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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาด โอกาสในการลงทุน
รวมถึงต้ นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจสถานรั บเลี้ยงเด็กในเขตตาบลคลองสาม อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็ นแนวทางการตัดสินใจในการลงทุนธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัย
เรียนในจังหวัดอื่น ๆ ข้ อมูลใช้ ในการศึกษามาจากการเก็บรวมรวมข้ อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ
การศึกษาในกลุ่มเป้ าหมายของประชากร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่เป็ นผู้ประกอบการที่เปิ ดสถานรับเลี้ยง
เด็กในเขตอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีได้ ใช้ แบบสัมภาษณ์จานวน 2 ราย กลุ่มผู้ปกครอง
ใช้ บริการรับเลี้ยงเด็กในเขตอาเภอคลองหนอง จังหวัดปทุมธานี จานวน 200 ราย และนาข้ อมูล
ดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรนา
ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ทางการตลาด 6 ด้ าน คือผลิตภัณฑ์การบริการ ราคา สถานที่
การสิ่งเสริมทางการตลาด กระบวนการจัดการ และด้ านบุคลากร ที่นามาใช้ สามารถสร้ างโอกาสใน
การลงทุนทาธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยร้ อยละ 86.8 มีความเห็นว่าในเขตอาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ยังมีสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนไม่เพียงพอกับความต้ องการใช้ บริการ ซึ่ง
กลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ราคาค่าบริการ
เหมาะสมส่วนใหญ่ 2,000 – 2,500 บาทต่อเดือน
สาหรับผลตอบแทนจากการลงทุนพบว่าธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็ก ต้ องใช้ เงินทุน
6,000,000 บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ อัตราคิดลดร้ อยละ 82.5 มีค่าเท่ากับ 3,222,222 บาท
อัตราผลตอบแทนการลงทุนร้ อยละ 36.19 และมีอตั ราผลตอบแทนต่อต้ นทุนเท่ากับ 4.07 ซึ่งมี
ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 7 เดือน และถ้ าหากรายได้ จากธุรกิจรับเลี้ยงเด็กลดลงร้ อยละ 5 หรือร้ อยละ
10 ต้ นทุนค่าก่อสร้ างและต้ นทุนดาเนินงานเพิ่มขึ้นร้ อยละ 5 หรือร้ อยละ 10 พบว่าโครงการสถาน
รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนยังคุ้มค่าต่อการลงทุน

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก
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1. บทนา
ครอบครัวเป็ นพื้นฐานที่เป็ นหลักสาคัญที่สุดของสังคม ทาหน้ าที่หล่อหลอมขัดเกลาความ
เป็ นมนุ ษย์ให้ แก่สมาชิกของครอบครัว ด้ วยการอบรมเลี้ยงดู ให้ ความรัก ความเอื้ออาทรความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้ อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และถ่า ยทอดวัฒนธรรมของสังคมให้ แก่
สมาชิกในครอบครัวเพื่อให้ เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความพร้ อมที่จะทางานอย่างเต็มที่สร้ างสรรค์
เป็ นพลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ดังนั้นครอบครัวจึงมีความสาคัญ และมี
อิ ท ธิ พ ล และมี อิ ท ธิ พ ลที่ สุ ด ต่ อ ชี วิ ต ของทุ ก คน (นโยบายแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสั ง คม
ครอบครัวพ.ศ.2557-2556 สานักงานสตรีและครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์) มากลายเป็ นยุคปัจจุบันนี้โลกได้ เปลี่ยนไปอย่างมีการแข่งขันทุกด้ าน ด้ วยบทบาทของ
การเปลี่ยนแปลงไปและความรั บผิดชอบทั้งงานในบ้ านและนอกบ้ าน นั บเป็ นความโชคดีท่บี าง
ครอบครัว แม้ ว่าบุรุษและสตรีต้องมีภารกิจออกนอกไปทางานนอกบ้ าน ก็ยังมีญาติผ้ ูใหญ่ เช่น ปู่
ย่า ตา ยาย คอยให้ ก ารดูแ ลบุ ตรหลาน ในทางตรงกัน ข้ า มหากครอบครั วใดไม่สามารถพึ่ งพา
สมาชิกในครอบครัวเป็ นผู้ช่วยดูแลบุตรหลานให้ การดูแลบุตรหลานจึงกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ของ
ครอบครัว โดยเฉพาะเด็กซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งและเป็ นความหวังของครอบครั วรวมทั้ง
เป็ นพลั งสาคัญในการพั ฒนาประเทศ กล่ าวได้ ว่า อนาคตประเทศชาติข้ ึน อยู่กับ คุณ ภาพเด็ก
ดังนั้นการที่เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยในทุกด้ าน ทั้งด้ านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม
และจริ ย ธรรม จะท าให้ เ ด็ก เป็ นผู้ สามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ในสัง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุข และเป็ น
ประโยชน์สงั คมประประเทศชาติ การอบรมเลี้ยงดูมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโต และการ
พัฒนาเด็ก โดยเฉพาะในช่วยเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ซึ่งเป็ นช่วยอายุท่มี ีการพัฒนาสูง ถ้ าหากเริ่มต้ นที่
ดี ก็จะทาให้ ส่งผลถึงพัฒนาการและดารงชีวิตไปถึงวัยผู้ใหญ่ท่ดี ี สถานรับเลี้ยงเด็ก่อนวัยเรียนจึง
เป็ นอีกทางเลือกในอนาคต เพราะอาจเป็ นส่วนสาคัญในปัจจุบันประเทศไทย การประกอบธุรกิจ
สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรี ยนจึงเป็ นหนทางที่สดใส เพราะอัตราการเกิดและในปั จจุ บันประเทศ
ไทยมีเด็กปฐมวัยอายุต้งั แต่แรกเกิดถึง 5 ปี ประมาณ 4.8 ล้ านคน (สานักงานสถิติแห่งชาติ,52)เป็ น
เครื่องยืนยันได้ เป็ นอย่างดีว่าการประกอบธุรกิจรับเลี้ยงเด็กนั้นสามารถพัฒนาเด็กทั้งทางร่ายกาย
จิ ต ใจ และสมอง ซึ่ ง กล่ า วได้ ว่ า คุ ณ สมบั ติ เ หล่ า นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของขี ด ความสามารถของ
ผู้ประกอบการ และการประกอบธุรกิจที่ประสบความสาเร็จต้ องอาศัยหลักการตลาดในการบริหาร
องค์กรเพื่อให้ ธุรกิจสามารถเติบโตและตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริการซึ่งเป็ นคุณพ่อ คุณ
แม่สมัยใหม่อกี ด้ วย
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาความต้ องการเลี้ยงเด็กของกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผู้ปกครองก่อนวัยเรียน
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2.เพื่ อศึกษาสภาพทั่วไป และรูปแบบของธุรกิจบริการรั บเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรี ยน อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยสัมภาษณ์ผ้ ูประกอบการเชิงลึก
3.เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนทางด้ านการเงินของโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก
ก่อนวัยเรียน อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3.สมมติฐานการศึกษา
ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับการเปิ ดธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรี ยน ความเป็ นไปได้ ในทางการเงิน
ในการลงทุนสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
4.ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1.ผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนสามารถนาผลการศึกษาไปใช้ ประโยชน์ต่อ
การวางแผนพัฒนาลักษณะและรูปแบบของสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของตลาด
2.ผู้ ป ระกอบการสามารถน าผลการศึ กษาไปใช้ ป ระกอบการตัดสิน ใจในการลงทุ น ใน
โครงการสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
5.ขอบเขตของการศึกษา
1.ขอบเขตกลุ่มเป้ าหมายผู้ปกครองเด็กก่อนเข้ าเรียน
2.ขอบเขตเนื้อหาศึกษาความต้ องการของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน ศึกษาความเป็ นไป
ได้ ของ โครงการโดยใช้ การประเมินผลวิธกี ารตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Capital Budgeting)
3.ขอบเขตของเวลา พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 พฤศจิกายน 2563
4.ขอบเขตของพื้นที่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
6.ระเบียบวิธีวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล 5 ด้ าน
1.การวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพแวดล้ อม โดยใช้ SWOT Analysis เป็ นเครื่องมือที่สามารถ
ใช้ วิเคราะห์การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอกก่อให้ เกิด
โอกาสและข้ อจากัดอย่างไรต่อธุรกิจ และการวิเคราะห์ปัจจัยจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร
2.การวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Forces) เป็ นเครื่องมือที่สามารถใช้ วัดใน
การดาเนิสงานขององค์กรธุรกิจขึ้นอยู่สภาวะแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นคือกลุ่มขององค์กรธุรกิจที่
ทาการผลิ ตสิน ค้ า หรื อ การบริ ก ารที่มีลัก ษณะคล้ า ยกัน หรื อ สิน ค้ า ที่มีลัก ษณะทดแทนกัน ได้ ใน
ลักษณะทดแทนความต้ องการของลูกค้ า
3.แนวคิดเรื่องการวิเคราะห์โครงการเป็ นเครื่องมือที่ใช้ วิเคราะห์ความเหมาะสมและความ
เป็ นไปได้ ทางด้ านเทคนิคของโครงการ โดยพิจารณารูปแบบและความเหมาะสมด้ านเทคโนโลยีท่ี
นามาใช้ วิธกี ารก่อสร้ างที่เหมาะสมที่จะก่อให้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
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4.การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการทางด้ านการเงิน เป็ นการประเมินข้ อดี ข้ อเสีย ผลตอบแทน
และต้ นทุนของโครงการเน้ นประเมินความคุ้มค่า โดยใช้ เครื่องมือทางการเงิน
5.ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับสถานรั บเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรี ยน เพื่ อใช้ เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่เด็กในวัยเรี ยนได้ รับการพั ฒนา และรูปแบบของการดาเนินธุรกิจ
สถานประกอบการรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
7.ผลการศึกษา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของโครงการ
จุดแข็ง (Strength) ด้ านที่ต้ังอยู่ริมถนนสายเลียงคลอง 3 จุ ดที่ต้ังใกล้ ย่านชุมขน ซึ่งมีลูกค้ า
กลุ่มเป้ าหมาย
จุ ด อ่ อ น(Weakness) ชื่ อเสี ย งของโครงยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การไว้ วางใจเนื่ องจากยั ง ใหม่
ประสบการณ์การประกอบธุรกิจยังไม่มี
โอกาส (Opportunity) รั ฐบาลมีนโยบายการส่งเสริ มการศึกษา ภาระสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ระบบครอบครัวโดยมากเป็ นครอบครัวเดี่ยว คู่แข่งทางธุรกิจยังมีน้ย
อุปสรรค (Threat) รั ฐบาลช่ วยภาษีรายได้ น้อยส่วนมากเน้ นไปที่โรงเรี ยนเอกชนมากกว่ า
ค่าสินค้ ามีราคาสูงขึ้น อัตราค่ าจ้ างครู พ่ี เ ลี้ ยง รวมถึงรายจ่ ายอื่น เพิ่ มมากขึ้น การกาหนดอัตรา
บริการต้ องปรับขึ้นตาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูป้ กครองกลุ่มเป้าหมาย
ผลการศึกษาโดยใช้ การสัมภาษณ์และแบบสอบถามพบว่าสัดส่วนของเพศจะเป็ นเพศหญิง
ที่ให้ ความสนใจคิดเป็ นร้ อยละ 73.80 อายุ อยู่ในช่ วง 31-40 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 5.5
รายได้ เฉลี่ย 10,000-20,000 บาทมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 43.9 ลักษณะครอบครัวเป็ นครอบขนาด
เล็กคิดเป็ นร้ อยละ 62.2 มากที่สุด อัตราค่าบริการที่ต้องการที่ 3,100-5,000 บาทคิดเป็ นร้ อยละ
62.8
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของการลงทุน
ผลการศึกษาพบว่า การนาเครื่องมือทางการเงินมาใช้ ในการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) ได้ เท่ากับ 3,222,274 บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR)ได้ เท่ากับ 36.19%
อัตราผลตอบแทนต่อทุน (B/C Ratio) ได้ เท่ากับ 4.07 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ
2 ปี 7 เดือน โครงการมีผลตอบแทนที่ได้ รับสูงกว่าต้ นทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการคิดลดอยู่ในรูป
ค่าเงินปัจจุ บันแสดงว่าโครงการสถานรับเลี้ยงเด็กคุ้มค่ากับการลงทุนและยังมีอัตราผลตอบแทน
IRR ถึงร้ อยละ 36.19 โดยเมื่อนามาเทียบกับอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 8.25 พบว่าผลตอบแทนลงทุนมี
ค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายแสดงว่าโครงการสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนนี้มีความคุ้มค่า
กับการลงทุน
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8.อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึก ษาความเป็ นไปได้ ทางการเงิน ในการลงทุ นสถานรั บเลี้ยงเด็กก่อนวั ยเรี ยน
อาเภอคลองหนี่ง จังหวัดปทุมธานี วิเคราะห์จากสภาพทั่วไปของสถานที่โครงการมีความเหมาะสม
ในการลงทุนเนื่องจากอยู่ใกล้ ชุมชน เนื่องจากในบริเวณพื้นที่ของโครงการยังไม่มีสถานบริการรับ
เลี้ยงเด็กมาก เมื่อสารวจจากผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียนมีความสนใจโครงการสถานรับเลี้ยง
เด็กที่ประกอบธุรกิจการเอกชนมากกว่ าภาครั ฐบาล โดยให้ ความสาคัญในความรู้ของครูพ่ี เลี้ยง
การได้ รับการอบรมตามข้ อกาหนดของกฎหมาย มีความสอดคล้ องกับอ้ อย สุทธิสาร(2553)
พบว่าอุปสงค์ต่อสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนกาใช้ สถานรับเลี้ยงเด็กของภาครัฐในเขตอาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมากกว่าสถานรับเลี้ยเด็กที่เป็ นรูปแบบเอกชน กลุ่มประชากรในเขต
พื้นที่ให้ ความคิดเห็นว่าอยากได้ สถานเรียนเด็กที่เป็ นรูปแบบเอกชนมากกว่าภาครัฐบาล โดยเมื่อ
คิดต้ น ทุ น ของโครงการเริ่ มแรกประมาณ 6,000,000 บาท จั ดหาเงิน ทุ น จากการกู้ ยื ม
3,000,000 บาท ส่วนที่เหลือ 3,000,000 บาทเป็ นส่วนของเจ้ าของ ใช้ ระยะเวลา 5 ปี ผลการ
วิเคราะห์ทางด้ านการเงินระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 7 เดือน สรุปได้ ว่ามูลค่าปัจจุบัน หรือ NPV มีค่า
เท่ากับ 3,222,274 บาท ซึ่งจะเห็นได้ ว่าค่ามากกว่ าศูนย์ แสดงว่าโครงการมีผลตอบแทนที่ได้ รับ
สูงกว่ าต้ นทุนที่เกิดขึ้นจริ งเมื่อมีการคิดลดอยู่ในรูปค่าปั จจุ บันแสดงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
และยังมีค่าอัตราผลตอบแทน IRR ถึงร้ อยละ 36.19 โดยนามาเปรียบเทียบอัตรดอกเบี้ยร้ อยละ
8.25
ผลตอบแทนมี ค่ า มากกว่ า ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของจิ ริ สุ ด า ด าพะธิ ก
(2555)พบว่ า ได้ ศึ ก าความเป็ นไปได้ ของการลงทุน โครงการสถานเลี้ยงเด็กในตาบลท่ า มะตูม
อาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ผลของการคานวนของตัวชี้วัดทางด้ านการเงินทั้ง 4 นั้น ผ่าน
เกณฑ์การตัดสินใจ 4 ตัว ยกเว้ นระยะเวลาคืนทุนที่ยาวกว่าที่คาดไว้ แต่ในภาพรวมทาให้ โครงการ
สถานรับเลี้ยงเด็กของตาบลท่ามะตูน อาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการน่าลงทุน
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การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุนโครงการสนามฟุตบอลให้เช่า
ในอาเภอบางบัวทอง
ศุภมิตร ลอตระกูล
ผศ. ดร. อดิลล่า พงศ์ยหี่ ล้า

บทคัดย่อ
การศึกษาความเป็ นไปได้ ทางการเงินในการลงทุนโครงการสนามฟุตบอลให้ เช่า ในอาเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของธุรกิจสนามฟุตบอล
ให้ เช่า 2)เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในโครงการลงทุนสร้ างสนามฟุตบอลให้ เช่าในพื้นที่อาเภอบาง
บัวทอง การศึกษาครั้งนี้ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิท่ไี ด้ จากการสารวจและสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการธุรกิจ
สนามฟุ ตบอลหญ้ า เทียม ในเขตพื้ นที่จั ง หวั ด นนทบุ รี แ ละข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภูมิ ท่ีได้ จ ากการค้ น คว้ า
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาคานวณต้ นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ส่วนเกณฑ์การ
ตัดสินใจพิจารณาจาก ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 5 ปี 5 เดือน มูลค่าปั จจุ บันสุทธิ มีค่าเท่ากับ
2,733,130 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ มีค่าเท่ากับร้ อยละ
13.88 ดัชนีกาไรมีค่า เท่ากับ 1.18 เท่า ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 และผลจากการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว โครงการนี้จะมีความคุ้มค่า ถ้ าต้ นทุนผันแปรของโครงการเพิ่มขึ้นไม่เกินร้ อยละ 10
ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ทางการตลาดโครงการสร้ างสนามฟุ ตบอลหญ้ าเทียมโดยมี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม พบว่ า มีความเป็ นไปได้ ทางการตลาด การวิเคราะห์ทาเลที่ต้ังและ
การออกแบบ พบว่า โครงการมีความเป็ นไปได้ ทางเทคนิค การวิเคราะห์ทางด้ านการเงิน พบว่า
การลงทุนเริ่มแรกของโครงการ 14,959,060 บาท อายุโครงการ 10 ปี เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของโครงการเป็ นบวกเท่ากับ 2,733,130 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการร้ อยละ
13.88 และดัชนีกาไรมีค่า เท่ากับ 1.18 เท่า โดยผู้ลงทุนควรระมัดระวังให้ จานวนผู้มาใช้ บริการ
เช่าสนามไม่ต่ากว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน และควรส่งเสริมทางด้ านการตลาดเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ มอัตราผู้มา
ใช้ บริการวันธรรมดาให้ เพิ่มขึ้นเพื่อทาให้ โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนยิ่งขึ้น
1. บทนา
“ฟุตบอล” เป็ นกีฬาประเภทหนึ่งที่ต้องเล่นร่ วมกันเป็ นกลุ่ม โดยในการแข่งขันแต่ละครั้ง
จะแบ่งผู้เล่นออกเป็ นสองฝั่งเท่าๆกัน เล่นโดยเท้ าเป็ นหลัก มีอุปกรณ์เล่นคือลู กฟุ ตบอล ซึ่งลูก
ฟุตบอลจะต้ องเป็ นทรงกลม มีขนาดเส้ นรอบวงอยู่ระหว่าง 68 - 70 ซม. และนา้ หนักอยู่ระหว่าง
410 - 450 กรัม ผู้เล่นสามารถใช้ ส่วนอื่นของร่างกายเพื่อช่วยในการเล่นได้ ไม่ว่าใช้ หัวโหม่งลูก
ฟุตบอล หรือใช้ ลาตัวพักลูกฟุตบอล แต่ห้ามใช้ มือและส่วนแขนที่ต่ากว่าศอกลงมา ยกเว้ นผู้เล่นใน
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ตาแหน่งผู้รักษาประตูซ่ึงสามารถใช้ มือได้ เมื่ออยู่ในเขตประตูของฝ่ ายตัวเอง กติกาการเล่นฟุตบอล
นั้นผู้เล่นทั้งสองฝ่ ายต้ องพยายามบุกเข้ าไปทาคะแนนในเขตแดนของอีกฝ่ ายหนึ่งโดยการเตะลูก
ฟุตบอลให้ เข้ าเขตประตูของฝ่ ายตรงข้ าม เมื่อหมดเวลาการแข่งขันฝ่ ายที่เตะลูกฟุตบอลเข้ าประตู
ฝ่ ายตรงข้ ามได้ มากกว่าจะเป็ นผู้ชนะ
สาหรับประเทศไทยกีฬาฟุตบอลได้ เริ่มเข้ ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเจ้ าพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี (สนั่ น เทพหั สดิน ณ อยุ ธยา) ซึ่ งได้ เคยไปศึ กษาเล่ าเรี ยนที่ประเทศอังกฤษ เมื่อสาเร็จ
การศึกษากลับมาได้ เข้ ารับราชการในกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุ บัน) และ
ได้ นาเอากีฬาฟุตบอลเข้ ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนด้ วย จึงเป็ นจุดเริ่มต้ นของการเล่นกีฬา
ฟุ ตบอลในประเทศไทย ในยุ คเริ่ มต้ น นั้ นผู้ ท่ีชอบเล่ นกีฬาฟุ ตบอลจะถู กขนานนามว่ า “นักเลง
ลูกหนัง” โดยเรียกการเล่นชนิดนี้ว่า “หมากเตะ” สนามที่ใช้ ในการแข่งขันส่วนใหญ่มักเป็ นพื้นที่
ว่างบริเวณลานวัด หรือสนามหญ้ าของโรงเรียน ส่วนลูกฟุตบอลนั้นโดยส่วนมากจะใช้ ลูกยาง ลูก
เทนนิส หรื อผลส้ มโอที่ต้องคลึงให้ พอน่ วมแล้ วจึงนามาเตะแทนลูกบอล จากนั้นกีฬาฟุ ตบอลใน
ประเทศไทยได้ พัฒนาเรื่อยมา ในปั จจุ บันกีฬาฟุต บอลกลายเป็ นกีฬาที่ได้ รับความนิยมสูงสุดใน
ประเทศไทย ดั ง จะเห็น ได้ จ ากประชากรทั่ว ไปนิ ย มรั บ ชมการถ่ า ยทอดสดกี ฬ าฟุ ต บอลจาก
ต่างประเทศ หรือการจับกลุ่มเล่นกีฬาฟุตบอลในท้ องถิ่นต่างๆ อีกทั้งกระแสในการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลอาชีพในประเทศซึ่งก็คือการแข่งขันไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกกาลังได้ รับความนิยมอย่างมาก
ดังจะเห็นได้ จากบางนัดในการแข่งขันจะมีผ้ ูเข้ าชมการแข่งขันนับหมื่นคนต่อครั้ง เมื่อกีฬาฟุตบอล
เป็ นกีฬาที่ได้ รับความนิยมจากคนไทยมาก ประกอบกับกระแสตื่นตัวในออกกาลังการเพื่อสุขภาพ
ของคนไทย ทาให้ สนามกีฬาของภาครัฐที่มีอยู่ในปั จจุ บันไม่เพียงพอต่อความต้ องการในการเล่น
กีฬาฟุตบอลของประชากรโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ จึงทาให้ เกิดธุรกิจใหม่ข้ ึน คือธุรกิจการทา
สนามฟุตบอลให้ เช่า ซึ่งมีการเจริญเติบโตเร็วมากดังจะเห็นได้ จากหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ ได้ มีการ
สารวจธุรกิจพั ฒนาที่ดินอิงกระแสคนรั กสุขภาพรูปแบบใหม่น้ันคือการสร้ างสนามฟุตบอลให้ เช่า
จากการสารวจของหนังสือพิมพ์พบว่ามีการสร้ างสนามฟุตบอลให้ เช่าจานวนมากนับ 100 สนาม
กระจายอยู่ ท้ังในเขตกรุ งเทพมหานครและพื้ นที่โดยรอบ มี ท้ังการน าที่ดิน เปล่ าของตั ว เองมา
พัฒนาเป็ นสนามฟุตบอลให้ เช่า และการลงทุนเช่าที่ดินของบุคคลอื่นมาเพื่อสร้ างสนามฟุตบอลให้
เช่า
สนามฟุ ตบอล คือ บริเวณที่ใช้ เล่ นกีฬาฟุ ตบอล พื้ นสนามเป็ นหญ้ า มีลักษณะสนามเป็ น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า บนสนามจะมีเส้ นสีขาวแสดงถึงขอบเขตของสนาม โดยเส้ นสี่เหลี่ยมรอบนอกจะ
เป็ นเส้ นขอบสนาม วงกลมตรงกลางสนามเป็ นจุ ดเริ่ มต้ นของการแข่งขัน สาหรับกรอบสี่เหลี่ยมที่
อยู่ปลายทั้งสองข้ างของสนามคือ กรอบเขตโทษ และจะมีจุดโทษอยู่ภายในสาหรับวางตาแหน่ ง
ของลูกฟุตบอลในการยิงลูกโทษ ด้ านปลายของทั้งสองข้ างของสนามจะมีประตูข้างละ 1 ประตู มี
ลักษณะเป็ นเสาสีขาว ประกอบด้ วยเสา 2 อัน ปักตั้งฉากและมีคานเชื่อมต่อในแนวนอน อาจติดตา
ข่ายไว้ ด้านหลังประตูเพื่อสะดวกในการเล่นก็ได้ ขนาดของสนามฟุตบอลในแต่ละสนามนั้นมีหลาย

44

ขนาดตามวัตถุ ประสงค์ของการใช้ งาน แต่สนามฟุ ตบอล ที่มีขนาดมาตรฐานสาหรั บการแข่งขัน
อย่างเป็ นทางการต้ องมีขนาดความกว้ างของสนามอยู่ระหว่าง 45 - 90 เมตร และความยาวของ
สนามอยู่ระหว่าง 90-120 เมตร
ปัจจุบันธุรกิจสนามฟุตบอลให้ เช่าเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และกระจุ กตัวอยู่ในบริเวณ
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผ้ ูประกอบการหน้ าใหม่เข้ ามาลงทุนในธุรกิจนี้เป็ นจานวนมาก
แม้ ไม่มีตัวเลขที่แท้ จริ งว่าในปั จจุ บันสนามฟุ ตบอลให้ เช่ ามีจานวนเท่าไหร่ เนื่องจากยังไม่มีผ้ ูทา
การสารวจและศึกษาอย่างจริงจัง แต่หากพิ จารณาจากอัตราการเกิดของสนามใหม่ๆ แล้ วจะ
พบว่ามีตัวเลขสูงมาก จากจานวนหลักสิบในปี พ.ศ. 2548 ขยับขึ้นเป็ นหลักร้ อยในปี พ.ศ.
2551 ซึ่งเพียงไม่ก่ปี ี สนามฟุตบอลให้ เช่าเปิ ดให้ บริการนับร้ อยแห่งในขณะที่ผ้ ูเล่นไม่ได้ เพิ่มขึ้น
มากตามจ านวนสนามฟุ ตบอลที่เ พิ่ ม ขึ้ น ทาให้ อ าจเกิ ดสภาวะสนามมี จ านวนมากเกิน ความ
ต้ อ งการของผู้ บ ริ โภคในพื้ นที่ก รุ งเทพมหานคร และจากการที่สนามฟุ ต บอลให้ เ ช่ า ในพื้ นที่
กรุงเทพมหานครมีจานวนเพิ่ มขึ้นมากทาให้ การขยายตัวในอนาคตของธุรกิจนี้ มีแนวโน้ มจะ
ขยายตัวไปยังต่างจังหวัดหรือพื้นที่ท่มี ีความนิยมในการเล่ นกีฬาฟุ ตบอลสูงและมีประชากรอาศัย
อยู่อย่างหนาแน่ น เช่ น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดนนทบุรี หรื อ
แม้ กระทั่งอาเภอบางบัวทอง
ดังนั้นผู้ศึกษามีความเห็นว่าธุรกิจสนามฟุตบอลให้ เช่ามีความน่าสนใจที่จะลงทุน โดยจะ
เลือกลงทุนในบริเวณ ถนนบางกรวย-ไทรน้ อย ตาบลโสนลอย อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เนื่องจากเป็ นพื้นที่ท่อี ยู่ในเขตชุมชนและใกล้ กับถนนใหญ่ มีความสะดวกสบายในการคมนาคมจึง
เป็ นพื้นที่ท่เี หมาะในการก่อสร้ างโครงการ
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของธุรกิจสนามฟุตบอลให้ เช่า
2.2 เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในโครงการลงทุนสร้ างสนามฟุตบอลให้ เช่าในพื้นที่อาเภอ
บางบัวทอง
3. สมมติฐานการศึกษา
3.1 อายุโครงการเท่ากับ 10 ปี
3.2 เงินลงทุนของโครงการจานวน 16,000,000 บาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุน ดังนี้
3.2.1 เงินลงทุนส่วนตัวจานวน 10,000,000 บาท
3.2.2 เงินกู้ยืมจากธนาคารจานวน 6,000,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี โดย
ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้ ารายย่อยชั้นดี MRR + 5% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์อยู่ท่ี 7.875% ต่อปี ) จะเท่ากับ 12.875%
3.3 อัตราคิดลดของโครงการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ ร้ อยละ 10
3.4 ค่าเสื่อมราคาคานวณวิธีเส้ นตรง
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3.4.1 โครงสร้ างสนามฟุตบอลในร่มอายุการใช้ งาน 10 ปี
3.4.2 ยางรองพื้นสนามฟุตบอลอายุการใช้ งาน 7 ปี
3.4.3 หญ้ าเทียมรุ่น Thiolon Mono Slide Pro อายุการใช้ งาน 7 ปี
3.4.4 สโมสรและห้ องนา้ อายุการใช้ งาน 10 ปี
3.5 อัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคลร้ อยละ 20
4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
4.1 เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนเปิ ดธุรกิจสนามฟุตบอลให้ เช่า
4.2 เป็ นแนวทางในการตัดสินใจแก่ประชาชนผู้สนใจในการเลือกใช้ บริการสนามฟุตบอล
ให้ เช่า
4.3 เป็ นข้ อมูลให้ เกษตรกรผู้ปลูกหญ้ าสนามได้ ทราบถึงทิศทางในการเติบโตของธุรกิจ
สนามฟุตบอล ทาให้ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกาหนดกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดของตนเอง
ได้
4.4 รั ฐบาลสามารถน าข้ อ มู ลไปใช้ ป ระโยชน์ ในการส่ งเสริ ม สถานที่อ อกก าลั งกายให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนได้ มากขึ้น
5. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายทีศ่ ึกษาหาข้อมูล
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ขอบเขตช่วงเวลา
ขอบเขตพื้ นที่

เจ้ าของกิจการสนามฟุตบอลให้ เช่า
การลงทุนและงบประมาณจ่ายลงทุน
ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกันยายน
ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ในบริเวณ ถนนบาง
กรวย-ไทรน้ อย ตาบลโสนลอย
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

6. ระเบียบวิธีการศึกษา
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้ จากการสัมภาษณ์เจ้ าของกิจการสนามฟุตบอลให้ เช่า
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลเว็ปไซด์ และ
ทาการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทั้งจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ และ
เอกสารอื่นๆ
7. ผลการศึกษา
การศึกษาพบว่า ในการลงทุนโครงการต้ องใช้ เงินทุนทั้งสิ้น 16,000,000 บาท จากผล
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 5 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
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2,733,130 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ร้ อยละ 13.88 ดัชนีกาไร 1.18 เท่า จึง
สรุปได้ ว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน
ส่วนผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทั้ง 3 กรณี พบว่า โครงการไม่ค้ ุมค่าต่อ
การลงทุนทุกกรณี ยกเว้ นกรณีท่ี 2 ต้ นทุนผันแปรของโครงการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 10 โครงการจึงมี
คุ้มค่าในการลงทุน คือ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็ นบวก ดัชนีกาไรมากกว่า 1 และอัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการสูงกว่าค่าเสียโอกาสของเงินทุนที่ใช้ คานวณในการศึกษา ดังนั้น จึงเห็นควร
ลงทุนในโครงการนี้ได้
8. อภิปรายผลการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ นาผลการศึกษาที่ได้ มาอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ จากโครงการลงทุนสนาม
ฟุตบอลหญ้ าเทียมให้ เช่า ในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เนื่องจาก โครงการมีระยะเวลาคืน
ทุนเท่ากับ 5 ปี 5 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ มีค่าเท่ากับ 2,733,130 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ มีค่าเท่ากับร้ อยละ 13.88 และดัชนีกาไร มีค่าเท่ากับ
1.18 เท่า ซึ่งมีค่ามากกว่ า 1 สรุปได้ ว่าโครงการลงทุนสนามฟุตบอลหญ้ าเทียมให้ เช่ามีความ
คุ้มค่าน่าลงทุน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ธนพงษ์ กิติกรเศรษฐ์ (2553) ได้ ศึกษาความเป็ นไป
ได้ ทางการเงินในการลงทุนโครงการสนามฟุตบอลให้ เช่าในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี
อายุโครงการ 15 ปี และวิเคราะห์ทางการเงินด้ วยเครื่องมือ ดังนี้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วน
ระหว่างผลตอบแทนต่อการลงทุน อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ และการคานวณอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการที่มีก ารปรั บ ค่ า แล้ ว การทดสอบค่ า ความเปลี่ ยนแปลง ค่ า ความ
แปรเปลี่ยนด้ านผลตอบแทน ค่าความเปลี่ยนแปลงด้ านต้ นทุน ค่าความเปลี่ยนแปลงด้ านต้ นทุน
ลงทุ น ค่ า ความเปลี่ ย นแปลงด้ า นต้ น ทุ น ด้ า นการด าเนิ น งาน ซึ่ ง สอดคล้ องกับ งานวิ จั ย ข้ า งต้ น
รวมทั้งคนไทยมีความนิ ยมในกีฬาฟุ ตบอลมากขึ้น เป็ นกระแสทางบวกที่เอื้อโอกาสให้ ธุรกิจนี้
เติ บ โตได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น นอกจากนี้ ชั ช วาลย์ ใหม่ จั น ทร์ (2554) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการวิ เ คราะห์
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสนามฟุตบอลหญ้ าเทียมของผู้ใช้ บริก ารในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ส่วนใหญ่ จะมาใช้ บริ การสนามฟุ ตบอลหญ้ าเทียมเพื่ อออกกาลั งกาย โดยมีความถี่ในการมาใช้
บริการเดือนละ 1-5 ครั้ง และมาใช้ บริการสนามฟุตบอลหญ้ าเทียมกับกลุ่มเพื่อน/กลุ่มคณะ นิยม
มาใช้ บริการในวันเสาร์ ช่วงเวลาระหว่าง 18.01-24.00 จากเหตุผลข้ างต้ นดังกล่าว ทาให้ เห็นว่า
ธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้ าเทียมกาลังเป็ นกระแสนิยมในขณะนี้ และมีแนวโน้ มเติบโตในอนาคต จึง
เห็นควรสรุปให้ ยอมรับโครงการ
9. ข้อเสนอแนะในการศึกษา
9.1 ต้ นทุนการลงทุนของโครงการมีราคาสูงถึง 14,959,060 บาท ซึ่งสูงตามใบเสนอ
ราคาที่ต้งั ไว้ เผื่อต่อรอง หรือสูงจากวัสดุท่ใี ช้ ในการเลือกใช้ บางชนิดมีการรับประกันสินค้ าที่นาน
กว่าหรือมีคุณภาพที่ดีกว่าท้ องตลาดทั่วไป ดังนั้นหากต้ องการลดค่าใช้ จ่ายด้ านต้ นทุนการลงทุน
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อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุในการก่อสร้ างเพื่อให้ มีราคาที่ถูกลงได้ โดยยังคงมาตรฐานของสนาม
ฟุตบอลไว้
9.2 ผลตอบแทนของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นได้ หากทางโครงการสามารถหาลูกค้ ากลุ่ม
ใหม่ๆ เข้ ามาใช้ บริการในตอนกลางวันของวันธรรมดา ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่มีลูกค้ าเข้ ามาใบริการน้ อย
10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าเรื่อง “ การศึกษาความเป็ นไปได้ ทางการเงินในการลงทุนโครงการสนาม
ฟุตบอลให้ เช่าในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ” ครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยดี โดยได้ รับความ
ช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผศ. ดร. อดิลล่า พงศ์ย่ีหล้ า ซึ่ง
เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาได้ ให้ คาแนะนาในการคัดเลือกเรื่องที่จะทาการศึกษาค้ นคว้ า ให้ ความรู้ด้าน
วิชาการ ด้ านเทคนิค และข้ อคิดต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้ นคว้ าในครั้งนี้ ผู้ทาการศึกษา
ซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็ นอย่างยิ่ง
ในท้ ายที่สุดนี้ ต้ องขอระลึ กถึงความกรุ ณาของคณาจารย์ทุกท่านที่เป็ นผู้ช้ ี แนะแนวทาง
การศึกษาในตอนต้ น รวมทั้งให้ คาแนะนาเป็ นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้ กล่ าว
นามมา ณ ที่น้ ี ที่มีส่วนช่ วยเหลื อและเป็ นกาลั งใจรวมทั้งให้ การสนั บสนุ นเป็ นอย่ างดี จนทาให้
การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้ วยดี
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