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บทคัดย่อ
การศึ กษาความเป็ นไปได้ข องการตั งอพาร์ ทเมนท์มีว ัตถุ ป ระสงค์เพื อ
ศึกษาและวางรู ปแบบอพาร์ทเมนท์ ทีมีความเป็ นไปได้ในด้านการตลาด
เทคนิค การจัดการ การเงิน
จากการทํ าการศึกษาพบว่าปริ มาณความต้องการของทีอยู่อาศัย มีจํานวน
เพิ มมากขึ นเรื อยๆเนืองจากจํ านวนประชากรเพิ มมากขึ นและ เช่ นเดี ยวกั น
กั บในพื นทีทีจะทํ าการศึกษานี มีนักศึกษาทีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฎเป็ นจํ านวนมากและผู้ ท ํ างานอยู่ในสํานักงานละแวกใกล้เคี ยงทําให้มี
แนวโน้ม ความต้องการที อยู่ อาศัยมากตามไปด้วยจึ งมี ความเหมาะสม
ทางด้านการตลาด ด้านเทคนิคเลือกตั งอพาร์ทเมนท์ในพื นทีซอยเสื อใหญ่
เนืองจากมีความต้องการที พักอาศัยสู งและมี การคมนาคมไปยังแหล่ งที
กลุ่มเป้ าหมายมีความจํ าเป็ นต้องไปได้ง่ายเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฎ จันทร
เกษม รถไฟฟ้ าใต้ดิน ลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก ศูนย์การค้าเอสพลานาด
เป็ นต้นด้านการบริ หารและการจัดการ จากการศึ กษาระยะเวลาในการ
ดํ าเนินโครงการก่ อนการให้บริ การ ช่วงเวลาที สามารถควบคุ มราคาและ
ค่ าใช้จ่ายได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากที สุ ด จะมี ระยะเวลา เดื อน และ
ช่ วงเวลาที ให้บริ การไปจนถึ งสิ นสุ ดโครงการ มี ระยะเวลา 20 ปี ด้า น
การเงิน และการประเมินผลโครงการ ระยะคืนทุ นของโครงการอยู่ที 12
ปี 3 เดือน และโครงการให้ผลตอบแทนร้อยละ 7.57

Abstract
The objective of “ Feasibility study of establishing an apartment at soi
Suayai Chandrarakasem Latyao Chatuchak Bangkok” were mainly to
study the feasibility and creating a feasible apartment model in
marketing , technical ,management and financial study.
From the study showed that the demand of residence were increasing
cause of population in Bangkok increase and in the area we had
study as well, large number of student were moved to live in the area of

University and worker as well ,that makes this area become an
appropriate area to establish an apartment.
Technical study. Locating this area to be our project because of high
demand of residence and convenient transportation for targeted
customer e.g. Rajabhat University , Ladprao subway station ,Ratchada
Road. Administration and Management study. The duration of study
from project start include construction period until the end of project
will be 20 years .Financial study and project evaluation. Payback period
of the project is 12 years and 3 months. Project IRR is 7.54 % and
MARR is 10 %, which that makes project infeasible.

1. บทนํา
1.1 มูลเหตุจูงใจ
การลงทุนทํ าธุ รกิ จอพาร์ทเมนท์ถือเป็ นวิธีการลงทุนทีน่าสนใจอีกวิธีหนึ ง
ถ้าหากทํ าแล้วประสบความสําเร็ จ มีผู้ เข้าพั กอาศัยเต็ม ก็ ถือได้ว่าระสบ
ป
ความสําเร็ จในชีวิตเลยทีเดียว เพราะให้ทั ง เงินและเวลา แก่ ผู้ ลงทุน นอก
จากนี ยั งสามารถ ให้ตัวโครงการเอง จ่ายดอกเบี ยและผ่อน ธนาคารไป
ขณะทีทํ าธุ รกิ จก็ ได้ หลังจากผ่อนหมด เรี ยกได้ว่าเป็ นเสื อนอนกิ นกั นเลย
ทีเดียว ฟังดูแล้วน่าสนใจ และดูจะเป็ นธุ รกิ จทีทํ าง่ายๆ สบายๆ แต่หาก
ลองมองดูให้ดีแล้วก็ มีคู่แข่งทีคิดแบบเดียวกั นไม่ใช่น้อย อีกทั ง ผู้ ทีไม่
ประสบความสําเร็ จก็ มีมาก และด้วยเงินลงทุนทีค่อนข้างสูง ระดั บ 10-30
ล้านบาท จึงต้องทํ าการศึกษาและพิจารณาให้ดี ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ น
ทางด้าน ความต้องการของตลาด, การเงิน, ทํ าเลทีตั ง, การเจริ ญเติบโต
ของชุมชน, คู่แข่ง, การตลาด, การเลือกคนงาน, ปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ รวม
ไปถึงผลกระทบต่อชุมชน ก็ เป็ นเรื องทีควรพิจารณาด้วยกั นทั งสิ น โดยใน
โครงงานนี ต้องการศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ทีจะตัดสิ นใจลงทุนทํ าอพาร์
ทเมนท์ บนทีดินเปล่า 144 ตารางวา ในซอย เสื อใหญ่อุทิศ (ใกล้เมเจอร์รัช

โยธิ น) เนืองจากความต้องการทีอยู่อาศัยของชุมชนนี มีมาก จึงทํ าให้ทีพั ก มีค่า 2,008,055 บาท มีดุลเงินส่ วนเกิ นสะสม 13,500,065.50 บาท และมี
อาศัยไม่เพียงพอต่อจํ านวนคนในชุมชน นีจึงเป็ นทีมาของปั ญหา
กระแสเงินสดสุ ทธิ สะสมทั งหมด19,459,968 บาท

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา

2.5 การวิเคราะห์ และประเมินผลโครงการ

เพือศึกษาความเป็ นไปได้ของการตั งอพาร์ทเมนท์ ณ ซอยเสื อ
ใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุ งเทพมหานคร และวาง
รู ปแบบของโครงการ ทีมีความเป็ นไปได้ใน ด้านการตลาด ด้านเทคนิค
การจัดการ การเงิน ผลตอบแทนต่อเศรษฐกิ จและสังคมรวมทั งวิเคราะห์
ผลต่อการเปลียนแปลงตัวแปรทีมีผลต่อความเป็ นไปได้ของโครงการและ
ความไม่แน่นอนทีจะเกิ ดขึ นจากการลงทุน

โครงการมี %ROE เริ มต้นปี ที 2 ที 1.2% และเพิ มขึ นจนคงที
ตั งแต่ปีที 8เป็ นต้นไปซึ งมีค่า 4.1 % สําหรับ %ROI ในแต่ละปี การผลิตมี
ค่าประมาณ 2.5 – 4.5% ตลอดระยะเวลาโครงการ นอกจากนี IRR ทีคิด
ทั งหมดกั บคิดเฉพาะส่ วนทุน มีค่า7.57 % และ 6.79% ตามลํ าดับ ซึ งน้อย
กว่าMARR ทีก ํ าหนดไว้ ที 10 % แสดงได้ว่าโครงการนียั งไม่น่าลงทุน
โครงการนี มีระยะเวลาคืนทุน12 ปี 3 เดือน จากการวิเคราะห์จุดคุ ้ มทุน
พบว่าโครงการต้ อมีการอาศัยเข้ าอยูท่ ีเกินกว่าจุดคุ ้ มทุนซึงคิดเป็ น
ปริมาณร้ อยละ 37.96 ของการเข้ าอยู่อาศัย (ในปี ที 12 เป็ นต้ นไป)
สําหรับการเปลียนแปลงตัวแปรเงินลงทุนถาวรและค่าห้องพั ก ต่างก็ มผล
ี
ทํ าให้ IRR เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว

2.การศึ กษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
2.1 การศึ กษาด้ านการตลาด
จากการสํารวจตลาดโดยวิธีปฐมภูมิและทุติยภูมิได้ ผลสรุ ป
โดยกลุ่มลูกค้ าทีอยู่ในเป้าหมาย เป็ น นั กศึกษามากทีสุด และ พนั กงาน
บริษัท ตามลําดับ ขนาดห้ องทีเหมาะสมทีสุด คือ 20-25 ตารางเมตร
จํานวนห้ องทีเหมาะสม คือ จํานวนห้ องทีมากทีสุดเท่าทีพื นทีรองรับคือ
56 ห้ อง ความต้ องการ อพาร์ ทเมนท์ ขนาดดังกล่าวในพื นที คือ100 %
และ ราคาห้ องทีเหมาะสมอยู่ที 4,000-4,500 บาท ดังนั นรายรับ ของ
โครงการ จะอยู่ที 2,736,000 บาทต่อปี

2.2 การศึ กษาด้ านเทคนิ ค
จากการศึกษากฎหมายเกี ยวกั บพื นทีอาคารจะต้องมีระยะร่ น
ไม่ต ํ ากว่า 6 เมตรจากกึ งกลางถนน และมีระยะร่ นรอบอาคาร ดังนั นทํ าให้
เหลือพื นทีสร้างอาคาร 341 ตารางเมตร ซึ งเป็ นไปได้ทีจะสร้างอาคารสูง
ห้าชั น และมีห้องพั ก56 ห้องในเชิงวิศวกรรม โดยในขณะเปิ ดให้บริ การ
ใช้พนักงานจํ านวนทั งสิ น3 คน

2.3 การศึ กษาด้ านการบริหาร
ระยะเวลาในการดํ าเนินโครงการก่ อนการผลิตใช้เวลาทั งสิน
17 เดือน แต่มีช่วงเวลาการดํ าเนินงานใน Critical Path (ช่วงเวลา
ดํ าเนินการวิกฤต) เป็ น 12 เดือน
นโยบายด้านการบริ หารก ํ าหนดให้พนักงานทํ างาน 6 วั นต่อ
สัปดาห์ (หยุดวั นอาทิตย์) และทํ างานวั นละ 7 ชั วโมง สําหรับนโยบาย
ด้านการเงินใช้ทุนเรื อนหุ ้นและการกู ้ ยืมทีมีอัตราดอกเบี ยร้อยละ 9 ต่อปี
คิดเป็ น 14,000,000 และ 9,000,000 บาทตามลํ าดับ

2.4 การศึ กษาด้ านการเงิน
โครงการมีเงินลงทุนในทรัพย์ สินถาวรทั งหมด 20,671,000
บาทโดย มีค่าใช้จ่ายก่ อนการผลิต 965,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียน
เพิ มขึ นในปี ที2 คิดเป็ น 61,333 บาท และปี อืนๆ เป็ น 0 โครงการมีแหล่ง
เงินทุน2ส่ วนคือทุนเรื อนหุ ้น ( โดยจ่ายเป็ น 50% ของก ํ าไร)และกู ้ ยืมจาก
สถาบันการเงินภายในประเทศ (ก ํ าหนดจ่ายคืนเงินต้นปี ตั งแต่ปีท2-5ี เป็ น
จํ านวน 1,500,000 บาท) ซึ งมีอัตราส่ วนเงินกู ้ ก ั บทุนเรื อนหุ ้นเป็ น1ต่อ2
โครงการมีก ํ าไรสุ ทธิ เพิ มขึ นเริมจากปี ที2 จนคงทีตั งแต่ปีที6 เป็ นต้นไปซึ ง

3. สรุปและข้ อเสนอแนะ
ทางด้านการตลาด จากการศึกษาโดยวิธีภาคสนาม ได้ผลสรุ ป
ดังนี
1) กลุ่มเป้ าหมาย เป็ น นักศึกษามากทีสุ ด และ พนักงานบริ ษ ั ท
ตามลํ าดับ
2) ขนาดห้องทีเหมาะสมทีสุ ด คือ 20-25 ตารางเมตร
3) จํ านวนห้องทีเหมาะสมคือ จํ านวนห้องทีมากทีสุ ดเท่าทีพื นที
รองรับ คือ 56 ห้อง
4) ความต้องการอพาร์ทเมนท์ขนาดดังกล่าวในพื นที คือ100 %
ดังนั นรายรับ ของ โครงการ จะอยู่ท2,736,000
ี
บาทต่อปี
ข้อสรุ ปทางด้านเทคนิค พบว่าจากการศึกษากฎหมาย พื นที
อาคารจะต้องมีระยะร่ นไม่ต ํ ากว่า6 เมตร จากกึ งกลางถนน ดังนั นทํ าให้
เหลือพื นทีสร้างอาคาร 341 ตารางเมตร ซึ งเป็ นไปได้ทีจะสร้างอาคารสูง
ห้าชั น และมีห้องพั ก56 ห้องในเชิงวิศวกรรม ขณะดํ าเนินการให้บริ การ
ใช้พนักงาน 3 คน
ข้อสรุ ปในด้านการจัดการโดยทั วไปการก่ อสร้างอาคาร ห้าชั น
จะใช้เวลา 8-10 เดือน ซึ งจะทํ าให้เมือรวมกั บระยะเวลาอย่างอืนแล้ ว จะ
ใช้เวลาสร้างโครงการนี 1 ปี ด้วยกั น
ข้อสรุ ปในด้านการเงิน ทํ าให้ทราบว่า MARR ของโครงการ
ซึ งคิดจาก WACC (ภาคผนวก) มีค่าเท่ากั บ 10% ในขณะทีโครงการ มี
IRR เพียง 7% มี Payback period ที 12 ปี 3 เดือน
จากข้อสรุ ปทั งหมดทํ าให้สรุ ปได้ว่าโครงการนีไม่มีความ
เป็ นไปได้ในการลงทุน แต่สามารถทํ าให้มีความเป็ นไปได้โดยดูจากผล
การวิเคราะห์ ความไว โดยหากสามารถเพิ มรายได้ให้ก ั บอาคาร20% ก็ จะ
ทํ าให้มี IRR มากกว่า MARR ส่ งผลห็โครงการมีความเป็ นไปได้

4.กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการฉบับนี สําเร็ จลุ ล่วงได้ ผู้เขี ยน
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ท้ายทีสุ ดนี ขอขอบคุณ คุณนรี เมธ กิ ตติคุณธนสาร, คุณกั ลยา
วิริยะวิสุทธิ สกุล, คุณกิ จชัย วิริยะวิสุทธิ สกุลคุณวริ ยา วิริยะวิสุทธิ สกุล
ทีให้ข้อมูลและการประสานงานด้ วยไมตรี จิตในการทํ าโครงงานฉบับนี
จึงใคร่ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ด้วย

5. เอกสารและสิ งอ้ างอิง
บริ ษ ั ท ชาร์เตอร์-นิช จํ ากั ด. หนังสื อสัญญาจ้างเหมาก่ อสร้างโครงการ
อาคารพั กอาศัยรวม.253-259 อาคาร ชาร์เตอร์-นิช ถนน สี พระยา
บางรัก กรุ งเทพฯ 10500. ชาร์ เตอร์-นิช 2550.
นางสาวพาพิศ วงศ์ชัยสุ ว ั ฒน์ การศึกษาความเป็ นไปได้ของการตั ง
โรงงานสกั ดนํ ามันมะพร้าวบริ สุทธิปริ ญญาตรี ภาควิชาอุตสาหการ,
คณะวิศวกรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์, 2553.
นางกั ลยา วิริยะวิสุทธิ สกุล. กรรมการบริ ษ ั ท แคมปั ส เรสซิ เดนซ์ จํ ากั ด
สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2553.

