบธุรกจิยังไม่ม ี
 โอกาส (Opportunity) รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการศึกษา ภาระสังคมที่เปล่ียนแปลง
ระบบครอบครัวโดยมากเป็นครอบครัวเด่ียว  คู่แข่งทางธุรกจิยังมีน้ย 
 อุปสรรค (Threat) รัฐบาลช่วยภาษีรายได้น้อยส่วนมากเน้นไปที่โรงเรียนเอกชนมากกว่า 
ค่าสินค้ามีราคาสูงขึ้ น อัตราค่าจ้างครูพ่ีเล้ียง รวมถึงรายจ่ายอื่นเพ่ิมมากข้ึน การก าหนดอัตรา

บริการต้องปรับขึ้นตาม 
การวิเคราะหข์อ้มูลจากผูป้กครองกลุ่มเป้าหมาย 
 ผลการศึกษาโดยใช้การสมัภาษณ์และแบบสอบถามพบว่าสดัส่วนของเพศจะเป็นเพศหญิง

ที่ให้ความสนใจคิดเป็นร้อยละ 73.80   อายุอยู่ในช่วง  31-40 ปีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5.5  
รายได้เฉล่ีย 10,000-20,000 บาทมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 43.9  ลักษณะครอบครัวเป็นครอบขนาด
เลก็คิดเป็นร้อยละ  62.2 มากที่สุด อัตราค่าบริการที่ต้องการที่  3,100-5,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 
62.8 
การวิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการลงทุน 
 ผลการศึกษาพบว่า การน าเคร่ืองมือทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบัน

สุทธิ (NPV)  ได้เท่ากับ 3,222,274  บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR)ได้เท่ากับ 36.19%  
อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C Ratio) ได้เท่ากับ 4.07 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ  
2  ปี  7  เดือน โครงการมีผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าต้นทุนที่เกิดข้ึนจริงเม่ือมีการคิดลดอยู่ในรูป
ค่าเงินปัจจุบันแสดงว่าโครงการสถานรับเล้ียงเดก็คุ้มค่ากับการลงทุนและยังมีอัตราผลตอบแทน 

IRR ถึงร้อยละ 36.19 โดยเมื่อน ามาเทยีบกบัอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8.25 พบว่าผลตอบแทนลงทุนมี
ค่ามากกว่าอตัราดอกเบ้ียที่ต้องจ่ายแสดงว่าโครงการสถานรับเล้ียงเดก็ก่อนวัยเรียนน้ีมีความคุ้มค่า

กบัการลงทุน  
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8.อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนสถานรับเล้ียงเดก็ก่อนวัยเรียน 

อ าเภอคลองหน่ีง จังหวัดปทุมธานี วิเคราะห์จากสภาพทั่วไปของสถานที่โครงการมีความเหมาะสม

ในการลงทุนเน่ืองจากอยู่ใกล้ชุมชน  เน่ืองจากในบริเวณพ้ืนที่ของโครงการยังไม่มีสถานบริการรับ

เล้ียงเดก็มาก  เมื่อส ารวจจากผู้ปกครองของเดก็ก่อนวัยเรียนมีความสนใจโครงการสถานรับเล้ียง

เดก็ที่ประกอบธุรกิจการเอกชนมากกว่าภาครัฐบาล  โดยให้ความส าคัญในความรู้ของครูพ่ีเล้ียง 

การได้รับการอบรมตามข้อก าหนดของกฎหมาย มีความสอดคล้องกับอ้อย   สุทธิสาร(2553) 

พบว่าอุปสงค์ต่อสถานรับเล้ียงเดก็ก่อนวัยเรียนกาใช้สถานรับเล้ียงเดก็ของภาครัฐในเขตอ าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมากกว่าสถานรับเล้ียเดก็ที่เป็นรูปแบบเอกชน กลุ่มประชากรในเขต

พ้ืนที่ให้ความคิดเหน็ว่าอยากได้สถานเรียนเดก็ที่เป็นรูปแบบเอกชนมากกว่าภาครัฐบาล  โดยเมื่อ

คิดต้นทุนของโครงการเร่ิมแรกประมาณ 6,000,000 บาท จัดหาเงินทุนจากการกู้ยืม 

3,000,000  บาท ส่วนที่เหลือ 3,000,000 บาทเป็นส่วนของเจ้าของ ใช้ระยะเวลา 5 ปี ผลการ

วิเคราะห์ทางด้านการเงินระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 7 เดือน สรุปได้ว่ามูลค่าปัจจุบัน หรือ NPV มีค่า

เท่ากับ 3,222,274 บาท ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าค่ามากกว่าศูนย์ แสดงว่าโครงการมีผลตอบแทนที่ได้รับ

สูงกว่าต้นทุนที่เกิดข้ึนจริงเม่ือมีการคิดลดอยู่ในรูปค่าปัจจุบันแสดงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน 

และยังมีค่าอัตราผลตอบแทน IRR ถึงร้อยละ 36.19 โดยน ามาเปรียบเทยีบอัตรดอกเบ้ียร้อยละ 

8.25 ผลตอบแทนมีค่ามากกว่า ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจิริสุดา ด าพะธิก

(2555)พบว่าได้ศึกาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการสถานเล้ียงเด็กในต าบลท่ ามะตูม 

อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ผลของการค านวนของตัวช้ีวัดทางด้านการเงินทั้ง 4 น้ัน ผ่าน

เกณฑก์ารตัดสนิใจ 4 ตัว ยกเว้นระยะเวลาคืนทุนที่ยาวกว่าที่คาดไว้ แต่ในภาพรวมท าให้โครงการ

สถานรับเล้ียงเดก็ของต าบลทา่มะตูน อ าเภอศรีมหาโพธิ์  จังหวัดปราจีนบุรี โครงการน่าลงทุน 
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การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนโครงการสนามฟุตบอลใหเ้ช่า 

ในอ าเภอบางบวัทอง 

 

ศุภมิตร ลอตระกูล 

ผศ. ดร. อดิลล่า พงศย์ีห่ลา้ 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนโครงการสนามฟุตบอลให้เช่า ในอ าเภอ          

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของธุรกิจสนามฟุตบอล

ให้เช่า 2)เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนสร้างสนามฟุตบอลให้เช่าในพ้ืนที่อ  าเภอบาง

บัวทอง การศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลปฐมภมิูที่ได้จากการส ารวจและสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการธุรกิจ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดนนทบุรีและข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการค้นคว้า

เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาค านวณต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ส่วนเกณฑ์การ

ตัดสินใจพิจารณาจาก ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 5 ปี 5 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ มีค่าเท่ากับ 

2,733,130 บาท ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ มีค่าเท่ากับร้อยละ

13.88 ดัชนีก าไรมีค่า เท่ากับ 1.18 เท่า ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 และผลจากการวิเคราะห์ความ

อ่อนไหว โครงการน้ีจะมีความคุ้มค่า ถ้าต้นทุนผันแปรของโครงการเพ่ิมข้ึนไม่เกนิร้อยละ 10  

 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดโครงการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมโดยมี

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พบว่า มีความเป็นไปได้ทางการตลาด การวิเคราะห์ท าเลที่ต้ังและ

การออกแบบ พบว่า โครงการมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน พบว่า 

การลงทุนเร่ิมแรกของโครงการ 14,959,060 บาท อายุโครงการ 10 ปี เน่ืองจากมีมูลค่าปัจจุบัน

สุทธิของโครงการเป็นบวกเท่ากับ 2,733,130 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 

13.88 และดัชนีก าไรมีค่า เท่ากับ 1.18 เท่า โดยผู้ลงทุนควรระมัดระวังให้จ านวนผู้มาใช้บริการ

เช่าสนามไม่ต ่ากว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน และควรส่งเสริมทางด้านการตลาดเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมอัตราผู้มา

ใช้บริการวันธรรมดาให้เพ่ิมข้ึนเพ่ือท าให้โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนย่ิงขึ้น 

 

1. บทน า 

“ฟุตบอล” เป็นกฬีาประเภทหน่ึงที่ต้องเล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยในการแข่งขันแต่ละคร้ัง

จะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝั่งเท่าๆกัน เล่นโดยเท้าเป็นหลัก มีอุปกรณ์เล่นคือลูกฟุตบอล ซ่ึงลูก

ฟุตบอลจะต้องเป็นทรงกลม มีขนาดเส้นรอบวงอยู่ระหว่าง 68 - 70 ซม. และน า้หนักอยู่ระหว่าง 

410 - 450 กรัม ผู้เล่นสามารถใช้ส่วนอื่นของร่างกายเพ่ือช่วยในการเล่นได้ไม่ว่าใช้หัวโหม่งลูก

ฟุตบอล หรือใช้ล าตัวพักลูกฟุตบอล แต่ห้ามใช้มือและส่วนแขนที่ต ่ากว่าศอกลงมา ยกเว้นผู้เล่นใน
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ต าแหน่งผู้รักษาประตูซ่ึงสามารถใช้มือได้เมื่ออยู่ในเขตประตูของฝ่ายตัวเอง กติกาการเล่นฟุตบอล

น้ันผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต้องพยายามบุกเข้าไปท าคะแนนในเขตแดนของอีกฝ่ายหน่ึงโดยการเตะลูก

ฟุตบอลให้เข้าเขตประตูของฝ่ายตรงข้าม เมื่อหมดเวลาการแข่งขันฝ่ายที่เตะลูกฟุตบอลเข้าประตู

ฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะ  

 ส าหรับประเทศไทยกฬีาฟุตบอลได้เร่ิมเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเจ้าพระยาธรรมศักด์ิ

มนตรี (สน่ัน เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ซ่ึงได้เคยไปศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศอังกฤษ เม่ือส าเร็จ

การศึกษากลับมาได้เข้ารับราชการในกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) และ

ได้น าเอากีฬาฟุตบอลเข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนด้วย จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการเล่นกีฬา

ฟุตบอลในประเทศไทย ในยุคเร่ิมต้นน้ันผู้ที่ชอบเล่นกีฬาฟุตบอลจะถูกขนานนามว่า “นักเลง

ลูกหนัง” โดยเรียกการเล่นชนิดน้ีว่า “หมากเตะ” สนามที่ใช้ในการแข่งขันส่วนใหญ่มักเป็นพ้ืนที่

ว่างบริเวณลานวัด หรือสนามหญ้าของโรงเรียน ส่วนลูกฟุตบอลน้ันโดยส่วนมากจะใช้ลูกยาง ลูก

เทนนิส หรือผลส้มโอที่ต้องคลึงให้พอน่วมแล้วจึงน ามาเตะแทนลูกบอล จากน้ันกีฬาฟุตบอลใน

ประเทศไทยได้พัฒนาเร่ือยมา ในปัจจุบันกีฬาฟุตบอลกลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน

ประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากประชากรทั่วไปนิยมรับชมการถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลจาก

ต่างประเทศ หรือการจับกลุ่มเล่นกีฬาฟุตบอลในท้องถิ่นต่างๆ อีกทั้งกระแสในการแข่งขันกีฬา

ฟุตบอลอาชีพในประเทศซ่ึงกค็ือการแข่งขันไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก 

ดังจะเหน็ได้จากบางนัดในการแข่งขันจะมีผู้เข้าชมการแข่งขันนับหมื่นคนต่อคร้ัง เมื่อกีฬาฟุตบอล

เป็นกฬีาที่ได้รับความนิยมจากคนไทยมาก ประกอบกับกระแสต่ืนตัวในออกก าลังการเพ่ือสุขภาพ

ของคนไทย ท าให้สนามกีฬาของภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเล่น

กีฬาฟุตบอลของประชากรโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ จึงท าให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้ น คือธุรกิจการท า

สนามฟุตบอลให้เช่า ซ่ึงมีการเจริญเติบโตเรว็มากดังจะเหน็ได้จากหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ ได้มีการ

ส ารวจธุรกิจพัฒนาที่ดินอิงกระแสคนรักสุขภาพรูปแบบใหม่น้ันคือการสร้างสนามฟุตบอลให้เช่า 

จากการส ารวจของหนังสือพิมพ์พบว่ามีการสร้างสนามฟุตบอลให้เช่าจ านวนมากนับ 100 สนาม 

กระจายอยู่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่โดยรอบ มีทั้งการน าที่ดินเปล่าของตัวเองมา

พัฒนาเป็นสนามฟุตบอลให้เช่า และการลงทุนเช่าที่ดินของบุคคลอื่นมาเพ่ือสร้างสนามฟุตบอลให้

เช่า 

 สนามฟุตบอล คือ บริเวณที่ใช้เล่นกีฬาฟุตบอล พ้ืนสนามเป็นหญ้า มีลักษณะสนามเป็น

รูปสี่เหล่ียมผืนผ้า บนสนามจะมีเส้นสขีาวแสดงถึงขอบเขตของสนาม โดยเส้นสี่เหล่ียมรอบนอกจะ

เป็นเส้นขอบสนาม วงกลมตรงกลางสนามเป็นจุดเร่ิมต้นของการแข่งขัน ส าหรับกรอบสี่เหล่ียมที่

อยู่ปลายทั้งสองข้างของสนามคือ กรอบเขตโทษ และจะมีจุดโทษอยู่ภายในส าหรับวางต าแหน่ง

ของลูกฟุตบอลในการยิงลูกโทษ ด้านปลายของทั้งสองข้างของสนามจะมีประตูข้างละ 1 ประตู มี

ลักษณะเป็นเสาสขีาว ประกอบด้วยเสา 2 อนั ปักตั้งฉากและมีคานเช่ือมต่อในแนวนอน อาจติดตา

ข่ายไว้ด้านหลังประตูเพ่ือสะดวกในการเล่นกไ็ด้ ขนาดของสนามฟุตบอลในแต่ละสนามน้ันมีหลาย
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ขนาดตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน แต่สนามฟุตบอล ที่มีขนาดมาตรฐานส าหรับการแข่งขัน

อย่างเป็นทางการต้องมีขนาดความกว้างของสนามอยู่ระหว่าง 45 - 90 เมตร และความยาวของ

สนามอยู่ระหว่าง 90-120 เมตร 

ปัจจุบันธุรกจิสนามฟุตบอลให้เช่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และกระจุกตัวอยู่ในบริเวณ

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาลงทุนในธุรกิจน้ีเป็นจ านวนมาก  

แม้ไม่มีตัวเลขที่แท้จริงว่าในปัจจุบันสนามฟุตบอลให้เช่ามีจ านวนเท่าไหร่  เน่ืองจากยังไม่มีผู้ท า

การส ารวจและศึกษาอย่างจริงจัง  แต่หากพิจารณาจากอัตราการเกิดของสนามใหม่ๆ  แล้วจะ

พบว่ามีตัวเลขสูงมาก  จากจ านวนหลักสิบในปี พ.ศ. 2548  ขยับขึ้ นเป็นหลักร้อยในปี พ.ศ. 

2551  ซ่ึงเพียงไม่กี่ปีสนามฟุตบอลให้เช่าเปิดให้บริการนับร้อยแห่งในขณะที่ผู้เล่นไม่ได้เพ่ิมขึ้น

มากตามจ านวนสนามฟุตบอลที่เพ่ิมข้ึน  ท าให้อาจเกิดสภาวะสนามมีจ านวนมากเกินความ

ต้องการของผู้บริโภคในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  และจากการที่สนามฟุตบอลให้เช่าในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครมีจ านวนเพ่ิมขึ้ นมากท าให้การขยายตัวในอนาคตของธุรกิจน้ี  มีแนวโน้มจะ

ขยายตัวไปยังต่างจังหวัดหรือพ้ืนที่ที่มีความนิยมในการเล่นกีฬาฟุตบอลสูงและมีประชากรอาศัย

อยู่อย่างหนาแน่น  เช่น จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดภูเกต็  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดนนทบุรี  หรือ

แม้กระทั่งอ าเภอบางบัวทอง 

 ดังน้ันผู้ศึกษามีความเหน็ว่าธุรกิจสนามฟุตบอลให้เช่ามีความน่าสนใจที่จะลงทุน  โดยจะ

เลือกลงทุนในบริเวณ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต าบลโสนลอย อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตชุมชนและใกล้กับถนนใหญ่ มีความสะดวกสบายในการคมนาคมจึง

เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะในการก่อสร้างโครงการ 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของธุรกจิสนามฟุตบอลให้เช่า 

2.2 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนสร้างสนามฟุตบอลให้เช่าในพ้ืนที่อ  าเภอ

บางบัวทอง 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 

 3.1 อายุโครงการเทา่กบั 10 ปี 

 3.2 เงินลงทุนของโครงการจ านวน 16,000,000 บาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุน ดังน้ี 

  3.2.1 เงินลงทุนส่วนตัวจ านวน 10,000,000 บาท 

  3.2.2 เงินกู้ยืมจากธนาคารจ านวน 6,000,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี โดย

ธนาคารคิดอตัราดอกเบี้ ยส าหรับลูกค้ารายย่อยช้ันดี MRR + 5% (ปัจจุบันอตัราดอกเบ้ีย MRR 

เฉล่ียของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 7.875% ต่อปี) จะเทา่กบั 12.875% 

 3.3 อตัราคิดลดของโครงการที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ 10 

 3.4 ค่าเสื่อมราคาค านวณวิธีเส้นตรง 
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  3.4.1 โครงสร้างสนามฟุตบอลในร่มอายุการใช้งาน 10 ปี 

  3.4.2 ยางรองพ้ืนสนามฟุตบอลอายุการใช้งาน 7 ปี 

  3.4.3 หญ้าเทยีมรุ่น Thiolon Mono Slide Pro อายุการใช้งาน 7 ปี 

  3.4.4 สโมสรและห้องน า้ อายุการใช้งาน 10 ปี 

 3.5 อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

 4.1 เป็นข้อมูลประกอบการตัดสนิใจของผู้ลงทุนเปิดธุรกจิสนามฟุตบอลให้เช่า 

4.2 เป็นแนวทางในการตัดสนิใจแก่ประชาชนผู้สนใจในการเลือกใช้บริการสนามฟุตบอล

ให้เช่า 

4.3 เป็นข้อมูลให้เกษตรกรผู้ปลูกหญ้าสนามได้ทราบถึงทิศทางในการเติบโตของธุรกิจ

สนามฟุตบอล  ท าให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑห์รือก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของตนเอง

ได้ 

4.4 รัฐบาลสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสถานที่ออกก าลังกายให้

สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายทีศึ่กษาหาขอ้มูล  เจ้าของกจิการสนามฟุตบอลให้เช่า 

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา    การลงทุนและงบประมาณจ่ายลงทุน 

ขอบเขตช่วงเวลา ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกันยายน 

ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558   

ขอบเขตพื้ นที ่ พ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ ในบริเวณ ถนนบาง

กรวย-ไทรน้อย ต าบลโสนลอย  

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

6. ระเบยีบวิธีการศึกษา 

  ข้อมูลปฐมภมูิ  (Primary  data)  ได้จากการสมัภาษณ์เจ้าของกิจการสนามฟุตบอลให้เช่า 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

   ข้อมูลทุติยภมูิ  (Secondary  data) ได้จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลเวป็ไซด์  และ

ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งจากหนังสอื  วารสาร  สิ่งพิมพ์  และ

เอกสารอื่นๆ 

7. ผลการศึกษา 

การศึกษาพบว่า ในการลงทุนโครงการต้องใช้เงินทุนทั้งสิ้น 16,000,000 บาท จากผล

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 5 เดือน มูลค่าปัจจุบันสทุธิ 
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2,733,130 บาท อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ ร้อยละ 13.88 ดัชนีก าไร 1.18 เทา่ จึง

สรุปได้ว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน 

ส่วนผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทั้ง 3 กรณี พบว่า โครงการไม่คุ้มค่าต่อ

การลงทุนทุกกรณี  ยกเว้นกรณีที่ 2 ต้นทุนผันแปรของโครงการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  โครงการจึงมี

คุ้มค่าในการลงทุน คือ มีมูลค่าปัจจุบันสทุธเิป็นบวก ดัชนีก าไรมากกว่า 1 และอตัราผลตอบแทน

ภายในของโครงการสูงกว่าค่าเสยีโอกาสของเงินทุนที่ใช้ค านวณในการศึกษา  ดังน้ัน จึงเหน็ควร

ลงทุนในโครงการน้ีได้ 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้น าผลการศึกษาที่ได้มาอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี จากโครงการลงทุนสนาม

ฟุตบอลหญ้าเทยีมให้เช่า ในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  เน่ืองจาก โครงการมีระยะเวลาคืน

ทุนเท่ากับ 5 ปี 5 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ มีค่าเท่ากับ  2,733,130 บาท  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0 

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ มีค่าเท่ากับร้อยละ 13.88 และดัชนีก าไร มีค่าเท่ากับ 

1.18 เท่า ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1  สรุปได้ว่าโครงการลงทุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่ามีความ

คุ้มค่าน่าลงทุน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ ธนพงษ์ กติิกรเศรษฐ์ (2553) ได้ศึกษาความเป็นไป

ได้ทางการเงินในการลงทุนโครงการสนามฟุตบอลให้เช่าในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี

อายุโครงการ 15 ปี และวิเคราะห์ทางการเงินด้วยเคร่ืองมือ ดังน้ี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วน

ระหว่างผลตอบแทนต่อการลงทุน  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ และการค านวณอัตรา

ผลตอบแทนภายในโครงการที่มีการปรับค่าแล้ว การทดสอบค่าความเปล่ียนแปลง ค่าความ

แปรเปล่ียนด้านผลตอบแทน ค่าความเปล่ียนแปลงด้านต้นทุน ค่าความเปล่ียนแปลงด้านต้นทุน

ลงทุน ค่าความเปล่ียนแปลงด้านต้นทุนด้านการด าเนินงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยข้างต้น  

รวมทั้งคนไทยมีความนิยมในกีฬาฟุตบอลมากข้ึน  เป็นกระแสทางบวกที่เอื้ อโอกาสให้ธุรกิจน้ี

เติบโตได้อย่างย่ังยืน นอกจากน้ี ชัชวาลย์ ใหม่จันทร์ (2554) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 

ส่วนใหญ่จะมาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพ่ือออกก าลังกาย โดยมีความถี่ในการมาใช้

บริการเดือนละ 1-5 คร้ัง และมาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทยีมกบักลุ่มเพ่ือน/กลุ่มคณะ นิยม

มาใช้บริการในวันเสาร์ ช่วงเวลาระหว่าง 18.01-24.00 จากเหตุผลข้างต้นดังกล่าว ท าให้เหน็ว่า

ธุรกจิสนามฟุตบอลหญ้าเทยีมก าลังเป็นกระแสนิยมในขณะน้ี  และมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต จึง

เหน็ควรสรุปให้ยอมรับโครงการ 

9. ขอ้เสนอแนะในการศึกษา 

9.1 ต้นทุนการลงทุนของโครงการมีราคาสงูถึง 14,959,060 บาท ซ่ึงสงูตามใบเสนอ

ราคาที่ต้ังไว้เผ่ือต่อรอง หรือสงูจากวัสดุที่ใช้ในการเลือกใช้บางชนิดมีการรับประกนัสนิค้าที่นาน

กว่าหรือมีคุณภาพที่ดีกว่าท้องตลาดทั่วไป ดังน้ันหากต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการลงทุน
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อาจมีการเปล่ียนแปลงวัสดุในการก่อสร้างเพ่ือให้มีราคาที่ถูกลงได้ โดยยังคงมาตรฐานของสนาม

ฟุตบอลไว้ 

9.2 ผลตอบแทนของโครงการสามารถเพ่ิมข้ึนได้ หากทางโครงการสามารถหาลูกค้ากลุ่ม

ใหม่ๆ เข้ามาใช้บริการในตอนกลางวันของวันธรรมดา ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใบริการน้อย 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าเร่ือง “ การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนโครงการสนาม

ฟุตบอลให้เช่าในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ” คร้ังน้ีส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความ

ช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆท่าน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผศ. ดร. อดิลล่า พงศ์ย่ีหล้า ซ่ึง

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ค าแนะน าในการคัดเลือกเร่ืองที่จะท าการศึกษาค้นคว้า ให้ความรู้ด้าน

วิชาการ ด้านเทคนิค และข้อคิดต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ี ผู้ท าการศึกษา

ซาบซ้ึงในความกรุณาของทา่นเป็นอย่างย่ิง 

 ในท้ายที่สุดน้ี ต้องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ช้ีแนะแนวทาง

การศึกษาในตอนต้น รวมทั้งให้ค าแนะน าเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าว

นามมา ณ ที่น้ี ที่มีส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจรวมทั้งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี จนท าให้

การศึกษาคร้ังน้ีส าเรจ็ลุล่วงด้วยดี  
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