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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจโรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ 
ส าหรับเด็กชั้นประถมศึกษาในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

Feasibility Study to open Robotics School at primary level Children  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจโรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ส าหรับ
เด็กชั้นประถมศึกษาในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ 4 ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านเทคนิค และด้านการเงิน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน 
จ านวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า ด้านการตลาด มีปัจจัยที่เอ้ือต่อการลงทุน ด้านการบริหารจัดการ มีการวางแผนและ
การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ ด้านเทคนิค มีการก าหนดท าเลที่ต้ัง ที่
เหมาะสม มีการวางผังอาคารและออกแบบพื้นที่เป็นสัดส่วน มีข้ันตอนการให้บริการ และการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ และด้านการเงิน โครงการประมาณการเงินลงทุนเริ่มแรกทั้งสิ้น 2,641,123 บาท ระยะเวลาคืนทุน 10 
เดือน 5 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 11,298,730 บาท อัตราผลตอบแทนโครงการเท่ากับ 127% ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า มีความ
เป็นไปได้ในการลงทุน 
 
ค าส าคัญ การศึกษาความเป็นไปได้ หุ่นยนต์ โรงเรียนสอนหุ่นยนต์ 
 
Abstract 
 The objectives of this independent study were to study the feasibility to open robotics school 
at primary level children in Chumphae District Khon Kaen Province. The feasibility study in 4 aspects: 
marketing, technique, management and finance. The study collected data from questionnaires 400 
samples of the sample group of parents of students.  In aspect of marketing showed that there was 
feasible to investment. In aspect of management have an operational plan, appropriate organizational 
structure and recruitment with regular training. In aspect of technique was feasible as from location, layout 
of building, service process and sufficient instructional media. And in aspect of finance found that the 
school has the investment of approximately 2,641,123 baht, the school would have the payback period of 
10 months and 5 days, NPV of 11,298,730 baht and IRR of 127%. This showed that the project is feasible 
and can investment. 
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บทน า 
 ประเทศไทยก าลังเข้าสู่การพัฒนาประเทศเพ่ือ
เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการพัฒนาประเทศด้วยการ
ปรับปรุงโครงสร้างทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระบบ
ดิจิทัล หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ โดยประเทศไทยเป็น

ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตของหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมสูงสุด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2561 : 4) 
และในภาคการศึกษาให้ความส าคัญเกี่ ยวกับหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมมากข้ึน มีการจัดต้ังศูนย์การวิจัยและพัฒนา
ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ในหลายสถาบัน อนุญาตให้จัดต้ัง
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิตที ่

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2อาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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กระจายอยู่ทั่วประเทศ ส าหรับโรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มีทั้งหมด 2 แห่ง คือ 
1) โรบอท ชายด์ (Robot,s Child) มีจ านวน 6 สาขา ได้แก่ 
นครราชสีมา อุดรธานี มหาสารคาม อุบลราชธานีและ
สกลนคร และ 2) ไอบอท  อะคาเดมี่  (iBot Academy)  
มีจ านวน 7 สาขา ได้แก่ นครราชสีมา มี 3 แห่ง อุดรธานี 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ และขอนแก่น จะเห็นได้ว่าตลาดหุ่นยนต์ยัง
มีน้อยราย ธุรกิจมีโอกาสเจริญเติบโตสูง ผู้ศึกษาเล็งเห็น
โอกาสในการลงทุนธุรกิจโรงเรียนสอนหุ่นยนต์ส าหรับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษา ในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการตลาด ด้าน
การจัดการ ด้านเทคนิคและด้านการเงิน ในการลงทุนธุรกิจ
โรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ส าหรับเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา 
ในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ
โรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ส าหรับเด็กชั้นประถม ศึกษา ใน
เขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการศึกษา
รูปแบบวิจัยเชิงพรรณนา และรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน
ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ท าการศึกษาความเป็นไปได้ทั้งหมด 
4 ด้าน ดังน้ี 
  1. ด้ านก ารตล าด  โด ยก าร วิ เค ราะห์
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภค 
และ 3) ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนการสร้างหุ่นยนต์ ท าการ
ทดสอบหาความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามก่อนน าไปเก็บ
ข้อมูลจริง โดยค่าแอลฟ่าของครอนบราค เท่ากับ 0.862 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ ย  ค่าความถ่ีและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปโดยใช้ PESTEL Analysis 
การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน โดยใช้ Five 
Force Model การวิเคราะห์สภาวการณ์ของธุรกิจ โดยการ
ใช้ SWOT Analysis และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด 
กลยุทธ์ โดยใช้  TOWS Matrix การวิเคราะห์วงจรชี วิต
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กลุ่มการลงทุนทางธุรกิจ โดยใช้ 
BCG Matrix และการแบ่งส่วนตลาด การเลือกเป้าหมาย
และการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การศึกษาข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคโดยใช้ 
6Ws1H และการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้ 
Marketing Mix 7P,s 
  2. ด้านการบริหารจัดการ โดยการวิเคราะห์
วางแผนงาน การจัดโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์งาน  
การสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน และการจัดการกับ
ภาวะวิกฤต  
  3. ด้านเทคนิค โดยการศึกษาท าเลที่ต้ัง การ
วางผังอาคาร การออกแบบข้ันตอนการบริการรวมถึงการ
พิจารณาเครื่องมือและอุปกรณ์  
  4. ด้ านก าร เงิ น  ก ารค าดค ะ เน ราย ได้ 
ค่าใช้จ่าย จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และการประเมินความ
อ่อนไหวของโครงการ 
 
ผลการศึกษา 
 1. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
  1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป  
   ปัจจัยด้านการเมือง รัฐบาลส่งเสริม
สนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาด้านหุ่นยนต์ และจัดให้มีการ
แข่งขันหุ่นยนต์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอย่าง
ต่อเน่ือง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากรายงานเศรษฐกิจและ
การเงิน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2561 : 1) พบว่า 
ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
รวมทั้งมีเงินช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐบาล มีการน าเข้า
สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้ามากข้ึน 
ปัจจัยด้านสังคม ผู้ปกครองยังคงให้ความส าคัญต่อการศึกษา
ที่นอกเหนือจากการเรียนปกติ รวมถึงการเรียนหุ่นยนต์ 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีระบบข้อมูลข่าวสารที่สะดวกรวดเร็ว 
ช่วยให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และบริการ
ได้มากข้ึน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่ต้ังมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม ไม่มีสิ่งเร้าหรือสิ่งรบกวนที่กระทบต่อการเรียน
การสอน และปัจจัยด้านกฎหมาย มีการขออนุญาตจัดต้ัง
โรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดต้ังโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
  1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขัน  
   การแ ข่ ง ขัน ระห ว่า งคู่ แ ข่ งภ าย ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันยังไม่มีคู่แข่งในพ้ืนที่ มีข้อได้เปรียบใน
ด้านราคาและรูปแบบการเรียน ที่หลากหลายกว่าคู่แข่ง ภัย
คุกคามจากคู่แข่งขัน รายใหม่ มีผลกระทบไม่มากเน่ืองจาก
อ าเภอชุมแพ อยู่นอกพ้ืนที่เป้าหมายที่นักลงทุนส่วนใหญ่
มองว่าอ ยู่ห่างไกลตัวเมือง และมีความหนาแน่นของ
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ประชากรน้อย ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน ผู้ปกครองให้
ความส าคัญกับการเรียนเสริมประเภทอื่นนอกเหนือจากการ
เรียนปกติ และการหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส าหรับบุตร
หลานมากกว่ากิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อ านาจการต่อรอง
ของผู้ซื้อ มีอ านาจต่อรองจากองค์กรหรือหน่วยงาน ที่
สนับสนุนด้านการศึกษา และอ านาจการต่อรองของผู้ขาย
ปัจจัยการผลิตมีผลกระทบน้อยเน่ืองจาก มีแหล่งให้เลือกซื้อ
มากข้ึน และในแง่ผู้สอน หลักสูตรการสอนหุ่นยนต์มีการ
ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน จึงมีผลกระทบน้อยต่อธุรกิจ  
  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์ของธุรกิจ 
    โรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์อ าเภอชุมแพ 
มีจุดแข็งในด้านหลักสูตรที่มีคุณภาพ รูปแบบการสอนที่
หลากหลาย ราคาเหมาะสม แต่มีจุดอ่อนในด้านการรับรู้ 
เน่ืองจากยังไม่เป็นที่รู้จัก มีโอกาสจากการส่งเสริมสนับสนุน
ของรัฐบาลเกี่ยวกับการเรียนหุ่นยนต์ และค่านิยมของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษาของบุตรหลาน อาจมีผลกระทบ
จากเกมหรือสื่อออนไลน์ และค่าครองชีพที่สูงข้ึน 
  1.4 การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์  
   จากการวิเคราะห์ตาราง TOWS Matrix 
ท าให้ได้กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับหุ่นยนต์ และสร้าง
การรับรู้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย จัดให้มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก อาทิ สถานที่จอดรถ ห้องรับรองส าหรับผู้ปกครอง 
จัดหาเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ การก าหนดราคาที่เหมาะสม 
และการจัดหารถรับส่งเพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง 
รวมถึงการพิจารณาส่วนลดต่าง ๆ  
  1.5 การวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
   ธุรกิจยังอยู่ในช่วงแนะน า (Introduction 
Stage) เน่ืองจากพ่ึงเริ่มเป็นที่รู้จัก และยังไม่มีโรงเรียนสอน
สร้างหุ่นยนต์ในพ้ืนที่  
  1.6 ผลการวิเคราะห์กลุ่มการลงทุนทาง
ธุรกิจ โรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น อ ยู่ในกลุ่ม ธุรกิจมีปัญหา (Question Marks) 
เน่ืองจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ยังมีโอกาสเจริญเติบโตจาก
การสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่ม 
  1.7 ผลการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด การ
เลือกเป้าหมายและการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์  
   การแบ่งส่วนตลาด ก าหนดพ้ืนที่ตลาด
คือ ในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายคือ ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีมี
อายุระหว่าง 6 – 12 ปี ที่สนใจและต้องการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ การวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์พิจารณาจากราคาที่ต่ ากว่าคู่แข่งเพียงเล็กน้อย
และเน้นความหลากหลายของหลักสูตรการสอนหุ่นยนต์ที่มี
ความแตกต่างเหนือคู่แข่ง 

  1.8 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน  
ต่ ากว่า 10,000 บาท มีจ านวนบุตรหลานที่อยู่ในความดูแล
จ านวนมากกว่า 2 คนข้ึนไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในสังกัดโรงเรียนของรัฐบาล พ้ืนที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองชุมแพ 
  1.9 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  
   กลุ่มลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองที่เคย
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนพิเศษอย่างอื่นนอกเหนือจากการเรียน
ปกติ และมีความสนใจหากมีการเปิดโรงเรียนสอนสร้าง
หุ่นยนต์ข้ึนในพ้ืนที่อ าเภอชุมแพ มีความต้องการให้บุตร
หลานเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เวลาเรียนที่ เหมาะสม 3 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหตุผลที่เข้าเรียนเน่ืองจาก ต้องการฝึก
พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ ราคาควรอยู่ระหว่าง 
1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
มากที่สุดคือ บุตรหลาน ส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อเมื่อได้
ทดลองเรียนฟรี ช่วงเวลา ที่เหมาะสมคือ วันหยุดเสาร์ – 
อาทิตย์ ท าเลที่ต้ังควรอยู่บริเวณเทศบาลเมืองชุมแพ ช่อง
ทางการรับข้อมูลข่าวสารโดยผ่านทางเพ่ือน ญาติ และคน
รู้จักแนะน า 
  1.10 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด  
   ด้านผลิตภัณฑ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ความสนใจเบื้องต้น ส่วนใหญ่สนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน
หุ่นยนต์ (จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25) ดังน้ันเมื่อ
คิดตามข้อมูลจ านวนประชากรทั้งหมด จ านวน 13,887 คน 
คาดว่าจะมีผู้สนใจมากถึง 7,811 คน แสดงให้เห็นถึงจ านวน
ความต้องการที่มากเพียงพอต่อการเปิดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ที่ก าหนดหลักสูตรทั้งหมด
จ านวน 2 หลักสู ตร ได้แก่  หลั กสู ตร  Micro bit และ 
หลักสูตร Arduino โดยแต่ละหลักสูตรมี 5 ระดับ แบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม และสามารถรองรับนักเรียนได้เพียง 15 คนต่อ
กลุ่ม ด้านราคา ส่วนใหญ่เลือกราคาอยู่ระหว่าง 1,000 – 
2,000 บาทต่อเดือน ดังน้ันจึงก าหนดราคาคอร์สละ 1,800 
บาท ใช้เวลาทั้งหมด 12 ชั่วโมงต่อคอร์ส ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมี
เว็บไซต์แนะน า รองลงมา ท าเลที่ต้ังเหมาะสม มีช่องทาง
โซเชียลมีเดีย มีป้ายโฆษณา ใบปลิว แผ่นพับ และการ
ออกบูธ/แสดงสินค้า ดังน้ันโรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ จึงได้
ก าหนดรูปแบบช่องทางการจัดจ าหน่าย ผ่านทางหน้าร้าน 
คือสถานที่ก่อต้ังโรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์อ าเภอชุมแพ  
มีการจัดท าเว็บไซต์แนะน า เน้นการสร้างการรับรู้ทาง
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โซเชียลมีเดียและ ท าการตลาดเชิงรุกโดยการเข้าไปติดต่อ
โรงเรียนเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์และท ากิจกรรมร่วม
ในโรงเรียน ในช่วงเริ่มต้น ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วน
ใหญ่จะให้ความส าคัญในการจัดให้ทดลองเรียนฟรีก่อน
ตัดสินใจซื้อ ดังน้ันโรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์จึงได้เปิดให้
นักเรียนที่สนใจทดลองเรียนฟรี 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
30 นาที ในส่วนของการให้ส่วนลด และโปรโมชั่นอื่น ๆ ทาง
โรงเรียนยังไม่ได้ก าหนดแผนในช่วงเริ่มต้น ด้านบุคลากร 
ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญ
ของผู้สอน กิริยามารยาทของบุคลากร และการบริการของ
บุคลากร ดังน้ันจึงมุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม มี
การจัดอบรมพนักงานทุกต าแหน่ง ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของเครื่องมือ และอาคาร สถานที่ ดังน้ันในการด าเนิน
โครงการจึงค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักในการจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้เรียน รวมถึงการ
ออกแบบอาคารสถานที่ที่ได้มาตรฐาน การจัดแยกพ้ืนที่
ออกเป็นสัดส่วน มีห้องน้ าและสถานที่จอดรถเพียงพอ และ
ด้านกระบวนการ ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญเก่ียวกับการฝึก
ให้กล้าแสดงผลงานอย่างสร้างสรรค์ ดังน้ันจึงก าหนด
รูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการแสดงผลงานของ
นักเรียน มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ปี พร้อมทั้งจัดการ
ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรุ่น เพ่ือกระตุ้นความสนใจและ
สร้างบรรยากาศในการเรียน 
 2. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ 
  ก าหนดแผนการด าเนินงาน เป็น 2 ระยะคือ 
ระยะก่อนการด าเนินงาน และระยะเวลาการด าเนินงาน 
รูปแบบการจัดต้ังองค์กรในรูปแบบการจดทะเบียนพาณิชย์ 
แบบบุคคลธรรมดา ประเภทเจ้าของคนเดียว และจัดต้ังเป็น
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ท าให้ได้รับการยกเว้นการช าระ
ภาษีเงินได้ โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย ผู้จัดการ จ านวน 
1 คน ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน ผู้สอน จ านวน 5 คน 
พนักงานต้อนรับ จ านวน 1 คน และพนักงานธุรการและ
การเงิน จ านวน 1 คน โดยทุกต าแหน่งได้จากการสรรหา 
คัดเลือกตามคุณสมบัติที่ก าหนด มีการพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นเงินเดือน ยกเว้นครูผู้สอน ก าหนดค่าตอบแทนเป็นราย
ชั่วโมง คิดตามชั่วโมงการสอนจ านวน 12 ชั่วโมงต่อคอร์ส  
มีการควบคุมงานและการประเมินผลการปฏิบั ติงาน  
ทุกต าแหน่ง รวมถึงการจัดการภาวะวิกฤต กรณีผู้สอนไม่
สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยการส ารองอัตราก าลังใน
รูปแบบของครูฝึก มีการจัดท าสัญญาข้อตกลงที่ชัดเจน และ
ผู้เช่าไม่ต่อสัญญา มีการจัดท าสัญญาเช่าท่ีชัดเจน รวมถึงการ
ด าเนินการหาพ้ืนที่ท าเลแห่งใหม่รองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

 3. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 
  ก าหนดท าเลที่ ต้ั งบริ เวณเทศบาลเมื อง  
ชุมแพ ประกอบกับการพิจารณาถึงระยะทางที่ควรห่างจาก
คู่แข่งที่ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นอกจากน้ี
ยังค านึงถึงต้นทุนการเช่าท่ีดินในอ าเภอเมืองที่มีราคาสูงมาก 
อาจมีความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจขนาดเล็ก ดังน้ันจึงเลือก
เช่าที่ดินขนาด 1 ไร่ เป็นระยะเวลา 5 ปี รูปแบบอาคารเป็น
อาคารชั้นเดียว พ้ืนที่ใช้สอย 256 ตารางเมตร ต้ังอยู่ติดกับ
ถนนมะลิวัลย์ ตรงข้ามส านักงานเทศบาลเมืองชุมแพ มี
สถานที่จอดรถเพียงพอ หากธุรกิจประสบความส าเร็จ และมี
แนวโน้มเติบโตจึงค่อยเริ่มพิจารณาขยายธุรกิจออกไปใน
พ้ืนที่ลักษณะใกล้เคียงกัน รวมถึงในเขตอ าเภอเมือง พ้ืนที่
อาคารเรียนแบ่งเป็นสัดส่วน โดยมีห้องเรียน จ านวน 4 ห้อง 
ห้องพักและห้องท างานของพนักงานและผู้บริหาร จ านวน 2 
ห้อง ห้องต้อนรับและรับรองลูกค้า จ านวน 1 ห้อง และ
ห้องน้ า จ านวน 6 ห้อง แยกชายหญิงชัดเจน ท าการ
ออกแบบข้ันตอนการให้บริการเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ โดยเริ่มจากข้ันตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การ
รับสมัครเรียน การลงทะเบียนเรียน การออกใบเสร็จรับเงิน 
การด าเนินการเรียนการสอน การประเมินโรงเรียน และปิด
คอร์สเรียน รวมถึงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 4. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน
  โครงการประมาณการเงินลงทุนเริ่มแรก
ทั้งสิ้น 2,641,123 บาท ระยะเวลาคืนทุน 10 เดือน 5 วัน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 11,298,853 บาท อัตราผลตอบแทน
โครงการเท่ากับ 127%  
   
อภิปรายผล  
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
พบว่า มีความเป็นไปได้ เน่ืองจากตลาดหุ่นยนต์มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างแต่มีความต่อเน่ือง จากนโยบายส่งเสริมของ
รัฐบาลที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคนใน
ประเทศ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเปิดสอนหุ่นยนต์โดยเริ่มมี
ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถือว่าอยู่ในช่วงแนะน าของวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ท าให้สามารถน าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลามาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงการสร้างการรับรู้เก่ียวกับประโยชน์และสิ่งที่
จะได้รับจากการเรียนหุ่นยนต์ให้กับเด็กและผู้ปกครองที่
ยังคงมีค่านิยมในการสนับสนุนบุตรหลานเข้าเรียนเสริม
พิเศษอย่างอื่นนอกจากการเรียนปกติ ซึ่งหลายคนยังเชื่อว่า 
มีความจ าเป็นและควรค่าแก่การลงทุน สอดคล้องกับ 
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งานวิจัยของศูนย์กสิกรไทย (2556 : 1-5) ที่พบว่า ผู้ปกครอง 
มีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเรียนพิเศษอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 
แม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการเรียน การเดินทาง ค่า
อุปกรณ์การเรียนที่เพ่ิมข้ึน การเปิดสอนหุ่นยนต์ในอ าเภอ 
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน 
ในด้านพ้ืนที่อ าเภอเมืองรองที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น 
การเดินทางสะดวก และไม่มีคู่แข่งในพ้ืนที่  
 นอกจากน้ียังมีความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ 
และราคาที่มีความเหมาะสมด้วยต้นทุนที่ถูกกว่ามาก ดังน้ัน
จึงวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์โดยการก าหนดราคาต่ ากว่าคู่แข่ง
เล็กน้อย และสร้างความแตกต่างของหลักสูตรให้เหนือคู่แข่ง
ในปัจจุบัน สอดคล้องกับ พริมสุจี อมตธงไชย (2562 : 40) 
ที่ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์โดยการมีสินค้า ที่หลากหลาย
ให้ เลือกซื้อในราคาย่อมเยา หากในอนาคตมีการเปิ ด
โรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์เพ่ิม เข้ามาเป็นอีกทางเลือก
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดท ากลยุทธ์ดึงดูดให้เกิดการ
รับรู้ที่ความน่าสนใจ มีการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือให้เกิดการยอมรับนับถือ และมีการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือน ามาจัดท า ส่วนประสม
ทางการตลาดที่เหมาะสมมากที่สุด เชื่อได้ว่าโรงเรียนสอน
สร้างหุ่นยนต์จะได้รับความสนใจในการเรียนมากเช่นเดียวกับ
การเรียนประเภทอื่น ๆ สอดคล้องกับ วิชัย จิตต์ประสงค์ 
(2559 : 1) พบว่า หุ่นยนต์ในปัจจุบันได้รับความสนใจอย่าง
กว้างขวาง ไม่เพียงแต่ในกลุ่มนักวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์
โดยตรงเท่าน้ัน แต่ในกลุ่มเยาวชนมีความสนใจ ไม่แพ้กัน แต่
ยังขาดโอกาสในการเรียนรู้ความรู้ทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เครื่องกล และวงจรไฟฟ้า
รวมทั้งขาดบุคลากรคอยให้ค าปรึกษาแนะน าท าให้การเข้า
ร่วมโครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ไม่มีประสิทธิภาพ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของแบบสอบถาม
ท าให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นกลุ่มเป้าหมาย คือมีความสนใจส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนมากถึงร้อยละ 56.25 ถือว่า มีจ านวน
มากเกินครึ่ง และส่วนที่ยังไม่สนใจมีความเป็นไปได้ที่จะมี
การเปลี่ยนในอนาคต หากสร้างการรับรู้ที่เพียงพอ และการ
สอบถามจากคนในครอบครัว รวมถึงบุคคลอื่น ๆ  ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ สอดคล้องกับ วราภรณ์ เอ้ืออุมากุล 
(2557 : 130) ที่พบว่า การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา
จะพิจารณาจาก เพ่ือนหรือบุคคลใกล้ชิดแนะน า และ
สอดคล้องกับ นัฐวรรณ มะลิ โค  (2562 : 140) ที่พบว่า 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงานมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ทั้งน้ี
ข้อมูลความคิดเห็น มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมากในการ
น ามาวิเคราะห์ และออกแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ ดังน้ันโรงเรียน 
 

สอนสร้างหุ่นยนต์จึงได้ก าหนดหลักสูตรที่เป็นลักษณะการ
เรียนเป็นระดับ เริ่มต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานจนถึงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานได้ ได้แก่ Microbit และ Arduino มีรูปแบบ
การจัดต้ังเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพ่ือให้การก่อต้ัง
โรงเรียนมีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย สอดคล้องกับ 
นฤมล ดอนบันเทา (2561 : 53) ท่ีกล่าวว่า การจัดต้ังธุรกิจ
ควรปฏิบั ติตามกฎหมายที่ก าหนด นอกจากน้ียังมีการ
วางแผนก าหนดข้ันตอนของ การท างานที่มีความสอดคล้อง
เพ่ือเป็นแนวทาง ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย 
ภายใต้โครงสร้างองค์กรที่ ประกอบด้วยบุคลากรที่ มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน สอดคล้อง
กับ สมคิด บางโม (2551 : 79) ที่กล่าวว่า การบริหาร
จัดการมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร เน่ืองจาก
การด าเนินการแต่ละด้านจะต้อง มีการจัดการให้เกิดความ
เหมาะสมและสอดคล้องกันในทุก ๆ ด้าน ในด้านเทคนิค 
ก าหนดที่ ต้ังอยู่บริเวณส านักเขตเทศบาลเมืองชุมแพ ที่ มี
พ้ืนที่เพียงพอในการก่อสร้างอาคารเรียนให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนหุ่นยนต์ มีการวางผังอาคาร และออกแบบ
พ้ืนที่ เป็นส่วน ๆ มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีการจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน 
รวมถึงการออกแบบข้ันตอนบริการที่มุ่งเน้นความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเป็นหลัก สอดคล้องกับ วราภรณ์ เอื้ออุมากุล 
(2557 : 102) ที่ออกแบบกระบวนการให้บริการโรงเรียน
กวดวิชาที่เน้นการส่งมอบบริการที่มีคุณค่า เพ่ือให้ลูกค้าเกิด
ความความพึงพอใจ  
 การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน 
โรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ส าหรับเด็กประถมศึกษาในเขต
พ้ืนที่อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีการเตรียมการเงิน
ลงทุนเริ่มแรกของโครงการจ านวนทั้งสิ้น 2,641,123 บาท 
โดยเป็นเงินลงทุนจากส่วนของเจ้าของทั้ งหมด  มีการ
ประมาณการรายได้ ในปีแรกเท่ากับ 5,400,000 บาท และ
ปีที่  2 -5 มีรายได้ปีละ 6,480,000 บาท มูลค่าปัจจุบัน
เท่ากับ 11,298,730 บาท ซึ่งมีค่าเป็นบวก การวิเคราะห์
ผลตอบแทนภายในโครงการมีค่าเท่ากับ 127 % ซึ่งมีค่า
มากกว่าต้นทุนทางการเงิน และมีระยะเวลาคืนทุน 10 เดือน 
5 วัน และจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
ธุรกิจยอมรับความเสี่ยงจากรายได้ลดลงไม่เกินร้อยละ 47 
ยอมรับความเสี่ยงของต้นทุนบริการเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 
196 และต้นทุนบริหารเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 220 สอดคล้อง
กับ กสิณ คงเกียรติขจร (2556 : 88 ) ท าการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงเรียนกวดวิชาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า  
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การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการมี
ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 4 เดือน 24 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
เท่ากับ 812,473 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 
18.20 ท าให้มีความเป็นไปได้ในด้านการเงิน 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ
โรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ส าหรับเด็ก ชั้นประถมศึกษาใน
เขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยได้ท าการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านเทคนิค
และด้านการเงิน โดยในด้านการตลาดมีความเป็นไปได้
เน่ืองมาจากมีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนิน
โครงการ ด้านสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน มีความสามารถ
ในการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมในด้านของราคา และ
ความแตกต่างของหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย
เหนือคู่แข่ง มีการวิเคราะห์สภาวการณ์ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน 
เพ่ือให้ได้กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เน้นกลยุทธ์เชิงรุก คือ
สร้างการรับรู้กับกลุ่มลูกคา้โดยตรงและผ่านช่องทางโซเชียล-
มีเดียเป็นหลัก เน่ืองจากธุรกิจอยู่ในช่วงแนะน าของวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กลุ่มการลงทุนทางธุรกิจ ยังเป็น
ธุรกิจที่มีปัญหาแต่สามารถพัฒนาให้เติบโตได้โดยการสร้าง
การรับรู้ไปยังกลุ่มลูกค้าที่พิจารณาจากการแบ่งส่วนตลาด
และเลือกกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะกลุ่ม มีการวางต าแหน่งของ
ผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาก าหนดราคาต่ ากว่าคู่แข่งเพียง
เล็กน้อย และสร้างความแตกต่างในด้านความหลากหลาย
ของกิจกรรมและหลักสูตรที่มี ให้เลือกมากกว่าคู่แข่งใน
ปัจจุบัน มีการจัดการส่วนประสมทางการตลาด ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความ พึงพอใจต่อลูกค้า ด้าน
การบริหารจัดการ มีความเป็นไปได้ เน่ืองจากโครงการมีการ
วางแผนงาน การจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มุ่ง เน้นให้
ความส าคัญในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี
พฤติกรรมบริการที่ดี รวมถึงการจัดการกับภาวะวิกฤต กรณี
ฉุกเฉินให้สามารถจัดการและรับมือได้ ด้านเทคนิค มีความ
เป็นไปได้ เน่ืองจาก มีการเลือกท าเลที่ต้ังที่เอ้ือต่อลูกค้าใน
การเข้ามารับบริการ  ที่ สะดวก มองเห็นชัดเจน การ
ออกแบบวางผังอาคารที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน มีสถานที่
จอดรถเพียงพอ มีการจัดบรรยากาศ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ลูกค้า รวมถึงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
เพียงพอ และด้านการเงิน  เน่ืองจาก โครงการ มีการ
ประมาณการเงินลงทุนเริ่มแรกทั้งสิ้น 2,641,123 บาท มี
ระยะเวลาคืนทุน 10 เดือน 5 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 
11,298,730 บาทมีอัตราผลตอบแทนโครงการเท่ากับ 
127% ดังน้ันจึงสรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
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