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การศึกษานี มีว ั ตถุประสงค์เพือศึกษาความเป็ นไปได้ของการ
ตั งโรงงานผลิตเสื อยืดเพือใช้วางโครงการทีมีความเป็ นไปได้ในด้าน
การตลาด เทคนิค การจัดการ การเงิน และผลตอบแทนต่อเศรษฐกิ จและ
สังคม รวมทั งวิเคราะห์ผลกระทบต่อการเปลียนแปลงตัวแปรทีมีผลต่อ
ความเป็ นไปได้ของโครงการและความไม่แน่นอนทีจะเกิ ดขึ นจากการ
เปลียนแปลงการลงทุนในทรัพย์ สินถาวร ต้นทุนดํ าเนินการ และรายรับ
ของโครงการ สําหรับด้านการตลาด เสื อยืดสกรี นลายมีลูกค้ารายเดิม
รองรับอยู่แล้ ว ดังนั นจึงทํ าการผลิต100% เต็มตั งแต่ปีแรก คือ 1,000 ตัว
ต่อวั นสําหรับด้านเทคนิค โครงการผลิตเสื อยืด โรงงานตั งอยูที่ ซอยเพชร
เกษม 88 กรุ งเทพ ซึ งเป็ นสถานทีเดิมทีมีอยู่แล้วและมีความเหมาะสมใน
การคมนาคมและการจ้างแรงงาน สําหรับด้านการเงินและการประเมินผล
โครงการ มีการลงทุนในทรัพย์ สินถาวรประมาณ 14.3 ล้านบาท ก ํ าหนด
อายุของโครงการ 11 ปี และคิดอัตราผลตอบแทนขั นตํ าที15% มูลค่า
ปั จจุบันสุ ทธิ มีค่า 4.08 ล้านบาท และอัตราผลตอบแทนประมาณ 21% ซึ ง
เกิ นกว่าอัตราผลตอบแทนขั นตํ าที15% ระยะคืนทุนของโครงการอยู่ที 8
ปี 2 เดือน
การเปลียนแปลงตัวแปรในช่วง± 8 % ไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเพือการลงทุนในโครงการ ดังนั นการตั งโรงงานผลิตเสื อยืดมี
ความเป็ นไปได้ในทุกๆด้าน
คํ าสําคัญ: การศึกษาความเป็ นไปได้, โรงงาน, เสื อยืด, สกรี น

Abstract
The objective of this study is to conduct the feasibility study
on establishing of T-Shirt factory in order to formulate the suitable plan
in marketing, technical, management and financial aspects, including
the social and economic benefit. The sensitivity of the variation of
investment costs, operating cost and sale revenue has also been
analyzed. The products of the projects are screened T-Shirt. According
to the result of marketing study, the demand of the products has a
tendency to increase in the future and it is feasible to introduce the
products to the target market at the capacity of 1,000 pieces per day. As

for the technical aspect, the site of the factory will be located at soi
Petchakasem 88,Bangkok. The process, availability of raw material and
environment protection are suitable at the designed capacity. There are
26 employees working in this project. For economic feasibility, at the
investment cost of 14.3 million baths, 11 years of project life and
MARR of 15 percent, the net present value is at 4.08 million baths, the
interest rate of return is 20.99 percent and 8 years 2 months of payback
period. Regarding to sensitivity analysis, there is no effect within ±8%
of each parameter studied on an investment decision. It is concluded
that the project of T-Shirt factory is feasible for implementation.
Keywords: Feasibility Study, Factory, T-Shirt, Screen

1. คํานํา
1.1 ความสํ าคัญและทีมาของโครงงาน
เนืองจากปั จจุบันทางร้านโมเดอร์นเฮ้าส์มีวิธีการขายแบบ ซื อ
มา – ขายไป ทํ าให้เกิ ดปั ญหาต่างๆ ขึ น ได้แก่
1) สิ นค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทีมีลักษณะแบบmake to
order เนืองจากหากลูกค้ามีการสั ง ทางร้านจะไม่สามารถตอบได้ว่าส่ งทัน
ตามก ํ าหนดหรื อไม่
2) ต้นทุนสิ นค้ามีราคาสูง ไม่สามารถลดราคาให้ก ั บลูกค้าทีสั งเป็ นจํ านวน
มากได้
โดยในปั จจุบันทางร้านมียอดขายเฉลียอยู่ที 21,300 ตัวต่อ
เดือน และคาดว่าจะมียอดการสั งซื อถึง3 เท่าจากปั จจุบัน ดังนั นโรงงานที
จะจัดตั งขึ นจะมีก ํ าลังการผลิตอยู่ทีประมาณ1,000 ตัวต่อวั น (ประมาณ
30,000 ตัวต่อเดือน) ซึ งมีกระบวนการผลิต ตั งแต่จัดซื อวั ตถุดิบ
จนกระทั งทํ าเสร็ จออกมาเป็ นเสื อยืดสกรี นลาย โดยทางร้านจะมีการจัดทํ า
บล็อกสกรี นขึ นเอง

1.2 วัตถุประสงค์

1) ศึกษาความเป็ นไปได้ในการตั งโรงงานผลิตเสื อยืด ศึกษา
ทางด้านการตลาด เทคนิค การจัดการ การเงิน และผลตอบแทนต่อ
เศรษฐกิ จและสังคมโดยรวม
2) ศึกษาปั จจัยต่างๆ ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน ได้แก่
เงินลงทุนในทรัพย์ สินถาวร ต้นทุนดํ าเนินการผลิต และราคาขาย

2. การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
2.1 การศึกษาด้ านการตลาด
สําหรับเสื อยืด สกรี น ลายของทางร้ า น มี ก ลุ่ มเป้ าหมายหลัก
และรอง คือ พ่อค้าคนกลางและวัยรุ่ นหญิ ง ตามลําดับ ซึ งมี จ ํานวนความ
ต้องการในปั จจุบันอยู่แล้ว โดยมีการก ํ าหนดราคาขายตามราคาตลาด คื อ
ขายส่ ง 6 ตัวขึ นไป ในราคาตัวละ 50 บาท และจากการทําการวิเคราะห์
SWOT ของทางร้าน ทําให้ทราบว่าทางร้ านมี จุดแข็ง คื อ มี ลูกค้าประจํา
และร้ า นตั งอยู่ ใ นสถานที ขายโดยตรง จุ ด อ่ อ น คื อ มี ช่ อ งทางการจัด
จํ าหน่ายเพียงช่องทางเดียว โอกาส คื อ เมื อมี เทศกาลต่ างๆ จะทําให้ยอด
การจัดจํ าหน่ายสูงขึ น และมีอุปสรรค คือ มีคู่แข่งขันเยอะ นอกจากนี ยั งทํ า
การส่ งเสริ มการขาย โดยการประชาสัมพั นธ์ ทํ าแผ่นพั บ และเว็บไซต์

นโยบายด้านการเงิน แหล่งเงินทุนประกอบไปด้วย ทุนเรื อน
หุ ้น จํ านวน 12,300,000 บาทและจากการกู ้ ธนาคาร4,000,000 บาท โดยมี
ดอกเบี ย 8%
นอกจากนี เป็ นรู ปแบบของห้างหุ ้นส่ วนทีมีอย่แล้วและจัดทํ า
เป็ นโครงการใหม่ ซึ งแบ่งออกเป็ น 4 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายการผลิต การตลาด
การเงิน และฝ่ ายบุคคล

2.4 การศึกษาด้ านการเงิน

โครงการมีเงินลงทุนในทรัพย์ สินถาวรทั งหมด 14.3 ล้านบาท
มีค่าใช้จ่ายก่ อนการผลิต 570,000 บาท สําหรับต้นทุนการผลิตเริ มในปี ที
2 จะลดลงจนคงทีในปี ที 7 คือ 12.7 ล้านบาท มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ มขึ น
ในปี ที 2 จํ านวน 2.7 ล้านบาท เนืองจากทํ าการผลิตคงที 100% ตั งแต่ปี
แรกของการผลิต โครงการมีแหล่งเงินทุน 2 ส่ วนคือทุนเรื อนหุ ้น (มี
เงือนไขการจ่ายเงินปั นผลคืนเมือมีรายรับเกิ นกว่า 25% ของทุนเรื อนหุ ้น
โดยจ่ายเป็ น 40% ของก ํ าไร) และกู ้ ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ
(ก ํ าหนดจ่ายคืนเงินต้นปี ตั งแต่ปีที2-6 เป็ นจํ านวน 800,000 บาท) ซึ งมี
อัตราส่ วนเงินกู ้ ก ั บทุนเรื อนหุ ้นเป็ น1 ต่อ 2
โครงการมีก ํ าไรสุ ทธิ
2.2 การศึกษาด้ านเทคนิค
การผลิตเสื อยืดมีกระบวนการผลิ ตตั งแต่ น ําผ้ามาตัดออกตาม เพิ มขึ นเริ มจากปี ที2 จนคงทีตั งแต่ปีที7 เป็ นต้นไปซึ งมีค่า 2.03 ล้านบาท
แบบทีก ํ าหนดไว้ จากนั นทํ าการเย็บ สกรี นลาย และพับผ้าเพือนําไปเก็ บ มีดุลเงินส่ วนเกิ นสะสม 31.14 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุ ทธิ สะสม
รอการจํ าหน่าย นอกจากการทํ าเสื อแล้วยั งมีการจัดทําบล็อกสกรี นขึ นอี ก ทั งหมด 33.4 ล้านบาท ทีอัตราผลตอบแทนขั นตํ า 15% และระยะเวลา
โครงการ 11 ปี
ด้วย โดยทีโรงงานมีก ํ าลังการผลิต1,000 ตัวต่อวั น
สํ า หรั บ ตั ว โรงงงานนั นจะจั ด ตั งที ซอยเพชรเกษม 88
กรุ งเทพมหานคร ซึ งเป็ นสถานทีเดิมทีมีอยู่แล้วและมีความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ ง และการจัดหาแรงงาน ซึ งมีจ ํ านวนแรงงานทั งสิ น26 คน

2.5 การวิเคราะห์ และประเมินผลโครงการ

โครงการมี %ROE เริ มต้นปี ที 2 ที 25.7% และเพิ มขึ นจนคงที
ตั งแต่ปีที7 เป็ นต้นไปซึ งมีค่า27.5% สําหรับ %ROI ในแต่ละปี การผลิตมี
2.3 การศึกษาด้ านการบริหาร
ค่ าในปี ที 2 19.7% และลดลงจนกระทั งปี ที 7 เหลื อ 19.1% นอกจากนี
ระยะเวลาในการดํ าเนินโครงการก่ อนการผลิตใช้เวลาทั งสิ น
17 เดือน แต่มีช่วงเวลาการดํ าเนินงานใน Critical Path (ช่วงเวลา อัตราผลตอบแทนของโครงการต่ อการลงทุ นทั งสิ น(IRR) และต่ อทุ น
ดํ าเนินการวิกฤต) เป็ น 12 เดือน สําหรับนโยบายด้านการตลาดก ํ าหนด เรื อ นหุ ้น (EIRR) มี ค่ า 20.99% และ 22.28% ตามลํา ดับ ซึ งมากกว่ า
ี แสดงได้ว่าโครงการนี น่าลงทุน โครงการนี มี
ราคาจํ าหน่ายเสื อยืดในราคาส่ ง 6 ตัวขึ นไป ตัวละ 50 บาท และเมือซื อ MARRทีก ํ าหนดไว้ ท15%
ระยะเวลาคื น ทุน 8 ปี 1.92 เดื อน จากการวิเคราะห์ จุดคุ ้ มทุนพบว่า
น้อยกว่า 6 ตัว ราคาตัวละ 80 บาท
นโยบายด้านการผลิต คือ จัดเก็ บผ้ าสําหรับตัดเย็บเสื อเป็ น โครงการทําการผลิตทีเกินกว่าจุดคุ ้ มทุนซึงคิดเป็ นปริ มาณร้ อยละ31.40
จํ านวน 3,000 ตัวเป็ นอย่างตํ า และทํ าการสั งผ้ าเพือในการผลิตทุกวั น และ ของกําลั งการผลิตปกติ สําหรับการเปลี ยนแปลงตัวแปรเงิ นลงทุ นถาวร
จะผลิตเป็ นจํ านวน 1,000 ตัวต่อวั น และถ้าหากมีค ํ าสั งซื อพิเศษจากลูกค้า เริ มต้นในระยะก่ อสร้างต้นทุ นดําเนิ นการ และรายได้ มี ผลต่ อ IRR มาก
จะรับคํ าสั งซื อก่ อนการผลิต นอกจากนี จะจัดอบรมพนักงานก่ อนการ ขึ นตามลํ าดับ
ปฏิบัติงาน
นโยบายด้านการบริ หารก ํ าหนดให้พนักงานทํ างานตั งแต่เวลา 2.7 การวิเคราะห์ ประเมินผลโครงการด้ านเศรษฐกิจและสั งคม
8.00 – 17.00 โดยพั กเทียง 1 ชั วโมง และมีเวลาพั กระหว่างวั น2 เวลา คือ
จากการวิเคราะห์มูลค่าเพิ มของโครงการทีมีต่อประเทศชาติ
10.00 – 10.20 และ 14.30 – 14.50 โดยทํ างานทุกวั นเว้ นวั นอาทิตย์และ สรุ ปได้โดยมูลค่าปั จจุบันสุ ทธิ ของมูลค่าเพิ ม คือ 23.3 ล้านบาท
วั นหยุดราชการ
ในขณะทีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ของแรงงาน คือ 7.12 ล้านบาท และมูลค่า
ปั จจุบันสุ ทธิ ของมูลค่าเพิ มทางสังคม คือ 16.2 ล้านบาท

3. ข้ อสรุปและเสนอแนะ
3.1 ข้ อสรุป
ด้านการตลาด จากการศึกษาทางด้านการตลาด พบว่า ทาง
หน้าร้านมีความต้องการของตลาดอยู่แล้วจํ านวนหนึ งและต่อๆ ไปอาจมี
ความต้องการมากขึ น ดังนั น การสร้างโรงงานจึงมีความเป็ นไปได้
ด้านเทคนิค จากการศึกษาทางด้านเทคนิค พบว่า ได้จัดทํ าการ
ผลิตที 100% เลยตั งแต่ปีแรกเนืองจากมีความต้องการรองรับอยู่แล้ว
นอกจากนี ตัวเครื องจั กร อุปกรณ์ แรงงาน รวมทั งขนาดของตัวโรงงาน
เอง ยั งมีการจัดเตรี ยมและจัดหา เพือรองรับการผลิตที100% อีกด้วย
ดังนั นจึงเป็ นไปได้ว่าพื นทีตั งโรงงานแห่งนี รวมทั งวั สดุ อุปกรณ์
เครื องจักรต่างๆ มีความพร้อมทีจะเปิ ดโรงงาน
ด้านการจัดการ จากการศึกษาทางด้านการจัดการ พบว่า มีการ
จัดแบ่งงานให้แต่ละแผนกอย่างลงตัว ก ํ าหนดหน้าทีของแต่ละฝ่ ายอย่าง
ชัดเจน รวมทั งการทัดทานอํ านาจกั นภายในเพือป้ องกั นการคดโกงของ
พนักงาน นอกจากนี ยั งได้ท ํ าการศึกษาเรื องระยะเวลาก่ อนการดํ าเนินการ
ผลิต ซึ งใช้เวลาเบ็ดเสร็ จ 12 เดือน จึงแล้วเสร็ จ
ด้านการเงิน จากการศึกษาทางด้านการเงิน ทํ าให้ทราบว่าต้อง
มีเงินลงทุนในโครงการเป็ นจํ านวนเท่าใด เพือให้เพียงพอแก่ การก่ อตั ง
โรงงาน รวมถึงช่วงเวลาผลิตด้ วย โดยแจกแจงออกเป็ นเงินทุนเรื อนหุ ้น
จํ านวน 12,300,000 บาท และเงินกู ้ ยืมจํ านวน4,000,000 บาท เนืองจาก
ลงทุนในทรัพย์ สินถาวร เป็ นจํ านวนเงิน14,411,960 บาท ค่าใช้จ่ายก่ อน
การผลิต 570,000 บาท และค่าใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน 2,704,880.2 บาท
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการด้านการเงิน จากการ
วิเคราะห์ พบว่า โครงการมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการอยู่ที 8 ปี 1.92
เดือน และมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที 20.99%
การวิเคราะห์ประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิ จและสังคม
จากการศึกษา พบว่า
1) มูลค่าปั จจุบันสุ ทธิ ของมูลค่าเพิ ม คือ 23,303,239.70 บาท
2) มูลค่าปั จจุบันสุ ทธิ ของแรงงาน คือ 7,122,287.30 บาท
3) มูลค่าปั จจุบันสุ ทธิ ของมูลค่าเพิ มทางสังคม คือ 16,180,952.40
บาท

3.2 ข้ อเสนอแนะ
เนืองจากผลิตภั ณฑ์ของโครงการเป็ นผลิตภั ณฑ์ทีมีการ
แข่งขันค่อนข้างสูง มีราคาตลาดทีแน่ชัด ทํ าให้ไม่สามารถปรับราคาขึ น
ได้มากนัก ดังนั น จึงควรออกแบบลายผลิตภัณฑ์ให้ถูกใจกลุ่มผู้ บริ โภค
ใช้ว ั สดุคุณภาพดี มีการตัดเย็บทีประณี ต มีการทํ าการตลาดมากขึ น
นอกเหนือจากการขายทางหน้าร้าน เพือเพิ มช่องทางในการจัดจํ าหน่าย
เช่น การขายสิ นค้าผ่านเว็บไซต์เป็ นต้น นอกจากนั นอาจจะสามารถลด
ราคาสิ นค้าลงได้ 8% จากราคาขายเฉลียปกติ เพือเพิ มจุดแข็งในการ
จํ าหน่ายสิ นค้าของทางร้าน เนืองจากยั งอยู่ภายใต้MARR ทีต้องการ

นอกจากนี จะเห็นได้ว่าก ํ าลังการผลิตเริ มที 100% ตั งแต่ปีแรก
ของการผลิต ดังนั น เมือมีความต้องการของลูกค้าเพิ มมากขึ นต่อไปใน
อนาคต จะสามารถเพิ มก ํ าลังการผลิตเพือให้มากกว่า100% ได้ โดยทํ า
การซื อเครื องจักร อุปกรณ์ และจัดหาแรงงานเพิ มเติม เพือให้เพียงพอต่อ
ก ํ าลังการผลิต

4. กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณ รศ. ศันสนีย ์ สุ ภาภา ซึ งเป็ นทั ง
อาจารย์ ทีปรึ กษาโครงงานและอาจารย์ สอนวิชาการศึกษาความเป็ นไปได้
ของโครงการอุตสาหกรรมเป็ นอย่างยิ ง สําหรับความรู้ คํ าปรึ กษา
ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางแก้ ไขโครงงานเพือให้โครงงานสําเร็ จและ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี
นอกจากนี ต้องขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงสําหรับ
ดร.นันทชัย กานตานันทะ อาจารย์ พาพิศ วงศ์ชัยสุ ว ั ฒน์ ทีเสี ยสละเวลา
ในการเป็ นคณะกรรมการคุมสอบเพือเสนอแนะแนวทางแก้ ไขโครงงาน
และให้ค ํ าปรึ กษาในเรื องต่างๆรวมทั งร้านโมเดอร์นเฮ้าส์ ได้แก่
นายประชา – นางพรศิริ กิ ตติคุณธนสาร ทีให้ข้อมูลต่างๆ ทีเป็ น
ประโยชน์แก่ โครงงานฉบับนีคุณประโยชน์ของโครงงานฉบั บนี
ขอมอบตอบแทนให้แก่ ผู้ มีพระคุณต่อผู้ เขียนทุกท่าน

5. การอ้ างอิงและเอกสารอ้ างอิง
เอกสารอ้ างอิง
ศันสนี ย ์ สุ ภาภา. 2553. เอกสารคําสอนวิชา 01206453 การศึ กษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม. ภาควิชาวิศวกรรมอุ ตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

