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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

การศึกษามีความส าคญัอยา่งมากในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ในปัจจุบนั
บุคคลที่ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาที่ดีจะไดรั้บโอกาสทางสังคมมากกว่าผูท้ี่ไม่ไดรั้บโอกาสหรือมี
โอกาสทางการศึกษาที่ต  ่ากวา่ จึงท าให้เกิดการแข่งขนักนัสูงในกลุ่มผูท้ี่ก  าลงัศึกษาเล่าเรียน เพื่อน า
ตนเองไปอยู่ในระดับที่ดีกว่าคนอ่ืน ด้วยเหตุน้ีท  าให้การเตรียมความพร้อมทางการศึกษาจึงมี
ความส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูท้ี่ก  าลังศึกษาเล่าเรียน ซ่ึงนอกเหนือจากการเรียนขั้นพื้นฐานที่
รัฐบาลใหก้ารศึกษาในสถานศึกษาแลว้นั้น การเรียนในโรงเรียนกวดวิชากลายเป็นทางเลือกที่ไดรั้บ
ความนิยมอยา่งมากในภาวะที่มีการแข่งขนักนัทางการศึกษาสูงในปัจจุบนั 

 
แมใ้นปัจจุบนัจะมีการพฒันาและการปฏิรูปทางการศึกษาที่ดีขึ้น แต่ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ข

ปัญหาการศึกษาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เน่ืองมาจากวธีิการสอน  เทคนิคต่างๆ หรือวิธีการถ่ายทอดความรู้
ของผูส้อนในแต่ละโรงเรียนแตกต่างกนั ท าให้ความรู้และความเขา้ใจเน้ือหาการเรียนของนักเรียน
แตกต่างกนัในแต่ละโรงเรียน ซ่ึงเม่ือมีการแข่งขนั เช่น การสอบเขา้มหาวิทยาลยั การสอบแข่งขนั 
เป็นตน้ จะเกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบของนักเรียนอยา่งเห็นไดช้ัด นักเรียนที่มีพื้นฐานทางการ
เรียนต ่าหรือไม่เขา้ใจเน้ือหาการเรียนการสอนก็พยายามท าตวัเองให้เท่าเทียมคนอ่ืน ส่วนนักเรียนที่
มีพื้นฐานทางการเรียนดีอยูแ่ลว้ก็พยายามหาความรู้เพิม่มากขึ้น ท าใหก้ารเรียนโรงเรียนกวดวิชาเป็น
วธีิที่นกัเรียนส่วนใหญ่เลือกใชก้นั 

 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนที่ตอ้งการเรียนกวดวชิา จดัหาสถานที่ในการสอน

และรูปแบบ โดยผูป้ระกอบธุรกิจมีการจดัตั้งโรงเรียนกวดวิชาที่ไดม้าตรฐานเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของนักเรียน จึงเป็นที่มาของการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในรูปแบบที่หลายหลาย 
โดยการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชามีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นทัว่ประเทศในปัจจุบนั ดังแสดงใน 
ตารางที่ 1 
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ตำรำงที่ 1  ตารางแสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค             
ปี พ.ศ.2551-2554  
 

ปี กรุงเทพมหำนคร 
อัตรำกำร
เจริญเติบโต ภูมิภำค อัตรำกำรเจริญเติบโต รวม 

อัตรำกำรเจริญเติบโต
รวม 

 (พ.ศ.) (แห่ง) (ร้อยละ) (แห่ง) (ร้อยละ) (แห่ง) (ร้อยละ) 

2551 246 - 826 - 1072 - 

2552 345 40.23 1078 30.51 1423 32.74 

2553 400 15.94 1344 24.68 1744 22.56 

2554 400 0 1524 13.39 1924 10.32 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ (2551-2554) 
 

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดว้า่จ  านวนโรงเรียนกวดวิชาทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจาก 1,072 แห่งในปี
พ.ศ.2551 เพิม่เป็น 1,423 แห่งในปีพ.ศ.2552 คิดเป็นอตัราการเจริญเติบโตร้อยละ 32.74 และเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ืองจนปีพ.ศ.2554 มีจ  านวนโรงเรียนกวดวิชาทั้ งประเทศอยู่ 1,924 แห่ง มีอัตราการ
เจริญเติบโตจากปีพ.ศ.2553 ที่มีจ  านวนโรงเรียนกวดวิชา 1,744 คิดเป็นร้อยละ 10.32 และเม่ือดู
เฉพาะในส่วนภูมิภาค จ านวนโรงเรียนกวดวิชามีเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั โดยเพิ่มขึ้นจาก 826 
แห่งในปีพ.ศ.2551 เป็น 1,078 แห่งในปี พ.ศ.2552 คิดเป็นอตัราการเจริญเติบโตร้อยละ 30.51 ในปี
พ.ศ.2553 มีโรงเรียนกวดวิชา 1,344 แห่ง เพิ่มขึ้ นจากปีพ.ศ.2552 คิดเป็นร้อยละ 24.68 และปี
พ.ศ.2554 มีโรงเรียนกวดวิชา 1,524 แห่ง มีอัตราการเจริญเติบโตจากปีพ.ศ.2553 คิดเป็นร้อยละ 
13.39 ในขณะที่กรุงเทพมหานครโรงเรียนกวดวิชามีจ านวนคงที่ในปีพ.ศ.2553-2554 ที่จ  านวน 400 
แห่ง  
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ภำพที่ 1  จ านวนโรงเรียนกวดวชิาในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีพ.ศ.2551-2554 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ (2551-2554) 
  

ในส่วนภูมิภาคหรือต่างจงัหวดั ก็มีโรงเรียนกวดวิชาอยู่มากมายโดยเฉพาะตามจงัหวดั
ขนาดใหญ่ เน่ืองจากความตอ้งการเรียนกวดวชิาไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะนกัเรียนที่อยูใ่นกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น แต่นักเรียนในต่างจงัหวดัก็มีความตอ้งการที่จะเรียนในโรงเรียนกวดวิชาอยู่มากเช่นกัน 
เ ช่นนั้ นแล้วผู ้ประกอบการโรงเ รียนกวดวิชา จึงขยายสาขาของโรงเ รียนกวดวิชาจาก
กรุงเทพมหานครไปยงัต่างจงัหวดั รวมไปถึงมีการเปิดโรงเรียนกวดวชิาของคนทอ้งถ่ินดว้ยเช่นกนั 

 
 

ภำพที่ 2  จงัหวดัที่มีโรงเรียนกวดวชิามากที่สุด 10 อนัดบัแรก 
ที่มา: ไทยพบัลิกา้ (2553)  
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จงัหวดัสงขลาเป็นอีกหน่ึงจงัหวดัที่มีจ  านวนโรงเรียนกวดวิชาอยู่มากเป็นอันดบั 2 ของ
ประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร แต่ถ้ามองในส่วนภูมิภาคแล้วนั้ น จังหวดัสงขลามีจ านวน
โรงเรียนกวดวชิาอยูม่ากเป็นอนัดบั 1 ในภาคใต ้คือ 84 แห่ง เม่ือปีพ.ศ.2553 โรงเรียนกวดวิชามีทั้ง
การเปิดสาขาของกวดวิชาช่ือดังและการเปิดใหม่ของผูป้ระกอบการโรงเรียนกวดวิชาของคน
ทอ้งถ่ิน 

 

 
 

ภำพที่ 3  จ  านวนโรงเรียนกวดวชิาในภาคเหนือและภาคใต ้
ที่มา: ไทยพบัลิกา้ (2553) 

 
อ าเภอหาดใหญ่ เป็นพื้นที่ที่มีจ  านวนโรงเรียนกวดวชิาตั้งอยูม่ากที่สุด เป็นอ าเภอที่มีช่ือเสียง

โด่งดงั การเดินทางไปสะดวก มีส่ิงอ านวยความสะดวกที่ครบครัน เช่น ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั โรง
ภาพยนตร์ ที่พกั รวมไปถึงโรงเรียนกวดวชิาช่ือดงั 



5 
 

 
 

ภำพที่ 4  อ าเภอต่างๆในจงัหวดัสงขลา 
ที่มา: เทศบาลนครสงขลา (2554) 

 
ถึงแมว้า่จงัหวดัสงขลาจะมีโรงเรียนกวดวชิาอยูม่ากถึง 84 แห่ง แต่ก็ยงัไม่เป็นที่เพียงพอต่อ

จ านวนนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา เม่ือดูจากจ านวนนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้(ตารางที่ 2)  
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ตำรำงที่ 2  ตารางแสดงขอ้มูลจ านวนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา – มธัยมศึกษาตอนตน้ใน
จงัหวดัสงขลา ปีการศึกษา 2554 
 

ช้ันเรียน จ ำนวนนักเรียน(คน) 

ประถม 1 14,869 
ประถม 2 12,015 
ประถม 3 12,071 
ประถม 4 12,116 

ประถม 5 11,935 
ประถม 6 12,002 
มธัยม 1 9,272 
มธัยม 2 9,195 

มธัยม 3 9,376 
รวม 102,851 

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ(2554) 
 
จ านวนนักเรียนตั้ งแต่ระดับชั้ นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีจ านวนทั้ งส้ิน  

102,851 คน แมว้า่นกัเรียนจะไม่ตอ้งการเขา้เรียนในโรงเรียนกวดวิชากนัทุกคน แต่ในปัจจุบนัดว้ย
เหตุผลที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ท าใหน้กัเรียนส่วนใหญ่มีความตอ้งการที่จะเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิา 

 
 นอกจากน้ีท าเลที่ตั้งของอ าเภอหาดใหญ่น้ีเต็มไปดว้ยศกัยภาพเป็นส่ิงส าคญัในการดึงดูด

นกัเรียนทอ้งถ่ิน และนกัเรียนจากอ าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น จงัหวดัตรัง จงัหวดัสตูล จงัหวดั
ยะลา จงัหวดัปัตตานี เป็นตน้ เขา้มาเรียนกวดวชิาในจงัหวดัสงขลาท าใหค้วามตอ้งการเรียนกวดวิชา
ในจังหวดัสงขลามีมากขึ้ น จึงเห็นได้ว่าโรงเรียนกวดวิชาในจงัหวดัสงขลาไม่เพียงแค่รองรับ
นกัเรียนในจงัหวดัสงขลาแต่ยงัรองรับนกัเรียนจากจงัหวดัใกลเ้คียงอีกดว้ย 

 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  จะเห็นไดว้า่ธุรกิจโรงเรียนกวดวชิา สามารถเกิดขึ้นไดอี้กหลายแห่งใน

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาเม่ือดูจากจ านวนนกัเรียนกบัจ านวนโรงเรียนกวดวิชา และมีโอกาสที่
จะประสบความส าเร็จ หากมีองคป์ระกอบไม่ว่าจะเป็น ท าเลที่ตั้ง การบริหารจดัการทั้งทางด้าน
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การเงินและการบริการที่มีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจ
โรงเรียนกวดวิชา ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการตดัสินใจในการ
ลงทุน 
 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
เพือ่ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนในธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา ในอ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา โดยวิเคราะห์ภาวะการแข่งขันและวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของธุรกิจ
โรงเรียนกวดวชิาในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
ผูส้นใจลงทุนในธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สามารถน าผล

การศึกษาคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจในการลงทุนธุรกิจโรงเรียนกวดวชิา 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา โดยวิเคราะห์

ทางด้านการตลาด และด้านการเงิน  ในพื้นที่อ  าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา เปิดสอนวิชา
ภาษาองักฤษในระดบัชั้นประถมศึกษาจนถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ และขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษาเป็น
ขอ้มูลตั้งแต่พ.ศ.2551-2554 
 

นิยำมศัพท์ 
  

กวดวชิา หมายถึง การเรียนเพิม่พิเศษไปจากชั้นเรียนปกติ เป็นการเพิม่เวลาในการศึกษาหา
ความรู้ตั้งแต่การเติมส่วนขาดตกบกพร่อง การเสริมเน้ือหาและทกัษะในระดบัชั้นเรียนที่ผูเ้รียน
ศึกษาในปัจจุบนัและรวมไปถึงการเตรียมการล่วงหนา้ในชั้นเรียนต่อไป 

 โรงเรียนกวดวิชา หมายถึง โรงเรียนที่จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่กวดวชิาบางรายวชิา 
ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 



บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

ทฤษฎีและแนวคดิที่ใช้ในการศึกษา 
 

  การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนในธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา ในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งต่างๆเพื่อ
น ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
ทฤษฎีการวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ 
(ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 2544) 
 

1. การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค (Technical Analysis)  
 
เป็นการพิจารณามิติของโครงการ (Dimension of Project Work) และเป็นการก าหนด

ตน้ทุนของโครงการ โดยจะท าการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปไดท้างเทคนิคของ
โครงการ โดยพิจารณารูปแบบทางเลือกต่างๆที่เป็นไปได ้ ความเหมาะสมทางด้านเทคโนโลยีที่
น ามาใช้ วิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ความยืดหยุ่นของ
โครงการที่จะรองรับการเปล่ียนแปลงที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อนผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจาก
โครงการ ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของโครงการ ทั้งภายในโครงการและระหว่าง
โครงการที่อยูใ่นพื้นที่เดียวกนั และความตอ้งการในดา้นการด าเนินการและบ ารุงรักษาภายหลงัจาก
ที่โครงการเสร็จสมบูรณ์แลว้ นอกจากน้ีการวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือการศึกษาดา้นวิศวกรรม ยงั
ตอ้งค  านึงถึงผลิตภณัฑแ์ละคุณลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑด์ว้ยวา่มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคที่จะ
น ามาใชใ้นโครงการหรือไม่ 
 
 
 

 



9 
 

2. การวิเคราะห์ทางด้านตลาดและการตลาด (Market and Marketing Analysis)  
 

เป็นการวเิคราะห์เพือ่ใหท้ราบวา่โครงสร้างตลาดเป็นอยา่งไร รายรับหรือผลประโยชน์ของ
โครงการมาจากที่ใด คู่แข่งในตลาดเป็นอยา่งไร 

 
3. การวิเคราะห์ทางด้านสังคม (Social Analysis)  

 
เป็นการพจิารณาการเปล่ียนแปลงที่คาดวา่จะเกิดขึ้น (Expected Change) จากโครงการซ่ึง

จะน าไปสู่ส่ิงแวดลอ้มมนุษย ์(Human Environment)ในรูปขององคก์รทางสงัคมและมาตรฐานการ
ครองชีพ และการเขา้ใจกระบวนการทางสงัคมที่เก่ียวขอ้ง 

 
4. การวิเคราะห์ทางด้านสถาบัน (Institution Analysis) 

 
เป็นการวิเคราะห์ถึงสถาบนัที่เป็นผูรั้บผิดชอบต่อโครงการนั้น ๆ โดยจะมุ่งประเด็นไปที่

การพฒันาสถาบนัให้มีความเขม้แข็งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการระบุพร้อมกบัความ
พยายามแกไ้ขปัญหาทางดา้นสถาบนัของโครงการโดยพิจารณาจากการจดัการที่มีประสิทธิผล การ
มีบุคลากรที่เพียงพอ โครงสร้างขององคก์รนโยบายและระเบียบการ การฝึกอบรม และนโยบาย
เศรษฐกิจแห่งชาติ สถาบนัที่มีความเขม้แขง็ มีก าลงัคนที่เพียงพอ และมีโยบายที่แน่นอน จะช่วยให้
การจดัท าโครงการบรรลุไปตามวตัถุประสงคแ์ละสามารถสร้างผลประโยชน์ในระดบัที่ตั้งไวไ้ด ้

 
5. การวิเคราะห์ทางด้านส่ิงแวดล้อม (Environment Analysis)  

 
เป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่มีต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงเกิดจากการจดัท าโครงการ โดยมี

วตัถุประสงคข์องการจดัการทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อบรรลุความสมดุลระหว่างความตอ้งการของ
มนุษยต่์อทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ่ ทั้งต่อรุ่นในปัจจุบนัและในอนาคต กับความสามารถของ
ส่ิงแวดล้อมที่จะตอบสนองต่อความตอ้งการดงักล่าว การวิเคราะห์ทางด้านส่ิงแวดลอ้มจะตอ้ง
ค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี คือ การระบุถึงทรัพยากรประเภทที่เกิดทดแทนใหม่ได ้และประเภทที่
ใช้หมดเปลือง ว่าควรจะถูกน าไปใช้หรือไม่ และใช้อย่างไร การระบุจุดอ่อนไหวในระบบ
นิเวศวทิยาทอ้งถ่ินที่อาจจะไดรั้บผลในทางลบจากโครงการการประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้
ทางดา้นมลพษิ อนัมีผลมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการและการประเมินโดยทัว่ไป เพือ่พจิารณา
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วา่การออกแบบองคป์ระกอบหลกั ๆ ของโครงการจะมีความย ัง่ยนืในเชิงนิเวศวทิยาเพียงใดในระยะ
ยาว 

 
6. การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน (Financial Analysis) 

 
เป็นส่ิงที่ส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนภาคเอกชนที่มีวตัถุประสงค์มุ่งเน้น

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสูงสุดเป็นส าคญั  การวิเคราะห์ทางด้านการเงินค านึงถึงการ
กระจายรายได้ และสภาพความเป็นเจา้ของทุนมากกว่า การวิเคราะห์จดัท าไปบนพื้นฐานของ
กระแสการไหลเขา้-ออกทางดา้นการเงิน โดยเฉพาะในรูปของผลตอบแทนต่อทุนส่วนตวั ผลงานที่
ผา่นมา ตน้ทุนของส่ิงอ านวยความสะดวกใหม่ ๆ ที่สัมพนัธ์กบัความสามารถในการหารายไดใ้หม่ 
ประมาณการของรายไดใ้นอนาคต กระแสเงินสดงบดุล และอ่ืน ๆ การวิเคราะห์ทางดา้นการเงินจะ
ใช้การวดัความคุม้ค่าของโครงการ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ แต่จะใช้การคิดลด
แตกต่างกนั กล่าวคือ ในการวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจตน้ทุนของเงินลงทุนในโครงการใหม่ก็คืออตัรา
ผลตอบแทนสูงสุด  (Maximum Alternative Benefit Foregone) หรือค่าเสียโอกาสของทุน 
(Opportunity Cost of Capital) นั่นเอง ส่วนอตัราคิดลดที่ใชใ้นการวิเคราะห์ทางดา้นการเงินเป็น
อตัราดอกเบี้ยเงินกู ้หรืออตัราที่ผูส้นบัสนุนทางการเงินคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุน 
 

7. การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Analysis) 
 
เป็นส่วนประกอบที่ส าคญัในการประเมินค่าโครงการ เน่ืองจากเป็นการบ่งช้ีถึงความ

สมเหตุสมผลส าหรับการตดัสินใจของผูก้  าหนดนโยบายหรือหน่วยงานที่สนบัสนุนทางการเงินที่จะ
รับหรือปฏิเสธโครงการเพื่อการลงทุน  การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นวิธีการก าหนด
ผลตอบแทนรวม หรือผลิตภาพ หรือ ความสามารถในการก ากบัก าไรให้กบัสังคมโดยรวม หรือ
ระบบเศรษฐกิจที่ทรัพยากรทั้งหมดไดทุ้่มเทไปกบัโครงการโดยไม่ค  านึงถึงว่าใครในสังคมจะเป็น
ผูใ้ห้ และผูไ้ดรั้บผลประโยชน์เหล่านั้น การวดัความคุม้ค่าของโครงการ (Measures of Project 
Worth) โดยที่สามารถระบุและวดัผลประโยชน์และตน้ทุนของโครงการเป็นค่าเชิงปริมาณได ้การ
วิเคราะห์โครงการก็จะเป็นไปตามวิธีของการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ แต่มีเพียงตน้ทุน
เท่านั้นที่สามารถระบุและวดัค่าเชิงปริมาณไดใ้นขณะที่ผลประโยชน์ของโครงการยากที่จะวดัเป็น
ตวัเงินได ้การวเิคราะห์โครงการจะตอ้งอาศยัวธีิของตน้ทุนสมัฤทธิผล (Cost Effectiveness) โดยการ
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วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายต ่าสุด ส าหรับการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์จะใช้ตวัช้ีวดัคือ มูลค่า
ปัจจุบนั (Net Present Value: NPV) เป็นตวัวดัความคุม้ค่าของโครงการ 
 
ทฤษฎีแหล่งที่ต้ังอุตสาหกรรม (Industrial Location Theory) 
 

ทฤษฎีแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม (Industrial Location Theory) โดย Alfred Weber นัก
เศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมนัผูซ่ึ้งไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นบิดาแห่งทฤษฎีที่ตั้งอุตสาหกรรมซ่ึงWeber
ไดพ้ฒันาทฤษฎีที่ตั้งอุตสาหกรรมจากแนวความคิดของ Von Thunen และ Wilhelm Launhardt โดย 
Weberได้น่าเอาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับแหล่งที่ตั้งเข้ามาพิจารณาและได้ตั้งสมมติฐานที่ใช้ในการ
วิเคราะห์แหล่งที่ตั้งคือ แหล่งวตัถุดิบรวมทั้งเช้ือเพลิงต่างๆกระจายตวัไม่เท่ากนัและมีคุณสมบติั
ต่างกัน วตัถุดิบบางชนิดมีเฉพาะทอ้งถ่ิน (Localized Raw Materials) บางชนิดกระจายอยู่ทัว่ไป 
(Ubiquitous Raw Materials)ตลาดและผูบ้ริโภคมีกระจายอยู่หลายจุดและแรงงานเป็นปัจจยัซ่ึง
เคล่ือนยา้ยไม่ได้โดยค่าจ้างแรงงานถูกก าหนดไว้ตายตัวและมีแรงงานไม่จ ากัดจ านวน จาก
สมมติฐานของ Weber สามารถสรุปปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้3 
ปัจจยั ไดแ้ก่ค่าขนส่ง (Transportation Cost) ค่าจา้งแรงงาน (Labor Cost) และแรงผลกัดนัเพื่อการ
รวมกลุ่มของอุตสาหกรรม (Agglomerative Force) ดงันั้น การพิจารณาจากปัจจยัดงักล่าวสามารถ
อธิบายการเลือกที่ตั้ งอุตสาหกรรม ณ จุดซ่ึงเสียค่าขนส่งต ่าสุด (Least Transportation Cost 
Location) ซ่ึง Weber ไดใ้ชส้ามเหล่ียมแหล่งที่ตั้ง (Locational Triangle) (ภาพที่ 6) ในการวิเคราะห์
ที่ตั้ งอุตสาหกรรมซ่ึงเสียค่าขนส่งต ่ าที่สุด โดยก าหนดที่ตั้ งของตลาด 1 แห่งอยู่บนยอดของ
สามเหล่ียม และแหล่งวตัถุดิบ 2 แห่งอยูต่รงฐานของสามเหล่ียม จุดที่เป็นที่ตั้งของโรงงานซ่ึงเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดจะอยู่ภายในรูปสามเหล่ียมซ่ึงมีระยะทางที่สั้นที่สุดที่เช่ือมระหว่างจุดทั้ ง 3 
นอกจากจะใช้หลักการวิเคราะห์การเลือกที่ตั้งโดยพิจารณาค่าขนส่งแล้ว Weber ยงัพิจารณา
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของค่าจา้งแรงงาน คืออุตสาหกรรมจะเลือกที่ตั้งที่มีค่าจา้งแรงงาน
ถูก ถา้จะท าใหเ้กิดความประหยดัไดม้ากกว่าตน้ทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นเม่ือยา้ยจากที่ตั้งที่มีค่าขนส่ง
ต ่าสุดและผลจากการรวมกลุ่มกนัในการเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรมคือ อุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มไป
ตั้งในแหล่งที่มีการรวมกลุ่มกนัแทนที่บริเวณที่มีค่าขนส่งต ่าสุดไดถ้า้การรวมกลุ่มกนัก่อให้เกิดการ
ประหยดัและสามารถลดตน้ทุนไดต้  ่าสุดมากกว่าที่ต ั้ง ณ ที่ตั้งที่มีค่าขนส่งและค่าจา้งแรงงานต ่าสุด 
โดยประโยชน์จากการรวมกลุ่มกนัจะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือมีหน่วยผลิตอยา่งนอ้ย 3 หน่วย 
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ภาพที่ 5  สามเหล่ียมแหล่งที่ตั้ง (Locational Triangle) 
 
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน 
  
 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขนัจะใช้แนวคิดการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม ก็คือ 
Five Forces Model ของ Michael E. Porter มาใชใ้นส่วนของระดบัการแข่งขนัในอุตสาหกรรม และ
ศกัยภาพในการท าก าไรของอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยโครงสร้างดงักล่าวเกิดขึ้นจากพลงัผลกัดนัการ
แข่งขนัที่ส าคญั 5 อยา่งคือ คู่แข่งปัจจุบนั คู่แข่งรายใหม่ที่จะเขา้มา ลูกคา้ ผูจ้  าหน่ายปัจจยัการผลิต 
และสินคา้ทดแทนดงัแสดงในภาพที่ 6 
 

 
ภาพที่ 6  Porter’s Five-Forces Model 
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1. ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่ 
 
ผูเ้ขา้มาใหม่ในอุตสาหกรรมน าก าลงัการผลิตใหม่เขา้มา เพือ่ตอ้งการไดรั้บส่วนครองตลาด

และมกัน าทรัพยากรขนาดใหญ่เขา้มา ความเครียดของอุปสรรคในการเขา้มาใหม่ขึ้นอยูก่บัเคร่ืองกีด
ขวางที่แสดง และการตอบโตจ้ากคู่แข่งขนัที่มีอยูเ่ดิม ซ่ึงผูเ้ขา้มาใหม่สามารถคาดการณ์ไดท้รัพยากร
หลกัที่กีดขวางการเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่คือ 
 

1.1 ความประหยดัจากขนาด  
ความประหยดัจากขนาดเป็นอุปสรรคของผูเ้ขา้มาโดยปัจจยัน้ีบงัคบัผูท้ี่เขา้มา

ใหม่ให้ตอ้งเขา้มาในปริมาณที่มากหรือเพื่อยอมรับความเสียเปรียบดา้นตน้ทุน การผลิต การวิจยั 
การตลาด และการบริการ รวมถึงท าใหเ้กิดอุปสรรคในการกระจายสินคา้ 
การจดัหาเงินและอ่ืนๆ 
 

1.2 ความแตกต่างของสินคา้  
ตราสินคา้จะเป็นเคร่ืองกีดขวางส าหรับผูเ้ขา้มาใหม่เน่ืองจากตอ้งใชจ่้ายเป็น

จ านวนมากเพือ่การโฆษณา การใหบ้ริการลูกคา้ เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงความจงรักภกัดีจากลูกคา้ 
 

1.3 ความตอ้งการเงินทุน 
ความตอ้งการทรัพยากรดา้นการเงินจ านวนมากในการลงทุนเพือ่การแข่งขนั ก็

เพือ่เป็นการสร้างเคร่ืองกีดขวางในการเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่โดยเฉพาะการใชเ้งินทุนส าหรับ
ค่าใชจ่้ายในเร่ืองการโฆษณาหรือการวิจยัที่ดีขึ้น เงินทุนเป็นส่ิงส าคญัไม่เพียงแต่ส าหรับเคร่ืองจกัร 
แต่ยงัรวมถึงความน่าเช่ือถือในสายตาของลูกคา้ สินคา้คงเหลือและการรับไดส้ าหรับการขาดทุน
ในช่วงเร่ิมตน้ ตวัอยา่งของอุตสาหกรรมที่มีความตอ้งการเงินทุนจ านวนมากไดแ้ก่ อุตสาหกรรม
คอมพวิเตอร์ การขดุเหมืองแร่ ซ่ึงท าใหเ้กิดการจ ากดัการเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่ 

 
1.4 ความเสียเปรียบดา้นตน้ทุนที่ไม่ขึ้นอยูก่บัขนาด 

บริษทัที่บริหารในเชิงรุกอาจมีความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน  เน่ืองมาจากการที่
คู่แข่งไม่มีศกัยภาพเท่าเทียม ความไดเ้ปรียบเหล่าน้ีสามารถเกิดไดจ้ากผลกระทบของเส้นโคง้การ
เรียนรู้ ประสบการณ์ สิทธิความเป็นเจา้ของเทคโนโลยี การเขา้ถึงทรัพยากรวตัถุดิบที่ดีที่สุด เงิน
บ ารุงจากรัฐบาล 
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1.5 การเขา้ถึงช่องทางการจดัจ าหน่าย 
พนักงานของบริษทัตอ้งรักษาการกระจายสินคา้และบริการของเขา  ความ

พยายามในการขายที่รุนแรงท าให้เกิดการจ ากดัของช่องทางผูค้า้ส่งหรือผูค้า้ปลีก ดงันั้นผูท้ี่เขา้มา
ใหม่จึงจ าเป็นตอ้งสร้างช่องทางกระจายสินคา้ของตนเอง 

 
1.6 นโยบายรัฐบาล 

รัฐบาลสามารถจ ากดัการเขา้มาใหม่ในอุตสาหกรรมดว้ยการควบคุม เช่นความ
ตอ้งการใบอนุญาต และจ ากดัการเขา้ถึงวตัถุดิบ 

 
2. ภัยคุกคามจากอ านาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ 
 
ซัพพลายเออร์สามารถใชอ้  านาจต่อรองกบัผูมี้ส่วนร่วมในอุตสาหกรรม โดยการขึ้นราคา

หรือลดคุณภาพของสินคา้หรือบริการ ดว้ยเหตุน้ีอ านาจการต่อรองของซัพพลายเออร์จึงมีผลต่อ
ความสามารถในการท าก าไรของอุตสาหกรรม ซ่ึงไม่สามารถครอบคลุมตน้ทุนที่เพิ่มขึ้นในราคา
สินคา้ได ้จึงมีการเพิ่มราคาสินคา้ อ านาจของกลุ่มซัพพลายเออร์ที่ส าคญัขึ้นอยูก่บัคุณลกัษณะของ
สถานการณ์ทางการตลาดของตน และขึ้นอยูก่บัความส าคญัที่เก่ียวขอ้งกนัของการขายหรือการซ้ือ
ในอุตสาหกรรมซ่ึงเปรียบเทียบกบัธุรกิจโดยรวมของตน กลุ่มซัพพลายเออร์จะมีอ านาจต่อรอง
เหนือกว่าถา้ ซัพพลายเออร์มีเพียง 2-3 รายในอุตสาหกรรมนั้น หรือหากสินคา้ของกลุ่มซัพพลาย
เออร์มีลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงอาจท าใหผู้ซ้ื้อมีตน้ทุนการเปล่ียนสินคา้ที่สูง ตน้ทุนการเปล่ียนสินคา้เป็น
ตน้ทุนคงที่ซ่ืงผูซ้ื้อจะตอ้งแบกรับทนัทีที่มีการเปล่ียนซพัพลายเออร์ 
 

3. ภัยคุกคามจากอ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ 
 
ลูกคา้สามารถก าหนดราคาสินคา้ใหล้ดลงได ้ขณะที่ตอ้งการคุณภาพที่สูงหรือการบริการที่

ดีขึ้น โดยกลุ่มผูซ้ื้อจะมีอ านาจสูงเม่ือ กลุ่มผูซ้ื้อ ซ้ือสินคา้เป็นจ านวนมาก กลุ่มผูซ้ื้อ ซ้ือสินคา้จาก
อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานหรือสินคา้ไม่มีความแตกต่างกนั เป็นตน้ 
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4. ภัยคุกคามจากผลิตภัณฑ์ทดแทน 
 
สินคา้หรือบริการทดแทนเป็นปัจจยัหน่ึงในการจ ากดัความมีศกัยภาพของอุตสาหกรรม

รวมถึงจ ากดัการท าก าไรของอุตสาหกรรม ลกัษณะของสินคา้ทดแทนที่สมควรไดรั้บความสนใจ
เชิงกลยทุธม์ากที่สุดคือ สินคา้ทดแทนที่เก่ียวขอ้งกบัแนวโนม้การพฒันาผลการด าเนินงานดา้นราคา 
และสินคา้ทดแทนที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมที่ท  าใหมี้ก าไรสูง 
 

5. ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันในปัจจุบัน 
 

ระดบัความรุนแรงในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัเดิมเกิดจากปัจจยัเหล่าน้ี 
5.1 คู่แข่งมีจ  านวนมาก หรือมีขนาดและอ านาจที่เท่ากนัมาก 

 
5.2 การเติบโตของอุตสาหกรรมตกต ่า และการแข่งขนัที่มุ่งขยายส่วนครองตลาด 

 
5.3 สินคา้หรือบริการที่ขาดความแตกต่างกนั หรือตน้ทุนการเปล่ียนสินคา้ 

 
5.4 ตน้ทุนคงที่สูง หรือสินคา้เน่าเป่ือยง่าย 

 
5.5 เคร่ืองกีดขวางในการออกจากอุตสาหกรรม 

 
5.6 การแข่งขนัที่มีความแตกต่างในกลยทุธ ์

 
การวัดความคุ้มค่าของโครงการ 
 
 การตัดสินใจเลือกโครงการใดโครงการหน่ึงเพื่อการลงทุนขึ้ นอยู่กับความคุ้มค่าของ
โครงการนั้น(project worthiness) ความคุม้ค่าของโครงการวดัได้จากการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลประโยชน์(benefit) ผลตอบแทน(return) และต้นทุน(cost)ของโครงการ ทั้ งในรูปของการ
วิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดท้ั้งทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ แต่
ประเด็นที่น่าสนใจอยูท่ี่วา่จะวดัหรือนับผลประโยชน์ และตน้ทุนของโครงการเหล่านั้นไดห้รือไม่
อยา่งไร ถา้หากสามารถระบุและวดัผลประโยชน์ และตน้ทุนของโครงการเป็นค่าเชิงปริมาณ การ
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วิเคราะห์โครงการก็จะเป็นไปตามวิธีของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน(cost-benefit 
analysis : CBA) (ชูชีพ พพิฒัน์ศิถี,2544) 
 รายละเอียดการค านวณหาความคุม้ค่าของโครงการ มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เป็นผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์รวมที่คาดว่าจะ

ไดรั้บในแต่ละปีตลอดอายโุครงการกบัมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวมที่จ่ายออกไปแต่ละปีตลอดอายุ
โครงการ มีสูตรการค านวณดงัน้ี 

NPV = PVB – PVC 

 0 1

T
t t

t
t

B C
NPV

r





  

โดยที่ Bt หมายถึง ผลประโยชน์ของโครงการในปีที่ t 

Ct หมายถึง ตน้ทุนของโครงการในปีที่ t 

r  หมายถึง อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 

t  หมายถึง ระยะเวลาของโครงการ 

การตดัสินใจว่าโครงการเหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่นั้น ดูที่ NPV > 0 หรือ PVB > PVC 
แสดงวา่โครงการนั้นเหมาะสมที่จะลงทุน 
 

2. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (Benefit – Cost Ratio : BCR) 
 
มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์รวม (Benefit) หารดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม 

(Cost) เพือ่ตดัสินใจวา่แต่ละโครงการนั้นมีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ มีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

𝐵𝐶𝑅 =
𝑃𝑉𝐵

𝑃𝑉𝐶
 

 
 การพจิารณาโครงการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าเม่ือ BCR =1 หรือ BCR >1 
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3. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ( Internal Rate of Return : IRR ) 
 
อัตราผลตอบแทนภายใน หมายถึง อัตราส่วนคิดลดที่ท  าให้มูลค่าปัจจุบันของ

ผลประโยชน์เท่ากบั มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน หรืออตัราส่วนคิดลดที่ท  าให้ NPV = 0 การพิจารณา
ตดัสินใจลงทุนโดยที่น าค่า IRR ไปเปรียบเทียบกบัค่าเสียโอกาสของเงินทุน 

 
IRR > r คุม้ค่ากบัการลงทุน 

IRR < r ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 

IRR = r เท่าทุน 

 
4. ระยะเวลาคนืทุน (payback period) 

 
เกณฑร์ะยะคืนทุนเป็นเกณฑท์ี่ค  านึงระยะเวลาที่ผลประโยชน์สุทธิจากการด าเนินงาน 

(ผลก าไรที่ได้รับแต่ละปีรวมกนั โดยเป็นก าไรสุทธิหลังหักภาษี ดอกเบี้ ย และค่าเส่ือมราคาของ 
ทรัพยสิ์น) เท่ากับค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรกของโครงการ นั่นคือท าการพิจารณาจ านวนปีที่
ได้รับผลประโยชน์คุม้กับค่าใชจ่้ายในการลงทุน ดงันั้น หากด าเนินงานแลว้ผลประโยชน์คุม้กับ
จ านวนเงินที่ลงทุนไดร้วดเร็วก็จะดี เพราะความเส่ียงนอ้ยและผูล้งทุนสมารถน าเงินที่ถอนทุนไดไ้ป
ลงทุนเพือ่หาประโยชน์ในกิจการอ่ืน ๆ ต่อไป 

เกณฑก์ารตดัสินในแบบระยะคืนทุนน้ีเป็นที่นิยมใชก้นัมากในวงการธุรกิจหรือกรณีที่
มีความเส่ียงสูง อาทิ กรณีผูป้ระกอบการคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ใหม่ โดยยงัไม่ขอลิขสิทธ์ิ การน า
ผลิตภณัฑด์งักล่าวออกสู่ตลาดอาจถูกคู่แข่งขนัเลียนแบบ นอกจากนั้น อาจเผชิญกบัความเส่ียง ซ่ึง
เก่ียวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศที่จะลงทุนหรือในอุตสาหกรรมซ่ึงมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นเร็วมาก ดงันั้น นกัลงทุนตอ้งเลือกโครงการที่ใหผ้ลประโยชน์คืนเร็วในระยะเวลาอนัสั้น 

ระยะเวลาคืนทุน = 
ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรก 

ผลประโยชน์สุทธิเฉล่ียต่อปี 
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5. การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test: SVT)  
 
วิธีการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน (Switching Value Test: SVT) เป็นการวิเคราะห์

การเปล่ียนแปลงในรูปร้อยละของปัจจยัที่เช่ือวา่มีอิทธิพลต่อผลรับของโครงการ ซ่ึงท าให้โครงการ 
ซ่ึงท าใหโ้ครงการอยู ่ณ เกณฑก์ารตดัสินใจขั้นต่าํสุดที่จะยอมรับได ้หรือที่ท  าให้ NPV มีค่าเท่ากบั 
ศูนย ์โดยทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุน เช่น ดูวา่ตน้ทุนโครงการสามารถเพิ่มขึ้นไดเ้ท่าใด 
ก่อนที่จะท าให้ NPV เป็นศูนย ์หรือดูว่าผลประโยชน์โครงการสามารถลดลงได้ร้อยละเท่าใด 
ส าหรับการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน (SVT) แบ่งออกเป็น 2 วิธี การทดสอบค่าความแปรเปล่ียน
ดา้นตน้ทุน (SVTC) และการทดสอบค่าความแปรเปล่ียนด้านผลประโยชน์ (SVTB) ซ่ึงสามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 

SVTC  = 
NPV

PVC
 ×100 

และ 

SVTB  = 
NPV

PVB
 ×100 

ถา้ค่า SVTC และ SVTB ที่ค  านวณไดมี้ค่าสูงแสดงว่าความเส่ียงของโครงการอยูใ่นระดบัที่
ต  ่า นั่นคือ โครงการยงัมีความคุม้ค่าอยู่ แม้ว่าจะมีตน้ทุนที่สูงขึ้นมาก หรือเม่ือผลประโยชน์ของ
โครงการลดลงจ านวนมาก โครงการยงัมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน และในท านองเดียวกนัถา้ SVTC 

และ SVTB มีค่าต  ่าแสดงวา่ความเส่ียงของ โครงการมากเพราะเพียงแค่ตน้ทุนของโครงการเพิ่มขึ้น 
หรือผลประโยชน์ของโครงการลดลง เพียงเล็กน้อยก็อาจมีผลให้โครงการไม่มีความคุม้ค่าในการ
ลงทุนได ้
 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 วิริยะ ฤาชยัพานิช (2544) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั เชียงใหม่ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาความตอ้งการของนกัเรียน และปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ เลือกเรียน
ในโรงเรียนกวดวิชา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา ในระดบั
ส าคญัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ปัจจยัดา้นเน้ือหา หลกัสูตร 
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ปัจจยัดา้นกระบวนการ ส่วนปัจจยัดา้นค่าเล่าเรียน และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด มี ผลต่อการ
ตดัสินใจในระดบัปานกลาง ผลการศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนพบวา่ นกัเรียน ตอ้งการสถานที่
ที่เดินทางได้สะดวก ตอ้งการรูปแบบหลกัสูตรที่เหมาะสม ตอ้งการไดรั้บส่วนลด ค่าเรียน และ
ตอ้งการอาจารยท์ี่มีเทคนิคการสอน 
 
 นพพร อาชามาส (2546) ไดท้  าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจกระจกตกแต่ง
ในจงัหวดัล าปาง : กรณีศึกษา บริษทั ชุนหะแสง จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า จากทฤษฎีที่ใชใ้น
การศึกษาน้ี การพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการจะศึกษาใน  กิจกรรมหลกั 4 ดา้นคือดา้น
การตลาด เทคนิค การจดัการ และดา้นการเงิน จากการศึกษาทางดา้นการตลาดพบวา่ ในดา้นสภาวะ
การแข่งขนัในปัจจุบนั ยงัมีโอกาสในการลงทุนธุรกิจกระจกตกแต่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และ
จากการแข่งขนัในปัจจุบนั ถา้หากบริษทัมีการลงทุนในดา้นน้ีเพิม่เติม จะท าให้บริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัเพิม่ขึ้น เม่ือเทียบกบัคูแ่ข่งขนัในปัจจุบนั ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ขนาดตลาด ส่วนแบ่ง
การตลาดที่คาดวา่จะไดรั้บ บริษทัฯคาดว่าจะสามารถท ายอดขายไดไ้ม่ต  ่ากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่า
การใชก้ระจกตกแต่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี การศึกษา
ทางดา้นเทคนิคพบว่า เคร่ืองจกัรที่เหมาะสมกับการลงทุน ทั้งก าลงัการผลิตและลกัษณะงานที่
ตอ้งการ สรุปได้ว่า เคร่ืองจกัรจากประเทศอิตาลีมีความเหมาะสม  โดยมีมูลค่า 3,900,000 บาท
ตน้ทุนการเจียร 3.60 บาทต่อฟุตยาว การศึกษาทางดา้นการเงิน เม่ือเทียบกบัสมมติฐานการศึกษา
ที่ตั้งไว ้คือจะยอมรับโครงการเม่ือผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 15 ต่อปี มีมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิที่อตัราส่วนลดร้อยละ 15 มากกวา่ 0 และมีระยะเวลาคืนทุนนอ้ยกวา่ 5 ปี ซ่ึงจากผลการศึกษาที่
ไดรั้บ ไดผ้ลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 22.05 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 936,833 บาทที่ส่วนลด
ร้อยละ 15 ระยะเวลาคืนทุนของ โครงการเท่ากบั 3 ปี 3 วนั ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์ที่สมมติฐานตั้งไว ้ดงันั้น 
สามารถยอมรับโครงการได ้
 

จิรนันท ์ บุพพฒัหสมยั (2546) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจร้านบริการ
อินเทอร์เน็ต ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลที่ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาล อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางจ านวน 150 ราย 
เก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม และขอ้มูลอีกส่วนจะมาจากการสัมภาษณ์เจา้ของร้านบริการ
อินเทอร์เน็ต จ านวน 5 รายจากจ านวน 25 ราย โดยจะมีการสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่
มีจ  านวนเคร่ืองนอ้ยกวา่ 20 เคร่ือง จ านวน 3 ร้าน จากจ านวน 17 ร้าน และกลุ่มที่มีจ  านวนเคร่ืองเกิน 
20 เคร่ือง จ านวน 2 ร้านจากจ านวน 8 ร้าน การเลือกตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นการเลือก
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ตวัอย่างแบบเจาะจง ซ่ึงขอ้มูลจากแบบสอบถามจะน ามาท าการวิเคราะห์โดยใช้ SPSS โดยใช้
ค่าสถิติร้อยละความถ่ี เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิเคราะห์ความเป็นไปไดจ้ะใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน  คือ 
ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ ซ่ึงจากการวิจยัให้ผล
สรุปดงัน้ี 1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback period หรือ PB) ของการลงทุนร้านอินเตอร์เน็ตจากเงิน
ลงทุนจ านวน 755,890 บาท จะมีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 333 วนัซ่ึงถือเป็นโครงการที่มีระยะเวลาคืน
ทุนสั้น 2) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net present value หรือ NPV)จากการค านวณที่อตัราคิดลดร้อยละ 10 
ซ่ึงเป็นผลตอบแทนขึ้นต ่าที่ตอ้งการตามสมมติฐานการลงทุน พบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเม่ือส้ินสุด
โครงการมีค่าเท่ากบั 668,070 บาท มีค่าเป็นบวกแสดงถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า
อตัราคิดลด 3) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ(Internal rate of return หรือ IRR) พบว่า อตัรา
ผลตอบแทนภายในโครงการมีค่าอยูท่ี่ร้อยละ40.2 ซ่ึงสูงกว่าอตัราผลตอบแทนขั้นต ่าที่ตอ้งการตาม
สมมติฐานการลงทุน คือ อตัราร้อยละ10 ผลจากเคร่ืองมือทางการเงินทั้ง 3 เคร่ืองมือแสดงผลว่ามี
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจร้านบริการอินเทอร์เน็ตในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

 
นพพร แพทยรั์ตน์ (2547) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนจดัตั้งวิทยาลัย

บริหารธุรกิจ ในเขตอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกพร้อมทั้งสงัเกตการณ์การด าเนินงานของโรงเรียนอาชีวะเอกชนทางดา้นบริหารธุรกิจจ านวน 
2แห่ง 4 คน โดยใชแ้บบสอบถามเชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและขอ้มูลทุติยภูมิไดจ้ากการ
รายงาน บทความ สถิติที่เก่ียวขอ้ง พบวา่การวเิคราะห์ทางการตลาด พบว่าในเขตอ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่และอ าเภอใกลเ้คียงมีความตอ้งการสถาบนัการศึกษาในสายวิชาชีพบริหารธุรกิจในระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การบญัชีและการตลาด ค่าเล่าเรียนเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ใชช่้องทางการจดั
จ าหน่ายโดยการขายตรงและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และการพิมพเ์ผยแพร่ในการส่งเสริม
การตลาด การวเิคราะห์ทางดา้นเทคนิคพบวา่ ปัจจยัในการเลือกท าเลที่ตั้งและการสร้างอาคารเรียน
คือ เป็นแหล่งที่ใกลเ้คียงกบัชุมชน ห่างไกลจากแหล่งอบายมุข และมีการคมนาคมสะดวก มีการจดั
บริเวณพื้นที่ในวิทยาลยัให้เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนและการพกัผ่อน นอกจากนั้นมีการ
จดัหาอุปกรณ์และส่ือการสอนอยา่งเพียงพอและทนัสมยั การวิเคราะห์ดา้นการจดัการและบริหาร 
พบว่ามีการจดัโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่พร้อมทั้งมีค  าอธิบายลักษณะหน้าที่งานอย่างชัดเจน 
นอกจากนั้น มีการคดัเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  จดัการพฒันาอบรมบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง การสร้างขวญัก าลังใจโดยจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ โดยค านึงถึงหน้าที่ความ
รับผดิชอบและความสามารถ และการวเิคราะห์ดา้นการเงิน พบวา่ โครงการศึกษาการจดัตั้งวิทยาลยั
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บริหารธุรกิจ ในเขตอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินและผูเ้ป็นเจา้ของ 
รวมทั้งส้ิน63,960,000 บาท ให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) มีค่า
เท่ากบัร้อยละ22.67 ซ่ึงมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต ่าที่ตอ้งการร้อยละ 20 ระยะเวลาคืนทุน                    
(Payback Period) ภายใน 4 ปี 11 เดือน มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) เป็น 
9,741,808.28 บาท เน่ืองจากค่าใชจ่้ายผนัแปรในแต่ละปีไม่เท่ากนั จึงท าให้ปริมาณการรับนักศึกษา 
ณ จุดคุม้ทุน(Break-Even Point: BEP) เป็นดงัน้ี 5,617 คน 4,974 คน 4,711 คน 4,617 คน 4,523 คน 
4,497 คน 4,570 คน 4,579 คน ในขณะที่มีจ  านวนนักศึกษาแต่ละปีดงัน้ี 3,092 คน 3,921 คน 4,262 
คน 4,513 คน 4,670 คน 4,865 คน 4,994 คน 5,010 คน ณ ค่าเล่าเรียนเฉล่ีย 10,335บาท/คน/ภาค
เรียน 

 
 สุวชิยั เดชะรัตนางกูร (2549) ไดท้  าการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินในการลงทุนเปิด
สถาบนักวดวชิา ในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ผลจากการศึกษาพบวา่ การเปล่ียนแปลงระบบการ
สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาส่งผลให้เด็กไทยใชบ้ริการโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มมาก
ขึ้น ซ่ึงการเปิดโรงเรียนกวดวิชาในพื้นที่ดงักล่าวนอกจากจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
นักเรียนและผูป้กครองแลว้ยงัก่อให้เกิดการจา้งงาน การกระจายรายไดด้ว้ย ทั้งน้ีในส่วนของการ
สรุปผลการศึกษาทั้ง 4 ดา้น เป็นดงัน้ี ดา้นการศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาด พบว่า จงัหวดั
ปทุมธานีมีจ  านวนสถาบนักวดวิชาไม่มาก และยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้ั้งหมด
ดงันั้นสภาพการแข่งขนัจึงยงัไม่รุนแรงมากนัก อีกทั้งยงัมีอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว สูงเป็นอนัดบั 6 ของประเทศท าใหอ้  านาจซ้ืออยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่านิยมทางการ
แข่งขนัทางการศึกษาที่มีเพิม่มากขึ้น ท าใหธุ้รกิจกวดวิชามีโอกาสที่จะเจริญเติบโตได ้ในขณะที่ผล
การวเิคราะห์ทางดา้นเทคนิค พบว่า การก าหนดสถานที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชามีความส าคญัมาก
เช่นเดียวกนักบัหลกัสูตรการเรียนการสอน คุณภาพของอาจารยผ์ูส้อนและลกัษณะทางกายภาพของ
โรงเรียนกวดวชิาที่เอ้ือต่อการเรียน เช่นการมีขนาดหอ้งเรียนเหมาะสมกบัจ านวนผูเ้รียน มีแสงสว่าง
เพยีงพอ ความสะอาด อุปกรณ์หรือส่ือการเรียนการสอนที่ดี เป็นตน้ ส าหรับการวิเคราะห์ทางดา้น
การจดัการ พบว่า สถาบนักวดวิชาเปิดให้บริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 8.30-20.30 น. โดยเปิดสอน
ทั้งส้ิน 4 วชิา ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส ์เคมี และภาษาองักฤษ ใชอ้าจารยผ์ูส้อนประมาณ 4-8 คนซ่ึง
มีค่าตอบแทนการสอนในอตัรา 400 บาทต่อชัว่โมง ซ่ึงอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งสูง ทั้งน้ีในส่วนของการ
วเิคราะห์ทางดา้นการเงิน พบวา่ มีความคุม้ค่ากบัการลงทุน โดยมีเงินลงทุนเร่ิมแรก เท่ากบั760,000 
บาท โดยใช้เงินลงทุนในส่วนของเจ้าของทั้งหมด โครงการมีอายุ 5 ปี มูลค่าปัจจุบนัของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เท่ากบั 938,389 บาท อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากบั
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33% ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ภายในปีที่ 3 ในส่วนของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการพบวา่ ในกรณีเลวร้ายที่สุดที่ค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้น 10% ผลตอบแทนลดลง 10% ธุรกิจดงักล่าว
จะไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน นอกจากน้ีการศึกษาดงักล่าวยงัไดมี้การระบุความเส่ียงในหลาย ๆ ดา้น
ไดแ้ก่ความเส่ียงของอตัราเงินเฟ้อ ความเส่ียงของผลตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามการพยากรณ์ ความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงบุคลากรครูผูส้อน ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการลงทุนธุรกิจน้ีได ้ใน
ส่วนของบุคลากรครูผูส้อน ผูป้ระกอบการควรใหก้ารดูแลและเอาใจใส่ให้มากเน่ืองจากเป็นกลจกัร
ส าคญัที่ท  าใหก้ารด าเนินงานของธุรกิจกวดวชิาเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

 
สรุปจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงการวิเคราะห์สภาพ

การแข่งขนัใช ้Five Forces Model ในการวิเคราะห์หาระดบัการแข่งขนัในอุตสาหกรรมรวมไปถึง
การวดัความคุม้ค่าของโครงการ นอกจากน้ีไดใ้ชท้ฤษฏีแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์เช่นกนั 
ส าหรับการศึกษางานของผูศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนด าเนินงานทางธุรกิจ และส่วนใหญ่
จะใช้วิธีการวิเคราะห์ทางด้านการตลาด  ด้านการบริหารจดัการด้านเทคนิค และการวิเคราะห์
ทางด้านการเงิน  อันได้แก่ การวิเคราะห์ในเร่ืองของระยะเวลาคืนทุนที่มีการคิดลด อัตรา
ผลตอบแทน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ณ อตัราลด อตัราผลตอบแทนลดค่า รวมไปถึงวิเคราะห์ภาวะการ
แข่งขนัของธุรกิจเพื่อเป็นเกณฑป์ระกอบการตดัสินใจในการลงทุนทางธุรกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัที่ผูว้ิจยัท  าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นคร้ังน้ี ที่มุ่งเน้นวิเคราะห์ทางดา้นการเงิน และดา้น
การตลาด(ภาวะการแข่งขนัของธุรกิจ) 
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วธีิการศึกษา 
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 

การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนในธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา ในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลามีวตัถุประสงคเ์พือ่เก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆเพือ่วเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน
ในธุรกิจโรงเรียนกวดวชิา ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวชิาหรือให้ความรู้กบัผูท้ี่
สนใจที่จะลงทุนในโรงเรียนกวดวชิา 

การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์
ของการศึกษาที่วเิคราะห์ทางดา้นการเงิน และวิเคราะห์ภาวะการแข่งขนั โดยแบ่งการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภทดงัน้ี 

ขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 

1. ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)  
เป็นการรวมรวบข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในพื้นที่อ .หาดใหญ่            

จ.สงขลา รวมไปถึงการสัมภาษณ์และสอบถามผูป้ระกอบการที่ลงทุนในธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา 
โดยเฉพาะขอ้มูลในการจดัตั้งธุรกิจโรงเรียนกวดวชิา รายได ้และค่าใชจ่้ายในการลงทุนในธุรกิจเพื่อ
วเิคราะห์ทางดา้นการเงิน 

 
2. ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) 

เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ เอกสารข้อมูลทางสถิติที่
หน่วยงานต่างๆ รวบรวมไวท้ั้งภาครัฐและเอกชน เวบ็ไซต ์และอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีการประมวล
และสอบทาน จดัหมวดหมู่อยา่งเป็นระบบ รวมถึงรายงานการศึกษาความเป็นไปไดในการลงทุนใน
ธุรกิจต่างๆ 
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วิธีการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้น
การเงินของโครงการที่จะลงทุน โดยใช้วิธีการค านวณการวดัความคุม้ค่าของโครงการ ซ่ึงมีการ
ค านวณค่าต่างๆดงัน้ี  

 
1.1 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (net present value : NPV) 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เป็นผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์รวมที่
คาดวา่จะไดรั้บในแต่ละปีตลอดอายโุครงการกบัมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวมที่จ่ายออกไปแต่ละปี
ตลอดอายโุครงการ มีสูตรการค านวณดงัน้ี 

NPV = PVB – PVC 

 0 1

T
t t
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โดยที่ Bt หมายถึง ผลประโยชน์ของโครงการในปีที่ t 

Ct หมายถึง ตน้ทุนของโครงการในปีที่ t 

r  หมายถึง อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 

t  หมายถึง ระยะเวลาของโครงการ 

 การตดัสินใจว่าโครงการเหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่นั้น ดูที่ NPV > 0 หรือ PVB > PVC 
แสดงวา่โครงการนั้นเหมาะสมที่จะลงทุน 
 

1.2 อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (benefit – cost ratio : BCR) 
มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์รวม (Benefit)  หารด้วยมูลค่าปัจจุบนัของ

ตน้ทุนรวม (Cost) เพือ่ตดัสินใจวา่แต่ละโครงการนั้นมีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ มีสูตรการ
ค านวณดงัน้ี 
 

BCR=
PVB
PVC

 

 การพจิารณาโครงการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าเม่ือ BCR =1 หรือ BCR >1 
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1.3 อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ ( internal rate of return : IRR ) 
อตัราผลตอบแทนภายใน หมายถึง อตัราส่วนคิดลดที่ท  าให้มูลค่าปัจจุบนัของ

ผลประโยชน์เท่ากบั มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน หรืออตัราส่วนคิดลดที่ท  าให้ NPV = 0 การพิจารณา
ตดัสินใจลงทุนโดยที่น าค่า IRR ไปเปรียบเทียบกบัค่าเสียโอกาสของเงินทุน 
IRR > r คุม้ค่ากบัการลงทุน 
IRR < r ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 
IRR = r เท่าทุน 
 

1.4 ระยะเวลาคืนทุน (payback period) 
เกณฑร์ะยะคืนทุนเป็นเกณฑ์ที่ค  านึงระยะเวลาที่ผลประโยชน์สุทธิจากการ

ด าเนินงาน (ผลก าไรที่ไดรั้บแต่ละปีรวมกนั โดยเป็นก าไรสุทธิหลงัหักภาษี ดอกเบี้ย และค่าเส่ือม
ราคาของ ทรัพยสิ์น) เท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุนเร่ิมแรกของโครงการ นั่นคือท าการพิจารณา
จ านวนปีที่ไดรั้บผลประโยชน์คุม้กบัค่าใชจ่้ายในการลงทุน 
 

1.5 การทดสอบค่าความแปรเปล่ียน (Switching Value Test: SVT)  
วิธีการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน (Switching Value Test: SVT) เป็นการ

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในรูปร้อยละของปัจจยัที่เช่ือว่ามีอิทธิพลต่อผลรับของโครงการ การ
ทดสอบค่าความแปรเปล่ียน (SVT) แบ่งออกเป็น 2 วิธี การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนด้านตน้ทุน 
(SVTC) และการทดสอบค่าความแปรเปล่ียนด้านผลประโยชน์ (SVTB) ซ่ึงสามารถค านวณได้จาก
สมการต่อไปน้ี 

SVTC  = 
NPV

PVC
 ×100 

และ 

SVTB  = 
NPV

PVB
 ×100 

 

ระยะเวลาคืนทุน = 
ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรก 

ผลประโยชน์สุทธิเฉล่ียต่อปี 
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2. การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เพื่อวิเคราะห์ดา้นอ่ืนๆในการลงทุนใน 
ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา โดยจะวิเคราะห์สภาพการแข่งขนัจะใชแ้นวคิดการวิเคราะห์โครงสร้าง
อุตสาหกรรม รวมไปถึงวิเคราะห์แหล่งที่ตั้ งโดยใช้ทฤษฎีแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม (Industrial 
Location Theory)   



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนในธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาภาษาองักฤษ ใน
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางประกอบในการตัดสินใจลงทุน ซ่ึง
โรงเรียนกวดวชิาที่น าเสนอในการศึกษาน้ีจะสอนวชิาภาษาองักฤษระดบัชั้นประถมตอนปลายและ
มธัยมตอนตน้ โดยผลการศึกษาแบ่งเป็นการวเิคราะห์ภาวะการแข่งขนัและวเิคราะห์ความคุม้ค่าทาง
การเงิน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
1. วเิคราะห์ภาวะการแข่งขนัเป็นการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการในเชิงคุณภาพ

(Qualitative Method)โดยศึกษาวเิคราะห์ทฤษฏีแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมและโครงสร้างอุตสาหกรรม 
หรือการวเิคราะห์แรงกดดนัหา้ประการ (Five-Forces Model of Industry Competition)  

 
2. วเิคราะห์ทางดา้นการเงินเป็นการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการในเชิงปริมาณ

(Quantitative Method) โดยศึกษามูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ ระยเวลาคืนทุนและการทดสอบความแปรเปล่ียน  

 
การวิเคราะห์ภาวะการแข่งขัน 

 ทฤษฏีแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม (Industrial Location Theory) 
 

การน าทฤษฏีแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม (Industrial Location Theory) ของ Alfred Weber มา
ประยกุตก์บัการวเิคราะห์ท าเลที่ตั้งของโรงเรียนกวดวชิา โดย น าปัจจยัทางดา้นที่เก่ียวของกบัแหล่ง
ที่ตั้งเขา้มาพิจารณา ซ่ึงการเลือกสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณอ าเภอหาดใหญ่ ที่เป็นพื้นที่ที่มีจ  านวน
โรงเรียนกวดวิชาตั้งอยูม่ากที่สุด เป็นอ าเภอที่มีช่ือเสียงโด่งดงั การเดินทางไปสะดวก มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกที่ครบครัน เช่น ห้างสรรพสินคา้ช่ือดัง โรงภาพยนตร์ แหล่งที่อยู่อาศยั รวมไปถึง
โรงเรียนกวดวชิาช่ือดงั อีกทั้งที่ต ั้งของโรงเรียนกวดวิชาก็อยูใ่กลก้บัโรงเรียนหลายแห่ง รวมไปถึง
อยูใ่นแหล่งที่มีโรงเรียนกวดวิชา ท าให้จ  านวนของผูบ้ริโภค(นักเรียน) มีจ  านวนที่มาก นอกจากน้ี
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ต าแหน่งของโรงเรียนกวดวิชาก็เป็นจุดศูนยก์ลางของการเดินทาง โดยถ้าเปรียบเทียบกับทฤษฏี
สามเหล่ียมแหล่งที่ตั้ง(Locational Triangle) ซ่ึงจะใกลก้บัต าแหน่งของโรงเรียนในบริเวณนั้นรวม
ไปถึงระยะทางจากอ าเภอเมืองสงขลาก็ไม่ไกลกันมากกับอ าเภอหาดใหญ่ และใกล้กับบริเวณ
สถานที่ส าคญัต่างๆในอ าเภอ  เช่นหา้งสรรพสินคา้ แหล่งที่อยูอ่าศยั ร้านอาหาร ซ่ึงการอยูใ่นบริเวณ
ใกลเ้คียงส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่าน้ีเป็นปัจจยัเสริมใหก้บัท าเลที่ตั้งของโรงเรียนกวดวชิา 
 

วเิคราะห์แรงกดดนัหา้ประการ (Five – Forces Model of Industry Competition) 
 
1. ภยัคุกคามจากคู่แข่งขนัในปัจจุบนั 

 
การแข่งขนัในธุรกิจโรงเรียนกวดวชิาที่มีอยูค่่อนขา้งมาก จากขอ้มูลที่กล่าวมาจากบทน า แต่

เน่ืองจากความตอ้งการในการเรียนกวดวชิาของนกัเรียนมีจ านวนมากขึ้น อนัเป็นผลสะทอ้นของการ
เปล่ียนรูปแบบการสอบเขา้มหาวทิยาลยัที่มุ่งเน้นในส่วนของผลการเรียนในห้องเรียน และคะแนน
ที่ได้จากการสอบ ท าให้นักเรียนมีแนวโน้มที่จะเรียนกวดวิชากันมากขึ้นด้วย ในขณะเดียวกัน
โรงเรียนกวดวิชาที่มีอยูเ่ดิมก็ไม่สามารถรองรับความตอ้งการของนักเรียนเหล่าน้ีไดอ้ยา่งเพียงพอ  
ดงันั้นเม่ือพิจารณาการแข่งขนัของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่โครงการแล้ว ส าหรับภยั
คุกคามดา้นน้ีมีผลกระทบต ่า 
 

2. ภยัคุกคามจากการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ 
 
คู่แข่งขนัรายใหม่ที่จะเขา้มาท าธุรกิจสามารถท าไดไ้ม่ยาก เน่ืองจากธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา

ใชเ้งินลงทุนไม่มาก แต่ตอ้งพจิารณาความไดเ้ปรียบในดา้นของท าเลของโครงการ ดงันั้นโดยสรุป
ส าหรับแรงกดดนัดา้นน้ีมีผลกระทบค่อนขา้งสูง ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 

2.1 ความประหยดัจากขนาด 
ปัจจยัน้ีอาจเป็นอุปสรรคของผูเ้ขา้มาใหม่มากนัก เน่ืองจากธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา ใช้

ตน้ทุนในการลงทุนไม่มาก และไม่เก่ียวขอ้งกบัการประหยดัจากขนาดการผลิต 
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2.2 ความแตกต่างของสินคา้ 
ตราสินคา้ในที่น้ีหมายถึงช่ือแบรนดข์องโรงเรียนกวดวชิาจะเป็นเคร่ืองกีดขวางส าหรับ

ผูเ้ขา้มาใหม่เน่ืองจากตอ้งใชจ่้ายเป็นจ านวนมากเพือ่การโฆษณาการให้บริการลูกคา้เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ความจงรักภกัดีจากลูกคา้ 

 
2.3 ความตอ้งการเงินทุน 
ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาใช้เงินลงทุนไม่มากนัก ดังนั้นความต้องการทรัพยากรด้าน

การเงินไม่เป็นเคร่ืองกีดขวางในการเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่ แต่อาจมีในส่วนของการใชเ้งินทุน
ส าหรับค่าใชจ่้ายในเร่ืองการโฆษณาหรือการวจิยั รวมถึงความน่าเช่ือถือในสายตาของลูกคา้ที่จะท า
ใหเ้กิดการจ ากดัการเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่ 
 

2.4 การเขา้ถึงช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ในส่วนของท าเลที่ตั้ งของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชานั้น เป็นส่ิงส าคญัที่ตอ้งค  านึงถึง 

ดงันั้นผูท้ี่เขา้มาใหม่จึงจ าเป็นตอ้งแสวงหาท าเลที่ตั้งของตนเอง 
 

3. ภยัคุกคามจากผลิตภณัฑท์ดแทน 
 
การศึกษาที่สามารถทดแทนกบัโรงเรียนกวดวิชา ไดแ้ก่ การศึกษาเพิ่มเติมดว้ยตนเองจาก

การซ้ือหนงัสือเตรียมสอบ หรือหนงัสือทบทวนบทเรียนต่างๆมาอ่านเองเพิ่มเติม หรือเรียนผ่านส่ือ
การสอนทางระบบอินเตอร์เน็ท ซ่ึงมีทั้งแบบมีค่าใชจ่้ายและไม่มีค่าใชจ่้าย แต่อยา่งไรก็ตามมีส่ิงที่
แตกต่างกันซ่ึงเป็นขอ้ได้เปรียบของโรงเรียนกวดวิชาคือ นักเรียนสามารถส่ือสาร ตอบโตก้ับ
อาจารยผ์ูส้อนไดโ้ดยตรง รวมถึงสามารถเรียนไดอ้ย่างสนุกสนานมากกว่า เน่ืองจากมีเพื่อนเรียน
ร่วมหอ้ง ดงันั้นโดยสรุป ส าหรับภยัคุกคามดา้นน้ีมีผลกระทบต ่า 
 

4. ภยัคุกคามจากอ านาจการต่อรองของซพัพลายเออร์ 
 
เน่ืองจากการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาตอ้งใชบุ้คลากรทางการศึกษาที่มีความเช่ียวชาญ  ทั้ง

ดา้นความรู้และเทคนิคการสอนให้แก่นักเรียน ซ่ึงการหาบุคลากรที่มีคุณภาพจะตอ้งพิจารณาอยา่ง
ละเอียดรอบคอบ และบุคลากรที่มีคุณสมบติัดงักล่าวมีอยูจ่  ากดั ดงันั้นภยัคุกคามดา้นน้ีมีผลกระทบ
สูง 
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5. ภยัคุกคามจากอ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ 
 

ดา้นอ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ ถึงแมว้า่นกัเรียนเป็นผูท้ี่สนใจที่จะเรียนกวดวิชาก็ตาม แต่ผูซ้ื้อ
ที่แทจ้ริงคือ ผูป้กครองของนกัเรียน ซ่ึงเป็นผูท้ี่จ่ายค่าเล่าเรียน ดงันั้นโดยสรุปส าหรับภยัคุกคามดา้น
น้ีมีผลกระทบต ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  การวเิคราะห์ภาวะการแข่งขนัแรงกดดนัหา้ประการ 

 

2. คู่แข่งขนัท่ีเขา้มาใหม่ (New Entrants) (สูง) 

-ใชเ้งินลงทุนไม่มาก 

-ขอ้จ ากดัเร่ืองท าเลท่ีตั้ง 

1. การแข่งขนัระหว่างธุรกิจ 

(Rivalry among competitors) 

(ต ่า) 

-จ านวนโรงเรียนกวดวิชามีไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการของ

นกัเรียน 

3. ผลิตภณัฑท่ี์ทดแทน (Substitutes) (ต ่า) 

-ไดเ้ปรียบไดด้า้นท่ีนกัเรียนสามารถส่ือสาร 

ตอบโตก้บัอาจารยผ์ูส้อนไดโ้ดยตรง 

4. อ  านาจต่อรองของซพั

พลายเออร์ (Suppliers) 

(สูง) 

- บุคลากรทางการศึกษา 

5. อ  านาจต่อรองของลูกคา้ 

(Customers) (สูง) 

- ผูป้กครองของนกัเรียน 
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โดยสรุปจากการวิเคราะห์ข้างตน้ แรงกดดันทั้งห้าและการประยุกต์ทฤษฏีแหล่งที่ตั้ ง
อุตสาหกรรมมีผลกระทบในระดบัปานกลาง แต่ส่งผลบวกกบัธุรกิจเป็นส่วนมาก ดงันั้น สามารถ
สรุปไดว้า่ ธุรกิจโรงเรียนกวดวชิา ในเขตพื้นที่อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ 
และน่าลงทุนในธุรกิจน้ี 
 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินของโครงการ จะเป็นการวิเคราะห์มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ และ
ระยะเวลาคืนทุน โดยมีองคป์ระกอบดา้นผลตอบแทนและค่าใชจ่้ายของโครงการ ภายใตข้อ้สมมติ
ของโครงการในประเด็นต่างๆดงัน้ี 

1. ก าหนดอายโุครงการใหมี้ระยะเวลาของโครงการ เท่ากบั 20 ปี ตามอายกุารใชง้านของ
อาคารเรียน โดยอาคารเรียนใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและตกแต่ง 1 ปี (ปีที่ 0) และเปิดรับ
นกัเรียนเขา้ศึกษาในปีที่ 1 

 
2. โครงการเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

 
3. อตัราคิดลด (Discount Rate) ก าหนดให้เท่ากบัอตัราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคา้ราย

ใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) +1 ซ่ึงเป็นอัตราดอกเบี้ ยที่ธนาคารทหารไทย
ก าหนดใหส้ าหรับลูกคา้ทัว่ไป ดงันั้นอตัราส่วนลดที่ก  าหนดเพื่อใชใ้นงานวิจยัฉบบัน้ีเท่ากบัร้อยละ 
7.75 โดยค านวณจาก MLR เม่ือวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554 ของธนาคารทหารไทยเท่ากบัร้อยละ 
6.75 เป็นสินเช่ือสวสัดิการอเนกประสงคแ์บบมีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั ระยะเวลาผ่อนช าระ 15 ปี 
โดยจะใชท้ี่ดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัในการกูย้มื 

 
4. ก าหนดใหอุ้ปกรณ์/เคร่ืองใชส้ านกังานมีอาย ุ5 ปี 

 
5. ค่าเส่ือมราคาจะค านวณโดยใชว้ธีิเสน้ตรง และก าหนดอายตุามประมวลรัษฎากรว่าดว้ย

การหกัค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์น (ฉบบัที่ 145) พ.ศ. 2527 
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6. ผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการ ประกอบดว้ย 
 

6.1. ค่าเล่าเรียน 
 
6.2. รายไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสถานที่จ  าหน่ายสินคา้ 
 

7. ค่าใชจ่้ายของโครงการ ประกอบดว้ย 
 

7.1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน ประกอบดว้ย 
 

7.1.1. ที่ดิน 
 
7.1.2. ส่ิงปลูกสร้าง 

 
7.1.3. ครุภณัฑ ์
 
7.1.4. ทดแทนครุภณัฑ ์
 

7.2. ค่าใชจ่้ายก่อนด าเนินงาน 
 

7.2.1. ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียน 
 
7.2.2. ค่าออกแบบแปลนโรงเรียนและขออนุญาตก่อสร้าง 

 
7.2.3. ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์

 
7.2.4. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
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7.3. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 

7.3.1. เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 
 
7.3.2. ค่าบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 

 
7.3.3. ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ ์

 
7.3.4. ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพนัธ ์

 
7.3.5. ค่าสาธารณูปโภค 

 
7.3.6. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารวา่งส าหรับบุคลากร ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

 
7.3.7. ค่าวสัดุส านกังาน 

 
7.3.8. ค่าวสัดุอ่ืนๆ เช่นส่ือการสอน 

 
7.3.9. ช าระคืนเงินตน้และดอกเบี้ย 

 
7.3.10. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 
8. หลกัสูตรการสอนของโรงเรียนแบ่งออกเป็น  
 

8.1. หลกัสูตรเดือนมีนาคม (ปิดเทอมเทอมปลาย/ปิดเทอมใหญ่) 
 
8.2. หลกัสูตรเดือนตุลาคม(ปิดเทอมเทอมตน้/ปิดเทอมเล็ก) 

 
8.3. หลกัสูตรเทอมตน้ (เดือนมิถุนายน-กนัยายน) 
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8.4. หลกัสูตรเทอมปลาย(เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ)์ 
 
ภายใตข้อ้สมมติของโครงการสามารถหาผลตอบแทนและค่าใชจ่้ายของโครงการได ้ดงัต่อไปน้ี 
 
ผลตอบแทนของโครงการ 
 

1. ค่าธรรมเนียมการเรียน ขึ้นอยูก่บัหลกัสูตร ซ่ึงแต่ละหลกัสูตรนั้นมีเน้ือหา ความเขม้ขน้
ของวชิาเรียน รวมถึงระยะเวลาในการเรียนแตกต่างกนั ซ่ึงมาจากการสอบถามผูป้ระกอบการ ดงันั้น 
ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงก าหนดค่าธรรมเนียมการเรียนดงัน้ี 

 
1.1 หลกัสูตรเดือนมีนาคม (ปิดเทอมเทอมปลาย/ปิดเทอมใหญ่) ค่าธรรมเนียมการเรียน 

5,900 บาทต่อหลกัสูตร เป็นหลกัสูตรปูพื้นฐานส าหรับปีการศึกษาใหม่ มีการเรียนการสอนทั้งส้ิน 
45 ชัว่โมง มีใหเ้ลือกลงเรียนได ้3 ช่วงเวลา คือ วนัเสาร์ หรือวนัอาทิตย ์เวลา 9.00 – 15.00 น. เรียน 9 
คร้ัง คร้ังละ 5 ชัว่โมง หรือวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. เรียน 15 คร้ัง คร้ังละ 3 ชัว่โมง 

 
1.2 หลักสูตรเดือนตุลาคม(ปิดเทอมเทอมตน้/ปิดเทอมเล็ก) ค่าธรรมเนียมการเรียน 

4,500 บาทต่อหลกัสูตร เป็นหลักสูตรปูพื้นฐานส าหรับเทอมปลายมีการเรียนการสอนทั้งส้ิน 30 
ชัว่โมง มีให้เลือกลงเรียนได ้3 ช่วงเวลา คือ วนัเสาร์ หรือวนัอาทิตย ์เวลา 9.00 – 16.00 น. เรียน 5 
คร้ัง คร้ังละ 6 ชัว่โมง หรือวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. เรียน 10 คร้ัง คร้ังละ 3 ชัว่โมง 

 
1.3 หลกัสูตรเทอมตน้ (เดือนมิถุนายน-กนัยายน) ค่าธรรมเนียมการเรียน 8,900 บาทต่อ

หลกัสูตร เป็นหลกัสูตรเสริมพื้นฐานความรู้ เพิม่ผลการเรียนมีการเรียนการสอนทั้งส้ิน 75 ชัว่โมง มี
ใหเ้ลือกลงเรียนได ้2 ช่วงเวลา คือ วนัเสาร์ หรือวนัอาทิตย ์เวลา 9.00 – 15.00 น. เรียน 15 คร้ัง คร้ัง
ละ 5 ชัว่โมง 

1.4 หลกัสูตรเทอมปลาย (เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์) ค่าธรรมเนียมการเรียน 8,900 
บาทต่อหลกัสูตร เป็นหลกัสูตรเสริมพื้นฐานความรู้ เพิ่มผลการเรียนมีการเรียนการสอนทั้งส้ิน 75 
ชัว่โมง มีใหเ้ลือกลงเรียนได ้2 ช่วงเวลา คือ วนัเสาร์ หรือวนัอาทิตย ์เวลา 9.00 – 15.00 น. เรียน 15 
คร้ัง คร้ังละ 5 ชัว่โมง 
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โดยค่าเล่าเรียนจะก าหนดอตัราค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร และเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ทุก 5 ปี 
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปของภาคใตเ้ฉล่ียทั้งปี 2554 เทียบกบัปี 
2553 สูงขึ้นร้อยละ 4.26 และกระทรวงพาณิชยค์าดการณ์ดชันีราคาผูบ้ริโภคปี 2558 จะขยายตวัร้อย
ละ 3.6 –4.6 (กลุ่มดชันีราคาผูบ้ริโภค ส านกัดชันีราคาเศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 2558) 
 

2. รายไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสถานที่จ  าหน่ายสินคา้ ไดแ้ก่ อุปกรณ์การเรียน 
ขนม อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม โดยในปีที่ 1 ประมาณ 60,000 บาท ในปีต่อๆไป เพิม่ขึ้นร้อยละ 3 ต่อ
ปี 

 
โดยมีรายละเอียด ดงัตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  การประมาณการผลตอบแทนรวมของโครงการ 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 

หลกัสูตร ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 

ค่าลงทะเบียน(บาท) 5,900.00 4,500.00 8,900.00 8,900.00 5,900.00 4,500.00 8,900.00 8,900.00 
จ านวนนักเรียน 160.00 160.00 80.00 80.00 200.00 200.00 100.00 100.00 

รายได้ค่าลงทะเบียน 944,000.00 720,000.00 712,000.00 712,000.00 1,180,000.00 900,000.00 890,00.00 890,000.00 
รวมรายได้ค่าลงทะเบียน 3,088,000.00 3,860,000.00 

รายได้อืน่ๆ 60,000.00 61,800.00 
รายได้รวม 3,148,000.00 3,921,800.00 
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ตารางที่ 3  (ต่อ)  
 

รายการ ปีที ่3 ปีที ่4 

หลกัสูตร ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 

ค่าลงทะเบียน(บาท) 5,900.00 4,500.00 8,900.00 8,900.00 5,900.00 4,500.00 8,900.00 8,900.00 
จ านวนนักเรียน 240.00 240.00 120.00 120.00 240.00 240.00 120.00 120.00 

รายได้ค่าลงทะเบียน 1,416,000.00 1,080,000.00 1,068,000.00 1,068,000.00 1,416,000.00 1,080,000.00 1,068,000.00 1,068,000.00 
รวมรายได้ค่าลงทะเบียน 4,632,000.00 4,632,000.00 

รายได้อืน่ๆ 63,654.00 65,563.62 
รายได้รวม 4,695,654.00 4,697,563.62 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

38 

ตารางที่ 3  (ต่อ)  
 

รายการ ปีที ่5 ปีที ่6 

หลกัสูตร ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 

ค่าลงทะเบียน(บาท) 5,900.00 4,500.00 8,900.00 8,900.00 6,785.00 5,175.00 10,235.00 10,235.00 
จ านวนนักเรียน 240.00 240.00 120.00 120.00 240.00 240.00 120.00 120.00 

รายได้ค่าลงทะเบียน 1,416,000.00 1,080,000.00 1,068,000.00 1,068,000.00 1,628,400.00 1,242,000.00 1,228,200.00 1,228,200.00 
รวมรายได้ค่าลงทะเบียน 4,632,000.00 5,326,800.00 

รายได้อืน่ๆ 67,530.52 69,556.43 
รายได้รวม 4,699,530.52 5,396,356.43 
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ตารางที่ 3  (ต่อ)  
 

รายการ ปีที ่7 ปีที ่8 

หลกัสูตร ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 

ค่าลงทะเบียน(บาท) 6,785.00 5,175.00 10,235.00 10,235.00 6,785.00 5,175.00 10,235.00 10,235.00 
จ านวนนักเรียน 240.00 240.00 120.00 120.00 240.00 240.00 120.00 120.00 

รายได้ค่าลงทะเบียน 1,628,400.00 1,242,000.00 1,228,200.00 1,228,200.00 1,628,400.00 1,242,000.00 1,228,200.00 1,228,200.00 
รวมรายได้ค่าลงทะเบียน 5,326,800.00 5,326,800.00 

รายได้อืน่ๆ 71,643.12 73,792.41 
รายได้รวม 5,398,443.12 5,400,592.41 
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ตารางที่ 3  (ต่อ)  
 

รายการ ปีที ่9 ปีที ่10 

หลกัสูตร ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 

ค่าลงทะเบียน(บาท) 6,785.00 5,175.00 10,235.00 10,235.00 6,785.00 5,175.00 10,235.00 10,235.00 
จ านวนนักเรียน 240.00 240.00 120.00 120.00 240.00 240.00 120.00 120.00 

รายได้ค่าลงทะเบียน 1,628,400.00 1,242,000.00 1,228,200.00 1,228,200.00 1,628,400.00 1,242,000.00 1,228,200.00 1,228,200.00 
รวมรายได้ค่าลงทะเบียน 5,326,800.00 5,326,800.00 

รายได้อืน่ๆ 76,006.18 78,286.36 
รายได้รวม 5,402,806.18 5,405,086.36 
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ตารางที่ 3  (ต่อ)  
 

รายการ ปีที ่11 ปีที ่12 

หลกัสูตร ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 

ค่าลงทะเบียน(บาท) 7,802.75 5,951.25 11,770.25 11,770.25 7,802.75 5,951.25 11,770.25 11,770.25 
จ านวนนักเรียน 240.00 240.00 120.00 120.00 240.00 240.00 120.00 120.00 

รายได้ค่าลงทะเบียน 1,872,660.00 1,428,300.00 1,412,430.00 1,412,430.00 1,872,660.00 1,428,300.00 1,412,430.00 1,412,430.00 
รวมรายได้ค่าลงทะเบียน 6,125,820.00 6,125,820.00 

รายได้อืน่ๆ 80,634.95 83,053.99 
รายได้รวม 6,206,454.95 6,208,873,99 
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ตารางที่ 3  (ต่อ)  
 

รายการ ปีที ่13 ปีที ่14 

หลกัสูตร ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 

ค่าลงทะเบียน(บาท) 7,802.75 5,951.25 11,770.25 11,770.25 7,802.75 5,951.25 11,770.25 11,770.25 
จ านวนนักเรียน 240.00 240.00 120.00 120.00 240.00 240.00 120.00 120.00 

รายได้ค่าลงทะเบียน 1,872,660.00 1,428,300.00 1,412,430.00 1,412,430.00 1,872,660.00 1,428,300.00 1,412,430.00 1,412,430.00 
รวมรายได้ค่าลงทะเบียน 6,125,820.00 6,125,820.00 

รายได้อืน่ๆ 85,545.60 88,111.96 
รายได้รวม 6,211,365.60 6,213,931.96 
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ตารางที่ 3  (ต่อ)  
 

รายการ ปีที ่15 ปีที ่16 

หลกัสูตร ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 

ค่าลงทะเบียน(บาท) 7,802.75 5,951.25 11,770.25 11,770.25 8,973.16 6,129.78 12,123.35 12,123.35 
จ านวนนักเรียน 240.00 240.00 120.00 120.00 240.00 240.00 120.00 120.00 

รายได้ค่าลงทะเบียน 1,872,660.00 1,428,300.00 1,412,430.00 1,412,430.00 2,135,558.40 1,471,147.20 1,454,802.00 1,454,802.00 
รวมรายได้ค่าลงทะเบียน 6,125,820.00 6,516,309.60 

รายได้อืน่ๆ 90,755.31 93,477.69 
รายได้รวม 6,216,575.31 6,609,787.29 
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ตารางที ่3  (ต่อ)  
 

รายการ ปีที ่17 ปีที ่18 

หลกัสูตร ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 

ค่าลงทะเบียน(บาท) 8,973.16 6,129.78 12,123.35 12,123.35 8,973.16 6,129.78 12,123.35 12,123.35 
จ านวนนักเรียน 240.00 240.00 120.00 120.00 240.00 240.00 120.00 120.00 

รายได้ค่าลงทะเบียน 2,135,558.40 1,471,147.20 1,454,802.00 1,454,802.00 2,135,558.40 1,471,147.20 1,454,802.00 1,454,802.00 
รวมรายได้ค่าลงทะเบียน 6,516,309.60 6,516,309.60 

รายได้อืน่ๆ 96,282.02 99,170.48 
รายได้รวม 6,612,591.62 6,615,480.08 
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ตารางที่ 3  (ต่อ)  

รายการ ปีที ่19 ปีที ่20 

หลกัสูตร ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 ปิดเทอมใหญ่ ปิดเทอมเลก็ เทอม 1 เทอม 2 

ค่าลงทะเบียน(บาท) 8,973.16 6,129.78 12,123.35 12,123.35 8,973.16 6,129.78 12,123.35 12,123.35 
จ านวนนักเรียน 240.00 240.00 120.00 120.00 240.00 240.00 120.00 120.00 

รายได้ค่าลงทะเบียน 2,135,558.40 1,471,147.20 1,454,802.00 1,454,802.00 2,135,558.40 1,471,147.20 1,454,802.00 1,454,802.00 
รวมรายได้ค่าลงทะเบียน 6,516,309.60 6,516,309.60 

รายได้อืน่ๆ 102,145.59 105,209.95 
รายได้รวม 6,618,455.19 6,621,519.55 
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ค่าใชจ่้ายของโครงการ 
 

1. ค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงาน 359,500 บาท 
 

1.1 ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียน  9,500  บาท 
 
1.2 ค่าออกแบบแปลนโรงเรียนและขออนุญาตก่อสร้าง 200,000  บาท 
 
1.3 ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณา 100,000               บาท 
 
1.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 50,000  บาท 

 
2. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน ประกอบดว้ย 
 

2.1 ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เป็นส่วนของผูป้ระกอบการ โดยมีท าเลที่ตั้งของโครงการ
อยูบ่นถนนจุติอนุสรณ์ ต  าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาปลูกสร้างอาคาร 4 ชั้น ขนาด
เน้ือที่ 22 ตารางเมตร รวมเป็นมูลค่า 7,000,000 บาท (ตามราคาประเมิน ณ กนัยายน พ.ศ. 2557) 

 
2.2 ค่าส่ิงปลูกสร้างเพิม่เติม คิดเป็นค่าใชจ่้ายรวม 1,200,000 บาท โดยเป็นการกูย้มืจาก

ธนาคาร 1,000,000 บาท และส่วนของผูป้ระกอบการ 200,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 2.2.1 ป รับปรุง เ ป็นอาคาร เ รียน จ านวน 12 ห้อ ง  ห้อ งอาหาร และส่วน
ประชาสัมพนัธ์รวมพื้นที่ใชส้อยทั้งอาคารเรียน 216 ตารางเมตร ค่าก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม
ตารางเมตรละ 6,850 บาท (บญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยโ์รงเรือนส่ิงปลูกสร้างจงัหวดั
สงขลา พ.ศ. 2555 – 2558กรมธนารักษ)์ ดงันั้น คิดเป็นปรับปรุงอาคารเรียนมูลค่า 1,200,000 บาท 

 
2.3 ครุภณัฑ ์ประกอบดว้ย 
 

2.3.1 หอ้งเรียน ปีที่ 1 จ  านวน 4 หอ้งเรียน ปีที่ 2 เพิ่มขึ้นจ านวน 1 ห้องเรียน และปี
ที่ 3 เพิม่ขึ้นจ านวน 1 หอ้งเรียน โดยในแต่ละหอ้งเรียน ประกอบดว้ย 
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  - เกา้อ้ีเลคเชอร์นกัเรียน 20 ชุด ๆละ   1,000 บาท 
 
  - เคร่ืองปรับอากาศ 12,000 บีทีย ู1 เคร่ือง ๆละ  15,000 บาท 
 
  - ไมโครโฟนไร้สาย 1 เคร่ือง ๆละ    15,000 บาท 
 
  -ล าโพง 30w 100v 2 ตวั ๆละ    2,500 บาท 
 
  - ตูเ้ก็บอุปกรณ์ 1 ตู ้ๆละ     3,500 บาท 
 
  - กระดานไวทบ์อร์ด 120x240 ซม. 1 แผน่ ๆละ  3,500 บาท 
 

2.3.2 ประชาสมัพนัธ ์  
 
  - ชุดเคาทเ์ตอร์ประชาสมัพนัธแ์ละตูเ้ก็บเอกสารติดพนงั 200,000 บาท 
 
  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 เคร่ือง ๆละ    20,000 บาท 
 
  - เคร่ืองพมิพ ์(Printer All in One) 1 เคร่ือง ๆละ  7,500 บาท 
 
  - เคร่ืองถายเอกสาร 1 เคร่ือง ๆละ    40,000 บาท 
 

- โทรทศัน์สี 29 น้ิว 1 เคร่ือง ๆละ    10,000 บาท 
 

  - ชุดรับแขก 1 ชุด ๆละ     8,000 บาท 
 

- เคร่ืองปรับอากาศ 20,000 บีทีย ู1 เคร่ือง ๆละ  20,000 บาท 
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2.3.3 หอ้งอาหาร  
  
  - ปีที่ 1 โตะ๊และเกา้อ้ีรับประทานอาหาร 6 ที่นัง่ 3 ชุด ๆละ 4,500 บาท 
 

- ปีที่ 2 โตะ๊และเกา้อ้ีรับประทานอาหาร 6 ที่นัง่ 1 ชุด ๆละ 4,500 บาท 
 
- ปีที่ 3 โตะ๊และเกา้อ้ีรับประทานอาหาร 6 ที่นัง่ 1 ชุด ๆละ 4,500 บาท 
 
- ปีที่ 4 โตะ๊และเกา้อ้ีรับประทานอาหาร 6 ที่นัง่ 1 ชุด ๆละ 4,500 บาท 

 
2.3.4 ครุภณัฑอ่ื์นๆ 50,000 บาท   

 
2.4 ค่าซ้ือทดแทนครุภณัฑ ์ท าการซ้ือทดแทนครุภณัฑ ์ทุกๆ 5 ปี 

 
3. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 
 

3.1 เงินเดือนและค่าจา้งบุคลากร บุคลากรของโครงการ ประกอบดว้ย 
 
 3.1.1 เจา้หนา้ที่ธุรการและการเงิน เป็นผูมี้ความช านาญดา้นบญัชี การเงินและดา้น

การจดัการทัว่ไป ตลอดจนควบคุมค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆ จ านวน 1 ต  าแหน่ง 
 
 3.1.2 อาจารย ์ผูมี้ประสบการณ์ดา้นการสอนประมาณ 3 ปี และมีความรู้ในวิชาที่

สอน จ านวน 6 ต  าแหน่ง 
 

  3.1.3 พนักงานท าความสะอาด ดูแลและรับผิดชอบงานรักษาความสะอาดให้กับ
นกัเรียนและโรงเรียนกวดวชิา จ  านวน 1 ต  าแหน่ง 
 

ทั้งน้ีแต่ละต าแหน่งมีอตัราเงินค่าตอบแทนและการประมาณการรับบุคลากร ดงัแสดงใน
ตารางที่ 4 โดยเงินเดือนบุคลากรและพนกังานเพิม่ขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
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ตารางที่ 4  ตารางประมาณการเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร 
(หน่วย:บาท) 

ต าแหน่ง  เงินเดือน(บาท) จ านวนบุคลากร (คน) รวม (บาท) 

เจา้หนา้ที่ธุรการและการเงิน 9,000 1  9,000 

อาจารย ์ 18,000 6  108,000 
พนกังานท าความสะอาด 8,500 1  8,500 
รวมค่าแรงทางตรง (ต่อเดือน) 

 
8  125,500 

ที่มา: จากการสอบถามผูป้ระกอบการโรงเรียนกวดวชิาในจงัหวดัสงขลา 
  

ส าหรับอาจารยผ์ูส้อนจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายชัว่โมงเพิม่เติมจากเงินเดือนที่ไดรั้บ โดย
แบ่งการสอนออกเป็น 4 ช่วงเวลา คือ ภาคเชา้แบบที่ 1 (2 ชัว่โมง 30 นาที) 9.00 - 11.30 น. ภาคเชา้
แบบที่ 2 (3 ชัว่โมง) 9.00 – 12.00 ภาคบ่ายแบบที่ 1 (2 ชัว่โมง 30 นาที) 12.30 - 15.00 น. และภาค
บ่ายแบบที่ 2 (3 ชัว่โมง) 13.00 – 16.00 น. 

 
ตารางที่ 5  ค่าตอบแทนรายชัว่โมงของอาจารย ์

(หน่วย:บาท)  

หลักสูตร 
 

ภาคเช้า 
แบบที่ 1 

9.00 – 11.30 

ภาคเช้า 
แบบที่ 2 

9.00 - 12.00 

ภาคบ่าย 
แบบที่ 1 

12.30 -15.00 

ภาคบ่าย 
แบบที่ 2 

13.00 – 16.00 

หลกัสูตรเดือนมีนาคม 200           250  200      

หลกัสูตรเดือนตุลาคม 
 

          250   250  

หลกัสูตรเทอมตน้ 200   200   

หลกัสูตรเทอมปลาย 200   200   

ที่มา: จากการสอบถามผูป้ระกอบการโรงเรียนกวดวชิาในจงัหวดัสงขลา 
 

3.2 ค่าบ  ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างและครุภณัฑ ์มีค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้างต่อ 
1 ปี คิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่าส่ิงก่อสร้าง และค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาครุภณัฑ ์ต่อ 1 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 5 ของมูลค่าครุภณัฑ ์
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3.3 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ปีที่ 1 เท่ากบั 75,000 บาท และในปีต่อๆ ไป เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3 ต่อปี 

3.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ จ านวน 30,000 บาท และเพิม่ขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
 
3.5 ค่าสาธารณูปโภค (ประมาณจากการสอบถามผูป้ระกอบการ) ประกอบดว้ย 

 
3.5.1 ค่าไฟฟ้า ปีละ    300,000  บาท 
 
3.5.2 ค่าน ้ าประปา ปีละ    20,000  บาท 
 
3.5.3 ค่าโทรศพัทแ์ละไปรษณีย ์ปีละ  25,000  บาท 

โดยค่าสาธารณูปโภคเพิม่ขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
 

3.6 วสัดุส านกังานและวสัดุที่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ปีที่ 1 เท่ากบั 60,000 บาท 
ปีที่ 2 เท่ากบั 80,000 บาท ปีที่ 3 เท่ากบั 100,000 บาท ปีที่ 4 เท่ากบั 120,000 บาท และในปีต่อๆ ไป 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 

 
3.7 วสัดุอ่ืนๆ เช่น ส่ือการสอนพิเศษ ปีที่ 1 เท่ากับ 20,000 บาท และในปีต่อๆ ไป 

เพิม่ขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
 
3.8 ช าระคืนเงินตน้และดอกเบี้ยจ่าย ปีละ 117,794.92 บาท ระยะเวลา 15 ปี แสดงใน

ตารางที่ 6 
3.9 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากบั 15,000 บาท ต่อปี 
 
3.10 ค่าเส่ือมราคา ใชว้ธีิการค านวณแบบเสน้ตรง โดยมีขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
 

 3.10.1 ส่ิงปลูกสร้างก าหนดใหอ้ายกุารใชง้านเท่ากบั 20 ปี คิดค่าเส่ือมร้อยละ 2 ต่อ
ปี 

 3.10.2 ครุภณัฑ ์ก าหนดให้อายกุารใช้งานเท่ากบั 5 ปี คิดค่าเส่ือมร้อยละ 20 ต่อปี 
ไม่มีราคาซาก 
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ตารางที่ 6  การช าระคืนเงินตน้และดอกเบี้ยจ่าย 

       (หน่วย:บาท) 
ปีที ่ เงินต้น ดอกเบีย้ 7.75% รวม คงเหลือ 

1 40,294.92 77,550.00 117,794.92 959,705.08 
2 43,417.77 74,377.14 117,794.92 916,287.30 

3 46,782.65 71,012.26 117,794.92 869,504.64 
4 50,408.30 67,386.61 117,794.92 819,096.34 
5 54,314.95 63,479.96 117,794.92 764,781.38 
6 58,524.36 59,270.55 117,794.92 706,257.02 

7 63,060.00 54,734.91 117,794.92 643,197.02 
8 67,947.15 49,847.76 117,794.92 575,249.87 

ปีที ่ เงินต้น ดอกเบีย้ 7.75% รวม คงเหลือ 

9 73,213.05 44,581.86 117,794.92 502,036.81 

10 78,887.06 38,907.85 117,794.92 423,149.75 
11 85,000.81 32,794.10 117,794.92 338,148.93 
12 91,588.37 26,206.54 117,794.92 246,560.55 
13 98,686.47 19,108.44 117,794.92 147,874.08 

14 106,334.67 11,460.24 117,794.92 41,539.40 
15 41,539.40 76,255.51 117,794.92 0.00 

รวม 1,000,000 766923.80 1,769,923.80  

ที่มา: จากการค านวณเงินผอ่นช าระ สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 การประมาณการต้นทุนค่ า ใช้ จ่ า ยตลอดอายุโครงการ  ดังแสดงในตารางที่7 
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ตารางที่ 7  การประมาณการค่าใชจ่้ายรวมของโครงการ 

 
รายละเอยีด ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 8,200,000.00 617,000.00 66,500.00 66,500.00 4,500.00  617,000.00 
ค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 7,000,000.00       
ค่าส่ิงปลูกสร้างเพ่ิมเติม 1,200,000.00       
ครุภณัฑ ์  617,000.00 66,500.00 66,500.00 4,500.00   
ค่าซ้ือทดแทนครุภณัฑ์       617,000.00 
ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงานรวม 359,500.00       
ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาติจดัตั้งโรงเรียน 9,500.00       
ค่าออกแบบแปลนโรงเรียนและขออนุญาติก่อสร้าง 200,000.00       
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 100,000.00       
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 50,000.00       
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  2,588,344.92 2,712,904.92 2,842,802.67 2,974,090.13 3,094,052.62 3,212,777.77 
เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร  1,760,700.00 1,848,735.50 1,941,711.75 2,038,770.33 2,140,708.84 2,247,744.28 
ค่าบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง  164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 
ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ ์  30,850.00 34,175.00 37,500.00 37,725.00 37,725.00 30,850.00 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการตลาดและการ 
ประชาสัมพนัธ์ 

 75,000.00 77,250.00 79,567.50 81,954.53 84,413.16 86,945.56 
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ตารางที่ 7  (ต่อ) 
 

รายละเอยีด ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 ปีที ่11 ปีที ่12 ปีที ่13 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 66,500.00 66,500.00 4,500.00  617,000.00 66,500.00 66,500.00 
ค่าท่ีดิน        
ค่าส่ิงปลูกสร้างเพ่ิมเติม        
ครุภณัฑ ์        
ค่าซ้ือทดแทนครุภณัฑ์ 66,500.00 66,500.00 4,500.00  617,000.00 66,500.00 66,500.00 
ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงานรวม        
ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาติจดัตั้งโรงเรียน        
ค่าออกแบบแปลนโรงเรียนและขออนุญาติก่อสร้าง        
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์        
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง        
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,347,611.62 3,488,594.07 3,633,056.55 3,844,053.52 3,935,307.46 4,104,237.40 4,281,004.25 
เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 2,360,131.49 2,478,138.06 2,602,044.96 2,732,147.20 2,868,754.56 3,012,192.28 3,162,801.89 
ค่าบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 
ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ ์ 34,175.00 37,500.00 37,725.00 37,725.00 30,850.00 34,175.00 37,500.00 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการตลาดและการ 
ประชาสัมพนัธ์ 

89,553.92 92,240.54 95,007.76 97,857.99 100,793.73 103,817.54 106,932.07 
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ตารางที่ 7  (ต่อ) 
 

รายละเอยีด ปีที ่14 ปีที ่15 ปีที ่16 ปีที ่17 ปีที ่18 ปีที ่19 ปีที ่20 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 4,500.00  617,000.00 66,500.00 66,500.00 4,500.00  
ค่าท่ีดิน        
ค่าส่ิงปลูกสร้างเพ่ิมเติม        
ครุภณัฑ ์        
ค่าซ้ือทดแทนครุภณัฑ์ 4,500.00  617,000.00 66,500.00 66,500.00 4,500.00  
ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงานรวม        
ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาติจดัตั้งโรงเรียน        
ค่าออกแบบแปลนโรงเรียนและขออนุญาติก่อสร้าง        
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์        
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง        
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 4,462,886.55 4,653,156.36 4,777,785.31 4,989,575.11 5,213,389.20 5,444,253.38 5,685,844.34 
เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร 3,320,941.98 3,486,989.07 3,661,338.52 3,844,405.44 4,036,625.71 4,238,456.99 4,450,379.83 
ค่าบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 
ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ ์ 37,725.00 37,725.00 30,850.00 34,175.00 37,500.00 37,725.00 37,725.00 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการตลาดและการ 
ประชาสัมพนัธ์ 

110,140.03 113,444.23 116,847.56 120,352.98 123,963.57 127,682.48 131,512.95 
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ตารางที่ 7  (ต่อ) 
 

รายละเอยีด ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 

ค่าสาธารณูปโภค  345,000.00 355,350.00 366,010.50 376,990.81 388,300.53 399,949.54 
ค่าวสัดุส านกังานและวสัดุท่ีใชใ้นการเรียน  60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 123,600.00 127,308.00 
ค่าวสัดุอ่ืนๆ เช่น ส่ือการสอนพิเศษ  20,000.00 20,600.00 21,218.00 21,854.54 22,510.17 23,185.47 
ดอกเบ้ียจ่ายและการช าระคืนเงินกู ้  117,794.92 117,794.92 117,794.92 117,794.92 117,794.92 117,794.92 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
ค่าเส่ือมราคารวม  287,400.00 300,700.00 314,000.00 314,900.00 314,900.00 287,400.00 
ส่ิงปลูกสร้าง  164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 
ครุภณัฑ ์  123,400.00 136,700.00 150,000.00 150,900.00 150,900.00 123,400.00 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 8,559,500.00 3,492,744.92 3,080,104.92 3,223,302.67 3,293,490.13 3,408,952.62 4,117,177.77 
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ตารางที่ 7  (ต่อ) 
 

รายละเอยีด ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 ปีที ่11 ปีที ่12 ปีที ่13 
ค่าสาธารณูปโภค 411,948.02 424,306.46 437,035.65 450,146.71 463,651.11 477,560.64 491,887.45 
ค่าวสัดุส านกังานและวสัดุท่ีใชใ้นการเรียน 131,127.24 135,061.05 139,112.88 143,286.26 147,584.84 152,012.38 156,572.75 
ค่าวสัดุอ่ืนๆ เช่น ส่ือการสอนพิเศษ 23,881.03 24,597.46 25,335.38 26,095.44 26,878.30 27,684.64 28,515.17 
ดอกเบ้ียจ่ายและการช าระคืนเงินกู ้ 117,794.92 117,794.92 117,794.92 117,794.92 117,794.92 117,794.92 117,794.92 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
ค่าเส่ือมราคารวม 300,700.00 314,000.00 314,900.00 314,900.00 287,400.00 300,700.00 314,000.00 
ส่ิงปลูกสร้าง 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 
ครุภณัฑ ์ 136,700.00 150,000.00 150,900.00 150,900.00 123,400.00 136,700.00 150,000.00 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 3,714,811.62 3,869,094.07 3,952,456.55 4,158,953.52 4,839,707.46 4,471,437.40 4,661,504.25 
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ตารางที่ 7  (ต่อ) 
 

รายละเอยีด ปีที ่14 ปีที ่15 ปีที ่16 ปีที ่17 ปีที ่18 ปีที ่19 ปีที ่20 
ค่าสาธารณูปโภค 506,644.07 521,843.39 587,498.69 603,623.65 621,732.35 640,384.32 659,595.84 
ค่าวสัดุส านกังานและวสัดุท่ีใชใ้นการเรียน 161,269.93 166,108.02 171,091.26 176,223.99 181,510.70 186,956.02 192,564.70 
ค่าวสัดุอ่ืนๆ เช่น ส่ือการสอนพิเศษ 29,370.62 30,251.73 31,159.28 32,094.05 33,056.87 34,048.57 35,070.02 
ดอกเบ้ียจ่ายและการช าระคืนเงินกู ้ 117,794.92 117,794.92      
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
ค่าเส่ือมราคารวม 314,900.00 314,900.00 287,400.00 300,700.00 314,000.00 314,900.00 314,900.00 
ส่ิงปลูกสร้าง 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 
ครุภณัฑ ์ 150,900.00 150,900.00 123,400.00 136,700.00 150,000.00 150,900.00 150,900.00 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 4,782,286.55 4,968,056.36 5,682,185.31 5,356,775.11 5,593,889.20 5,763,653.38 6,000,748.34 
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จากตวัเลขการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตลอดอายโุครงการ จะน ามาประมาณการ
งบกระแสเงินสด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน โดยการประมาณการงบ
กระแสเงินสดในตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8  การประมาณการงบประแสเงินสด 
 

รายละเอยีด ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 

กระแสเงินสดรับ        
ค่าลงทะเบียน  3,088,000.00 3,860,000.00 4,632,000.00 4,632,000.00 4,632,000.00 5,326,800.00 
รายได้อืน่ๆ  60,000.00 61,800.00 63,654.00 65,563.62 67,530.52 69,556.43 
รวมกระแสเงินสดรับ 0.00 3,148,000.00 3,921,800.00 4,695,654.00 4,697,563.62 4,699,530.52 5,396,356.43 

กระแสเงินสดจ่าย        
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 8,200,000.00 617,000.00 66,500.00 66,500.00 4,500.00  617,000.00 
ค่าใช้จ่ายก่อนการ
ด าเนินงาน 359,500.00       
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  2,588,344.92 2,712,904.92 2,842,802.67 2,974,090.13 3,094,052.62 3,212,777.77 
รวมกระแสเงินสดจ่าย 8,559,500.00 3,205,344.92 2,779,404.92 2,909,302.67 2,978,590.13 3,094,052.62 3,829,777.77 

กระแสเงินสดสุทธิ -8,559,500.00 -57,344.92 1,142,395.08 1,786,351.33 1,718,973.49 1,605,477.90 1,566,578.66 
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ตารางที่ 8  (ต่อ) 
 

รายละเอยีด ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 ปีที ่11 ปีที ่12 ปีที ่13 

กระแสเงินสดรับ        
ค่าลงทะเบียน 5,326,800 5,326,800 5,326,800 5,326,800 6,125,820.00 6,125,820.00 6,125,820.00 
รายได้อืน่ๆ 71,643.12 73,792.41 76,006.18 78,286.36 80,634.95 83,053.99 85,545.60 
รวมกระแสเงินสดรับ 5,398,443.12 5,400,592.41 5,402,806.18 5,405,086.36 6,206,454.95 6,208,873.99 6,211,365.60 

กระแสเงินสดจ่าย        
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 66,500.00 66,500.00 4,500.00  617,000.00 66,500.00 66,500.00 
ค่าใช้จ่ายก่อนการ
ด าเนินงาน 

       

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 3,347,611.62 3,488,594.07 3,633,056.55 3,844,053.52 3,935,307.46 4,104,237.40 4,281,004.25 
รวมกระแสเงินสดจ่าย 3,414,111.62 3,555,094.07 3,637,556.55 3,844,053.52 4,552,307.46 4,170,737.40 4,347,504.25 

กระแสเงินสดสุทธิ 1,984,311.50 1,845,498.34 1,765,249.63 1,561,032.84 1,654,147.49 2,038,136.59 1,863,861.35 
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ตารางที่ 8  (ต่อ) 
 

รายละเอยีด ปีที ่14 ปีที ่15 ปีที ่16 ปีที ่17 ปีที ่18 ปีที ่19 ปีที ่20 

กระแสเงินสดรับ        
ค่าลงทะเบียน 6,125,820.00 6,125,820.00 6,516,309.60 6,516,309.60 6,516,309.60 6,516,309.60 6,516,309.60 
รายได้อืน่ๆ 88,111.96 90,755.31 93,477.69 96,282.02 99,170.48 102,145.59 105,209.95 
รวมกระแสเงินสดรับ 6,213,931.96 6,216,575.31 6,609,787.29 6,612,591.62 6,615,480.08 6,618,455.19 6,621,519.55 

กระแสเงินสดจ่าย        
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 4,500.00  617,000.00 66,500.00 66,500.00 4,500.00  
ค่าใช้จ่ายก่อนการ
ด าเนินงาน 

       

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 4,426,886.55 4,653,156.36 4,777,785.31 4,989,575.11 5,213,389.20 5,444,253.38 5,685,848.34 
รวมกระแสเงินสดจ่าย 4,467,386.55 4,653,156.36 5,394,785.31 5,056,075.11 5,279,889.20 5,448,753.38 5,685,848.34 

กระแสเงินสดสุทธิ 1,746,545.41 1,563,418.95 1,215,001.98 1,556,516.51 1,335,590.88 1,169,701.81 935,671.21 
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ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของโครงการ 

 การวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินจะเป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน โดยใช้
ขอ้มูลจากการคน้ควา้และก าหนดในโครงสร้างของธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการลงทุนขั้น
ต ่า ค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน และรายไดข้องโครงการ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 
1. เกณฑก์ารตดัสินใจแบบปรับค่าของเวลา อาศยัตวัช้ีวดัความคุม้ค่า ไดแ้ก่ 
 

1.1 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
 การค านวณมูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของโครงการโดยใชอ้ตัราคิดลดที่ร้อยละ 7.75 ดงัตาราง

ผนวกที่ 5 จะใชสู้ตรในการค านวณ ดงัน้ี 
 
   NPV  = PVB – PVC 
     = 52,229,658.21 – 46,174,193.43 
     = 6,055,464.78 
  
จากการค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิไดต่้างเท่ากบั 6,055,464.78 บาท และมีค่าเป็นบวก 

แสดงใหเ้ห็นวา่โครงการมีความเหมาะสมต่อการลงทุน 
 
1.2 อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 
 อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน คือ มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์รวมหารดว้ย

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม 

   BCR = 
𝑃𝑉𝐵

𝑃𝑉𝐶
 

     = 
52,229,658.21  

46,174,193.43
 

     = 1.1311 
        จากการค านวณอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนได้ค่าเท่ากับ ซ่ึงค่าเท่ากับ 
1.1311 แสดงให้เห็นว่าโครงการมีรายได้มากกว่ารายจ่าย แสดงให้เห็นว่าโครงการจะมีความ
เหมาะสมในการลงทุน 
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1.3 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
การค านวณมูลค่าผลตอบแทนที่ท  าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการเท่ากบัศูนยน์ั้น

จะค านวณโดยการแทนที่อตัราคิดลดที่ท  าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการมีค่าเขา้ใกลศู้นย ์ดัง
ตารางที่ 6  จากการค านวณผลตอบแทนของโครงการค่าเท่ากับร้อยละ 15.03 ซ่ึงมากกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูซ่ึ้งเท่ากบั 7.75 แสดงใหเ้ห็นวา่โครงการมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 
 

1.4 การทดสอบค่าความแปรเปล่ียน (Switching Value Test: SVT) 
 จากการทดสอบความไวของโครงการจะไดว้่าถึงแม่ตวัแปรที่มีผลต่อความเป็นไปได้
ทางการเงินของโครงการจะเปล่ียนแปลงไปจนถึงจุดที่สามารถเป็นไปได้โครงการก็ยงัมีความ
เหมาะสมต่อการลงทุน แต่เน่ืองจากโครงการมีปัจจยัหลายอยา่งเป็นตวัก าหนดรายได ้และค่าใชจ่้าย
ของโครงการ ดงันั้นจึงมีการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน โดยจะมีการทดสอบ 2 วธีิ ดงัน้ี 
 
 การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุน (SVTC) ค  านวณโดยใชสู้ตร 

SVTC  = 
NPV

PVC
 ×100 

  =          
6,055,464.78

46,174,193.43
 ×100 

  = 13.1143 

 การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนดา้นผลประโยชน์ (SVTB) ค  านวณโดยใชสู้ตร 

SVTB  = 
NPV

PVB
 ×100 

 

  = 
6,055,464.78

52,229,658.21
 ×100 

  = 11.5939 

จากการค านวณค่า SVTC และ SVTB ไดค้่าเท่ากบั ร้อยละ 13.1143 และ 11.5939 ตามล าดบั 
สามารถวิเคราะห์ไดว้่าโครงการมีความเส่ียงต ่า โดยจะสามารถยอมรับไดใ้นระดบัต ่าที่สุดโดยที่
รายจ่ายของโครงการตอ้งไม่เพิม่ขึ้นเกินร้อยละ 13.1143  หรือรายไดข้องโครงการตอ้งไม่ลดลงเกิน

ร้อยละ 11.15939 ค่า SVTC ที่มากกวา่ SVTB แสดงใหเ้ห็นวา่ ความเส่ียงของโครงการในดา้นตน้ทุน
มีความเส่ียงนอ้ยกวา่รายได ้
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ตารางที่ 9  ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ    
   (หน่วย:บาท) 

ปีที ่ กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย งบกระแสเงินสดสุทธิ รวมกระแสเงินสดสุทธิ 
0 0 8,559,500.00 -8,559,500.00 -8,559,500.00 
1 3,148,000.00 3,205,344.92 -57,344.92 -8,616,844.92 
2 3,921,800.00 2,779,404.92 1,142,395.08 -7,474,449.84 
3 4,695,654.00 2,909,302.67 1,786,351.33 -5,688,098.51 
4 4,697,563.62 2,978,590.13 1,718,973.49 -3,969,125.02 
5 4,699,530.52 3,094,052.62 1,605,477.90 -2,363,647.12 
6 5,396,356.43 3,829,777.77 1,566,578.66 -797,068.46 
7 5,398,443.12 3,414,111.62 1,984,311.50 1,187,243.04 
8 5,400,592.41 3,555,094.07 1,845,498.34 3,032,741.38 
9 5,402,806.18 3,637,556.55 1,765,249.63 4,797,991.01 

10 5,405,086.36 3,844,053.52 1,561,032.84 6,359,023.85 
11 6,206,454.95 4,552,307.46 1,654,147.49 8,013,171.34 
12 6,208,873.99 4,170,737.40 2,038,136.59 10,051,307.93 
13 6,211,365.60 4,347,504.25 1,863,861.35 11,915,169.28 
14 6,213,931.96 4,467,386.55 1,746,545.41 13,661,714.69 
15 6,216,575.31 4,653,156.36 1,563,418.95 15,225,133.64 
16 6,609,787.29 5,394,785.31 1,215,001.98 16,440,135.62 
17 6,612,591.62 5,056,075.11 1,556,516.51 17,996,652.13 
18 6,615,480.08 5,279,889.20 1,335,590.88 19,332,243.01 
19 6,618,455.19 5,448,753.38 1,169,701.81 20,501,944.82 
20 6,621,519.55 5,685,848.34 935,671.21 21,437,616.03 
รวม 112,300,868.20 90,863,232.15 21,437,616.03  

 
จากตารางที่ 8 จะท าใหส้ามารถประมาณการกระแสเงินสดเพือ่ใชใ้นการค านวณเกณฑท์ี่ใช้

ในการตดัสินใจดา้นระยะเวลาคืนทุนของโครงการไดด้งัตารางที่ 9 
 
2. เกณฑก์ารตดัสินใจแบบไม่ปรับค่าของเวลา อาศยัตวัช้ีวดัความคุม้ค่า คือ ระยะเวลาคืน

ทุน (Payback Period: PBP) โดยระยะเวลาคืนทุนไดจ้ากการรวมผลตอบแทนสุทธิแต่ละปีจนกระทัง่
ไดผ้ลตอบแทนสุทธิรวมเท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมแรก (ค่าใชจ่้ายก่อนเปิดด าเนินการ) นั่นคือระยะเวลาที่
ดุลเม่ือส้ินปี เท่ากบั 0 ดงัตารางที่ 9 
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การค านวณระยะเวลาคืนทุนจะใชข้อ้มูลก าไรสะสมของโครงการและใชสู้ตรในการ
ค านวณ ดงัน้ี 

 

 ระยะเวลาคืนทุน = จ านวนงวดก่อนคืนทุน + 
เงินส่วนที่ยงัไม่ไดค้ืนทุน 

กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในปีที่คืนทุน 

  

จากการค านวณหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ จะไดว้า่โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 6.40 
ปี หรือ 6 ปี 5 เดือน ซ่ึงจะคืนทุนก่อนอายโุครงการ แสดงใหเ้ห็นวา่โครงการมีความเหมาะสมในการ
ลงทุน 

 
โดยการวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางดา้นการเงินจะสามารถสรุปได้ดงัตารางที่ 10 ซ่ึงแสดง

ดชันีช้ีวดัทางการเงินของโครงการ ท าให้สามารถวิเคราะห์และประเมินโครงการไดว้่า ในกรณี
พื้นฐานโครงการมีความเหมาะสมในการลงทุนเน่ืองจากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่า 6,055,464.78 บาท 
ผลตอบแทนภายในร้อยละ 15.03 อตัราผลประโยชน์ต่อทุนเท่ากบั 1.1311 เท่า และระยะเวลาคืนทุน 
6.40 ปี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิบวกระยะเวลาคืนทุนนอ้ยกวา่อายโุครงการ ตลอดจนค่าความแปรเปล่ียน
ทั้งดา้นรายได้และรายจ่ายยงัมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี ท  าให้โครงการมีความเส่ียงต ่า และเหมาะสมต่อ 
การลงทุน ดงันั้นจึงสามารถระบุไดว้า่ โครงการมีความเส่ียงภยัอยูใ่นระดบัต ่าและมีความเหมาะสม
ต่อการลงทุน ดงัแสดงในตารางที่ 10 

 
ตารางที่ 10  ผลการวเิคราะห์ทางการเงินในการลงทุนโรงเรียนกวดวชิา ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

รายการ 

ดัชนีช้ีวัดทางการเงิน 

ระยะเวลา 
คนืทุน (ปี) 

มูลค่าปัจจุบัน 
สุทธิ (บาท) 

อัตราผลตอบแทน 
ของโครงการ(%) 

อัตราส่วน 
ผลประโยชน์ 
ต่อทุน (เท่า) 

ผลการวเิคราะห์โครงการ 6.40 6,055,464.78 15.03 1.1311 
ที่มา: จากการค านวณ 



บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจ
โรงเรียนกวดวชิา ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลามีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆเพื่อ
วเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในธุรกิจโรงเรียนกวดวชิา ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
โรงเรียนกวดวิชาหรือให้ความรู้กบัผูท้ี่สนใจที่จะลงทุนในโรงเรียนกวดวิชา ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีใช้
กระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล  
2 ประเภท คือ ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ การรวมรวบขอ้มูลโดยการสังเกตการณ์
ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในพื้นที่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมไปถึงการสัมภาษณ์และสอบถาม
ผูป้ระกอบการที่ลงทุนในธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา และขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่
การรวบรวมขอ้มูลที่เก็บรวบรวมจากส่ิงพมิพท์างวิชาการ เอกสารขอ้มูลทางสถิติที่หน่วยงานต่างๆ
รวบรวมไวท้ั้งภาครัฐและเอกชน เวบ็ไซต ์และอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง จากนั้นท าการวิเคราะห์ดา้นการเงิน
และวเิคราะห์ภาวะการแข่งขนัของธุรกิจโรงเรียนกวดวชิา สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

การลงทุนในธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา การวิเคราะห์ด้าน
แหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม ท าเลที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชาอยูใ่นท าเลที่เหมาะสมเป็นปัจจยัส่งเสริม
ใหก้บัโรงเรียนกวดวิชา และการวิเคราะห์ภาวะการแข่งขนั ดา้นแรงกดดนัทั้งห้าและการประยกุต์
ทฤษฏีแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมมีผลกระทบในระดบัปานกลาง ส่งผลบวกกบัธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา
มาก แมด้า้นแรงกดดนัทั้งหา้จะมีทั้งปัจจยับวก ส าหรับผลการวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินของ
โครงการ พบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) เท่ากบั 6,055,464.78 บาท มีค่าเป็น
บวก อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) เท่ากับ 1.1311 แสดงให้เห็นว่า
โครงการมีรายไดม้ากกวา่รายจ่าย อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
เท่ากบัร้อยละ 15.03 ซ่ึงมากกว่าอตัราดอกเบี้ยเงินกู ้และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PBP) 
เท่ากบั 6 ปี 5 เดือน นอกจากน้ีโครงการมีความเส่ียงต ่า โดยจะสามารถยอมรับไดใ้นระดบัต ่าที่สุด
โดยที่รายจ่ายของโครงการตอ้งไม่เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 13.1143  หรือรายได้ของโครงการตอ้งไม่
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ลดลงเกินร้อยละ 11.15939 แสดงให้เห็นว่า ความเส่ียงของโครงการในดา้นตน้ทุนมีความเส่ียงต ่า 
แสดงใหเ้ห็นวา่โครงการมีความเหมาะสมที่จะลงทุน  

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 
จากการศึกษาในคร้ังน้ี อาศยัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาใชใ้นการประมาณการค่าใชจ่้าย

ของโครงการ ซ่ึงพบว่าธุรกิจโรงเรียนกวดวิชามีความเหมาะสมในการลงทุน  แต่จากการวิเคราะห์
ทางดา้นการเงินพบว่ามีการลงทุนที่สูง และมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการทุกเดือน ซ่ึงหากจ านวน
นกัเรียนไม่ไดต้ามเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้จะท าใหก้ าไรของธุรกิจลดนอ้ยลง ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้ง
รับความเส่ียงและหาแนวทางในการป้องกนัเพือ่ใหธุ้รกิจยงัคงมีก าไรและด าเนินต่อไปได ้
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชอ้ัตราส่วนลดที่เท่ากับร้อยละ 7.75 ซ่ึงอตัราส่วนลดน้ีเป็นอัตราที่
อ้างอิงจากธนาคารพาณิชยเ์พียงแห่งเดียว อาจท าให้การค านวณมีความคลาดเคล่ือน ดังนั้นใน
การศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชอ้ตัราส่วนลดเฉล่ียในการค านวณเพือ่ความชดัเจนในการค านวณ 
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