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แผนธุรกิจโครงการหอพักนักศกึษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Business Plan for a New Dormitory Project, Chiang Mai University 

ธิดารัตน์ ขอดน๊ะ* และเอือ้บุญ เอกะสิงห์** 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาเร่ือง แผนธุรกิจโครงการหอพักนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  

แผนธุรกิจท่ีให้ความส าคัญกับแผนการบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการบริการ และแผนการเงิน โดยด าเนินการ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้อ านวยการส านักงานหอพักนักศึกษา และหัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานท่ีและ

สาธารณูปการ เพื่อทราบถึงนโยบายและแผนการสร้างหอพักนักศึกษาใหม่ รวมท้ังใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล 

ทางการตลาดกับนักศกึษาระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ท่ีพักอาศัยอยู่หอพัก จ านวน 200 ราย  

 จากการศึกษาแผนการให้บริการพบว่า โครงการหอพักนักศึกษาใหม่สร้างในพื้นท่ีเดิมของหอพักนักศึกษาชาย 

อาคาร 1  มีขนาดพื้นท่ีท้ังหมด 4.89 ไร่ มีหอพักจ านวน 4 อาคาร อาคารละ 5 ชั้น มีลิฟท์ไว้บริการทุกอาคาร  

จ านวนห้องพักท้ังหมด 588 ห้อง สามารถรับนักศึกษาได้ท้ังหมด จ านวน 1,176 คน เป็นหอพักท่ีมีเฟอร์นิเจอร์ 

ภายในหอ้งพักครบครัน มีหอ้งน้ าเป็นแบบส่วนตัว ติดตัง้เครื่องปรับอากาศและเครื่องท าน้ าอุน่ทุกห้อง  

 จากการศึกษาแผนการบริหารจัดการพบว่า  การบริหารงานภายในหอพักจะมีผู้ปกครองหอพัก  

และพนักงานบริการท่ัวไป มีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลความเรียบร้อย และบริหารจัดการโครงการหอพัก

นักศกึษาใหม่ภายใต้นโยบายของส านักงานหอพักนักศกึษา 

 จากการศึกษาแผนการตลาดพบว่า ความต้องการของปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการ

หอพักของนักศึกษามีภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา  คือ  

ด้านทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  

และด้านผลิตภัณฑ ์ตามล าดับ 

 จากการศึกษาแผนการบริการพบว่า มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจองหอพักแบบออนไลน์  

การรับช าระเงินค่าบ ารุงหอพักและค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านระบบ Bill Payment และ QR Payment การย้ายออกหอพักและ 

การแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับการรายงานตัวเข้าหอพัก การบริการยืมกุญแจส ารองและการรับพัสดุมีการ  

จัดเจา้หน้าท่ีไว้บริการแก่นักศึกษา 

 จากการศึกษาแผนการเงินพบว่า การลงทุนใช้เงินงบประมาณในการลงทุนท้ังสิ้น 371,418,285 บาท  

มีระยะเวลาอายุโครงการ 20 ปี โดยมีการศึกษาผลตอบแทนในกรณีท่ีมีนักศึกษาเข้าพักเต็มทุกห้องในภาคเรียนท่ี 1  

และภาคเรียนท่ี 2 ส่วนภาคฤดูร้อนมีนักศึกษาเข้าพักจ านวน 70% ของจ านวนห้องท้ังหมด โดยอัตราการเข้าพักคิดเป็น 

95% ของจ านวนห้องท้ังหมด จากการใช้แหล่งท่ีมาของเงินทุน 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ยืมเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

                                                           
* นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
* * ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการบัญชี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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ซึ่งไม่มีการคิดดอกเบ้ีย มีระยะเวลาคืนเงินยืมมหาวิทยาลัยเท่ากับ 13 ปี ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 11 ปี 8 เดือน 20 วัน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ 112,554,192 บาท อัตราผลตอบแทนภายในมีค่าเท่ากับ 6.34%  จึงยอมรับการลงทุนใน

โครงการ และกรณีท่ี 2 การร่วมลงทุนจากส่วนงาน คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ผลตอบแทนจากการลงทุน 3.30%  

มีระยะเวลาคืนเงินร่วมลงทุน เท่ากับ 16 ปี ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 14 ปี 7 เดือน 20 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ 

23,581,571 บาท อัตราผลตอบแทนภายในมีคา่เท่ากับ 3.91% จึงยอมรับการลงทุนในโครงการ 

 

ABSTRACT  
The purpose of this independent study entitled “ Business Plan for New Dormitory Project, Chiang Mai 

University” is to examine the business plan focusing on the management, marketing, service, and financial plans. The 

in- depth interview with the director of the University Dormitory Office and the chief of design and construction from 

Buildings, Grounds and Utilities Division, Chiang Mai University was conducted to acknowledge the policy and the 

construction plan for the new student dormitory.  The questionnaire was also used to collect marketing data from 200 

Chiang Mai University undergraduate students who lived in dormitories.  

According to the study of the service plan, it found that the new student dormitory project would be built in 

the same area of the Male Dormitory Building One with 4.89 rais.  Four 5- story dormitory buildings with elevators 

could provide a total of 588 rooms.  They could accommodate 1,176 students in total.  The rooms would be well-

furnished with air conditioner. Each room would have a private bathroom with water heater.  

With regard to the study of the management plan, it showed that for the dormitory management, there would 

be supervisors of the dormitory and general administrative staff who would be directly responsible for the living 

conditions and the management of the new student dormitory project under the University Dormitory Office policies.  

With reference to the study of the marketing plan, it revealed that the demand for the service marketing mix 

factors in choosing the student dormitory services was overall at a high level. The factors that had the highest average 

level were people, physical evidence, process, price, place and channel of distribution, promotion, and product 

respectively.  

With respect to the study of the service plan, the result showed that the information and communication 

technology ( ICT)  was used to reserve a dormitory room online, pay dormitory fee and other fees via Bill Payment 

System and QR code payment system.  In addition, ICT was used for the moving- out of the dormitory and the dorm 

repair system. As for the entrance to the dormitory, borrowing back-up key services, and parcel collection, staff were 

assigned to service the students.  

Referring to the study of the financial plan, it found that the total of the investment budget was 371,418,285 

baht with a 20- year project.  The yield upon investment was examined provided that all dormitory rooms were 

occupied in the first and second academic semesters and 70% of the total number of rooms were occupied during the 
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summer semester with a 95% occupancy rate of the total number of rooms. There were two funding sources used in 

the study of the yield upon investment. The first funding source was to borrow a budget from the university with free 

interest. The loan’s repayment period was 13 years. The payback period was 11 years, 8 months, and 20 days. The 

net present value was 112,554,192 baht. The internal rate of return was 6.34%. If that was the case, the investment 

of this project would be accepted. The second funding source was the joint investment from departments and faculties 

at the university. The yield upon investment was 3.30%. The loan’s repayment period was 16 years and the payback 

period was 14 years, 7 months, and 20 days. The net present value was 23,581,571 baht. The internal rate of return 

was 3.91%. If that was the case, the investment of this project would be accepted. 

บทน า  

 ส านักงานหอพักนักศึกษาได้วางแผนการก่อสร้างหอพักนักศึกษาอาคารใหม่ โดยใช้เงินงบประมาณจากการ 

ท าสัญญายืมเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ซึ่งไมม่กีารคิดดอกเบ้ียจากการยมืเงินงบประมาณดังกล่าว และก าหนดให้

ท าแผนคนืเงินงบประมาณหลังจากหอพักเปิดให้บริการ เนื่องจากโครงการตอ้งใชง้บประมาณในการลงทุนสูง ประกอบกับ

ส านักงานหอพักนักศึกษายังไม่ได้มีการศึกษาข้อมูลรูปแบบอาคารหอพัก สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีตอบสนอง  

ความต้องการของนักศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงสร้างและรูปแบบ

การบริหารงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จ าเป็นส าหรับการวางแผนการด าเนินโครงการหอพักนักศึกษาใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาให้อยู่ในระดับท่ีดี สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในด้านสิ่งอ านวย  

ความสะดวกท่ีทันสมัย ครบครัน และเพื่อท่ีจะสามารถแข่งขันกับหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยได้ รวมถึงน ามาวางแผน

และก าหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการภายในหอพักท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยค านงึถึงความเป็นไป

ได้ท่ีจะสามารถด าเนินการปรับปรุงหอพัก และการบริหารจัดการภายในหอพักด้วยเงินรายได้ของโครงการโดยไม่ยืมเงิน

งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาแผนธุรกิจโครงการหอพักนักศึกษาใหม่ โดยมีการน าแนวคิด ทฤษฎี การส ารวจ 

การวิเคราะห์ประมวลผลท้ังปัจจัยภายในและภายนอก การแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อน าข้อมูลมาวางแผนการจัดท าโครงการ 

ซึ่งจะท าให้ด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นล าดับ เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  โดยค านึงถึงแผนการบริหาร 

แผนการตลาด แผนการบริการ และแผนการเงินเป็นส าคัญ ท้ังนี้ จะท าการศึกษาแหล่งท่ีมาของเงินทุน 2 กรณี คือ  

การยืมเงินมหาวิทยาลัยและการร่วมลงทุนจากส่วนงาน คณะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาแหล่งเงินทุน 

ในการสร้างหอพักใหมต่อ่ไป  
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แนวคดิและทฤษฎี  

 แผนธุรกจิ (Business Plan) คือ แผนที่ชว่ยให้ผู้ประกอบการสามารถมองไปข้างหนา้ได้อย่างชัดเจนวา่ธุรกิจจะ

ด าเนินกิจการอย่างไร สามารถแบ่งสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างเหมาะสม รูปแบบท่ีใช้ในการเขียนแผนธุรกิจโดยท่ัวๆ ไป 

ซึ่งมสี่วนหัวข้อท่ีส าคัญท่ีต้องระบุไว้ในการเขียนแผนธุรกิจ ได้แก่ (รัชกฤช คล่องพยาบาล, 2553) 

 1. บทสรุปผู้บริหาร เป็นการสรุปรายละเอยีดท่ีส าคัญท้ังหมดในแผนธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการแสดงเฉพาะรายละเอียด

หรือหัวขอ้เฉพาะส่วนเนื้อหาที่ส าคัญในแผนการบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการบริการและแผนการเงิน 

 2.  ความ เ ป็นมาของ ธุรกิ จ  ประกอบด้ วย  ประวั ติ ความ เ ป็นมา  ห รือแนวคิด ในการจั ดตั้ ง ธุ รกิจ  

สรุปผลการด าเนนิการท่ีผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเร่ิมด าเนนิงาน  

 3. บริการ รายละเอียดการบริการเป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีธุรกิจด าเนินการ 

โดยควรแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการให้ครบถ้วน  

 4. แผนบริหารจัดการ คือ ต้องมีข้อมูลทางธุรกิจครบถ้วน ระบุโครงสร้างหนา้ที่ความรับผิดชอบของธุรกิจชัดเจน 

มผีู้บริหารท่ีมีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีจะด าเนนิธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าได้ มกีารก าหนดวสิัยทัศน์  

พันธกิจ และเป้าหมายในการท าธุรกิจชัดเจน และสามารถน าไปปฏบัิตใิห้เกิดขึ้นจรงิได้ 

 5. แผนการตลาด โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎี ประกอบด้วยดังนี้ 

5.1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ประกอบด้วย ปัจจัยสภาวะ

แวดล้อม 4 ด้าน ได้แก่ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบในการแข่งขัน (Strengths: S) จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน 

(Weaknesses: W) โอกาสทางธุรกิจ (Opportunities: O) ท่ีองค์กรสามารถด าเนินการได้ และปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัด

ตา่งๆ (Threats: T) ที่อาจส่งผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจขององค์กร (จารุณ ีวงศล์ิมปิยะรัตน์, 2560) 

5.2)  ทฤษฎี ส่ วนประสมทางกา รตลาด  (Marketing Mix)  โ ดยการน าทฤษฎี ส่ ว นปร ะสม 

ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการหรือ 7 P’s มาใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านการตลาด ประกอบด้วยเคร่ืองมือต่อไปนี้  

ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีตั้ง (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการ

ให้บ ริการ  (Process)  การส ร้างและการน า เสนอลักษณะทางกายภาพ ( Physical :  Evidence & Presentation)  

(ศริิวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546)  

6. แผนการบริการ คือ แสดงให้เห็นในเร่ืองของการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตามลักษณะและสภาพทาง

ธุรกิจ ระบุกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการท่ีมีมาตรฐานและมคีุณภาพ สอดคล้องกับสภาพตลาดและสภาวะการ

แข่งขัน 

  7. แผนการเงิน คือ ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลอื่นๆ ท่ีได้ระบุไว้ในส่วนของ  

แผนต่างๆ และมีการประมาณการทางการเงินท่ีความเป็นไปได้จริง ประกอบด้วย ประมาณการในการลงทุน   

สมมติฐานทางการเงิน ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย ประมาณการงบแสดงผลการด า เนินงาน 

ประมาณการงบกระแสเงินสด ประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน และการวเิคราะห์ด้านการเงิน  โดยเครื่องมือท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ด้านการเงิน  ได้แก่ งวดระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)  
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อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจากโครงการ ( Internal Rate of Return) (พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล, 2559) และการวิเคราะห์ 

ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) คือ วิธีการท่ีแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรท่ีส าคัญๆ  

ของโครงการจะท าให้  NPV ของโครงการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ตัวแปรใดท่ีท าให้ NPV ของโครงการเปลี่ยนแปลงไปมาก

ท่ีสุด (สุมาล ีอุณหะนันทน,์ 2552) 

8. แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง เป็นการแสดงแผนการป้องกันความเสี่ยงจากการประเมนิความเสี่ยง

ท่ีอาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยจะมีองค์ประกอบประกอบด้วย ลักษณะของปัญหา ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับธุรกิจเมื่อประสบ

ปัญหา และแนวทางการป้องกันและแก้ไขในกรณีท่ีเกิดผลกระทบตอ่ธุรกิจจากปัญหานัน้ (รัชกฤช คล่องพยาบาล, 2553) 
 

วิธีการด าเนินการวจิัย  
  

1. ขอบเขตการศึกษา เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษา 4 องค์ประกอบหลักของแผนเป็นส าคัญ ได้แก่ 

แผนการบริหาร แผนการตลาด แผนการบริการ และแผนการเงิน เพื่อใช้ในการก าหนดเป้าหมายและขั้นตอนท่ีต้อง

ด าเนนิการให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ และเพื่อช่วยในการพัฒนาความสามารถทางการบริหารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 2.  ขั้นตอนการศึกษา  การศึกษาคร้ังนี้มี แหล่งข้อมูล  2 แหล่ ง  คือ  ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)   

ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการส านักงานหอพักนักศึกษา และหัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคาร

สถานท่ีและสาธารณูปการ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) และท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีพักอาศัยหอพัก จ านวน 200 ราย และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) เป็นการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ กฎระเบียบข้อบังคับของส านักงานหอพักนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ท่ีเกี่ยวข้องกับนักศกึษา รายงานทางการเงิน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้นี้ผู้ศึกษาใชว้ธีิการคัดเลอืกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

  3.1) ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนและก าหนดนโยบาย รวมถึงผู้บริหารท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ  

การออกแบบหอพักใหม่โดยตรง ท าการศึกษาจากประชากรท้ังหมดจ านวน 2 คน คือ ผู้อ านวยการส านักงานหอพัก

นักศกึษา และหัวหนา้งานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานท่ีและสาธารณูปการ 

  3.2)  ผู้ ใ ช้บ ริการหอพัก  ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีพักอาศัย ท้ัง ในหอพักในและ  

นอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) จากการเปิด

ตารางของ Seymour Sudman (Sudman; 1967: 87 อ้างถึงในกุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551 : 187) ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน  

200 รายการ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยท าการเก็บข้อมูลนักศกึษา

ปริญญาตรีท่ีพักอาศัยในหอพักในและนอกมหาวิทยาลัยในจ านวนท่ีเท่าๆ กัน จ านวนกลุ่มละ 100 คน 

 4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อมูลจากผู้อ านวยการส านักงานหอพักนักศึกษา และหัวหน้างานออกแบบและ

ก่อสร้าง กองอาคารสถานท่ีและสาธารณูปการ ท่ีรวบรวมได้จ ากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview)  

และข้อมูลการคน้ควา้จากหนังสอื กฎระเบียบข้อบังคับของส านักงานหอพักนักศกึษาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีเกี่ยวข้อง

กับนักศึกษา รายงานทางการเงิน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จะน ามาวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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(Qualitative Analysis) โดยน าข้อมูลท่ีได้มาจัดท าแผนธุรกิจ คือ แผนการบริหาร แผนการตลาด แผนการบริการ  

และแผนการเงิน 

 ข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีพักอาศัยท้ังหอพักในและนอกมหาวิทยาลัยท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม

เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการหอพัก ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย 

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพัก ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการใช้บริการหอพัก  

น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) รอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)   
 

ผลการศึกษา  
  

โครงการหอพักนักศึกษาใหม่สร้างในพื้นท่ีเดิมของหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1  มีขนาดพื้นท่ีท้ังหมด 4.89 ไร่  

มีหอพักจ านวน 4 อาคาร อาคารละ 5 ชั้น มีลิฟท์ไว้บริการทุกอาคาร จ านวนห้องพักท้ังหมด 588 ห้อง สามารถรับ

นักศึกษาได้ จ านวน 1,176 คน เป็นหอพักท่ีมี เฟอร์นิ เจอร์ภายในห้องพักครบครัน มีห้องน้ าเป็นแบบส่วนตัว  

ตดิตัง้เครื่องปรับอากาศและเครื่องท าน้ าอุน่ทุกห้อง การศึกษาแผนธุรกิจโครงการหอพักนักศกึษาใหม่ จะค านึงถึงแผนการ

บริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการบริการ และแผนการเงินเป็นส าคัญ โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของการศกึษาได้

ดังตอ่ไปนี ้

 1. แผนการบริหารจัดการ โครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของส านักงานหอพักนักศึกษา มีระบบการ

บริหารงานแบบราชการ มีวิสัยทัศน์  คือ เป็นหอพักนักศึกษาชั้นน าและสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ียั่งยืนในปี 2565 

และพันธกิจ คือ จัดท่ีพักอาศัยให้มีความสะอาด มีสิ่งแวดล้อมท่ีดีและปลอดภัย และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสังคมให้แก่นักศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายการบริหารงาน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ท่ีจะ

ปรับปรุงหอพัก และการบริหารจัดการภายในหอพักด้วยเงินรายได้ของโครงการโดยไม่ยืมเงินจากมหาวิทยาลัย  

ท้ังนี้หอพักมีผู้ปกครองหอพักและพนักงานบริการท่ัวไป มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลความเรียบร้อย  

และบริหารจัดการหอพักนักศกึษา                                             

2. แผนการตลาด การตลาดตามเป้าหมาย (Target Marketing) แบง่ส่วนการตลาดเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย 

โดยโครงการจะเน้นท าการตลาดเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีต้องการพักอาศัยไม่

ห่างจากมหาวิทยาลัยหรือคณะท่ีเรียนมากนัก สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง , การวิเคราะห์  

SWOT ANALYSIS จุดแข็ง (Strengths) ราคาถูก สถานท่ีตั้งของหอพักอยู่ในมหาวิทยาลัย ใกล้คณะท่ีนักศึกษาเรียน  

มีบริการและสวัสดิการส าหรับนักศึกษาใช้ฟรี จุดอ่อน (Weaknesses) มีขั้นตอนในการบริหารจัดการท่ียุ่งยากและล่าช้า 

โอกาส (Opportunities) มีผลตอบแทนท่ีดีและมีระยะเวลาคืนทุนได้เร็วอาจมีการสร้างหอพักใหมท่ดแทนหอพักเดิมท่ีช ารุด 

และอุปสรรค (Threats) มีระเบียบ ข้อบังคับมากเกินไปมีการก าหนดสิทธ์ินักศึกษาท่ีสามารถพักอาศัยในหอพัก ,  

ผลการศึกษาแบบสอบถามความต้องการของปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการหอพักของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ   
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ปัจจัยด้านบุคลากร รองลงมา คือ ปัจจัยด้านทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านท าเลท่ีตั้ง

และชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด และปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ตามล าดับ 

 3. แผนการบริการ โครงการได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการท างาน เพื่อเพิ่มความสะดวก 

รวดเร็ว และลดขั้นตอนการท างาน ได้แก่ ระบบการจองหอพักแบบออนไลน์ การรับช าระเงินค่าบ ารุงหอพักและค่าใชจ้่าย

ต่างๆ ผ่านระบบ Bill Payment และ QR Payment การย้ายออก และการแจ้งซ่อมวัสดุ - ครุภัณฑ์ ส าหรับการรายงานตัว

เข้าหอพัก การบริการยืมกุญแจส ารองและการรับพัสดุ มกีารจัดเจ้าหนา้ที่ไวบ้ริการแก่นักศกึษา 

 4. แผนการเงิน โครงการใช้เงินงบประมาณ 371,418,285 บาท มีการศึกษาแหล่งท่ีมาของเงินทุน 2 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 ยืมเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ไม่มีการคิดดอกเบ้ีย จากการประมาณการรายได้กรณีรายได้ปกติ  

คืนเงินยืม 13 ปี ระยะเวลาคืนทุน  11 ปี 8 เดือน 20 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 112,554,192 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน 

6.34%  จึงยอมรับการลงทุน กรณีรายได้ดีกว่าปกติ คืนเงินยืม 12 ปี ระยะเวลาคืนทุน 11 ปี 1 เดือน 11 วัน มูลค่าปัจจุบัน

สุทธิ  141,642,743 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน  7.07% จึงยอมรับการลงทุน และกรณีมีรายได้ต่ ากว่าปกติ คืนเงินยืม 

15 ปี ระยะเวลาคืนทุน  13 ปี 5 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  44,460,545 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน 4.55%  

จึงยอมรับการลงทุน กรณีท่ี 2 การร่วมลงทุนจากส่วนงาน คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดย

อ้างอิงอัตราดอกเบ้ียคงท่ีของพันธบัตรรัฐบาล 3.30% กรณีรายได้ปกติ คืนเงินร่วมลงทุน 16 ปี ระยะเวลาคืนทุน 14 ปี 7 

เดือน 20 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 23,581,571 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน 3.91% จึงยอมรับการลงทุน กรณีรายได้

ดีกว่าปกติ  คืนเงินร่วมลงทุน 15 ปี ระยะเวลาคืนทุน 13 ปี 8 เดือน 9 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 57,787,962 บาท 

อัตราผลตอบแทนภายใน 4.77% จึงยอมรับการลงทุน กรณีมีรายได้ต่ ากวา่ปกติ คืนเงินร่วมลงทุน 19 ปี ระยะเวลาคืนทุน  

17 ปี 6 เดอืน 7 วัน มูลคา่ปัจจุบันสุทธิ  (58,930,452) บาท อัตราผลตอบแทนภายใน 1.68% จึงปฏเิสธการลงทุน 
 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
  

การอภปิรายผลการศึกษา 

 1. การศึกษาด้านแผนการบริหารจัดการ โครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของส านักงานหอพักนักศึกษา 

การบริหารงานภายในหอพักจะมีผู้ปกครองหอพัก และพนักงานบริการท่ัวไป มีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแล

ความเรียบร้อย และบริหารจัดการหอพักนักศึกษา โดยผลการศึกษานี้ ไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ  

ธนัชพร เลิศเดชเดชา (2556) ได้ศึกษาแผนธุรกิจหอพักนักศึกษาใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และไม่สอดคล้องกับ  

ผลการศึกษาของ นภพร ฐานียะพาณิชย์ (2558) ท าการศึกษาแผนธุรกิจ NP อพาร์ทเม้นท์ เหตุผลท่ีไม่สอดคล้องอาจ

เพราะมีการบริหารงานแบบราชการ และรับนโยบายท่ีในการบริหารจัดการจากมหาวิทยาลัย 

 2. การศึกษาด้านแผนการตลาด เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการหอพักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7P’s 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรัชญ์ มาละแซม (2556) ท าการศึกษาส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนในต าบลสุเทพ  
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และผลการศึกษาของ  ธนัชพร เลิศเดชเดชา (2556) ได้ศึกษาแผนธุรกิจหอพักนักศึกษาใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชยีงราย  

 3. การศึกษาแผนการบริการ โครงการมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบริการ โดยการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ ได้แก่ การจองหอพักแบบออนไลน์ การรับช าระเงินค่าบ ารุงหอพักและค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านระบบ  

Bill Payment และ QR Payment การย้ายออก และการแจ้งซ่อมวัสดุ - ครุภัณฑ์ ส าหรับการรายงานตัวเข้าหอพัก  

การบริการยืมกุญแจส ารองและการรับพัสดุ มีการจัดเจ้าหนา้ท่ีไวบ้ริการแก่นักศึกษา โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ธนัชพร เลิศเดชเดชา (2556) ได้ศึกษาแผนธุรกิจหอพักนักศึกษาใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชี ยงราย  

และสอดคล้องกับผลการศกึษาของ นภพร ฐานียะพาณิชย ์(2558) ท าการศึกษาแผนธุรกิจ NP อพารท์เมน้ท์ 

 4. การศึกษาแผนการเงิน มีการศึกษาแหล่งท่ีมาของเงินทุน 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 เงินยืมเงินงบประมาณจาก

มหาวิทยาลัย กรณีท่ี 2 เงินร่วมลงทุนจากส่วนงาน คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยยอมรับการลงทุนในโครงการท้ัง  

2 กรณี เนื่องจากมีความสามารถในการจ่ายช าระคืนเงินยืมมหาวิทยาลัยหรือคืนเงินร่วมลงทุน และมีระยะเวลาคืนทุนอยู่

ในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มากกว่าต้นทุน

เงินทุน โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนัชพร เลิศเดชเดชา (2556) ได้ศึกษาแผนธุรกิจหอพักนักศึกษาใกล้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และผลการศึกษาของ นภพร ฐานียะพาณิชย์ (2558) ท าการศึกษาแผนธุรกิจ 

NP อพารท์เมน้ท์  

 

 ข้อเสนอแนะ ผู้ศึกษามีขอ้เสนอแนะ  ดังนี ้

 1) โครงการหอพักนักศกึษามกีารลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนในชว่งเร่ิมแรกในปริมาณที่สูง ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้

แปรสภาพเป็นเงินสดได้ช้า และมีระยะเวลาท่ีคืนทุนในระยะยาว ส านักงานหอพักนักศึกษาควรประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกๆ 

ด้าน โดยเฉพาะค่าก่อสร้างอาคาร และการลงทุนในอุปกรณ์ห้องพักและส านักงาน เพื่อให้ใช้เงินลงทุนน้อยลง ท้ังนี้  

โดยยังคงคุณภาพของอาคาร ค านึงถึงประโยชนแ์ละความจ าเป็นให้มากที่สุด 

 2) ส านักงานหอพักนักศึกษาควรมีการจัดท าแผนธุรกิจโดยเฉพาะในกรณีท่ีตัดสินใจระดมทุนจากส่วนงาน  

คณะต่างๆ ให้ชัดเจน ข้อมูลมคีวามนา่เช่ือถือและมีความเป็นไปได้ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการพิจารณาร่วมลงทุน  

 3) ผลการวเิคราะห์ด้านการเงินกรณเีงินยมืมหาวทิยาลัย โดยยอมรับการลงทุนในโครงการจากการประมาณการ

รายได้กรณีรายได้ปกติ กรณีรายได้ดีกว่าปกติ และกรณีรายได้ต่ ากว่าปกติ ส านักงานหอพักนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

ควรพิจารณาการเปิดให้บริการหอพักในช่วงภาคฤดู ร้อน ก าหนดให้นักศึกษาสามารถพักจนจบการศึกษา  

และให้สิทธินักศึกษาเข้าพักได้ทุกชั้นปี การแบ่งอาคารหอพักเปิดให้บริการเป็นหอพักนักศึกษาหญิงจะสามารถเพิ่ม  

ความสนใจให้แกน่ักศกึษาได้ รวมถึงพิจารณาปรับค่าบ ารุงหอพักเพิ่มขึ้นและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณท่ีวางไว้ 

เพื่อไม่ให้สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงาน จ านวนเงินและระยะเวลาท่ีใชใ้นการคนืเงินยมื 

 4) ผลการวิเคราะห์ด้านการเงินกรณีเงินร่วมลงทุนโดยการยอมรับการลงทุนในโครงการจากการประมาณการ

รายได้กรณรีายได้ปกติ กรณรีายได้ดีกวา่ปกต ิและปฏเิสธการลงทุนกรณีรายได้ต่ ากว่าปกติ ส านักงานหอพักนักศกึษาและ

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการเปิดให้บริการหอพักในช่วงภาคฤดูร้อน ก าหนดให้นักศึกษาสามารถพักจนจบการศึกษา 
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และให้สิทธินักศึกษาเข้าพักได้ทุกชั้นปี การแบ่งอาคารหอพักเปิดให้บริการเป็นหอพักนักศึกษาหญิงจะสามารถเพิ่มความ

สนใจให้แก่นักศึกษาได้และสามารถมีรายได้ตามท่ีประมาณการไว้ รวมถึงพิจารณาปรับค่าบ ารุงหอพักเพิ่มขึ้นและควบคุม

ค่าใชจ้่ายให้อยู่ในงบประมาณท่ีวางไว ้เพื่อไม่ให้สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงาน จ านวนเงินและระยะเวลาในการคืนเงิน

ร่วมลงทุน 

 5) ส านักงานหอพักนักศึกษาควรพิจารณาจัดสรรห้องหรือพื้นท่ีไว้ส าหรับให้บริการร้านต่างๆ ภายในหอพัก  

เพื่อเพิ่มความสนใจแก่นักศึกษาและเพิ่มรายได้ โดยให้ค านึงถึงสภาพแวดล้อมของหอพักว่ามีร้านบริการท่ีมีลักษณะ

เหมอืนกันหรือไม่ 

 6) ส านักงานหอพักนักศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์โดยการสื่อสารแบบออนไลน์ให้มากขึ้น มีรูปแบบการ

โฆษณาท่ีทันสมัย สวยงาม มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารของหอพัก เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาท่ีสนใจใช้บริการหอพัก  

และควรมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุด เพื่อส่งผลให้ผู้เช่ารายเดิมแนะน าไปเพื่อนหรือคนรู้จักมาใช้

บริการหอพัก 

  7) ส านักงานหอพักนักศึกษาควรมีการพิจารณาถึงรูปแบบการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีดีขึ้น  

เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย มกีารจัดจ้าง Outsource การรักษาความปลอดภัยและความสะอาดจากบริษัทท่ี

น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ และทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษา เช่น ก าหนดเวลา  

เปิด – ปิด  

 8) หากมีโครงการก่อสร้างนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมการออกแบบหอพักเป็นรูปแบบห้องน้ าส่วนตัว และมีการขยาย

เวลาเปิด – ปิด หอพักนักศกึษา จะสามารถเพิ่มความสนใจให้แกน่ักศกึษาได้ และสามารถมีรายได้ตามท่ีประมาณการไว้ 
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