
บทที่ 2 
กรอบแนวคดิทางทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
ทางการเงิน ท่ีจะเสนอในบทนี้ เปนการศึกษาจากเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย งานวิจัย ซ่ึงจะทําใหครอบคลุมประเด็นท่ีทําการศึกษามากท่ีสุด โดยผูวิจัยจะ
เสนอเปนลําดับ ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
       2.1.1  การวิเคราะหทางการเงิน (Financial Analysis) 
   การวิเคราะหทางการเงินเปนการวิเคราะห คาใชจายของโครงการหรือเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการ หรือผลกําไรทางการเงินสําหรับโครงการเอกชน วัตถุประสงคท่ีสําคัญ
ของการวิเคราะหทางการเงิน เพื่อวิเคราะหวาโครงการท่ีจัดทําข้ึนนั้นคุมทุนหรือไม กลาวคือ
ผลตอบแทนท่ีไดรับควรจะสูงกวาเงินทุนไปโดยคํานึงถึงคาเสียโอกาสซ่ึงสะทอนอยูในรูปของ
อัตราสวนลด (Discount Rate)  
 การวิเคราะหทางการเงินจะเร่ิมดวยการคาดคะเนอุปสงคผลผลิตหรือบริการของโครงการ 
ซ่ึงจะชวยใหสามารถประมาณการรายรับ นอกจากการคาดคะเนตนทุนในแตละระดับการผลิตหรือ
การดําเนินงานภายใตขอสมมติเกี่ยวกับราคาสินคาหรือบริการที่ผลิต 
 การวิเคราะหการเงินของโครงการมักจะวิเคราะหดานตางๆ ดังนี้ 

- มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 
- อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)  
- อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) 
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
- การวิเคราะหความไหวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
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1) วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
     มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ คือ มูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบแทน

สุทธิ หรือกระแสเงินสดของโครงการ ซ่ึงคํานวณไดดวยการทําสวนลดกระแสผลตอบแทนสุทธิตลอด
อายุของโครงการใหเปนมูลคาปจจุบันหรืออาจคํานวณหา NPV จากความแตกตางระหวางมูลคาปจจุบัน
ของกระแสผลตอบแทนรวมและมูลคาปจจุบันของกระแสตนทุนรวมซ่ึงสามารถเขียนสูตรการคํานวณ
ได ดังนี้ ซ่ึงสามารถเขียนสูตรการคํานวณได ดังนี้  
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โดยท่ี NPV = มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิตลอดอายุของโครงการ 
  Bt = มูลคาผลตอบแทนในปท่ี t 
  Ct = มูลคาของตนทุนในปท่ี t 
  i = อัตราคิดลด (Discount Rate) หรืออัตราดอกเบ้ีย 
  t = ปของโครงการ คือปท่ี 0, 1, 2, 3, ...n โดย n คืออายุของโครงการ 
 
 เกณฑท่ีใชในการตัดสินใจโดยการพิจารณา มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีคา
มากกวาศูนย แสดงวาการลงทุนในโครงการนั้นไดผลตอบแทนคุมกับการลงทุน 
 
         2) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 

     อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ คือ คา i  ซ่ึงเปนอัตราสวนลดของผลตอบแทนเปน
รอยละตอโครงการ หรือหมายถึงอัตราดอกเบ้ียในการคิดลดท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคา
เทากับศูนย หรือ อัตราผลการตอบแทนท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิเทากับมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดจายสุทธิ IRR เปนอัตราสวนลดท่ีทําใหโครงการมีความคุมทุน ซ่ึงสามารถ
คํานวณไดโดยวิธีการ Interpolation จากสูตรตอไปนี้ 
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โดยท่ี i   = อัตราสวนคิดลดท่ีทําใหคา NPV เทากับ 0 
  tB    = มูลคาปจจุบันของผลตอบแทน 
  tC        = มูลคาปจจุบันของตนทุน 
          NPV   = มูลคาปจจุบันสุทธิ  
 

ซ่ึงคา i สามารถหาไดจากการ Interpolation โดยใชสูตร 
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 โดยท่ี     LDR   = อัตราสวนคิดลดตํ่าท่ีสุดท่ีทําใหคาNPVมีคาใกลเคียงกับศูนย 
   UDR   = อัตราสวนคิดลดสูงท่ีสุดท่ีทําใหคาNPVมีคาใกลเคียงกับศูนย 
   LNPV  = มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการเม่ือคํานวณดวยอัตราคิดลด 

    เทากับ  LDR  
   UNPV  = มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการเม่ือคํานวณดวยอัตราคิดลด 

    เทากับ  UDR  
 
              เกณฑท่ีใชวัดอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะพิจารณาจากคาเสียโอกาสของเงินทุน 
นั่นคือ 
              1) หากโครงการท่ีกิจการไดลงทุนโดยใชเงินทุนของกิจการเอง  ใหพิจารณาเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ  (IRR)  ท่ีได กับคาเสียโอกาสของเงินท่ีกิจการมีอยูรวมกับคาความเส่ียงของ
โครงการ เชน หากนําเงินลงทุนไปฝากธนาคารในขณะน้ันจะไดรับผลตอบแทน (ดอกเบ้ีย) อัตราเทาใด
ก็ใหรวมกับคาความเส่ียงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน หากมีคามากกวาอัตราผลตอบแทนของโครงการ ก็ไมนา
ลงทุนในโครงการนั้น 
              2) หากโครงการท่ีกิจการไดลงทุนโดยใชเงินทุนจากการกูมา ใหพิจารณาเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ท่ีได กับดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีกิจการไดไปกูมา หากดอกเบ้ียเงินกูมากกวา
อัตราผลตอบแทนของโครงการ ก็ไมนาลงทุนในโครงการนั้น 
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         3) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) 
     อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  คือ  อัตราสวนระหวางผลรวมมูลคาปจจุบันของ

ผลตอบแทนกับผลรวมมูลคาปจจุบันของคาใชจายในการลงทุน รวมคาใชจายในการดําเนินงานและ
บํารุงรักษาของโครงการ สําหรับการคํานวณเพื่อหาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน เขียนเปนสูตรใน
การคํานวณได ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
โดยท่ี B/C = อัตราผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการ 

  Bt = มูลคาผลตอบแทนในปท่ี t 
  Ct = มูลคาของตนทุนในปท่ี t 
  i = อัตราคิดลด (Discount Rate) หรืออัตราดอกเบ้ีย 
  t = ปของโครงการ คือปท่ี 0, 1, 2, 3, ...n โดย n คืออายุของโครงการ 
 เกณฑท่ีใชในการตัดสินใจโดยการพิจารณา อัตราผลตอบแทนตอตนทุนโครงการ (B/C Ratio) 
ยอมรับโครงการท่ีทําใหคา B/C Ratio มากกวา 1 เปนโครงการท่ีดีท่ีควรลงทุน  
 
         4) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  

     ระยะเวลาคืนทุน คือ จํานวนปในการดําเนินงาน ซ่ึงจะทําใหมูลคาการลงทุนสะสม (อยาง
นอยท่ีสุด) เทากับมูลคาตอบแทนเงินสดสุทธิสะสม หรืออาจกลาวไดวาระยะเวลาคืนทุน คือ จํานวนป
ในการดําเนินการ ซ่ึงทําใหผลกําไรที่ไดรับในแตละปรวมกันแลวมีคาเทากับจํานวนเงินลงทุนเร่ิมแรก 
ผลกําไรในท่ีนี้ คือ กําไรสุทธิหลังหักภาษี + ดอกเบ้ีย + คาเส่ือมราคา ซ่ึงระยะเวลาคืนทุนสามารถ
คํานวณได ดังสูตรตอไปนี้ 

 
ระยะเวลาคืนทุน        =        คาใชจายในการลงทุน 

                      ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอป 
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เกณฑท่ีใชในการตัดสินใจโดยการพิจารณา ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) จากโครงการท่ีได
ผลตอบแทนคืนภายในระยะเวลาอันส้ัน 
 
            5) การวิเคราะหความไวตอเหตุเปล่ียนแปลง(Sensitivity analysis) 
      เปนการวิเคราะหผลกระทบตอผลตอบแทนสุทธิของโครงการจากการเปล่ียนแปลงของ
ปจจัยตางๆ เพื่อใหศึกษาวาโครงการจะไดรับผลกระทบอยางไรเม่ือมีการเปล่ียนแปลงปจจัยตางๆท่ี
เกี่ยวของกับการลงทุน เชน เม่ือรายไดของโครงการคงท่ี แตมีการเปล่ียนแปลงของตนทุนเพิ่มข้ึนใน
อัตราตางๆกัน หรือเม่ือตนทุนของโครงการคงท่ี แตมีการเปล่ียนแปลงของรายไดลดลงในอัตราตางๆกัน 
จะสงผลอยางไรตอความคุมคาของโครงการ และโครงการจะสามารถยอมรับการเพ่ิมข้ึนของตนทุน
หรือการลดลงของรายไดไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงการวิเคราะหนี้จะชวยใหผูประกอบการสามารถ
ดําเนินงานและหาทางปรับปรุงตามเหตุเปล่ียนแปลงตางๆที่อาจเกิดข้ึนได อันจะนําไปสูการดําเนินงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนโครงการท่ีคุมคามากยิ่งข้ึน 
 
2.1.2 ทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 
          ปจจัยท่ีกระทบตอการดําเนินงานขององคกร (สรยุทธ มีนะพันธ, 2546) ไดแก การเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอมทาง การแขงขันขององคกร ดังนั้นจึงตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมในการแขงขัน 
โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร หรือ SWOT Analysis เปนการนําภารกิจ
และเปาหมายทางธุรกิจขององคกรเปนจุดยืน เพื่อทําการเปรียบเทียบสภาพธุรกิจท้ังภายในและภายนอก
ท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจ เพื่อทําการวางแผนกลยุทธใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร 
มีหลักในการวิเคราะหดังนี้ 
             
            1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal environment analysis) 
               เปนการพิจารณาจดุแข็งและจุดออนขององคกร วาตัวองคกรเองนั้นมีความสามารถหรือขาด
ความสามารถ และจะสรางโอกาสในการที่จะไปสูเปาหมายทางธุรกิจ หรือปองกันแกไขอุปสรรคท่ีจะ
เกิดข้ึนไดมากนอยเพยีงใดโดยในการวเิคราะหจะทําการระบุปจจยัภายในองคกรใหมีจุดแข็ง (Strengths) 
และจุดออน (Weaknesses) ตอปจจัยภายนอกดังกลาว ซ่ึงจดุแข็งและจุดออนขององคกรนั้นไม
จําเปนตองเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจเสมอไป หากแตอาจจะเกิดข้ึนจากระบบการบริหารจัดการ เชน 
ปญหาความขัดแยงกันระหวางหนอยงานตางๆในองคกร ซ่ึงกอใหเกดิจุดออนขององคกรในการรับมือ
กับปญหาจากภายนอก และในการสรางโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงท้ังนี้ การประเมินเพื่อระบุจุดแข็งละจุดออน
ขององคกรนั้นมักจะใชผูเช่ียวชาญจากภายนอกองคกร  
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เพื่อใหไดผลการวิเคราะหท่ีเปนกลาง หรืออาจทําการสํารวจความคิดเห็นและนําผลมาสรุปเพื่อหาจุด
แข็งและจดุออนอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงวัตถุประสงคของการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนนัน้ไมใชเพื่อเสริมจุด
แข็งขององคกร และกําจดัจุดออนขององคกรใหหมดไป หากแตเปนการทําความเขาใจถึงทรัพยากรที่
องคกรมีอยู เพื่อนําทรัพยากรเหลานั้นไปสรางโอกาสทางธุรกิจ หรืออาจเพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ี
เหมาะสมกับจดุแข็งและจุดออนท่ีองคกรมีอยู เพื่อใหเกดิผลสําเร็จสูงสุดแกองคกร 
 
             2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External environment analysis) 
                     คือการท่ีองคกรตองทําการติดตามความเคล่ือนไหวของปจจัยภายนอกตางๆ ท่ีมีผลกระทบ
ตอองคกร เพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ หรือเพื่อทําการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรวาเปนไป
อยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับสภาพแวดลอมภายนอก โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
               -   โอกาส (Opportunities) ทางธุรกิจ  คือ โอกาสที่องคกรสามารถสรางใหมจากสินคาและ
บริการที่องคกรสรางข้ึนมา เพื่อทําผลกําไรใหแกองคกร ลักษณะโอกาสทางธุรกิจนี้มีลักษณะสําคัญ 2 
ประการ คือ ส่ิงดึงดูดใจของตัวสินคา หรือคาของสินคาท่ีองคกรไดสรางข้ึนมา หากองคกรสามารถ
สรางคาของสินคาไดสูงตามความตองการของผูซ้ือ แรงดึงดูดใจของสินคาตอผูซ้ือจะสูง เพราะเห็นวา
สินคามีคุณคาสูงเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงในตลาดสินคาเดียวกัน ขณะเดียวกัน องคกรตองประเมินวา
ความเปนไปไดท่ีโอกาสใหมนี้จะประสบความสําเร็จ เชน คาของสินคาท่ีสูงเปนท่ีดึงดูดใจแกผูซ้ือ มี
โอกาสท่ีคูแขงสามารถลอกเลียนแบบไดหรือไม หรือคาสินคามีอายุส้ันหรือยั่งยืนสําหรับผูซ้ือหรือไม 
องคกรควรเลือกโอกาสธุรกิจท่ีมีส่ิงดึงดูดใจแกผูซ้ือสูง และมีโอกาสสําเร็จสูง เพื่อลดความเส่ียงของการ
ทําธุรกิจลง 
               -   อุปสรรค (Threats) ทางธุรกิจ คือ ปจจัยภายนอกท่ีมีผลลบตอการดําเนินธุรกิจขององคกร 
หากถาองคกรไมหาทางแกไข หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อกําจัดอุปสรรคนี้ใหหมดส้ินหรือ
ลดลง จะมีผลกระทบตอกําไรหรือการเติบโตทางธุรกิจขององคกรอยางหลีกเล่ียงไมได เชนเดียวกับ
โอกาสทางธุรกิจ การประเมินอุปสรรคจะพิจารณาจาก 2 ลักษณะเชนเดียวกัน คือความรายแรงของ
อุปสรรค และโอกาสท่ีอุปสรรคนั้นจะเกิดข้ึนและมีผลมากนอยเพียงใดตอธุรกิจ เชน คูแขงขันไดมีการ
พัฒนาคุณคาของสินคาดีมากข้ึนกวาสินคาท่ีองคกรผลิตจําหนายอยูและคาของสินคานั้นตรงกับความ
ตองการของผูซ้ือมากกวาท่ีผลิตอยู จะมีผลทําใหลูกคาขององคกรเปล่ียนไปซ้ือสินคานั้นแทน หรือทํา
ใหการเติบโตของปริมาณการจําหนายสินคาลดลง ซ่ึงมีผลรุนแรงตอธุรกิจขององคกร และมีความ
เปนไปไดท่ีจะเกิดอุปสรรคเชนนี้กับองคกรสูง องคกรจึงตองประเมินวาอุปสรรคเหลานี้มีผลอยางไร
สําหรับองคกร และดําเนินมาตรการปองกัน หรือวางแผนการตามความเหมาะสมสําหรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุปสรรคท่ีรุนแรงและโอกาสสงผลกระทบตอธุรกิจท่ีองคกรทํามีอยูสูง สําหรับ
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อุปสรรคท่ีไมรุนแรงแตโอกาสของผลกระทบมีนอยหรือเปนอุปสรรคท่ีมีผลตํ่าแตโอกาสของผลกระทบ
มีสูง องคกรไมจําเปนตองมีมาตรการแกไขทันที แตตองคอยติดตามประเมินสถานการณ เพื่อดูวา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจะเปล่ียนแปลงเปนอุปสรรคท่ีรุนแรงหรือไมอยางไร 
               องคกรธุรกิจเม่ือไดประเมินสภาพแวดลอมทางธุรกิจภายนอกท้ังโอกาสและอุปสรรค จะทราบ
วาธุรกิจท่ีทําอยูมีลักษณะอยางไร ซ่ึงแบงออกเปน 4 ลักษณะดวยกัน 

1) ธุรกิจอุดมคติ (Ideal business) เปนธุรกิจท่ีใหโอกาสทางธุรกิจสูง แตมีอุปสรรครุนแรงตํ่า 
หรือเปนธุรกิจท่ีมีโอกาสสรางผลกําไรสูง แตมีความเส่ียงทางธุรกิจตํ่า 

2) ธุรกิจเก็งกําไร (Speculative business) เปนธุรกิจท่ีมีโอกาสและอุปสรรคสูง ธุรกิจประเภท
นี้ใหโอกาสในการสรางผลตอบแทนหรือผลกําไรสูง แตก็มีความเส่ียงตออุปสรรคสูงดวย 
ดังนั้น การควบคุม ติดตาม และแกไขปญหาจากภัยธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึน จึงเปนปญหาสําคัญ
สําหรับธุรกิจประเภทนี้ 

3) ธุรกิจท่ีอยูตัว (Mature business) เปนธุรกิจท่ีมีโอกาสทางธุรกิจและอุปสรรคเกิดข้ึนตํ่า 
เปนธุรกิจท่ีดําเนินการมานานและตลาดมีเสถียรภาพสูง ทําใหท้ังโอกาสและอุปสรรคท่ีจะ
เกิดข้ึนมีอยูนอยมาก ผลตอบแทนหรือผลกําไรจึงมีไมมาก และอุปสรรคท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงก็ไมเกิดข้ึน หรือหากเกิดข้ึนก็ไมรุนแรงนัก จน
สงผลกระทบตอธุรกิจจนตองมีการวางแผนแกไขอยางเต็มท่ี 

4) ธุรกิจท่ีมีปญหา (Troubled business) เปนธุรกิจท่ีมีโอกาสทําธุรกิจใหมตํ่า และยังมี
อุปสรรคทางธุรกิจท่ีรุนแรงและมีโอกาสกระทบตอธุรกิจสูง ธุรกิจนี้จึงเปนธุรกิจท่ีมีความ
เส่ียงสูงมาก และโอกาสท่ีจะไดผลตอบแทนสูงก็มีอยูนอย เชน ธุรกิจเหมืองแรธาตุ
อุตสาหกรรมพื้นฐาน ซ่ึงมีแรธาตุสังเคราะหทดแทนได หรือมีแนวโนมวาสินคาท่ีใชแร
ธาตุดังกลาวมีความตองการลดลง 

 
2.1.3 แนวคิดสวนผสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7Ps)  
         สวนผสมการตลาดบริการ หมายถึง ตัวแปรทางตลาดบริการที่ควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (ดารารัตน สุพรรณบรรจง, 2546 : 4)  
สวนผสมการตลาดของ Philip Kotler ประกอบดวย 4Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาด นอกเหนือจากสวนผสมทางการตลาดของสินคาท่ัวไปแลว Karen P. Goncalves 
ไดเพิ่มสวนประกอบสําหรับสวนผสมการตลาดบริการข้ึนมาอีก 3Ps ไดแก บุคลากร กระบวนการ กา
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดของ 7Ps ดังนี้  
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 1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคาให
พึงพอใจ ประกอบดวย 
 ก. ประโยชนหลัก (Core product) หมายถึงประโยชนพื้นฐานของผลิตภัณฑท่ีเตรียมไวใหกับ
ผูบริโภคไดรับโดยตรง ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของลูกคาได 
 ข. รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible product) หรือผลิตภัณฑพื้นฐาน (Basic product) หมายถึง
ลักษณะผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคสามารถรับรูได เชน คุณภาพ ตราสินคา 
 ค. ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง (Expected product) หมายถึงกลุมของคุณสมบัติและเง่ือนไขท่ีผูบริโภค
คาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา การเสนอผลิตภัณฑท่ีคาดหวังจะคํานึงถึง
ความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก 
 ง. ผลิตภัณฑควบ (Augmented product) หมายถึงผลประโยชนเพิ่มเติมหรือบริการที่ผูบริโภคจะ
ไดรับควบคูกับการซ้ือสินคา ประกอบดวยบริการกอนและหลังการขาย 
 จ. ศักยภาพท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Potential product) หมายถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในอนาคต 
 2) ราคา (Price) หมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา 
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถา
คุณคาสูงกวาราคา ลูกคาก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 1.) คุณคาท่ีรับรู 
(Perceived value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวา
สูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 2.) ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 3.) ภาวการณแขงขัน 4.) ปจจัยอ่ืนๆ 
เชน ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ  
 3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึงสถานท่ีการใหบริการและชองทางการจัดจําหนาย 
ในสวนของสถานท่ีการใหบริการคือการเลือกทําเลที่ต้ัง (Location) นับวาสําคัญมากโดยเฉพาะธุรกิจ
บริการท่ีผูบริโภคตองไปรับบริการในสถานท่ีท่ีผูบริการจัดไว เพราะทําเลที่ต้ังท่ีเลือกเปนตัวกําหนด
กลุมเปาหมายท่ีจะเขามาใชบริการ ดังนั้นสถานท่ีใหบริการตองสามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการ
ใหบริการกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุดและควรคํานึงถึงทําเลที่ต้ังของคูแขงดวย โดยความสําคัญของทําเล
ท่ีต้ังจะมากนอยแตกตางกันไปตามลักษณะธุรกิจบริการแตละประเภท 
 ในสวนของชองทางการจัดจําหนาย (Channels) การกําหนดชองทางการจัดจําหนายตอง
คํานึงถึงองคประกอบ 3 สวน ไดแก ลักษณะของการบริการ ความจําเปนในการใชคนกลางในการ
จําหนาย และกลุมเปาหมายของธุรกิจบริการนั้นๆ 
 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับ
ผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย 
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(Personal selling) และติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Non-personal selling) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร
มีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือส่ือสารแบบ
บูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา 
ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
 ก. การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการ ผลิตภัณฑ 
บริการ หรือความคิดเห็นท่ีตองมีการจายเงิน โดยผูอุปถัมภรายการคือผูผลิตหรือผูจําหนายสินคา กับ
กลุมผูรับขาวสารจํานวนมาก ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบการแจงขาวสาร การจูงใจใหเกิดความตองการ หรือ
การเตือนความจํา 
 ข. การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เปนเครื่องมือระยะส้ันเพื่อใหการตอบสนองเร็วข้ึน 
เปนงานเก่ียวของกับการสราง การนําไปใช และการเผยแพรวัสดุและเทคนิคตางๆ โดยใชเสริมกับการ
โฆษณาและชวยเสริมการขาย การสงเสริมการขายอาจจะทําโดยวิธีทางไปรษณีย แคตตาล็อค ส่ิงพิมพ
จากบริษัทผูผลิต การจัดแสดงสินคา การแขงขันการขาย และเคร่ืองมืออ่ืนๆ โดยมีจุดมุงหมายคือเพือ่เพิม่
ความพยายามในการขายของพนักงานขาย ผูจําหนาย และผูขาย ใหขายผลิตภัณฑและเพื่อใหลูกคา
ตองการซ้ือผลิตภัณฑยี่หอนั้น ทําใหการขายโดยใชพนักงานขายและการโฆษณาสามารถไปไดดวยดี 
เพราะการสงเสริมการขายเปนการใหส่ิงจูงใจพิเศษ 
 ค. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนรูปแบบการติดตอส่ือสารจากผูสง
ขาวสารไปยังผูรับขาวสารโดยตรง อาจเรียกวาเปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ผูสงขาวสารจะ
สามารถรับรูและประเมินผลจากผูรับขาวสารไดทันที พนักงานขายสามารถแนะนํา ชักชวนใหผูบริโภค
ซ้ือสินคาและบริการ รวมไปถึงกระตุนใหเพิ่มการใชบริการสําหรับผูท่ีเปนลูกคาเดิมและยังสามารถให
ความชวยเหลือดูแลลูกคา และเรียนรูลวงหนาวาลูกคาตองการอะไร เพื่อทําใหเกิดโอกาสในการขาย
บริการอ่ืนใหกับลูกคาเพิ่มเติมตอไปในอนาคต 
 ง. การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relation) การใหขาวเปนการเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับสินคา บริการ หรือนโยบายบริษัท โดยผานส่ือซ่ึงอาจไมจําเปนตองมีการจายเงิน การ
ใหขาวเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ 
 สวนการประชาสัมพันธ หมายถึงความพยายามในการส่ือสารเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอองคกร
หรือผลิตภัณฑ เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนตางๆ หรือเผยแพรขาวสารที่ดี การสรางภาพพจนท่ี
ดีโดยการสรางเหตุการณหรือเร่ืองราวท่ีดี เคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ เชน การประกาศในที่ชุมชน 
การแจะส่ิงพิมพเผยแพร การทํารายงานประจําป การเปนสปอนเซอรในงานตางๆ การใหขาวสาร
นวัตกรรมใหมๆ เปนตน 
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 จ. การบอกกลาวแบบปากตอปาก (Word of mouth) มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งกับธุรกิจบริการ 
เพราะผูท่ีเคยใชบริการจะทราบวาการบริการของธุรกิจนั้นเปนอยางไรจากประสบการณของตน แลว
ถายทอดประสบการณนั้นตอไปยังผูซ่ึงอาจจะเปนผูใชบริการในอนาคต หากผูท่ีเคยใชบริการมี
ความรูสึกท่ีดีหรือประทับใจในบริการ ก็จะบอกตอๆไปยังพี่นองและคนรูจัก และแนะนําใหไปใช
บริการดวย ซ่ึงสามารถชวยลดคาใชจายในการสงเสริมการตลาดและการติดตอส่ือสารไดมาก แตในทาง
ตรงกันขาม หากไมประทับใจในบริการก็จะบอกตอในทางท่ีไมดี 
 ฉ. การตลาดทางตรง (Direct marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับเปาหมายเพื่อใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรงหรือหมายถึงวิธีการตางๆท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรง
กับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอบสนองในทันทีประกอบดวย 1) การติดตอเสนอขายทางโทรศัพท 2) การ
ขายโดยใชจดหมายตรง 3) การขายโดยใชแคตตาล็อค 4) การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ 
ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซ้ือ เปนตน 
 5) บุคลากร (People) คือผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริการทั้งหมด หมายความรวมถึงคุณภาพใน
การใหบริการ ตองอาศัยการคักเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี สามารถตอบสนองลูกคา มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมท่ีดีใหกับองคกร 

6) กระบวนการ (Process) หมายถึงข้ันตอนในการใหบริการ เพื่อสงมอบคุณภาพในการ
ใหบริการใหกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคา  จะพิจารณาได 2 ดานคือความซับซอน 
(Complexity) และความหลากหลาย (Divergence) ในดานความซับซอนตองพิจารณาถึงข้ันตอนและ
ความตอเนื่องของงานในกระบวนการ สวนในดานความหลากหลายตองพิจารณาถึงความมีอิสระ ความ
ยืดหยุน ความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงข้ันตอนหรือลําดับการทํางานได 
 7) การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation) ไดแก 
สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการ การออกแบบตกแตงและแบงสวนหรือแผนกของพื้นท่ีในอาคาร
และลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา และทําใหมองเห็นภาพลักษณของการใหบริการ
ไดอยางชัดเจน รวมไปถึงอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆท่ีมีไวในการใหบริการ 
 
2.2 สรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 
    1) เอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดหลักสูตรสําหรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(กระทรวงศึกษาธิการ) พ.ศ.2544 ไวดังนี ้
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โครงสรางหลักสูตรพุทธศักราช 2544  
ชวงช้ันท่ี 3  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 (ภาคบังคับ) 

 
ช้ันป/จํานวนเวลา(ช่ัวโมง) 

กลุมสาระการเรียนรู 
ม.1 ม.2 ม.3 

1.  ภาษาไทย 120 120 120 
2.  คณิตศาสตร 120 120 120 
3.  วิทยาศาสตร 120 120 120 
4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 120 120 120 
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 
6.  ศิลปะ 40 40 40 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80+80 80+40 80 
8.  ภาษาตางประเทศ 120 120 120 

รวม 880 840 800 
 
 

ช้ันป/จํานวนเวลา(ช่ัวโมง) 
กลุมสาระการเรียนรู 

ม.1 ม.2 ม.3 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1.  กิจกรรมแนะแนว 
2.  กิจกรรมนกัเรียน 
     -ลูกเสือ-เนตรนารี 
     -ชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ 
     -กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิตตามแนว 
      พระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม       
วิชาเพ่ิมเติม 

 
40 
 

40 
40 
40 
 

160 
160 

 

 
40 
 

40 
40 
40 
 

160 
200 

 

 
40 
 

40 
40 

80+40 
 

240 
160 

รวมท้ังหมด 1,200 1,200 1,200 
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กรณีท่ีโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา มีความประสงคท่ีจะขอขยายช้ันเรียน หรือทําการ
เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น จะตองมีข้ันตอนในการดําเนินการดงันี้   

1. โรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีโรงเรียนต้ังอยู 
และชําระคาธรรมเนียมคํารอง  
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร แตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบความพรอมของอาคารสถานท่ี และอุปกรณ วิเคราะห สรุปขอมูล ทําเร่ืองพรอม
ใบอนุญาต สงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ลงทะเบียนรับเร่ือง นําเสนอผูวาราชการจังหวดัพิจารณา
อนุญาต ออกเลขท่ีใบอนุญาต และสงเร่ืองกลับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบและ เก็บสําเนาใบอนุญาตไว
เปนหลักฐาน 

 
2) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ชัชวาล สุวรรณเสวี (2544) ทําการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทนทาง
การเงินของโครงการโรงเรียนนวดแผนโบราณในจังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) วิเคราะห
ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการโรงเรียนนวดแผนโบราณ และวิเคราะหความไวตอ
การเปล่ียนแปลงของโครงการโรงเรียนนวดแผนโบราณ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงตนทุนและ/หรือ
ผลตอบแทน (2) วิเคราะหปจจัยดานคุณภาพท่ีมีตอการตัดสินใจในการลงทุนของโครงการโรงเรียนนวด
แผนโบราณ  

โดยการศึกษาเพื่อวัตถุประสงคขอท่ี 1 กําหนดอายุโครงการเปนเวลา 10 ป ณ อัตราสวนลด
รอยละ 11 ผลการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 5,026,498.69 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) เทากับ รอยละ 15.56 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 1.32 ระยะเวลา
คืนทุนของโครงการ (Payback Period) เทากับ 4 ป 2 เดือน การศึกษาความไหวตัวของโครงการ โดย
กําหนดการเปล่ียนแปลงของรายได/ตนทุนจากรอยละ 3 เปนรอยละ 5 และ รอยละ 7 ตามลําดับ ณ 
ระดับอัตราสวนลดรอยละ 8.5 รอยละ 11 และรอยละ12 ตามลําดับ พบวา หากลดอัตราสวนลดเหลือรอย
ละ 8.5 ในขณะท่ีรายได/ตนทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 7 จะไดผลการวิเคราะหทางการเงินท่ีดีท่ีสุด คือ มูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) 8,439,817.41 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) รอยละ 20.07 อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 2.161 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) 
เทากับ 2 ป 9 เดือน  
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การศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 ใชการสัมภาษณผูใชบริการนวดแผนโบราณ ผูเรียนนวด
แผนโบราณ และครูผูสอนนวดแผนโบราณ รวมถึงผูประกอบกิจการโรงเรียนนวดแผนโบราณ จํานวน
ท้ังส้ิน 62 คน พบวาปจจัยดานราคา บริการ สถานท่ี และการสงเสริมการขายนั้นมีสวนตอการตัดสินใจ
ในการใชบริการของลูกคา สวนปจจัยที่มีสวนตอการตัดสินใจจัดต้ังโรงเรียนนวดแผนโบราณ ไดแก 
กําไร การอนุรักษศิลปะการนวด และเปนการสรางงาน 

 
สาโรจน โรจนสาโรจน (2547) ทําการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทนทาง

การเงินของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีใชภาษาอังกฤษเปนส่ือการสอน  ในจังหวัดเชียงใหม” มี
วัตถุประสงคเพื่อ (1) วิเคราะหตนทุนละผลตอบแทนทางการเงินของโครงการโรงเรียนประถมศึกษาท่ี
ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือการสอน และวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงตนทุนและผลตอบแทนของ
โครงการดังกลาว (2) เพื่อวิเคราะหปจจัยทางดานคุณภาพท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุน  

โดยการศึกษาวัตถุประสงคขอท่ี 1 กําหนดอายุโครงการเปนเวลา 10 ป ณ อัตราสวนลดรอย
ละ 9 ผลการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 13,859,782 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) เทากับ รอยละ 47.69 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 1.440 ระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการ (Payback Period) เทากับ 2 ป 4 เดือน การศึกษาความไหวตัวของโครงการ พบวา 
โครงการสามารถทนตอการเปล่ียนแปลงของรายไดท่ีลดลง ในระดับไมเกินรอยละ 35 และสามารถทน
ตอตนทุนท่ีเพิ่มข้ึนในระดับไมเกินรอยละ 63 

การศึกษาวัตถุประสงคขอท่ี 2 ทําโดยการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน เจาหนาท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 และ
เจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน รวมถึงผูประกอบการโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษเปน
ส่ือการสอน จํานวนท้ังส้ิน 100 คน พบวา อัจจัยดานคาธรรมเนียมการเรียน สถานท่ี และคุณภาพของ
บุคลากรครูผูสอนน้ันมีสวนตอการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียน สวนของผูประกอบการ ปจจัย
ท่ีมีสวนในการตัดสินใจจัดต้ังโรงเรียน ประถมศึกษาที่ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือการสอน ไดแก อัตรา
ผลตอบแทน การสรางทรัพยากรมนุษย และการสรางงาน 

 
กาญจนา คูหะสุวรรณ (2548) ทําการศึกษาเร่ือง “อุปสงคของการศึกษาระดับอนุบาลในเขต

พื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาปจจัยท่ีกําหนดการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนอนุบาลในเขตพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทําการศึกษาโดยการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง 2 กลุมคือผูบริหารโรงเรียนอนุบาลที่ ต้ังอยูในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 20 โรงเรียน และผูปกครองของนักเรียนอนุบาลจํานวน 280 คน วิเคราะหขอมูลโดยใช
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สถิติแบบพรรณนา นําเสนอในรูปแบบตาราง คาความถ่ี และคารอยละ รวมท้ังวิเคราะหสมการถดถอย
แบบพหุคูณ 

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณถึงปจจัยท่ีกําหนดการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
อนุบาล พบวาการท่ีผูปกครองมีระดับรายไดสูง การท่ีโรงเรียนมีหองปฏิบัติการหลากหลาย และ
โรงเรียนมีงบโฆษณาประชาสัมพันธสูงมีผลตอการตัดสินใจนําบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนอนุบาล
ท่ีมีช่ือเสียงมากขึ้น และอัตราคาเลาเรียนท่ีสูงข้ึนจะมีผลทําใหผูปกครองนําบุตรหลานเขาเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลท่ีมีช่ือเสียงนอยลง สวนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล พบวาปจจัย
ดานผลิตภัณฑคือตองการโรงเรียนท่ีสามารถผลิตนักเรียนใหมีคุณภาพดี สามารถสอบเขาศึกษาใน
ระดับช้ันประถมศึกษาในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงได ปจจัยดานสถานท่ีคือท่ีต้ังของโรงเรียนสะดวกตอการ
เดินทาง เชน อยูใกลบานหรือใกลท่ีทํางาน ปจจัยดานบุคลากรคือครูตองมีอัธยาศัยดี มีความเอาใจใส
และดูแลนักเรียนไดอยางท่ัวถึง ปจจัยดานกระบวนการคือโรงเรียนตองมีคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร
ปฐมวัยท่ีเนนการพัฒนาดานรางกาย อารมณและจิตใจ สังคม สติปญญา ปจจัยดานสภาพแวดลอมคือ
หองเรียนสะอาด อากาศถายเท มีแสงสวางเพียงพอ และสภาพแวดลอมในโรงเรียนรมร่ืน สวยงาม นาอยู 

 
มาลินี ชนะศึก (2548) ทําการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน

ของโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ทําการศึกษา
มิติตางๆของโครงการท่ีมีความสัมพันธกับการดําเนินโครงการ และวิเคราะหสภาพภายในและภายนอก
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนโดยการสัมภาษณบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของจํานวน 100 คน (2) ทํา
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ระยะเวลาคืนทุน จุดคุมทุน และวิเคราะหความไหวตัวของ
โครงการเม่ือมีการเปล่ียนแปลงปจจัยตนทุนเพิ่มข้ึน รายไดลดลง และมีการเปล่ียนแปลงอัตราสวนลด  
โดยกําหนดอายุโครงการเปนเวลา 10 ป ณ อัตราสวนลดรอยละ 7 

การศึกษาวัตถุประสงคขอท่ี 1 พบวาปจจัยดานหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเขาใจ
งาย คุณภาพของครูผูสอน คาธรรมเนียมการเรียน อาคารสถานท่ี และความสะดวกในการเดินทาง มี
สวนตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศ สวนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจจัดต้ัง
โรงเรียนสอนภาษาตางประเทศของผูประกอบการ ไดแก อัตราผลตอบแทน การเสริมสรางทรัพยากร
มนุษย และการสรางงาน สวนของเจาหนาท่ีสถาบันตางๆของทางราชการนั้น ยินดีสนับสนุนใหจัดต้ัง
โรงเรียนสอนภาษาตางประเทศในเขตอําเภอเมือง เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
สามารถนําความรูความสามารถท่ีไดรับไปพัฒนาประเทศชาติสูความเปนสากลได 

การศึกษาวัตถุประสงคขอท่ี 2 พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 6,521,059 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ รอยละ 62.73 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) 
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เทากับ 1.28 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) เทากับ 1 ป 4 เดือน การศึกษาความไหวตัว
ของโครงการ พบวา โครงการสามารถทนตอการเปล่ียนแปลงของรายไดท่ีลดลง ในระดับไมเกินรอยละ 
25 และสามารถทนตอตนทุนท่ีเพิ่มข้ึนในระดับไมเกินรอยละ 35  

กัลยา อวิโรธนานนท (2549) ทําการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) วิเคราะห
ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ และความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน หรือ รายไดลดลง (2) วิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนของศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย (3) ศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ในดานการจัดการเรียนการสอน และดานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดย
การศึกษาตามวัตถุประสงคขอ 1 และ 2 ใชขอมูลทุติยภูมิจากรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย และการศึกษาวัตถุประสงคขอ 3 ใชขอมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุม
นักศึกษาตัวอยางท่ีลงทะเบียนท่ีศุนยเทิงและศูนยฝาง ในภาคเรียนท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2548 จํานวน
ศูนยละ 100 ราย รวม 200 ราย โดยสมตัวอยางดวยวิธีแบบบังเอิญ 

การศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 กําหนดอายุโครงการเปนเวลา 5 ป ณ อัตราสวนลดรอย
ละ 4 และ 8 ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 21,287,498 บาท และ 
18,754,759 บาท ตามลําดับ อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 1.96 และ 1.95 
ตามลําดับ และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ รอยละ 8.67 ในท้ัง 2 กรณี การศึกษาความไหว
ตัวของโครงการ พบวา โครงการสามารถทนตอการเปล่ียนแปลงของรายไดท่ีลดลง ในระดับไมเกินรอย
ละ 55.49 และ รอยละ 56.24 ตามลําดับ และสามารถทนตอตนทุนท่ีเพิ่มข้ึนในระดับไมเกินรอยละ 
135.26 และ 137.11 ตามลําดับ 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 พบวาจุดแข็งสําคัญคือมีคาใชจายในการลงทุน
เร่ิมแรกตํ่า จุดออนสําคัญคือทางศูนยไมไดทํารายงานทางการเงินเอง ทําใหไมทราบสถานะทางการเงิน
ของตนเอง โอกาสคือนโยบายรัฐบาลท่ีใหความสําคัญกับการศึกษาในระดับชุมชน และอุปสรรคคือการ
แขงขันจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา พบวามีความพึงพอใจในดานการจัดการเรียนการ
สอน และดานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลางท้ัง 2 ดาน 

 
จิรนันท อินทรกําเนิด (2551) ทําการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม” มี
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วัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการท่ัวไปของหลักสูตร (2) วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย จุดคุมทุน และ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน (3) วิเคราะหความไวตอการ
เปล่ียนแปลงของโครงการ โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผลการศึกษาวัตถุประสงคขอท่ี 1 พบวาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสาธารณภัยอยูภายใตการดูแลของภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีอาจารยเปนคณะกรรมการรับผิดชอบในการดูแลหลักสูตรจํานวน 1 คน มี
เจาหนาท่ีประจําหลักสูตรจํานวน 1 คน มีอาจารยผูสอนซ่ึงเปนอาจารยประจํา จํานวน 7 คน และ
คาดการณวาหลักสูตรจะจัดหาอาจารยเพิ่มเติมอีก 4-5 คน แหลงเงินทุนสนับสนุนของหลักสูตรมาจาก  2 
แหลงคือ งบประมาณสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย และงบประมาณท่ีเรียกเก็บจากคาธรรมเนียมการศึกษา 

การศึกษาวัตถุประสงคขอท่ี 2 กําหนดอายุโครงการเปนเวลา 10 ป ณ อัตราสวนลดรอยละ 
12 ผลการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 3,279,361 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) เทากับ รอยละ 77 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 1.162 ระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการ (Payback Period) เทากับ 1 ป 4 เดือน โดยท่ีจุดคุมทุนตองมีนักศึกษาตามแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2 ข้ันตํ่า 8 คน และนักศึกษาตามแผนการศึกษาแผน ข ข้ันตํ่า 17 คน จึงจะคุมคาการลงทุน 

การศึกษาความไหวตัวของโครงการตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 กําหนดเปน 3 กรณี โดยกรณี
ท่ีหนึ่งมีการเปล่ียนแปลงของตนทุนเพิ่มข้ึน 10% 15% และ 20% ตามลําดับ รายได พบวา โครงการ
สามารถทนตอการเปล่ียนแปลงของตนทุนท่ีเพิ่มข้ึนไดในระดับ 10% และ 15% แตไมสามารถทนตอ
การเพิ่มของตนทุนในระดับ 20% ได และมีการเปล่ียนแปลงของรายไดลดลง 10% 15% และ 20% 
ตามลําดับ รายได พบวา โครงการสามารถทนตอการเปล่ียนแปลงของรายไดท่ีลดลง 10% โดยแตไม
สามารถทนตอการเพ่ิมของตนทุนในระดับ 15% และ 20% ได กรณีท่ีสอง หากนักศึกษาเรียนไมจบตาม
แผนการศึกษา โครงการจะยังคุมคาการลงทุน แตในกรณีท่ีไมไดรับงบสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย 
จะทําใหโครงการไมมีการคุมทุน 


