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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของการตัง้
อาคารจอดรถในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ ในการวางรูปแบบ
โครงการที่มีความเป็ นไปได้ ในด้ านการตลาด เทคนิค การจัดการ การเงิน
และผลตอบแทนต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทังวิ
้ เคราะห์ผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงตัวแปร 3 ตัวที่มีผลต่อความเป็ นไปได้ ของโครงการและ
ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้ แก่การลงทุนในทรัพย์สิน
ถาวร ต้ นทุนดาเนินการ และรายรับของโครงการ ด้ านการตลาด ความ
ต้ องการสถานที่จอดรถของบุคคลในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่ม
มากขึ ้น เนื่องจาก จานวนนิสิตที่เพิ่มขึ ้น การใช้ รถยนตร์ ของนิสิตที่เพิ่ม
มากขึ ้น และปั ญหาการจอดรถที่ผิดกฎของทางมหาวิทยาลัย เพิ่มมาก
ขึ ้น ด้ านเทคนิค ตังอยู
้ ภ่ ายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ บริเวณ
ประตูวิภาวดี โครงการติดกับกองยานพาหนะของมหาลัยเกษตรศาสตร์
ขนาดพื ้นที่ทงหมด
ั้
15,581 ตารางเมตร ด้ านการเงินและการประเมินผล
โครงการ มีการลงทุนในทรัพย์สินถาวร 77,510,000 บาท โดยมีอายุของ
โครงการ 40 ปี มูลค่าปั จจุบนั สุทธิมคี า่ -42,311,455 บาท และอัตรา
ผลตอบแทน 3% อัตราผลตอบแทนขันต
้ ่า 8% ระยะคืนทุนของ
โครงการอยูท่ ี่ 26 ปี กับ 3 เดือน ดังนันการตั
้
งอาคารจอดรถใน
้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่มีความเป็ นไปได้ ด้ านการเงิน แต่ควรที่
จะสร้ างเพื่อตอบสนองความต้ องการสถานที่จอดรถยนตร์ ของบุคคลใน
มหาวิทยาลัย
คาสาคัญ : การศึกษาความเป็ นไปได้ , โรงงาน, ทรัพย์สินถาวร , มูลค่า
ปั จจุบนั สุทธิ

Abstract
The objective of this study is to conduct the feasibility
study on the establishment of parking building 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 analysed. From the marketing
study, trend of the demand in parking is annually increasing
which can cause a problem of an insufficient parking and also a
parking in a prohibited area. As for the technical aspect, the site
of the building will be located at Kasetsart University next to the
Vehicle Division. The overall area is 15,581 square meters For
economic feasibility, at the investment cost of 77,510,000 baht
,40 years of project life and MARR of 8 percent, the net present
value is -42,311,455 baht. A payback period of this project is 26
years 3 months. Referring to the financial study, this project is
infeasible. However, the project is necessary for personnel and
student in University due to the increasing trend of the demand.
Keywords: Feasibility Study, factory, Investment cost, Net
present value

1. คานา
1.1 ความสาคัญและที่มาของโครงงาน
เนื่ อ งจากปั จจุ บั น ธุ ร กิ จ อาคารจอดรถเป็ นธุ ร กิ จ ที่
เจริญเติบโตไปพร้ อมกับ การขยายตัวของเขตเมือง ค่านิยมในการใช้ รถ
ที่เพิ่มขึ ้นของคนไทย ทาให้ ธุรกิจนี ้มีแนวโน้ วสูงขึ ้น และเป็ นที่ต้องการ
ปั ญ หาในการต้ อ งการ สถานที่ จ อดรถเพิ่ ม ของบุค คลใน
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะทุกๆปี ทางมหาวิ ทยาลัยรับ นิสิต
เพิ่มขึน้ รวมทังนิ
้ สิตใช้ รถส่วนตัวในการเดินทางมามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ยังเกิดปั ญหาการจราจรติดขัดให้ มหาวิทยาลัย เนื่องจาก นิสิต
จอดรถริ มทางเท้ า และในอนาคตทางมหาวิทลัย จะไม่อนุญาติให้ นิสิต
จอดรถตามคณะเรี ยน หรื อริ มทางเท้ า เพราะเกิดความไม่เป็ นระเบียบ
และปั ญหาการจราจร

1.2 วัตถุประสงค์
1). เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ อาคารจอดรถใน
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บริเวณประตูวิภาวดี และวิเคราะห์ความไม่
แน่นอนในการลงทุน
2).ศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น
รายได้ ของโครงการ ต้ นทุนค่าก่อสร้ าง
3).ต้ องการทราบว่าควรหรือไม่ที่จะสร้ าง อาคารจอดรถแห่ง
ใหม่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการใช้ ที่
จอดรถของบุคคลากรในมหาวิทยาลัย

2. การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
2.1 การศึกษาด้ านการตลาด
สาหรับโครงการอาคารจอดรถในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีกลุม่ เป้าหมายหลักและรอง คือ นิสิต และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ซึง่ มีความต้ องการที่จอดรถอยู่จานวนมาก
โดยมีการกาหนดอัตรา
ค่าบริการคือ 3ชัว่ โมง 10 บาท และจากการทาการวิเคราะห์ SWOT ของ
ทางโครงการ ทาให้ ทราบว่าทางโครงการมีจดุ แข็ง คือ เป็ นโครงการของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็ นของภาครัฐ จึงไม่เสียภาษีอากร ไม่เสียค่าที่ดิน
จุดอ่อน คือสถานที่ตงอาคารของโครงการอยู
ั้
ไ่ กลจากคณะหลักๆ เช่น
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ โอกาส คือได้ รับความสนับสนุนจากมหา
วิยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัย มีนโยบายที่จะไม่อนุญาต ให้ ผ้ ู
ที่ใช้ รถยนต์ จอดรถริมทางเท้ า และมีอปุ สรรค คือสภาพเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั อยูใ่ นช่วงตกต่า ราคาน ้ามันสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ นิสิตและ
บุคลากร ใช้ รถยนต์ในการเดินทางมามหาวิทยาลัยน้ อยลง

นโยบายด้ านการเงินของโครงการ คือ ทางโครงการไม่มีทนุ เรือนหุ้น
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่มีงบในส่วนของการสร้ างอาคาร
จอดรถ จึงใช้ เงินกู้ธนาคาร 100 % ดอกเบี ้ยเงินกู้ร้อยละ 5.4 ต่อปี ซึง่ กู้
จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด

2.4 การศึกษาด้ านการเงิน
โครงการมีเงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรทังหมด
้
77,510,000
บาท มีคา่ ใช้ จา่ ยก่อนการผลิต 5,400,000 บาท โครงการมีแหล่งเงินทุน
แหล่งเดียวโดย กู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากัด (กาหนดจ่ายคืนเงินต้ นปี ตังแต่
้ ปีที่ 2-11 เป็ นจานวน 10,000,000
บาท) โครงการมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นโดยเริ่มจากปี ที่ 22
ซึง่ มีคา่ 3,688,000 บาท

2.5 การวิเคระห์ และประเมินผลโครงการ
โครงการมีไม่ %ROE เนื่องจากไม่มีทนุ เรื่อนหุ้น สาหรับ
%ROI ในแต่ละปี การผลิตมีคา่ ในปี ที่ 2คิดเป็ น -3.42% และเพิ่ม
จนกระทัง่ ปี ที่ 40 คือ 4.42 % นอกจากนี ้ IRR ที่ได้ จากการวิเคราะห์ คือ
2.67 ซึง่ น้ อยกว่าMARRที่กาหนดไว้ ที่ 8% แสดงได้ วา่ โครงการนี ้ไม่
เหมาะสมที่จะลงทุน ในด้ านเศรษฐศาสตร์ โครงการนี ้มีระยะเวลาคืนทุน
26 ปี 3 เดือน
สถาพคล่องของโครงการในช่วง 30 ปี ไม่ดี เนื่องจากกู้เงิน
เป็ นจานวนมาก จ่ายคืนในเวลาอันสัน้ และรายได้ ของโครงการน้ อย แต่
หลังจากที่ จ่ายดอกเบี ้ยหมด สภาพคล่องดีมาก เพราะแทบจะไม่มี
ค่าใช้ จา่ ย นอกจากนี ้ ในช่วง20 ปี แรกต้ องเพิ่มรายได้ ถึง 100 – 200 %
จึงจะคุ้มทุน แต่เมื่อการจ่ายหนี ้หมด ต้ องเพิ่มรายได้ เพียง 10% จะถึง
จุดคุ้มทุน

2.2 การศึกษาด้ านเทคนิค
อาคารจอดรถของโครงการ ตังอยู
้ ใ่ นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน) เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
บริเวณประตูวิภาวดี
โครงการอยูต่ ิดกับ กองยานพาหนะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาดพื ้นที่ทงหมด
ั้
15,581 ตารางเมตร
ตัวอาคารมีทงหมด
ั้
5 ชัน้ ชันที
้ ่2-5 สาหรับบริการจอดรถ ส่วนชันที
้ ่ 1 ให้
เช่าและเก็บค่าบริการรายเดือน โครงการมีจานวนแรงงานทังสิ
้ ้น 8 คน

2.7 การวิเคราะห์ ประเมินผลโครงการด้ านเศรษฐกิจและ
สังคม
จากการวิเคราะห์มลู ค่าเพิ่มของโครงการที่มีตอ่ ประเทศชาติ
สรุปได้ โดยมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของมูลค่าเพิ่ม คือ -38,998,669 บาท
ในขณะที่มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของแรงงาน คือ 4,031,376 บาท และมูลค่า
ปั จจุบนั สุทธิของมูลค่าเพิ่มทางสังคม คือ -43,030,045 บาท

2.3 การศึกษาด้ านการบริหาร
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการก่อนการผลิตใช้ เวลาทังสิ
้ ้น
13 เดือน และมีชว่ งเวลาการดาเนินงานใน Critical Path (ช่วงเวลา
ดาเนินการวิกฤต) เป็ น 13 เดือน สาหรับนโยบายด้ านการตลาดกาหนด
ราคาค่าบริการ 3 ชม. 10 บาท
นโยบายด้ านการบริหารกาหนดให้ พนักงานทางานตังแต่
้ เวลา
8.00 – 22.00 โดยพักเที่ยง 1 ชัว่ โมง โดยทางานทุกวันเว้ นวันอาทิตย์และ
วันหยุดราชการ

3. ข้ อสรุ ปและเสนอแนะ
3.1 ข้ อสรุ ป
ด้ านการตลาด จากการศึกษาทางด้ านการตลาดพบว่า มี
ความต้ องการของตลาดในระดับหนึ่ง รวมทังมี
้ ปัจจัยหลายประการที่
น่าจะมีผลให้ ความต้ องการของตลาดเพิ่มสูงขึ ้น ดังนันการสร้
้
างอาคาร
จอดรถของโครงการ จึงเป็ นที่ต้องการของตลาด

ด้ านเทคนิค ในส่วนของที่ตงั ้ อยูไ่ กลจากคณะเรียนของนิสิตมาก อาจจะ
ทาให้ ความต้ องการในการใช้ บริกรอาคารจอดรถน้ อยกว่าอาคารจอดรถ
อื่นๆในมหาวิทยาลัย
แต่อาคารจอดรถประตูวิภาวดีนนอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั
จุดสาคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น กองยานพาหนะ สานัก
การกีฬา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุดต้ นสายรถ
ประจาทางภายในวิทยาเขต ทาให้ ในส่วนของปริมาณการบริการไม่ต่าง
กับอาคารอื่นๆมากนัก ต้ นทุนในการก่อสร้ างสูงเกินไปถึง 77,510,000
บาท ส่งผลให้ กาไรที่ได้ จากการบริการน้ อยมาก
รวมถึงการคืนทุน ซึง่ มีการคืนทุนช้ าถึง 26 ปี 3 เดือน จึงไม่เป็ นที่สนใจ
ของนักลงทุน
ด้ านการจัดการ ได้ มีการจ้ าง บริษัท แคนดูคอนสตัก๊ ชัน่ จากัด
เป็ นผู้รับเหมาเพียงผู้เดียว ใช้ เวลาในการก่อสร้ าง 9 เดือน โครงการ
อาคารจอดรถประตูวิภาวดี
เก็บโครงการภายในมหาวิทยาลัยเกตร
ศาสตร์ จึงเป็ นค่าบริการได้ น้อยกว่าอาคารจอดรถภายนอก ส่งผลให้ มี
รายรับน้ อย ข้ อดีของการเป็ นโครงการภาครัฐคือ ไม่ต้องเสียภาษีอากร
และทางโครงการ สามารถกู้ยืมเงินจากองค์กรภายในคือ สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด ได้ ในอัตราดอกเบี ้ยตา่ คือ ร้ อย
ละ5.4ต่อปี และโครงการ มีการจ้ างพนักงานน้ อย
ด้ านการเงิน
ทาให้ ทราบถึงค่าใช้ จา่ ยต่างๆที่จะเกิดขึ ้นใน
ระหว่างที่เริ่มก่อสร้ างโครงการ และระหว่างให้ บริการไปแล้ ว ซึง่ จะทาให้
สามารถวางแผนการใช้ และกู้ยืมเงินได้ อย่างถูกต้ อง โดยที่เงินลงทุนใน
ทรัพย์สินถาวรเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 77,510,000 บาท ค่าใช้ จา่ ยก่อน
การให้ บริการ 5,400,000 บาท ดอกเบี ้ยในปี แรก 8,668,589บาท โดยที่
จะต้ องกู้เงินจากธนาคารเป็ นจานวนเงิน 100,000,000 บาท
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการด้ านการเงิน จากการ
วิเคราะห์ พบว่า โครงการมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการอยูท่ ี่ 26 ปี 3
เดือน และมีอตั ราผลตอบแทนอยูท่ ี่ 2.67%
การวิเคราะห์ประเมินผลโครงการด้ านเศรษฐกิจและสังคม
จากการศึกษา พบว่า
1) มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของมูลค่าเพิ่ม คือ -38,998,669 บาท
2) มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของแรงงาน คือ 4,031,376 บาท
3) มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของมูลค่าเพิ่มทางสังคม คือ -43,030,045
บาท

3.2 ข้ อเสนอแนะ
จากข้ อสรุปที่วา่ โครงการให้ ผลตอบแทนร้ อยละ 2.67 และ
โครงการคืนทุน 26 ปี 3 เดือน และการวิเคราะห์ความไวของโครงการ
ทราบว่า
1). ถ้ าโครงการมีกาไรต่อปี เพิ่มมากขึ ้น 90% จะทาให้ IRR มีคา่ 8.21 ซึง่
ต้ องเพิ่มอัตราการให้ บริการจาก 3 ชัว่ โมง 10 บาท เป็ น 3 ชัว่ โมง 20
บาท

และหารายได้ จากการเช่าชันที
้ ่1 เพิ่ม เช่น เก็บค่าบริการเพิ่ม
2).ลดค่าใช้ จา่ ยในการสร้ างอาคารจอดรถลง 60% ทาให้ IRR มีคา่ 8.52
เมื่อดูจากข้ อมูลด้ านการเงินทังหมดอาจสรุ
้
ปได้ วา่ โครงการนี ้
ไม่เหมาะสมที่จะลงทุนในด้ านเศรษฐศาสตร์ เพราะให้ รายได้ ทนี่ ้ อย
ระยะเวลาการคืนทุนนาน
แต่เหมาะสมที่จะสร้ างอาคารจอดรถเพิ่ม
เพราะความต้ องการที่จอดรถที่เพิ่มมากขึ ้นจากแบบสอบถาม และการ
เพิ่มขึ ้นของจานวนนิสิต รวมถึงนโยบายในอนาคตของมหาวิทยาลัยที่จะ
ห้ ามนิสิตจอดรถริมถนน
ห้ ามจอดรถตามคณะซึง่ อนุญาติให้ เฉพาะ
อาจารย์ผ้ สู อนจอดเท่านัน้
ส่งผลให้ แนวโน้ มในการใช้ อาคารจอดรถ
เพิ่มขึ ้น
4. กิตติกรรมประกาศ
ผู้จดั ทาขอขอบพระคุณ รศ. ศันสนีย์ สุภาภา อาจารย์ผ้ สู อน
วิชาการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการอุตสาหกรรม เป็ นอย่างสูง
สาหรับความรู้ที่ทา่ นมอบให้ และผู้จดั ทาขอขอบพระคุณ อ.พาพิศ วงศ์
ชัยสุวฒ
ั น์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน สาหรับความรู้ คาปรึกษาที่ดี
ข้ อเสนอแนะแนวทางในการทาโครงงาน จนสาเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี
รวมทังอาจารย์
้
ทกุ ท่านในภาควิศวกรรมอุตสาหการและเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ ให้
ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการทาโครงงาน
ท้ ายที่สดุ ผู้เขียนขอขอบพระคุณอย่างสูง ต่อ รศ. วุฒิชยั กปิ ล
กาญน์ กรรมการดาเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลต่างๆ ซึง่ เป็ น
ประโยชน์มากต่อโครงการเป็ นอย่างมาก
คุณประโยชน์ของโครงงานฉบับนี ้ ขอมอบตอบแทนให้ แก่ผ้ มู ีพระคุณต่อ
ผู้เขียนทุกท่าน
5. การอ้ างอิงและเอกสารอ้ างอิง
เอกสารคาสอนวิชา 01206453 การศึกษาความเป็ นไปได้
ของโครงการอุตสาหกรรม. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัญญาว่าจ้ างการ ก่อสร้ างอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด กับ
บริษัท แคนดูคอนสตัก๊ ชัน่ จากัด

