
บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
 จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการจัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ไดผล
การศึกษาแยกตามกรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 กําหนดใหจํานวนนักเรียนมีจํานวนคงท่ีทุกปเทากับ 270 คน ตลอดอายุของ
โครงการ 10 ป 
 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน 

ผลการวิเคราะหทางการเงินของโครงการ ท่ีอัตราสวนคิดลด 7.25%  
- มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 6,354,054 บาท ซ่ึงมีคามากกวาศูนย แสดงถึง 

ความเปนไปไดในการดําเนินการจัดการการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเอกชน
แหงนี้ เนื่องจากผลตอบแทนของโครงการยังคงมีคาเปนบวก 

- อัตราสวนของผลไดตอตนทุน (B/C ratio) มีคาเทากับ 1.2039 ซ่ึงมีคามากกวา 1 
แสดงวาโครงการจัดการการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเอกชนแหงนี้ มี
อัตราสวนของผลไดมากกวาตนทุน มีความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ 

- อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับ 17.58% ซ่ึงมีคามากกวาอัตราสวนคิดลด 
หรือคาเสียโอกาสของเงินท่ีนํามาลงทุนในโครงการ แสดงวาโครงการนี้กอใหเกิดรายไดจากการ
ลงทุนมากกวาคาเสียโอกาสของเงินทุน  

      - ระยะเวลาคืนทุน (PB) ของโครงการอยูท่ี 4 ป 5 เดือน แสดงวาโครงการนี้จะกอใหเกิด 
ผลตอบแทนการลงทุนหลังจากการดําเนินการต้ังแตปท่ี 5 ผานไป  
 การวิเคราะหความไวตอเหตุการณเปล่ียนแปลง 

1.    ผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงทางดานรายได เม่ือรายไดลดลง 5%, 10% 
และ 15% ท่ีอัตราสวนคิดลด 7.25% 

 
 
 



 
 58 

เม่ือกําหนดใหโครงการมีรายไดต้ังแตปท่ี 2 ของโครงการลดลง 5% โดยท่ีตนทุนและ 
อัตราสวนคิดลดคงท่ี จะได NPV ของโครงการเทากับ 4,759,711 บาท B/C ratio เทากับ 1.1530 IRR
เทากับ 15.28% และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 4 ป 9 เดือน หากรายไดต้ังแตปท่ี 2 ของโครงการลดลง 
10% จะได NPV ของโครงการเทากับ 3,107,983 บาท B/C ratio เทากับ 1.0999 IRRเทากับ 12.71% 
และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 5 ป4 เดือน และหากกําหนดใหรายไดต้ังแตปท่ี 2 ของโครงการลดลง 
15% จะได NPV ของโครงการเทากับ 1,456,255 บาท B/C ratio เทากับ 1.0468 IRRเทากับ 9.93% 
และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 6 ป 1 เดือน และจะไมคุมคาการลงทุนเม่ือรายไดลดลง 20% 

2. ผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงดานรายจาย เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 5%, 10% 
และ15% ท่ีอัตราสวนคิดลด 7.25% 

เม่ือกําหนดใหโครงการมีตนทุนต้ังแตปท่ี 2 ของโครงการเพ่ิมข้ึน 5% โดยท่ีตนทุนและ 
อัตราสวนคิดลดคงท่ี จะได NPV ของโครงการเทากับ 5,545,817 บาท B/C ratio เทากับ 1.1735 IRR
เทากับ 16.44% และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 4 ป 7 เดือน หากตนทุนต้ังแตปท่ี 2 ของโครงการ
เพิ่มข้ึน 10% จะได NPV ของโครงการเทากับ 4,680,195 บาท B/C ratio เทากับ 1.1426 IRRเทากับ 
15.16% และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 4 ป 10 เดือน และหากกําหนดใหตนทุนต้ังแตปท่ี 2 ของ
โครงการเพิ่มข้ึน 15% จะได NPV ของโครงการเทากับ 3,814,573 บาท B/C ratio เทากับ 1.1132 
IRRเทากับ 13.83% และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 5 ป 1 เดือน และจะไมคุมคาการลงทุนเม่ือตนทุน
เพิ่มข้ึน 37% และหากรัฐบาลไมสนับสนุนเงินอุดหนุนแกโรงเรียนเอกชน จะสงผลใหผลการ
วิเคราะหทางการเงินของกรณีท่ี 1 ไมคุมคาการลงทุนโดยส้ินเชิง โดยมีคา NPV เทากับ -12,133,384 
บาท และ B/C ratio มีคาเทากับ 0.6104 
 

กรณีท่ี 2 ปแรกมีนักเรียนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 เทากับ 90 คน ในปท่ี 2 มี
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2เปนจํานวนเทากับ 180 คน และต้ังแตปท่ี 3 เปนตนไป ให
มีจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน 270 คน จนถึงปท่ี 10 ของโครงการ 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน 
ผลการวิเคราะหทางการเงินของโครงการ ท่ีอัตราสวนคิดลด 7.25%  

- มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 3,170,082 บาท ซ่ึงมีคามากกวาศูนย แสดงถึง 
ความเปนไปไดในการดําเนินการจัดการการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเอกชน
แหงนี้ เนื่องจากผลตอบแทนของโครงการยังคงมีคาเปนบวก 

- อัตราสวนของผลไดตอตนทุน (B/C ratio) มีคาเทากับ 1.1058 ซ่ึงมีคามากกวา 1 
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แสดงวาโครงการจัดการการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเอกชนแหงนี้ มี
อัตราสวนของผลไดมากกวาตนทุน มีความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ 

- อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับ 11.81% ซ่ึงมีคามากกวาอัตราสวนคิดลด 
หรือคาเสียโอกาสของเงินท่ีนํามาลงทุนในโครงการ แสดงวาโครงการนี้กอใหเกิดรายไดจากการ
ลงทุนมากกวาคาเสียโอกาสของเงินทุน  

      - ระยะเวลาคืนทุน (PB) ของโครงการอยูท่ี 5 ป 2 เดือน แสดงวาโครงการนี้จะกอใหเกิด 
ผลตอบแทนการลงทุนหลังจากการดําเนินการต้ังแตปท่ี 6 ผานไป  
 การวิเคราะหความไวตอเหตุการณเปล่ียนแปลง 

1.    ผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงทางดานรายได เม่ือรายไดลดลง 5%, 10%
และ 15% ท่ีอัตราสวนคิดลด 7.25% 

เม่ือกําหนดใหโครงการมีรายไดต้ังแตปท่ี 2 ของโครงการลดลง 5% โดยท่ีตนทุนและ 
อัตราสวนคิดลดคงท่ี จะได NPV ของโครงการเทากับ 3,084,832 บาท B/C ratio เทากับ 1.1032  
IRR เทากับ 9.69% และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 8 ป หากรายไดต้ังแตปท่ี 2 ของโครงการลดลง 
10% จะได NPV ของโครงการเทากับ 2,941,778 บาท B/C ratio เทากับ 1.0983 IRR เทากับ 7.36% 
และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 9 ป4 เดือน และหากกําหนดใหรายไดต้ังแตปท่ี 2 ของโครงการลดลง 
15% จะได NPV ของโครงการเทากับ 2,798,725 บาท B/C ratio เทากับ 1.0936 IRRเทากับ 4.19% 
และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 11 ป 4 เดือน ซ่ึงถือวาไมคุมคาการลงทุน 

2. ผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงดานรายจาย เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 5%, 10% 
และ15% ท่ีอัตราสวนคิดลด 7.25% 

เม่ือกําหนดใหโครงการมีตนทุนต้ังแตปท่ี 2 ของโครงการเพ่ิมข้ึน 5% โดยท่ีตนทุนและ 
อัตราสวนคิดลดคงท่ี จะได NPV ของโครงการเทากับ 2,381,620 บาท B/C ratio เทากับ 1.0774 IRR
เทากับ 10.73% และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 7 ป 7 เดือน หากตนทุนต้ังแตปท่ี 2 ของโครงการ
เพิ่มข้ึน 10% จะได NPV ของโครงการเทากับ 1,535,356 บาท B/C ratio เทากับ 1.0486 IRRเทากับ 
9.53% และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 8 ป 3 เดือน และหากกําหนดใหตนทุนต้ังแตปท่ี 2 ของ
โครงการเพิ่มข้ึน 15% จะได NPV ของโครงการเทากับ 689,092 บาท B/C ratio เทากับ 1.0212 IRR
เทากับ 8.30% และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 9 ป 1 เดือน และจะไมคุมคาการลงทุนเม่ือตนทุน
เพิ่มข้ึน 19%และหากรัฐบาลไมสนับสนุนเงินอุดหนุนแกโรงเรียนเอกชน จะสงผลใหผลการ
วิเคราะหทางการเงินของกรณีท่ี 1 ไมคุมคาการลงทุนโดยส้ินเชิง โดยมีคา NPV เทากับ -13,143,193 
บาท และ B/C ratio มีคาเทากับ 0.5612 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 
จุดแข็งท่ีสําคัญท่ีสุดของโรงเรียนเอกชนแหงนี้ คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีไดมาตรฐาน

และมีการจัดการศึกษาต้ังแตช้ันปฐมวัย เด็กนักเรียนจึงไมตองยายสถานศึกษาและปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมใหมบอยคร้ัง จุดออนท่ีสําคัญ คือ มีการบริหารแบบธุรกิจครอบครัว ซ่ึงอาจทําใหมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานองคกรไมสูงเทากับองคกรอ่ืนท่ีมีการบริหารแบบเปนระบบ
มากกวา ในสวนของโอกาสทางธุรกิจ คือ เปนทางเลือกสําหรับเด็กนักเรียนท่ีไมตองการ
สอบแขงขันเพื่อเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล และอุปสรรค คือ ขอจํากัดในดาน
บุคลากรครูซ่ึงในปจจุบันมีความขาดแคลนครูในสายวิชาหลักๆ และอาจมีการหมุนเวียนบุคลากร
บอยคร้ังเนื่องจากการที่ครูลาออกไปเม่ือเขาสอนในโรงเรียนของรัฐบาลได 

 
ผลการศึกษาปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาและความคิดเห็นตอการจัดการ

เรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของทางโรงเรียน 
การศึกษาปจจัยในการเลือกสถานศึกษาแกนักเรียนของผูปกครองนั้น ทําการศึกษาโดยการ

เก็บขอมูลโดยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน จํานวนท้ังส้ิน 
100 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

ผลการสํารวจโดยภาพรวมพบวา ส่ิงท่ีมีผลตอผูปกครองในการเลือกสงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียนแหงนี้มากท่ีสุด คือปจจัยดานกระบวนการ ซ่ึงมีการเปดสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาลทํา
ใหผูปกครองไมตองหาโรงเรียนใหบุตรหลานหลายรอบ รองลงมาคือปจจัยดานบุคลากร โดยครูมี
การดูแลเอาใจใสท่ีดีแกนักเรียน และปจจัยดานอ่ืนๆ ไดแก การเดินทางท่ีสะดวก เนื่องจากมีพืน้ท่ีติด
ถนนใหญ และโรงเรียนมีลักษณะทางกายภาพท่ีเหมาะสม คือ มีส่ือการเรียนการสอนท่ีพรอม มี
พื้นท่ีกวางขวาง  มีหองสมุดและสนามกีฬาสําหรับนักเรียน รวมถึงความสะอาดของโรงเรียน สวน
ปจจัยท่ีมีผลนอยท่ีสุด ไดแก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยสวนใหญไดรับการขอมูลการ
ประชาสัมพันธของโรงเรียนกันแบบปากตอปากเปนสวนมาก ท้ังจากญาติพี่นอง ครู หรือการท่ีมี
บุตรหลานเขาเรียนท่ีนี่อยูแลว จึงไมสงผลตอการเลือกโรงเรียนนี้มากนัก 
ในสวนของผลการสํารวจความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนของทางโรงเรียน สวนหนึ่งใหความสนใจเนื่องจากจะเปนการใหเขาเรียน
ตอเนื่องท่ีโรงเรียนเดิม เพื่อท่ีจะไดไมตองสอบแขงขันเพื่อเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล หรือหา
โรงเรียนใหมใหแกบุตรหลาน และมีบางสวนท่ียังไมแนใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนตอ 
เนื่องจากยังไมม่ันใจในความพรอมในการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียน และบางสวน
ตองการใหลูกหลานไดลองสอบเขาโรงเรียนของรัฐบาลกอน หากไมไดรับคัดเลือกก็สนใจท่ีจะสง
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บุตรหลานเขาเรียนตอท่ีเดิม และมีสวนนอยท่ีไมสนใจที่จะสงบุตรหลานเขาเรียนตอ เนื่องจาก
ตองการใหบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลเทานั้น หรือ มีเหตุผลจําเปนตองใหบุตรหลาน
ยายโรงเรียน  

และสวนของความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมตอนตนของ
โรงเรียนเอกชน ผูปกครองสวนใหญไดใหความเห็นวา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนนั้นไม
แตกตางจากโรงเรียนของรัฐบาล เนื่องจากใชหลักสูตรเดียวกัน และบุคลากรครูมีความรู
ความสามารถไมแตกตางกัน และยังมีขอไดเปรียบในดานท่ีมีจํานวนครูตอนักเรียนมากกวา ซ่ึงจะ
ทําใหดูแลและใหคําปรึกษานักเรียนไดท่ัวถึงมากกวาโรงเรียนรัฐบาล แตท้ังนี้ท้ังนั้นโรงเรียนเอกชน
ท่ีนาสนใจท่ีจะสงบุตรหลานเขาเรียนตอนั้น ตองมีการสนับสนุนความสามารถแกนักเรียนเปนพิเศษ 
เพื่อใหนักเรียนไดรับการฝกทักษะในดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน และมีคาใชจาย
ท่ีไมแตกตางกับโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลมากจนเกินไป 
 
5.2 ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม จากการศึกษาในคร้ังนี้ ประกอบดวย 
 1. การวิเคราะหทางการเงินคร้ังนี้ ไมไดนําตนทุนและผลตอบแทนในสวนของการ
ดําเนินงานในการจัดการศึกษาในระดับช้ันอ่ืนๆ ท่ีโรงเรียนเปดใหมีการเรียนการสอนอยูดวย จึงอาจ
ทําใหผลการวิเคราะหมีความคลาดเคล่ือนได 
 2. ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเขาเรียนตอ ไมไดมีการสอบถามความคิดเห็นถึงสวนท่ี
ผูปกครองตองการใหทางโรงเรียนปรับปรุง เพื่อท่ีจะนํามาพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมถึงไมไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจากผูปกครองนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนแหงอ่ืน 
 3. รัฐบาลควรมีการใหเงินอุดหนุนแกโรงเรียนเอกชน ในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ มิฉะนั้นจะทําใหโครงการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ไม
สามารถดําเนินงานได เนื่องจากไมคุมคาแกการลงทุน 
 


