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บทสรุปผูบริหาร 
 สรุปลักษณะโครงการ 
 Child เนิรสเซอรี เปนสถานบริการรับเลี้ยงเด็กที่มีอายุต้ังแต 1-4 ป  เปนธุรกิจขนาดยยอม กอต้ังขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2553 ทําเลที่ต้ังอยูในพ้ืนที่ตําบลดอนหัวฬอ ซึ่งอยูใกลเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 150 
ตารางวา มีความสามารถในการรับเด็กไดทั้งสิ้น 36 คน โดยมีบริการใหเลือกใชบริการดังน้ี 
 
 
 

รูปแบบการบริการ อายุ ราคา   
 Full day 1 - 2 ป 2,500  บาท / เดือน 
  2 - 4 ป 2,200  บาท / เดือน 
 

One day 1 - 2 ป  300 
 2 - 4 ป 

บาท / วัน 
 
 One week trial 1 - 2 ป 800 บาท / สัปดาห 
  2 - 4 ป 800 
 
 
 Child เนิรสเซอร ีสามารถตอบสนองความตองการของผูที่ทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครได
เปนอยางดี โดยเฉพาะกลุมคนวัยทํางานที่ไมมีเวลาเล้ียงดูบุตรในชวงเวลาทํางาน (07.00-17.30 น.)  
 สําหรับความเปนไปไดของแผนธุรกิจน้ี หากอัตราการขยายตัวธุรกิจเนิรสเซอรีเปนไปตามที่ได
คาดการณ กิจการจะสามารถสรางผลตอบแทนไดเปนอยางดีหากดําเนินกิจการตอไปในระยะยาว โดยจะสามารถ
คืนทุนไดในระยะเวลา 4 ป 1 เดือน  

  
 

บาท / สัปดาห 
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 แผนธุรกิจฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากคณาจารยหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิง่
อาจารยเลิศลักษณ เจริญสมบัติ ซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษา ผูเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา
และช้ีแนะแนวทางในการจดัทํา รวมถึงขอคิดเห็นพรอมท้ังความรูในเร่ืองการทําแผนธุรกิจ 
ตลอดจนไดกรุณาตรวจสอบแกไขแผนธุรกิจดวยความเอาใจใส รวมถึงการดูแลในดานตาง ๆ 
ระหวางการทํางาน จนแผนธุรกิจเลมนี้เสร็จสมบูรณ 
กกกกกกกกขอขอบพระคุณอาจารยประพล เปรมทองสุข ในการเปนผูดูแลควบคุมรายวิชาสัมมนา
ปญหาทางธุรกิจ และมีความหวงใยในการทํางานของผูจัดทํา จึงขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอขอบพระคุณคุณครูแกวกาญจน โรจนวานิชกุล และเจาหนาท่ีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยทุกทาน ท่ีใหขอมูลและแนวคิดท่ีเปนประโยชนตางๆ 
 ขอขอบพระคุณอาจารยชวนช่ืน อัคคะวณชิชา ในการใหคําปรึกษา รวมทั้งสละเวลามา
เปนประธานกรรมการในการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจในคร้ังนี ้
 ขอขอบพระคุณอาจารยสุกญัญา เลิศสุโภชวณิชย ท่ีใหคําปรึกษาและใหความรูเกี่ยวกับ
แผนการเงิน จนแผนธุรกิจเลมนี้เสร็จสมบูรณ รวมท้ังสละเวลามาเปนกรรมการในการสอบสัมมนา
ปญหาทางธุรกิจในคร้ังนี ้
กกกกกกกกสุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม ท่ีใหความหวงใยและความอนุเคราะหใน
เร่ืองคาใชจาย ในการงานจนเสร็จสมบูรณ 
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บทท่ี 1 
วัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจ 

 
 การนําเสนอแผนธุรกิจนี้มีวตัถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจ CHILD  
เนิรสเซอรี และ ขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. จํานวนวงเงินสินเช่ือท่ีขอรับการสนับสนุนจํานวน  500,000  บาท 
2. วัตถุประสงคในการขอสินเช่ือเพ่ือใชในการลงทุน 
3. หลักประกนัการขอสินเช่ือคือท่ีดินท่ีใชในการต้ังเนิรสเซอรีจํานวน  150  ตารางวา  

ราคาประเมินราคาตารางวาละ  10,000    บาท  
4. การผอนชําระคืนเงินตนเงินตน  ผอนชําระเปนรายเดือน  ซ่ึงจํานวนเงินผอนชําระ

ดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกําหนด 
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ เปนไปตามกฎเกณฑของธนาคาร 
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บทท่ี 2  
ความเปนมาของธุรกิจ 

 
ประวัติความเปนมาของธุรกิจ 

 ครอบครัวในสังคมไทยในสมัยกอน เปนสังคมขนาดใหญ ท่ีมีญาติพี่นองอยูกันหลาย
คน เชน ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา พอ แม ลูก หลาน เหลน  ครอบครัวจึงเปนท่ีท่ีใหความรัก ความ
อบอุน ตลอดจนความรู ทักษะตาง ๆ แกเด็ก จนมีคํากลาวท่ีวา “พอแมคือครูคนแรกของลูก”  แต
สังคมไทยในทุกวันนี้เปล่ียนแปลงไปจากแตกอนมาก ครอบครัวขนาดใหญหาไดยาก โดยเฉพาะใน
เมืองใหญ ๆ สังคมเมืองขยายออกกวางข้ึน แตขนาดครอบครัวนั้นเล็กลง จากท่ีมีญาติพี่นองมากมาย
อยูในครอบครัวเดยีวกัน เหลือแตเพียง พอ แม และลูก และท่ีแยไปกวานั้น สภาพสังคมทุกวันนี้ พอ
และแมจําเปนตองออกจากบานเพื่อหาเล้ียงครอบครัวดวยกันท้ังคู ปญหาจึงเกดิข้ึนเพราะไมมีคน
ดูแลลูกๆ ทําใหเด็กมีปญหา ขาดความรัก ความอบอุน ขาดการเล้ียงดเูอาใจใสท่ีด ี

 ดวยสาเหตุดังกลาวขางตน  จึงมีความคิดริเร่ิมท่ีจะเปดเนิรสเซอรีข้ึน  เพื่อเปนสถานท่ี
ดูแล ใหการเล้ียงดู ความรู ความรัก แกเดก็ ๆ ท่ีพอและแมตองออกไปทํางาน ในบริเวณใกลเคียงกบั
นิคมอมตะนคร  ซ่ึงเปนเขตอุตสาหกรรมท่ีมีพนักงานทํางานอยูเปนจํานวนมาก 

 โดยเนิรสเซอรีจะมีช่ือวา “CHILD เนิรสเซอรี”   โดยจะเร่ิมกอสรางเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2552   คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ   พ.ศ. 2553   และจะสามารถเปดดําเนนิการได
ในเดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2553 โดยเนิรสเซอรีจะดําเนนิงานในรูปแบบของกิจการเจาของคนเดียว 

 เนิรสเซอรี  มีท้ังหมด  8  หอง   1 สนาม   คือ หองอเนกประสงค  3  หอง  (หองเรียน
และหองนอนเปนหองเดยีวกนั)  หองธุรการ 1 หอง  หองพยาบาล 1 หอง หองประกอบอาหาร  1  
หอง  และหองน้ํา  2  หองใหญ  (แยกชายหญิง)  สนามเด็กเลน  1  สนาม 
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ท่ีอยู/ท่ีตั้งกิจการ 

 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีตําแหนงท่ีตัง้ของเนิรสเซอรี 

Child 
เนิรสเซอรี 

ทางเขา
เมือง 

ถนนสุขประยูร 

เทศบาลตําบล
ดอนหัวฬอ 

ทางไป
อําเภอ
พาน
ทอง 

ทางไปนิคมอุตสาหกรรม 

Motorway   
ทางไปกรุงเทพ 

 
รายชื่อเจาของกิจการและสัดสวนการถือครอง 
 นางสาวบรรจงจิต ตันสงวน สัดสวนการถอืครอง 100% 
 
ประวัติของเจาของกิจการ  
 Child เนิรสเซอรี  กอตั้งโดยนางสาวบรรจงจิต  ตันสงวน  อายุ 23 ป 
การศึกษา  ระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจกัารธุรกิจท่ัวไป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ประสบการณการทํางานและการฝกงาน 
 มี.ค. - พ.ค. 2550   ฝกงานดานบัญชี  ของรานกาญจนา  แอร  กก 
 มี.ค. - พ.ค. 2551   ฝกงานกบัแผนกคลังสินคา  ของบริษัท  บุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด 
 มี.ค.-  มิ.ย. 2552    เขาอบรมหลักสูตรการพัฒนาเดก็ปฐมวัย   จากสํานกับริหารงาน 
                                 คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินการ 
ตารางท่ี 1 ข้ันตอนการเร่ิมดาํเนินการ 

ลําดับ รายการดําเนนิงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ 

1 ศึกษาหาขอมูลท่ีเกี่ยวของ
กับธุรกิจ 

3 สัปดาห วันท่ี  1   มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2552 

2 ศึกษาตลาดเปาหมาย และ
ลักษณะลูกคา 

2 สัปดาห วันท่ี  23 มิ.ย. - 7  ก.ค. 2552 

3 เลือกทําเล ตอเติมหอง 
ปรับปรุงพื้นท่ี  

8 สัปดาห วันท่ี 19 มิ.ย. - 20 ส.ค. 2552 

4 ตกแตงสถานที่ 8 สัปดาห วันท่ี  10 ส.ค. - 5 ต.ค. 2552 

5 วางแผนการบริหารงาน 
และจัดเตรียมบุคลากร 

3 สัปดาห วันท่ี  12 ต.ค. - 2 พ.ย. 2552 

6 ขออนุญาตจัดต้ัง ขอเปด
เนิรสเซอรี 

2 สัปดาห วันท่ี  24 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2552 

7 จัดสงพนักงานเขาอบรม
ตามหลักสูตร 
ท่ีปลัดกระทรวงกําหนด 

8 สัปดาห วันท่ี  7   ธ.ค. - 1 ก.พ. 2553 

8 เปดรับสมัคร 
และเปดใหบริการสถาน
รับเล้ียงเด็ก 

 วันท่ี  1   มี.ค.  2553 

 รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 34  สัปดาห  

 
 
 
 

 

 



บทท่ี 3 
การวิเคราะหอุสาหกรรมและการวิเคราะหตลาด 

 
สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะตลาด 
 ชีวิตของคนไทยและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันเปล่ียนแปลงไป  ทําใหผูคนตางแขงขัน
ทํางานกันอยางมาก  เพื่อสรางฐานะและเพื่อความอยูรอดของครอบครัว  ทําใหเวลาในการเล้ียงดูลูก
จึงลดลง   ธุรกิจเนิรสเซอรี    จึงเปนท่ีตองการของผูท่ีตองทํางานและไมมีเวลาเล้ียงดูลูก       ซ่ึงถือ
วาธุรกิจเนิรสเซอรีเปนธุรกิจการบริการท่ีมีความจําเปนอยางมากสําหรับสถานการณในปจจุบัน   ซ่ึง
ธุรกิจเนิรสเซอรีแตละแหงกจ็ะมีการบริการท่ีแตกตางกนัออกไป   เพื่อท่ีจะสนองตอบความตองการ
ใหตรงกับกลุมเปาหมาย  เชน  เนิรสเซอรีเด็กออนหรือศูนยเดก็ปฐมวัย  คือ  จะรับเด็กท่ีมีอายุ
ระหวางแรกเกดิ ถึง 2.5 ป   เนิรสเซอรีช้ันเด็กเล็ก  คือ  จะรับเด็กท่ีมีอายุระหวาง  2.5 ถึง  4  ป  
ตลอดจนการฝากเล้ียงเดก็ไวตามบานท่ัวไปดวย ซ่ึงแตละประเภทจะมีคาบริการท่ีแตกตางกัน   
ธุรกิจเนิรสเซอรีมีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ือง เม่ือพิจารณาสถิติการเกิดของประชากรท่ัว
ประเทศท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองและตัวเลขเนิรสเซอรีท่ีลงทะเบียนกับกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ      เม่ือป พ.ศ. 2550  พบวามีเนริสเซอรีจํานวน  1,600  แหงท่ัวประเทศ    เพราะวาการทํา
ธุรกิจเนิรสเซอรีนั่นไมมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ และยงัมีกลุมเปาหมาย คือ กลุม
คนทํางานท่ีไมมีเวลาเล้ียงดลููก  จึงทําใหธุรกิจเนิรสเซอรียังมีการขยายตัวมากข้ึน   แตขณะเดียวกัน  
ผูประกอบการรายใหมสามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา  เพราะธุรกิจเนริสเซอรีนั้นใชเงินลงทุนไมสูง
นัก  อีกท้ังยังเปนท่ีตองการของกลุมเปาหมายท่ีนับวันยิง่มีปริมาณมากข้ึน 
 ธุรกิจเนิรสเซอรีในเขตนิคมอมตะนครจังหวัดชลบุรี มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  
เนื่องจากมีพนกังานทํางานอยูเปนจํานวนมากเม่ือเปรียบเทียบกับเขตอ่ืนๆในจังหวดัชลบุรี   ซ่ึง
พนักงานเหลานี้ไมมีเวลาเล้ียงดูลูก  เพราะตองทํางาน  ดังนั้นจึงมีเนริสเซอรีเพื่อสนองตอบความ
ตองการของพนักงานท่ีทํางานในเขตนิคมอมตะนครท่ีจะนําลูกมาเขาเนิรสเซอรีใกลๆ กับท่ีทํางาน  
เพื่อใหลูกไดมีพัฒนาการตามวัย  เรียนรูการปรับตัวกอนเขาโรงเรียนอนุบาล  และไมเปนอุปสรรค
ตอการทํางานของพอแมดวย  อีกท้ังเพือ่เปนการใหผูปกครองมีเวลาอยูกับลูกมากข้ึน  ในชวง
ระยะเวลาการเดินทาง  ทําใหพอแมสะดวกสบายตอการรับสงลูกๆ  เพราะอยูใกลกับท่ีทํางาน         
อีกทั้งธุรกิจเนริสเซอรีในนิคมอมตะนครยงัไมมีการเปดใหบริการเลย  ซ่ึงทําใหเปนโอกาสท่ีดใีห
การทําธุรกิจเนิรสเซอรีประสบความสําเร็จเปนอยางมาก 
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การแบงสวนตลาด  และสวนแบงทางการตลาด 
 สําหรับสวนแบงตลาดเนิรสเซอรี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ประกอบดวยผู
แขงขันหลักๆ ประมาณ 3 ราย ประกอบไปดวย ศยามลเนิรสเซอรี ซ่ึงเปนของเอกชน มีบริการรับ
เล้ียงดูเดก็ท่ีมีอายุระหวาง 1 – 4 ป คูแขงตอไปคือ สมาคม YWCA ซ่ึงเปนเนิรสเซอรีของทางนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร คูแขงรายสุดทายคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดอนหัวฬอ ซ่ึงเปนของทาง
หนวยราชการ จากคูแขงท้ังสามรายใหญๆ  เราไดทําการแบงสวนตลาดจากการแจกแบบสอบถาม
จํานวน 100  ชุด โดยสรุปแลวพบวามี 75 คนคิดวาสถานรับเล้ียงเด็กท่ีมีอยูไมเพยีงพอตอความ
ตองการ  และยังมีความตองการใหมีสถานรับเล้ียงเดก็แหงใหม  เพื่อชวยแบงเบาภาระผูปกครองท่ี
ตองทํางานนอกบาน อีกทั้งเปนทางเลือกเปรียบเทียบระหวางสถานรับเล้ียงเด็กเกาท่ีเปดอยูและแหง
ใหม และเพื่อลูกๆ จะไดปรับตัวกอนเขาเรียนอนุบาล  ซ่ึงเราไดทําการประเมิน สัดสวนของสวน
แบงตลาดไว ประมาณ 40% จากการแจกแบบสอบถาม 
 
 
แนวโนมทางการตลาด  
 โดยแนวโนมตลาดในประเทศมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนถึง 40% จากเด็กท่ีมีชวงอายุ 0-5 ป 
จํานวน 942,583 คน (คมชัดลึก, 19 สิงหาคม 2551) และมีศูนยเด็กเล็กท่ีไดมาตรฐานถึง 85.56%  
จากศูนยเด็กเล็กท่ัวประเทศจํานวน 17,345  แหง   และจากการแจกแบบสอบถามความตองการใช
บริการสถานรับเล้ียงเด็กของพนักงานท่ีทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและประชาชนท่ี
อาศัยในเขตตําบลดอนหัวฬอ จํานวน 100 ชุด พบวาความจําเปนในการใชบริการสถานรับเล้ียงเด็ก
ของพอและแมยังมีอยูมาก เนื่องจากผูปกครองตองออกไปทํางานนอกบานชวงเวลาทํางานระหวาง
วันจันทรถึงวันเสาร  ผูปกครองจึงพาบุตรหลานมาใชบริการสถานรับเล้ียงเด็กCHILD เนิรสเซอรี  
ทําใหโอกาสในการที่จะไดรับสวนแบงทางการตลาดคอนขางสูง และเห็นไดวาตลาดมีแนวโนมท่ี
จะเติบโตไดอีก 
 
ตลาดเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายของเนิรสเซอรี  คือ  กลุมผูปกครองท่ีมีบุตรต้ังแต 1  ถึง  4 ป  ท่ีทํางานอยู
ในนิคมอมตะนคร และอาศัยอยูบริเวณใกลเคียง     เพราะเนิรสเซอรีจะอยูใกลกับกลุมลูกคากลุมนี้  
ทําใหเปนการงายตอการตอบสนองความตองการของลูกคา นอกจากนี้ยังสามารถแบงกลุมเปาหมาย
ตามปจจัยรายไดของผูตัดสินใจเลือกใชบริการเปน  2  กลุม  ไดแก 
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1. กลุมเปาหมายหลัก  คือ  กลุมผูปกครองเด็ก ๆ ท้ังผูชาย ผูหญิงท่ีมีรายไดระดับ
ครอบครัว อยูระหวาง  15,000 บาท ถึง 50,000  บาทตอเดือน ท่ีทํางานอยูในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครและอาศัยอยูในเขตตําบลดอนหัวฬอ 

2. กลุมเปาหมายรอง  คือ  กลุมผูปกครองเด็ก ๆ ท้ังผูชาย ผูหญิงท่ีมีรายไดครอบครัว
คอนขางตํ่า  คือ  นอยกวา 15,000 บาทตอเดือน  ท่ีทํางานอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครและอาศัยอยูในเขตตําบลดอนหัวฬอ 

 การท่ีเนิรสเซอรีมุงเนนไปยงักลุมเปาหมายท่ีกลุมผูปกครองเด็ก ๆ ท้ังผูชาย ผูหมีระดับ
รายไดครอบครัว อยูระหวาง 15,000 บาท  ถึง 50,000 บาทตอเดือน  เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีกําลังซ้ือ
สอดคลองกับระดับคาบริการของ   เนิรสเซอรี 
 
Positioning  
 Child  เนิรสเซอรี  วางตําแหนงใหมีคาบริการอยูในระดับปานกลาง  เนนการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลองกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก  เพื่อใหเดก็สามารถชวยเหลือตัวเองได  กลาคิด กลา
ทํา และกลาแสดงออก  
 ปจจุบันรัฐบาลไดเขามามีบทบาท  และสนับสนุนดานงบประมาณใหมีการจดัต้ังศูนย
พัฒนาเดก็เล็กข้ึนตามแตละจังหวดั  ซ่ึงไมเสียคาใชจายใด ๆ   ทําใหมีผลกระทบตอกลุมสถาน
ประกอบการเนิรสเซอรีท่ีมีตําแหนงทางการตลาดในระดับตํ่าถึงปานกลางและยังไมสามารถสราง
จุดเดนของเนริสเซอรีได  ดังน้ันเพื่อท่ีจะสามารถทําใหเนอรสเซอรีอยูรอดได  เนิรสเซอรีจะตองทํา
ใหผูปกครองมีความไววางใจ  และรับรูถึงความแตกตางจากคูแขง 
 
คูแขงขัน 

 
คูแขงขันหลัก 

 สมาคม YWCA เปนเนิรสเซอรีท่ีเปดใหบริการมาต้ังแตป พ.ศ. 2546  ตั้งอยูบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร  เปนเนิรสเซอร่ีท่ีมีคาบริการคอนขางสูง  และวางกลุมเปาหมายผูมีรายได
ระดับสูง อยูท่ี 2,800 บาทตอเดือน และรับเด็กท่ีมีอายุระหวาง 2.5 ถึง 4 ป ปจจุบันมีเด็กท่ีใชบริการ
อยู 60 คน และมีอัตราสวนการดูแลเดก็ตอครูอยูท่ี 15:1 
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คูแขงขันรอง 
 ศยามลเนิรสเซอรี  เปนเนิรสเซอรีท่ีเปดใหบริการมาต้ังแตป พ.ศ. 2550  ตั้งอยูบริเวณตํา
บดอนหวัฬอ  ซึงเปนท่ีพักอาศัยของกลุมคนท่ีทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  เปนเนิร
สเซอรีท่ีมีคาบริการปานกลาง  เนนกลุมลูกคาท่ีมีรายไดระดับปานกลาง  อัตราคาบริการอยูท่ี 2,500 
บาทตอเดือน และรับเด็กท่ีมีอายุระหวาง 1 ถึง 4 ป ปจจุบันมีเด็กท่ีใชบริการอยู 22 คน และมี
อัตราสวนการดูแลเด็กตอครูอยูท่ี 11:1 
 
รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 
ตารางท่ี 2 ลักษณะคูแขงขัน 
เนิรสเซอร ี ลักษณะการ

ใหบริการ 
อัตรา

คาบริการตอ
เดือน 

จํานวน
นักเรียน
ปจจุบัน 
(คน)   

จํานวน
นักเรียน : 
ครู 1 คน 

จุดแข็ง จุดออน กลุมลกูคา 

1. สมาคม 
YWCA 

กลุมเด็กที่มี
อายุระหวาง 
2.5 ถึง 4 ป  

2,800 40  15:1 ทําเลที่ต้ังอยูใกล
ที่ทํางานของ
ประชาชนที่
ทํางานในเขต
นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะนคร 

ราคาคอนขางสูง กลุม
คนทํางาน
ในเขต
นิคม
อุตสาหกร
รมอมตะ
นคร 

2. ศยามล
เนิรสเซอรี 

กลุมเด็กที่มี
อายุระหวาง 
1 ถึง 4 ป  

2,500  22 11:1 ทําเลที่ต้ังอยูใกล
ที่พักอาศัยของ
ประชาชนใน
เขตนิคม
อุตสาหกรรม
อมตะนคร 

เปนตึกแถวท่ี
ดัดแปลงมาทํา
เปนเนิรสเซอรี 
จึงทําใหพื้นที่ดู
แคบ และไมมี
พื้นที่วิ่งเลน
สําหรับเด็ก และ
เปนอุปสรรค 
ตอการขยาย
หองเรียนเพิ่ม 

กลุม
ประชาชน
ทั่วไปใน
เขตพื้นที่
นิคม
อุตสาหกร
รมอมตะ
นคร 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)       

เนิรสเซอ
รี 

ลักษณะ
การ

ใหบริการ 

อัตรา
คาบริการ
ตอเดือน 

จํานวน
นักเรียน
ปจจุบัน 

(คน) 

จํานวน
นักเรียน 
: ครู 1 
คน 

จุดแข็ง จุดออน กลุม
ลูกคา 

 3. Child     กลุมเด็กที่มี
อายุระหวาง 
1 ถึง 4 ป  

2,200  -  
2,500  

 รับเด็กได
สูงสุด 36 

คน 

6:1 ทําเลที่ต้ังอยูใกล
ที่พักอาศัยของ
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลดอน
หัวฬอ และเขต
นิคมอุตาสาหกร
รมอมตะนคร 

เปนเนิรสเซอรีที่
เปดใหม เนิรสเซอรี 
 

กลุม
ประชาชน
ทั่วไปใน
เขตพื้นที่
ตําบลดอน
หัวฬอ 
และ กลุม
ประชาชน
ทั่วไปใน
เขตพื้นที่
นิคม
อุตสาหกร
รมอมตะ
นคร 

4. ศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กตําบล
ดอนหัว
ฬอ 

กลุมเด็กที่มี
อายุระหวาง 
3 ถึง 5 ป 

ไมเสีย
คาบริการ 

120 20:1 ทําเลที่ต้ังอยูใกล
ที่พักอาศัยของ
ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลดอน
หัวฬอ และเขต
นิคมอุตาสาหกร
รมอมตะนคร 

ทําเลที่ต้ังอยูใน
ซอยเล็ก ไม
สะดวกตอการ
รับสง 

กลุม
ประชาชน
ทั่วไปใน
เขตพื้นที ่

 ตําบลดอน
หัวฬอ 
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การวิเคราะหสถานการณ 
ตารางท่ี 3  ตารางการวิเคราะห SWOT ANALYSIS วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
  

ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง จุดออน 

ดานการบริหาร 1. มีบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถในการบริหารได
เปนอยางด ี

1. ยังวาง Positioning ไมชัดเจน  
ทําใหยากตอการวางกลยุทธ 

 2. บุคลากรไดรับการฝกอบรม
ตามหลักสูตร  และมีความ
เช่ียวชาญทางดานการดแูลเด็ก
เปนอยางด ี

2. ขาดระบบการจูงใจท่ีดพีอ  ทํา
ใหบุคลากรเขาออกบอย 

   3. กําหนดทิศทางการบริหาร
จัดการเชิงกลยทุธไมชัดเจน  อาจ
ทําใหเกิดปญหาในการดําเนินงาน 

 ดานการตลาด 1. มีเงินทุนท่ีใชในการโฆษณา
และประชาสัมพันธมาก 

1. การประชาสัมพันธอาจไม
ท่ัวถึง 

 2. ตั้งอยูในแหลงชุมชน  ทําให
งายตอการประชาสัมพันธ 

2. เปนเนิรสเซอรีท่ีเปดใหม  ซ่ึง
ทําใหยังไมเปนท่ีรูจักแพรหลาย 

 3. มีเครือขายทางธุรกิจ คือ 
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคม
อุสาหกรรมอมตะนคร และ
โรงเรียนอนุบาลท่ีมีช่ือเสียงใน
จังหวดั 

 

 ดานการบริการ 1. เปนการบริการท่ีเนนทักษะ 
พัฒนาการในทุก ๆ ดาน และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม 

1. เนื่องจากเปนเนิรสเซอรีท่ีเปด
ใหม  ทําใหผูปกครองไมม่ันใจใน
การเลือกใชบริการ 

 2. สัดสวนการดูแลเด็กเปนไป
ตามมาตรฐานของกฎกระทรวง 
คือ  เด็ก 6 คนตอครู 1 คน 
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ตารางท่ี  3  (ตอ)  

ปจจัยการพิจารณา จุดแข็ง จุดออน 

ดานการเงนิ 1. มีความพรอมในเร่ืองของ
เงินทุน 

      - 

 2. มีระบบการจัดการทาง
การเงินท่ีด ี

  

 

ตารางท่ี 4   ตารางการวิเคราะห SWOT ANALYSIS วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

ปจจัยการพิจารณา โอกาส อุปสรรค 

ตลาดและกลุม
ลูกคาเปาหมาย 

1. เนื่องจาก Child เนิรสเซอรีมี
สภาพแวดลอมท่ีดี จึงสามารถ
ใชปจจยันี ้เพื่อเจาะกลุมลูกคาท่ี
ตองการใหบุตรอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีดี 

1. เจาะตลาดยาก  เนื่องจากเปน
เนิรสเซอร่ีท่ีเพิ่งเปดใหบริการ 

สถานการณการ
แขงขนั 

1. เนื่องจากเนริสเซอรีท่ีเปด
ใหบริการอยูแลวนั้นรับเดก็ได
ในอัตราท่ีจํากดั  ทําใหChild 
เนิรสเซอรีสามารถรองรับลูกคา
ท่ีมีความตองการใชเนิรสเซอรี
ได 

     1. มีเนิรสเซอรีท่ีเปดบริการอยู
แลว 

สังคม 1. ผูปกครองตองทํางานทั้งคู  
จึงไมมีเวลาดูแลบุตรหลาน  จึง
มีแนวโนวท่ีจะใชบริการเนริ
สเซอรีมากข้ึน 

1. ปจจุบันครอบครัวนิยมมีบุตร
ลดลง  ทําใหความตองการเตรียม
ความพรอมของเด็กกอนเขาวัย
เรียนมีมากข้ึน 

เทคโนโลยี 1. เทคโนโลยีดานการส่ือสารมี
ความกาวหนาอยางรวดเร็ว  ทํา
ใหผูปกครองรับรูขอมูลขาวสาร
ของเนิรสเซอรีไดงายข้ึน 

- 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

ปจจัยการพิจารณา โอกาส อุปสรรค 

สภาพเศรษฐกิจ 1. จากสถานการณทาง
เศรษฐกิจในปจจุบันสงผลให
ผูปกครองตองทํางานมากข้ึน 
เพื่อท่ีจะสามารถเล้ียงครอบครัว
ใหได ทําใหความตองการใช
บริการเนิรสเซอรีมีมากข้ึน 

1. Child เนิรสเซอรีตั้งอยูในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอทตะนคร ซ่ึง
กลุมลูกคาสวนใหญทํางานอยู 
เนื่องจากชวงท่ีผานมาโรงงาน
บริเวณนั้นไดปดตัวลง อาจทําให
เนิรสเซอรีสูญเสียลูกคาหลักไป 

  2. ภาวะเศรษฐกิจยังมีทิศทางไม
ชัดเจน  ทําใหผุปกครองตอง
พิจารณาปจจัยดานเศรษฐกิจใน
การตัดสินใจเลือกเนิรสเซอรีมาก
ข้ึน 

กลุมผูจําหนาย, 
เครือขาย 

1. สามารถสรางเครือขายได 
โดยการติดตอกับทางโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง 

- 

 2. ติดตอกับทางโรงเรียนท่ีมี
ช่ือเสียง  เพื่อท่ีจะสามารถรับ
เด็กตอจากเนิรสเซอรี  เพื่อเขา
ศึกษาตอในระดับอนุบาลตอไป 
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การวิเคราะหคูแขงโดยวิธี Five Forces Driving 
 ซ่ึงปจจัยท้ัง 5 เหลานี้   เปนตัวตัดสินศักยภาพในการทํากาํไรของธุรกิจ ดังนั้นกจิการ
จําเปนตองตรวจสอบ ติดตามสภาพแวดลอมนี้อยางระมัดระวังมากท่ีสุด 

 
ภาพท่ี 2   แรงผลักดันท้ัง 5 ในอุตสาหกรรมการ 
 
1. การคุกคามจากผูบริการรายใหม 
 ธุรกิจเนิรสเซอรีเปนธุรกิจท่ีสามารถสรางรายไดท่ีดี   เพราะพอแมวัยทํางานในปจจบัุน
ไมมีเวลาเล้ียงดูลูก  จึงตองมองหาเนิรสเซอรีท่ีดีและสามารถนําลูกไปฝากไวได   ดังนั้นธุรกิจนีจ้ึงมี
ความนาสนใจในดานการลงทุน  และเปนการยากท่ีจะกนัผูแขงขันรายใหมท่ีจะเขามาลงทุน  ทําให
การแขงขันมีความรุนแรงมากข้ึน  เนิรสเซอรีท่ีมีช่ือเสียงมักจะมีความไดเปรียบในการแขงขัน  การ
รับรูของผูบริโภคสวนใหญเกิดจากคําแนะนําแบบปากตอปาก  ดั้งน้ันการท่ีจะอยูในอุตสาหกรรมนี้
ไดนั้นจะตองสรางใหผูบริโภครับรู  และเหน็คุณคาความแตกตางของเนิรสเซอรีของตนเองเปน
อยางมาก 
2. ความเขมขนของการแขงขันระหวางผูใหบริการเดิม 
 การแขงขันเขาสูธุรกิจเนิรสเซอรีนั้นสามารถทําไดโดยงาย  เนื่องจากใชทุนไมสูงมาก
นัก แตการดําเนินธุรกิจใหอยูรอด เปนส่ิงท่ีทําไดยาก  เนื่องจากการจะทําใหเปนเนริสเซอรีท่ีดี  มี
จุดเดนท่ีตางจากคูแขง  ตองใชเงินลงทุนสูงในดานตางๆ  ไมวาจะเปน 

การคุกคามจากผูบริการ
รายใหม 

อํานาจตอรองของซัพ
พลายเออร 

ความเขมขนของการ
แขงขันระหวาผู
ใหบริการเดิม 

แรงกดดันจาก
ผลิตภัณฑทดแทน 

 
อํานาจตอรองของผูซื้อ 
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(1) ดานทําเลที่ตั้ง  ควรตั้งอยูในทําเลที่ใกลแหลงชุมชน หรือ ใกลเคียงสถานท่ีทํางาน
ท่ีเปนกลุมเปาหมาย  เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

(2) ดานอาคารสถานท่ีท่ีตองมีความสะดวก  ปลอดภัย  มีสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีดี   

(3) ดานการบริหารงาน  ผูบริหารตองมีความสามารถในการกําหนดนโยบาย  และ
สามารถปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายได 

(4) ดานบุคลากร  ตองมีการอบรมและพฒันาบุคลากรอยางตอเน่ือง  เพื่อใหมี
ความสามารถในการถายทอดความรูและดแูลเอาใจใสตอเด็กทุกคน 
3. แรงกดดนัจากการบริการทดแทน 
 ทุกๆ ธุรกิจตางก็กําลังเผชิญกับการผลิตสินคา/บริการทดแทน  ปญหาของสินคาหรือ
บริการทดแทนมีข้ึนในทุกๆ ธุรกิจ   ดังน้ันส่ิงท่ีจะเขามาทดแทนเนิรสเซอรี คือ การรับฝากเล้ียงเดก็
ท่ัวๆ ไปตามบาน  ท่ีไมเนนการพัฒนาการของเด็กท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  
4. อํานาจตอรองของผูซ้ือ 
 ในธุรกิจดานเนิรสเซอรีนั้น  ผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกใชเนิรสเซอรี  คือ พอแม
หรือผูปกครองของเด็ก  โดยในการเลือกเนิรสเซอรีนั้น  ผูปกครองจะพิจารณาจากปจจยัหลาย
ประการเพ่ือใหบุตรหลานของตนไดรับส่ิงท่ีดีท่ีสุด เทาท่ีกําลังความสามารถของตนจะทําได  
รวมถึงปจจัยสําคัญท่ีเปนขอจํากัดในการเลือกเนิรสเซอรี  คือปจจยัในเร่ืองความสะดวกในการ
รับสง  หากเปนพื้นท่ีท่ีมีเนริสเซอรีคอนขางมาก  และอัตราการเกิดของเด็กลดลง  จะทําใหเกิด
อุปทานสวนเกินเพิ่มข้ึน  จะทําใหผูปกครองมีอํานาจในการตอรองสูง  แตถาเนริสเซอรีสามารถ
สรางจุดเดนใหแตกตางจากคูแขงและสอดคลองกับความตองการของผูปกครองจนทําใหเนิรสเซอรี
เปนท่ีรูจักและมีช่ือเสียง  อํานาจในการตอรองของผูปกครองก็จะลดลง     
5. อํานาจตอรองของซัพพลายเออร 
 ซัพพลายเออรในการที่จะดําเนินธุรกิจเนิรสเซอรีควรจะอยูในรูปของทรัพยากรบุคคล  
ก็คือตัวครู  ผูชวยครู และบุคลากรท้ังหมดในเนิรสเซอรี  ถาเปนเนิรสเซอรีท่ีมีช่ือเสียง และเปนท่ี
รูจักอยูแลว  อํานาจในการตอรองของครูจะมีนอย  เนื่องจากผูปกครองมีความม่ันใจในเนิรสเซอรีอยู
แลว  แตถาเปนเนิรสเซอรีท่ีมีขนาดเล็กและยังไมเปนท่ีรูจักหรือเพ่ิงเปดดําเนนิงาน  และตองการครู
ท่ีมีช่ือเสียง และมีประสบการณความรูความสามารถในการสอนและเล้ียงดูเดก็  ดงันั้นอํานาจใน
การตอรองของครูจะมีสูงข้ึน   
 
 



 

บทท่ี 4 
แผนบริหารจัดการ 

 
ขอมูลธุรกิจ 
 ชื่อกิจการ   Child เนิรสเซอรี 
 ท่ีอยู / ท่ีตั้งกิจการ  13/2 ต.ดอนหวัฬอ   อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  

รหัสไปรษณีย  20000 
 รูปแบบการดาํเนินการ กิจการเจาของคนเดียว 
 เงินลงทุน   เงินลงทุนเร่ิมแรกของกิจการ 1,068,000 บาท    
 
ประวัติผูบริหาร 
 ช่ือ – นามสกุล  นางสาวบรรจงจิต  ตันสงวน       อายุ 22  ป 

  การศึกษา 
 ระดับ  มัธยมศึกษา  จาก โรงเรียนชลราษฎรอํารุงจังหวัดชลบุรี   ป พ.ศ. 2547 
 ระดับ  อุดมศกึษา    จาก  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ป พ.ศ. 2551 
  ประสบการณทํางาน / ฝกงาน 
 ป พ.ศ. 2550    ฝกงานกับแผนกคลังสินคา ของบริษัท  บุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด 

หนาท่ีความรับผิดชอบ        จัดทําเอกสารและสรุปขอมูลการรับจายสินคาของ 
                                              บริษัท  เพื่อเสนอผูบริหาร 
ป พ.ศ. 2552    เขาอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวยั   จากสํานักบริหารงาน 

                                      คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนผังองคกร 
 

แผนผังองคกร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจาของกิจการ/ผูบริหาร 
(1) 

ฝายธุรการ 
 

ฝายวิชาการ 
 

เจาหนาที่ธรุการ - การเงิน 
(1) 

แมบาน 
(2) 

ผูเลีย้งดูเด็ก/พ่ีเลีย้ง 
(6) 

ภาพท่ี 3  โครงสรางขององคกร 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัตขิองบุคลากร 
 
 ผูบริหาร  

ช่ือ   นางสาวบรรจงจิต  ตันสงวน 
  ตําแหนง  เจาของกิจการ / ผูบริหาร 
  หนาท่ีความรับผิดชอบ เปนผูกําหนดทิศทาง และวางกรอบนโยบายการ 
                                                                    บริหารงานของเนิรสเซอรี ตลอดจนเปนผูวางกลยุทธ 
                                             การบริการงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย 

                                                       ควบคุมดูแลบุคลากรภายในองคกร รับผิดชอบดาน 
                                                       การเงิน บัญชี การตลาด สารสนเทศ และดูแลเร่ือง 
                                                       สงเสริมพัฒนาการเดก็ รวมถึงดูแลความเปนอยู  

                            ของเด็กตลอดเวลาท่ีอยูเนิรสเซอรี ตลอดจนสามารถ 
                                                                     สอน ดูแลเด็กแทนพ่ีเล้ียง 
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        การศึกษา/คุณสมบัติ ปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  และผานการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ี
กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 

        อัตราเงินเดือน 8,000 บาท/เดอืน 
 

แมบาน  
ตําแหนง  ผูประกอบอาหาร และ ผูทําความสะอาด 

        อัตรา 2  คน 
        หนาท่ีความรับผิดชอบ รับผิดชอบดานโภชนาการ  ประกอบอาหารและ

จัดเตรียมอาหารสําหรับเด็ก รวมถึงทําความสะอาด
ภาชนะท่ีใชในการประกอบอาหาร และดูแลรักษาความ
สะอาดภายในเนิรสเซอรีท้ังหมด  

        การศึกษา/คุณสมบัติ 1. ไมจํากัดวุฒ ิ  เพศชาย 1 คน และหญิง 1 คน 
   2. อายุ 20 ปข้ึนไป  
   3. มีความรูและประสบการณดานการปรุงอาหาร   และ

โภชนาการสําหรับเด็กเปนอยางด ี
   4. มีความกระตือรือรนในการทํางาน 
   5. รักงานบริการ   ขยัน และอดทน   
        อัตราเงินเดือน 5,000 บาท / เดือน 
   

ผูชวยครู / พี่เล้ียงเด็ก  
  ตําแหนง  ผูชวยครู / พี่เล้ียงเดก็ 

อัตรา   3   คน 
   หนาท่ีความรับผิดชอบ เปนผูชวยครใูนการดูแลเด็ก และรวมถึงดแูลความ 
                                                                    เปนอยูของเดก็ตลอดเวลาท่ีอยูเนิรสเซอรี 
   การศึกษา/คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเทา   
                                                                    หรือมีประสบการณในการเล้ียงดูเดก็   หรือผานการ  
                                                                    ฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีปลัดกระทรวงกําหนด 
      2. อายุ 18 ปข้ึนไป 
      3. มีความต้ังใจในการทําหนาท่ีเล้ียงดูเดก็ 
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      4. มีความอดทนสูง และมีความเมตตา   
   อัตราเงินเดือน  5,000 บาท/เดอืน 
 
จํานวนบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 
ตารางท่ี 5 จํานวนบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 
ลําดับ ฝายงาน ตําแหนงงาน จํานวน อัตราเงินเดือน รวมเงินเดือน 

1 ผูบริหาร เจาของกิจการ 1 8,000 8,000 
2 ผูชวยครู/พ่ีเล้ียง พ่ีเล้ียง/ผูดูแลเด็ก 6 5,000 30,000 
3 แมบาน ประกอบอาหาร ดูแลความ

สะอาด 
2 5,000 10,000 

รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน 9  48,000 

  
วิสัยทัศน  

  มุงท่ีจะสงเสริมพัฒนาเด็กท้ังทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและสติปญญาเพ่ือ
เปนการเตรียมความพรอมสูโรงเรียนอนุบาล   
 
พันธกิจ 

1. มีการจัดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ดาน 
2. มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวยัของเด็ก 
3. มีการเสริมสรางสุขลักษณะใหกับเด็ก 
4. มีระบบรักษาความปลอดภยั 

 
เปาหมายทางธุรกิจ 

เปาหมายระยะสั้น เนิรสเซอรีมีเด็กเต็มอัตราท่ีรับได  คือ 36 คน 
เปาหมายระยะกลาง สามารถชําระคืนเงินทุน 
เปาหมายระยะยาว ขยายกจิการ  และรักษามาตรฐานการบริการ 
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ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Future) 
1. มีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
2. เนนความปลอดภัยของเด็ก 
3. ใหความสําคัญในเร่ืองอัตราการดูแลเดก็ในอัตราสวนนกัเรียนตอครูเทากับ 6:1 
4. มีการจัดสรรทรัพยากรอยางคุมคา 
5. มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
6. มีสภาพแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะ 
7. มีการปรับกลยทุธตางๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ทํา  
 การแกไขในสวนท่ียังไมดี  และปรับปรุงสวนท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน 

 
 

 
 

 
 



บทท่ี 5 
แผนการตลาด 

 
เปาหมายทางการตลาด 
 กลุมเปาหมายเนิรสเซอรี คือ กลุมผูปกครองท่ีมีบุตรต้ังแต 1 ป ถึง 4 ป  เปนผูท่ีไมสามารถ
เล้ียงลูกในเวลาทํางานได  คือ  ตองออกไปทํางานต้ังแต 7.00 น.-18.00น.  เปนสวนมากและมีความ
ตองการใชบริการในการเล้ียงดูบุตร  ซ่ึงใหความสําคัญตอพัฒนาการของเด็ก  ไมวาจะเปนในดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา   
 
การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย 
 ตลาดเปาหมายของ CHILD  เนิรสเซอรี อาจแบงไดเปน  2  กลุมคือ 

1. กลุมเปาหมายหลัก ไดแก  ครอบครัวท่ีมีบุตรและมีรายไดระดับปานกลาง อยู
ระหวาง15,000 บาท ถึง 50,000  บาทตอเดือน  ซ่ึงอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีบริเวณตําบลดอนหัวฬอ และ
ครอบครัวท่ีทํางานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ท่ีมีความตองการใชบริการในการเล้ียงดูบุตร  
ส่ังสอน  อบรม  ฝกนิสัยของบุตรในเวลาท่ีตองไปทํางาน   

2. กลุมเปาหมายรอง  ไดแก  ครอบครัวท่ีมีบุตรและมีรายไดระดับคอนขางตํ่าคือ  
นอยกวา 15,000 บาทตอเดอืน   ซ่ึงอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีบริเวณตําบลดอนหัวฬอ และครอบครัวท่ี
ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ท่ีมีความตองการใชบริการในการเล้ียงดูบุตร ส่ังสอน  
อบรม  ฝกนิสัยของบุตรในเวลาท่ีตองไปทํางาน   
 ในการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายของ CHILD เนิรสเซอรี ท่ีไดกําหนดไว จะมีความ
ตองการใชบริการของกิจการ  ซ่ึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกลุมเปาหมายคือ การท่ีไมมีเวลาเล้ียงดูบุตร  
เพราะตองออกไปทํางาน  โดยเฉพาะสวนใหญจะเปนพนักงานบริษัท  ลูกจาง  รับราชการ  ซ่ึงทําให
ไมสามารถเล้ียงดูบุตรไดในชวงเวลาทํางาน  จึงมีความตองการท่ีจะใชบริการเนิรสเซอรี 
 จากการแจกแบบสอบถามถึงความตองการใชเนิรสเซอรีของพนักงานท่ีทํางานอยูในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและประชาชนท่ีอาศัยในเขตตําบลดอนหวัฬอ  จํานวน 100 ชุด พบวา
75 คน ยังคงมีความตองการใชบริการสถานรับเล้ียงเดก็ท่ีมีคุณภาพท่ีดกีวาท่ีมีอยูเดิม  เพราะสถาน
รับเล้ียงเด็กท่ีมีอยูนั่นยังมีไมเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ  
 

 20 



21

กลยุทธทางการตลาด 
กลยุทธดานบริการ 

 1. Child เนิรสเซอรีใชกลยุทธในการสรางความสัมพันธกับกลุมเปาหมายทุกกลุม ท้ัง
พนักงานในท่ีทํางานอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและประชาชนท่ีอาศัยในเขตตําบลดอน
หัวฬอ รวมกับการมุงเสนอบริการท่ีลูกคาคาดหวังไดโดยการสรางความม่ันใจใหกับลูกคา ดวย
บริการท่ีสม่ําเสมอ  
 2. Child เนิรสเซอรีใชกลยุทธ เพื่อสรางความไววางใจ และความนาเช่ือถือใหกับผูปกครอง  
ในเร่ืองสัดสวนเด็กอายุตั้งแต 1 ป แตไมเกนิ 3 ปตอครู (6:1) โดยจะไมรับเด็กเกนิกวานี้ เพื่อสามารถ
ดูแลเด็ก ๆ ไดเปนอยางดี   
 3. Child เนิรสเซอรีใหความสําคัญในเร่ือง 

 ความสะอาด - สถานท่ีสะอาด ขาวของจัดเปนระเบียบ   
 ความปลอดภยั -  อุปกรณตาง ๆ ท่ีนํามาใชกับเด็ก จะไมเปนอันตรายตอเด็ก  
 อัธยาศัยของผูดูแลเด็ก - ครูและพ่ีเล้ียง ตลอดจนบุคลากรมีอัธยาศัยดี สามารถดูแล

เด็ก ๆ ไดอยางท่ัวถึง และสามารถจัดการกบัปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได   
 4. Child เนริสเซอรีมีการบริการท่ีเอ้ือตอการทํางานของผูปกครอง เนื่องจากเนริสเซอรี
สวนใหญจะใหบริการในชวงเวลา 07.00-16.00 น. เทานัน้  แต Child เนิรสเซอรีจะใหบริการในชวง 
07.00-17.30 น. ซ่ึงจะทําใหผูปกครองสามารถมารับเด็กได หลังเวลาเลิกงาน โดยไมตองรีบรอน 
 5. Child เนิรสเซอรีมีการรับบริการดูแลเด็กท่ีปวย (กรณีเดก็เปนหวัดธรรมดาหรือมีไข
ธรรมดา) โดยจะแยกเดก็ไวในหองพยาบาล  เพื่อปองกนัการแพรกระจายของเช้ือโรคไมใหตดิตอ
ไปถึงเด็กคนอ่ืน ๆ ได  และหากเดก็มีไขเกนิกวา 38 องศา ทางเนิรสเซอรีจะโทรใหผูปกครองมารับ 
หรือสงตอสถานพยาบาลตามท่ีผูปกครองกําหนด 
 6. Child เนิรสเซอรีมีการรับบริการเล้ียงเด็กนอกเหนือจากเวลาใหบริการปกติ เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับผูปกครองท่ีติดธุระ  

กลยุทธดานราคา 
 1. Child เนิรสเซอรีใชกลยุทธการตั้งราคาในการใหบริการอยูในระดบัปานกลาง สามารถ
ใชบริการไดกบัท้ังผูปกครองท่ีมีรายไดในระดับปานกลางและรายไดสูง   ซ่ึงจัดเปนราคาที่
เหมาะสม และยังคงยึดถือกลยุทธราคาท่ีแขงขันไดของแตละกลุมเม่ือเทียบกับคูแขงเปนแนวทาง
หลักในการดําเนินการ 
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กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
 1. Child เนิรสเซอรี จะเขาถึงกลุมเปาหมายโดยตรง  ซ่ึงจะมีการตดิตอกับโรงงานตางๆใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ซ่ึงจะทําใหลูกคารูจักและไวใจ Child เนิรสเซอรี ไดดีข้ึน  เพื่อเพิ่ม
ชองทางการจดัจําหนายในกบั Child เนิรสเซอรี 
 2. ครู พี่เล้ียง และบุคลากรของเนิรสเซอรีออกหาลูกคาดวยตนเอง โดยการท่ีบอกเพื่อน 
หรือคนรูจัก  

 
กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ เพื่อท่ีจะกอใหเกดิภาพลักษณท่ีดี เพิ่มคุณคาใหกับ
ช่ือเสียงของChild เนิรสเซอรี 
 1.จัดทําแผนพบั จํานวน 2000 ชุด เพื่อแจกในพ้ืนท่ีบานพกัอาศัยและติดตามบอรดในอาคาร
สํานักงานบอรดของบริษัท และตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีอยูใกลกับเนิรสเซอรี ซ่ึงภายในแผนพับจะระบุ
ถึงท่ีตั้งของเนิรสเซอรี วัตถุประสงคในการกอต้ังเนิรสเซอรี โดยมีภาพประกอบ อีกท้ังยังบอกถึง
รูปแบบการเรียนการสอนและบริการตางๆ และขอความหรือสัญลักษณตางๆ เพือ่ท่ีจะสรางความ
ตระหนกัถึงความตองการใหเกิดข้ึนกับความนึกคิดของผูปกครอง    

2. ปายโฆษณา ติดต้ังปายโฆษณาใหโดดเดนบริเวณทางไป-กลับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร ซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีประชาชนท่ีผานไปผานมาอยางหนาแนน ซ่ึงจะทําการติดต้ังกอนเปดเรียน
ประมาณ 5 เดอืน จะมีการใหขอมูลในดานตางๆ อยางครบถวน  
 3. มีการจัดกจิกรรมรวมกับโรงงานในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อสอบถาม
ความตองการของการใชเนิรสเซอรี เพื่อเปนการประชาสัมพันธอีกทางหนึ่งท่ีสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายได 
 4. จัดทํา website เพื่อประชาสัมพันธ 
 
กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 
 

1. มีการจัดใหเยี่ยมชมสถานท่ี เพื่อใหผูปกครองรับรูถึงสภาพแวดลอมภายในเนิรสเซอรีท่ี
สดช่ืน รมเยน็ และอบอุน  เพื่อเปนการแนะนําและประชาสัมพันธเนิรสเซอรีใหเปนท่ีรูจกั ให
ผูปกครองเกิดความประทับใจ และบอกตอกลุมเพื่อนท่ีทํางานหรือท่ีพกัอาศัยใกลเคียง 

2. ใหมีการทดลองเรียนกอน โดยมีการคิดคาใชจายในการทดลองประมาณ 1,300 บาท 
หากผูปกครองทานใดท่ีจะใชบริการ  ก็ใหมีการจายคาใชจายเพ่ิมเติม ซ่ึงในการทดลองคร้ังนี้เพื่อ
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3. มีการจัดโปรโมช่ันสําหรับเดก็ท่ีมาใชบริการแบบคู  มีสวนลดในเร่ืองของคาใชจาย
ใหกับเด็กท่ีมาใชบริการ เชน  เด็กคนแรก อาจเสียคาใชจายเต็มราคา แตคนท่ีสองอาจจะเสีย
คาใชจายลดลงมาอีก 30% เปนตน ท้ังนี้เพือ่เปนการจูงใจใหผูปกครองนั้นหนัมาสนใจและใชบริการ
เนิรสเซอรีมากข้ึน สามารถทําใหเนิรสเซอรีมีลูกคาเพิ่มมากข้ึนดวย 
 
 



บทท่ี 6 
แผนบริการ 

 
สถานประกอบการในการบริการ 
 ท่ีตั้งสถานท่ี   13/2 ต.ดอนหวัฬอ   อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  รหัสไปรษณีย 20000 

หมายเลขโทรศัพท    038 – 287031        
 หมายเลขโทรสาร      038 – 758439 

E-mail Address        child_nursery@hotmail.com 
เวลาเปด-ปดบริการ   07.00 – 17.30 น.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  สัญลักษณของเนริสเซอรี 
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สนามเด็กเลน 

 

ปร
ะตู

รั้ว
 

หองประกอบ
อาหาร 

หองนํ้า หองนํ้า  
ช 

หองธุรการ 
หองอเนกประสงค 

ญ  
 
 

    หอง 
 

พยาบาล 
 
 

หองอเนกประสงค  
 
 

หองอเนกประสงค  
 
 
ภาพท่ี 5   แสดงโครงสรางภายในเนิรสเซอรี 
 

 
 
ภาพท่ี  6   แสดงโครงสรางภายในหองอเนกประสงค 

กร
ะด

าน
ไว
ทบ

อร
ด 

โตะครู 

โตะญี่ปุน โตะญี่ปุน 

โตะญี่ปุน โตะญี่ปุน 

ช้ันวางของ เก็บกระเปา 
มุมหนังสือ 

มุมบทบาท     
   สมมติ ที่แขวนชุดแปรงสีฟนเด็กของเด็ก   

มุมบล็อค 

ชันวางทีวี 

ประตู 
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ตารางท่ี 6 อุปกรณ และเคร่ืองมือในการบริการ 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย  ราคา  

เคร่ืองใชสํานักงาน 1  1 ชุด  57,000.00 

2 ชุดเคร่ืองครัว  1 ชุด  18,221.00 

3 ชุดหองเรียน  3 ชุด  26,050.00 

4 ชุดเสริมสรางพัฒนาการและส่ือการเรียนการสอน  3 ชุด  12,000.00 

5 เคร่ืองเลนเด็กกลางแจง 3 ชุด 45,000.00 

6 ชุดหองพยาบาล 1 ชุด 2,000.00 

7 วัสดุสิ้นเปลือง  1 ชุด  10,036.00 

   9   196,307.00 รวม 

(หมายหตุ เคร่ืองเลนเด็กกลางแจงดภูาพประกอบทีภ่าคผนวก)  
 
ตารางท่ี 6 (ตอ)  เคร่ืองใชสํานักงาน 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย  ราคาตอหนวย   ราคา  
1 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 18,900.00 18,900.00 

2 พัดลม 4 เครื่อง 3,200.00 3,200.00 

3 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง         13,000.00  13,000.00 

4 เครื่องปริ้นเตอร  แสกน ถายเอกสาร 1 เครื่อง           3,000.00  3,000.00 

5 เคานเตอรไม 1 ตัว           3,000.00  3,000.00 

6 ตูพลาสติกเก็บเอกสาร 3 ตัว              400.00  1,200.00 

7 โตะสํานักงาน 5 ตัว           1,500.00  7,500.00 

8 เกาอี้สํานักงาน 15 ตัว              200.00  3,000.00 

9 โทรศัพทและโทรสาร 1 เครื่อง           3,500.00  3,500.00 

10 แฟมเก็บเอกสาร 6 อัน                50.00  300.00 

11 เครื่องช่ังนํ้าหนักพรอมที่วัดสวนสูง 1 เครื่อง 400.00 400.00 

 รวม 39  47,150.00 57,000.00 
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    ตารางท่ี 6 (ตอ)  ชุดเคร่ืองครัว 
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย ราคา 

1 1 ใบ หมอหุงขาวไฟฟา ขนาด 7.2 ลิตร 3,500.00 3,500.00 

2 1 เครื่อง ตูเย็น ขนาด 6 ควิ 5,690.00 5,690.00 

3 1 เครื่อง เครื่องทํานํ้าเย็น-นํ้ารอน-นํ้าอุน 4,000.00 4,000.00 

4 1 ชุด หมอแขก  (5ใบ) 800.00 800.00 

5 1 ชุด กระทะ  (รวมตะหลิว) 200.00 200.00 

6 1 อัน เขียง 100.00 100.00 

7 1 ชุด มีด 300.00 300.00 

8 1 ชุด ทัพพี    กระบวย 99.00 99.00 

9 1 ชุด ซิงคสําเร็จรูป 1,300.00 1,300.00 

10 6 โหล ชอน 40.00 240.00 

11 6 โหล แกวนําพลาสติก 60.00 60.00 

12 6 โหล จานเมลามีนหลุม 180.00 1,080.00 

13 6 โหล ชามเมลามีน ขนาด 6 น้ิว 72.00 432.00 

14 กะละมังกลม 3 ใบ 40.00 120.00 

 รวม 36  16,381.00 18,221.00 
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ตารางท่ี 6 (ตอ)  ชุดหองเรียน 
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย ราคา 

1 กระดานไวทบอรดลามิเนท ขนาด 
120x150 cm 

3 อัน 1,800.00 5,400.00 

2 โตะญี่ปุน 50x50 cm 12 ตัว 200.00 2,400.00 

3 ช้ันวางของ 3 ชอง 20 อัน 250.00 5,000.00 

4 ช้ันวางรองเทา 3 อัน 150.00 450.00 

5 โทรทัศน ขนาด 21 น้ิว 4 เครื่อง 2,500.00 10,000.00 

6 เครื่องเลนวีซีดี/ดีวีดี 4 เครื่อง 700.00 2,800.00 

 รวม 46  5,600.00 26,050.00 

 
ตารางท่ี 6 (ตอ)  ชุดเสริมสรางพัฒนาการและส่ือการเรียนการสอน 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย  ราคาตอหนวย   ราคา  
1 หนังสือนิทาน 3 ชุด 400.00 1,200.00 

2 โปสเตอรตัวอักษรไทย-อังกฤษ- 3 ชุด 
รูปภาพตาง 

400.00 1,200.00 

3 เครื่องเลนเสริมพัฒนาการดานตางๆ 3 ชุด 3,000.00 9,000.00 

4 ชุดดินนํ้ามัน 3 ชุด 200.00 600.00 

 รวม 12  4,000.00 12,000.00 
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ตารางท่ี 6 (ตอ)  วัสดุส้ินเปลือง 
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย ราคา 

1 ดินสอสี 10 โหล 120.00 1,200.00 

2 สีเทียน 10 โหล 120.00 1,200.00 

3 ดินสอ 10 โหล 10.00 100.00 

4 ยางลบ 5 โหล 10.00 50.00 

5 กระดาษ A4 5 กลอง 450.00 2,250.00 

6 ปากกาไวทบอรด 4 โหล 144.00 576.00 

7 กระดาษสี 5 แพ็ค 300.00 1,500.00 

8 ปากกาลูกลื่น 2 กระปุก 50.00 100.00 

9 ปากกาลบคําผิด 2 โหล 660.00 1,320.00 

10 แม็กเย็บกระดาษ 5 ตัว 40.00 200.00 

11 ลูกแม็กเย็บกระดาษ 5 โหล 84.00 420.00 

12 กาว 2 โหล 420.00 840.00 

13 กรรไกร 6 อัน 30 180.00 

14 ที่เจาะกระดาษ 2 อัน 50 100.00 

 รวม 58  2,488.00 10,036.00 

 
ขอมูลการบริการ 

จํานวนการบริการสูงสุด 13 ช่ัวโมงตอวนั (07.00 – 20.00 น.) 
              จํานวนวันท่ีใชในการบริการตอเดือน/ป   ประมาณ 24 วันตอเดือน หรือ 288 วันตอป 
              จํานวนเวลาการบริการปกติตอวนั   10.5 ช่ัวโมงตอวัน (07.00 – 17.30 น. ) 
              จํานวนแรงงานท่ีใชในการบริการรวม 9 คน 

จํานวนนักเรียนท่ีรับไดสูงสุด 36 คน 
สัดสวนนักเรียนตอครู 6:1 
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รูปแบบการใหบริการ 

• Full day  :       แบบรายเดือน  ตั้งแตเวลา 7.00 ถึง 17.30 น.    

• One day  :       แบบรายวัน  ตั้งแตเวลา 7.00 ถึง 17.30 น.  
 รับเฉพาะนองที่เคยเปนสมาชิกเนอรสเซอร่ี และชวง   
 ทดลอง บริการ 

• One week trial :      แบบทดลอง 1 อาทิตย ตัง้แตเวลา 7.00  ถึง 17.30 น. 
 

ระเบียบการ  

• รับเล้ียงเด็กท่ีมีอายุระหวาง  1 ถึง  4  ป หรือกอนวยัอนุบาล  

• เปดใหบริการต้ังแตวนัจันทร – เสาร  หยุดวันอาทิตยและวันนกัขัตฤกษ 

• เวลาสงชวงเชา  7:00 – 9.00 น.  และเวลารับชวงเยน็  15.00 – 17.30 น. 
 

กิจกรรมในหลักสูตร 
  กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานและฝกฝนการเรียนรู ดานตางๆ 

• ฝกการเรียนรูวธีิปฏิบัติตน (กนิ,นอน,ถาย) 

• ฝกการเรียนรูกฎเกณฑ ตางๆอยางงายๆ 

• ฝกการเรียนรูการจัดระเบียบของใชสวนตัว 

• ฝกการรูจักทักทาย สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ 

• กิจกรรมความคิดสรางสรรค   

• กิจกรรมเคล่ือนไหวเขาจังหวะ 

• กิจกรรมเลนสมมติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 31 

ตารางท่ี  7 อัตราคาบริการ 
 รูปแบบการบริการ อายุ ราคา  

 Full day 1 - 2 ป 2,500  บาท / เดือน 
  2 - 4 ป 2,200  บาท / เดือน 
 

One day 1 - 2 ป 
 300 

 2 - 4 ป 
บาท / วัน 

 
One week trial 1 - 2 ป 800 บาท / สัปดาห  

 2 - 4 ป 800 บาท / สัปดาห 

คาแรกเขา  800  บาท (ชําระคร้ังเดียว)* 
 

 
 
หมายเหตุ  :  

คาแรกเขา  (รวมคาท่ีนอน ผากันเปอน แปรงสีฟน แกวน้าํ และอุปกรณ
การศึกษาท้ังหมด) 

• 

หากตองการฝากดูแลเด็กเกนิตารางเวลา แตไมเกิน 20.00 น.  • 
       ทางChild เนิรสเซอรีคิดคาดูแลเด็กเพิม่เติม  คิดเพิ่ม  300 บาท / เดอืน 

หากตองการอาหารเชาสําหรับเด็กเพิ่มเติม   คิดเพิ่ม  400  บาท / เดือน • 
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ตารางท่ี  8 ตัวอยางตารางกิจกรรมประจําวนั 
 

เวลา กิจกรรม 

07.00 – 09.00 น. รับเด็ก 

08.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา * 

08.30 – 08.45 น. เคารพธงชาติ สวดมนต 

08.45 – 09.00 น. กิจกรรมเขาจังหวะ 

09.00 – 09.20 น. เพลินกับนิทาน 

09.20 – 10.00 น. พัฒนาทักษะเรียนรู * 

10.00 – 10.30 น. ดื่มนม อาหารวาง 

10.30 – 11.00 น. สรางสรรคงานศิลปะ  

11.00 – 11.30 น Free Play 

11.30 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

12.00 – 14.00 น. นอนหลับพักผอน 

14.00 – 14.20 น. เก็บท่ีนอน ลางหนา 

14.20 – 14.30 น. ดื่มนม อาหารวาง 

14.30 – 15.00 น. รอง เลน เตนรํา ฟงเพลง  

15.00 – 17.30 น. รอคุณพอคุณแมรับกลับบาน 

         หมายเหตุ  :   
เนอรสเซอร่ี มีอาหารเชาไวสําหรับเด็กๆ โดยคิดเพิ่มเติม 300 บาทตอเดือน   ∗ Child 

พัฒนาทักษะเรียนรู   จะมีการปรับเปล่ียนไปเร่ือยๆตามความเหมาะสม ∗ 
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ขั้นตอนการบริการ 
Child เนิรสเซอรี จะเปดรับสมัครเด็กที่มีอายุ 1-4 ป  ตั้งแตเร่ิมดําเนินงาน  จนกวาจะครบ

ตามอัตราท่ีสามารถรับได คือ 36 คน โดยที่เด็กท่ีเขามารับการบริการนัน้จะตองเสียคาธรรมเนียม
แรกเขาคนละ 800 บาท โดยชําระเพยีงคร้ังเดียว และชําระคาบริการรายเดือนกอนเขารับการ
บริการ เพื่อเขาใชบริการ ดังนี้ 

เม่ือผูปกครองพาเด็กมาสงในชวงเชาหรือรับกลับในชวงเย็น กจ็ะใหผูปกครองเซ็นช่ือวา
ไดมาสงหรือรับเด็กเรียบรอยแลว    ระหวางนั้นจะใหเด็กท่ีใชบริการอาหารเชาของทาง    
Child  เนิรสเซอรี  ก็จะรับประทานอาหารเชา   เวลา 08.30 น. เด็ก ๆ จะเขาแถวเคารพธงชาติ สวด
มนต  และรวมทํากจิกรรมเขาจังหวะดวยการออกกาํลังกายพรอมกับครูและพ่ีเล้ียง หลังจาก
กิจกรรมเขาจังหวะ ก็จะใหเด็ก ๆ ไดเร่ิมเรียนรู ตามโปรมแกรมของเนิรสเซอรีในแตละวัน ไมวา
จะเปนการฟงนิทาน วาดรูป รองเพลง หัดเขียน หัดอาน ซ่ึงจะมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็ก หลังจากรับประทานอาหารอาหารกลางวัน ก็จะเปนเวลาของ
การนอนพักผอนประมาณ 2 ช่ัวโมง เม่ือเด็กตื่นนอน ก็จะมีครูและพ่ีเล้ียงพาเขาหองน้ํา เพื่อลาง
หนา  แปรงฟน แลวจึงไปรับประทานอาหารวาง และดื่มนม  และฝกรองเพลง เลนของเลนตาม
มุมตาง ๆ ดูการตูน เพื่อใหเด็กไดมีการพฒันาทักษะตาง ๆ จนกวาจะถึงท่ีผูปกครองจะมารับกลับ
บาน 

 
 
 



บทท่ี 7 
แผนการเงนิ 

 

ตารางท่ี 9  แสดงตนทุนโครงการและแหลงท่ีมาของเงินทุน                                                     

รายการ รวมจํานวน แหลงที่มาของเงินทุน 

 หนี้สิน สวนของเจาของ ทั้งส้ิน (บาท) 
   เจาหนี้การคา เงินกู   

เงินทุนหมุนเวียน         

    เงินสดสํารองการดําเนินงาน 800,000.00 - 500,000.00 300,000.00 

รวมเงินทุนหมุนเวียน (1) 800,000.00 - 500,000.00 300,000.00 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ         

   อปุกรณและเครือ่งมือในการบริการ 98,000.00 - - 98,000.00 

   เคร่ืองใชสํานักงาน 70,000.00 - - 70,000.00 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน (2) 168,000.00 - 0.00 168,000.00 

รายจายกอนการดําเนินงาน         

   รายจายในการเตรียมการ 100,000.00 - - 100,000.00 

รวมรายจายกอนการดําเนินงาน (3) 100,000.00 - - 100,000.00 

รวมตนทุนโครงการทั้งส้ิน (1)+(2)+(3) 1,068,000.00 - 500,000.00 568,000.00 

อัตราสวนของหนีสิ้น : สวนของเจาของ 1.00   0.47 0.53 
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ตารางท่ี 10  แสดงการชําระคืนเงินกูรายป 
อัตราดอกเบี้ยตอป 8% 

 
ปท่ี ยอดเงินกู ผอนชําระคืนเงินตนปละ ดอกเบี้ยจาย รวมเงินตน+ดอกเบ้ีย  

 1 500,000.00 100,000.00 40,000.00 140,000.00 

2 400,000.00 100,000.00 32,000.00 132,000.00 

3 300,000.00 100,000.00 24,000.00 124,000.00 

4 200,000.00 100,000.00 16,000.00 116,000.00 

5 100,000.00 100,000.00 8,000.00 108,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  
 

  500,000.00 120,000.00 620,000.00 

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาท่ัวไปตอปเกิดจากการถัวเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร 
1. ธนาคารกรุงเทพ 7.75% 
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 8% 
3. ธนาคารธนชาติ 8.25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตารางที่ 11  แสดงประมาณการทรัพยสินในการประกอบธุรกิจและคาเสื่อมราคา 
มูลคา

สินทรัพย
สุทธิ 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

ราคาตอ
หนวย 

อัตราคาเสื่อม คาเสื่อม 
จํานวน
(หนวย) 

มูลคารวม 
รายการ ราคาตอป ราคาตอป 

ทั้งสิ้น(บาท) 
(บาท) (% ) (บาท) 

(สิ้นปที่ 1) (สิ้นปที่ 2) (สิ้นปที่ 3) (สิ้นปที่ 4) (สิ้นปที่ 5) 

อุปกรณและเครือ่งมือในการบริการ (1)                   

ชุดเครื่องครัว 1 18,221.00 18,221.00 20% 3,644.20 14,576.80 10,932.60 7,288.40 3,644.20 1.00 

ชุดหองเรียน 3 26,050.00 78,150.00 20% 15,630.00 62,520.00 46,890.00 31,260.00 15,630.00 3.00 

ชุดเสริมสรางพัฒนาการ
และสื่อการเรียนการสอน 

3 12,000.00 36,000.00 20% 7,200.00 28,800.00 21,600.00 14,400.00 7,200.00 3.00 

เครื่องเลนเด็กกลางแจง 1 35,000.00 35,000.00 20% 7,000.00 28,000.00 21,000.00 14,000.00 7,000.00 1.00 

8 91,271.00 167,371.00   33,474.20 133,896.80 100,422.60 66,948.40 33,474.20 8.00 รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36 



 

 
ตารางที่  11 (ตอ) 

อัตราคา
เสื่อมราคา
ตอป 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

มูลคา
สินทรัพย
สุทธิ 

ราคาตอ
หนวย 

คาเสื่อมราคา
ตอป 

จํานวน
(หนวย) 

มูลคารวมทั้ง
สิ้น(บาท) 

รายการ 
(บาท) (บาท) 

(% ) (สิ้นปที่ 1) (สิ้นปที่ 2) (สิ้นปที่ 3) (สิ้นปที่ 4) (สิ้นปที่ 5) 

เครื่องใชสํานักงาน  (2)          
 

1 18,900.00 18,900.00 20% 3,780.00 15,120.00 11,340.00 7,560.00 3,780.00 1.00 เครื่องปรับอากาศ 

4 3,200.00 3,200.00 20% 640.00 2,560.00 1,920.00 1,280.00 640.00 4.00 พัดลม 
เครื่องคอมพวิเตอร 1   13,000.00  13,000.00 20% 2,600.00 10,400.00 7,800.00 5,200.00 2,600.00 1.00 

เครื่องปริ้นเตอร  แสกน 
ถายเอกสาร 

1 
3,000.00  3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 1.00 

เคานเตอรไม 1 3,000.00  3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 1.00 

ตูพลาสติกเก็บเอกสาร 3 400.00  1,200.00 20% 240.00 960.00 720.00 480.00 240.00 3.00 

โตะสํานักงาน 5 1,500.00  7,500.00 20% 1,500.00 6,000.00 4,500.00 3,000.00 1,500.00 5.00 

เกาอี้สํานักงาน 15      200.00  3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 15.00 

โทรศัพทและโทรสาร 1       3,500.00  3,500.00 20% 700.00 2,800.00 2,100.00 1,400.00 700.00 1.00 

แฟมเก็บเอกสาร 6           50.00  300.00 20% 60.00 240.00 180.00 120.00 60.00 6.00 

เครื่องชั่งน้ําหนักพรอมที่วัด
สวนสูง 

1 
400.00 400.00 20% 80.00 320.00 240.00 160.00 80.00 1.00 

รวม 39 47,150.00 57,000.00   11,400.00 45,600.00 34,200.00 22,800.00 11,400.00 39.00 

รวม (1)+(2) 47 138,421.00 224,371.00   44,874.20 179,496.80 134,622.60 89,748.40 44,874.20 47.00 
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ตารางที่  12 แสดงประมาณการขายรายเดอืน 
เดือนที่   

1 
เดือนที่  

2 
เดือนที่  

3 
เดือนที่   

4 
เดือนที่ 

5 
เดือนที่  

6 
เดือนที่  

7 
เดือนที่   

8 
เดือนที่  

9 
เดือนที่  

10 
เดือนที่  

11 
เดือนที่  

12 
รายการ รวม 

จํานวนเด็กผูใชบรกิาร(คน)                           

บริการแบบที่ 1  Full day                         

          1 - 2 ป 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168 

          2 - 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 ป 

บริการแบบที่ 2  One day                           

          1 - 2 ป 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

          2 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 ป 

บริการแบบที่ 3  One week trial                          

          1 - 2 ป 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

          2 - 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 ป 

รวมจํานวนเด็กผูใชบริการ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 
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ตารางที่   12  (ตอ) 

รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที1่1 เดือนที่ 12 รวม 

ราคาคาบริการ(บาท/คน)                           

บริการแบบที่ 1  Full day                           

          1 - 2 ป 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 

          2 - 4 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 26,400.00 ป 

บริการแบบที่ 2  On   e day              

          1 - 2 ป 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 

          2 - 4 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 ป 

บริการแบบที่ 3  One week  trial              

          1 - 2 ป 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00 

          2 - 4 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00 ป 

ราคาคาบริการเฉลี่ย 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 13,800.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

39 



 

 
ตารางที่    12  (ตอ) 

เดือนที่    
1 

เดือนที่   
2 

เดือนที่  
3 

เดือนที่   
4 

เดือนที่  
5 

เดือนที่  
6 

เดือนที่   
7 

เดือนที่  
8 

เดือนที่  
9 

เดือนที่   
10 

เดือนที่  
11 

เดือนที่  
12 

รายการ รวม 

คาแรกเขา(บาท/คน)                           

บริการแบบที่ 1  Full day                           
          1 - 2 ป 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00 

          2 - 4 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00 ป 

บริการแบบที่ 2  One day              
          1 - 2 ป - - - - - - - - - - - - - 

          2 - 4 ป - - - - - - - - - - - - - 

บริการแบบที่ 3 One week trial              
          1 - 2 ป 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00 

          2 - 4 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00 ป 

ราคาคาแรกเขาเฉลีย่ 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00 
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ตารางที่  12  (ตอ) 

รายการ เดือนที่   1 เดือนที่  2 เดือนที่  3 เดือนที่  4 เดือนที่  5 เดือนที ่ 6 เดือนที่   7 เดือนที่  8 เดือนที่  9 เดือนที ่10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 รวม 

รายไดจากการบริการ(บาท)                           

บริการแบบที่ 1  Full day                          

          1 - 2 ป 35,000.00  35,000.00  35,000.00  35,000.00  35,000.00  35,000.00  35,000.00  35,000.00  35,000.00   35,000.00    35,000.00    35,000.00  420,000.00 

          2 - 4 22,000.00  22,000.00  22,000.00  22,000.00  22,000.00  22,000.00  22,000.00  22,000.00  22,000.00     22,000.00    22,000.00    22,000.00  264,000.00 ป 

บริการแบบที่ 2  One day                          

          1 - 2 ป 1,500.00  1,500.00    1,500.00   1,500.00    1,500.00    1,500.00    1,500.00    1,500.00    1,500.00    1,500.00    1,500.00    1,500.00  18,000.00 

          2 - 4  1,200.00    1,200.00  1,200.00   1,200.00    1,200.00  1,200.00   1,200.00    1,200.00  1,200.00   1,200.00   1,200.00    1,200.00  14,400.00 ป 

บริการแบบที่ 3  One week trial                          

          1 - 2 ป 4,000.00  4,000.00 4,000.00  4,000.00 4,000.00  4,000.00  4,000.00 4,000.00  4,000.00 4,000.00  4,000.00 4,000.00    48,000.00  

          2 - 4   1,600.00   1,600.00    1,600.00   1,600.00    1,600.00   1,600.00    1,600.00   1,600.00    1,600.00   1,600.00    1,600.00   1,600.00   19,200.00  ป 

65,300.00  65,300.00  65,300.00  65,300.00  65,300.00  65,300.00  65,300.00  65,300.00  65,300.00  65,300.00  65,300.00  65,300.00  783,600.00  รวมรายไดจากการบริการ(บาท) 
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ตารางที่ 12  (ตอ)  
 เดือนที่      

1 
เดือนที่        

2 
เดือนที ่     

3 
เดือนที่      

4 
เดือนที่        

5 
เดือนที่      

6 
เดือนที่      

7 
เดือนที่      

8 
เดือนที      

9 
เดือนที่     

10 
เดือนที่     

11 
เดือนที่     

12 
รายการ รวม  

 
รายไดคาแรกเขา([บาท)                            

 บริการแบบที่ 1  Full day                          

          1 - 2  ป 11,200.00  11,200.00  11,200.00  11,200.00  11,200.00  11,200.00  11,200.00  11,200.00  11,200.00  11,200.00  11,200.00  11,200.00    134,400.00  

          2 - 4 
  8,000.00  8,000.00  8,000.00  8,000.00  8,000.00  8,000.00  8,000.00  8,000.00  8,000.00  8,000.00  8,000.00  8,000.00   96,000.00  ป  
 บริการแบบที่ 2  One day    

          1 - 2 
 

ป - - - - - - - - - - - - - 

          2 - 4 

 
- - - - - - - - - - - - -  ป 

 
บริการแบบที่ 3  One week trial                          

          1 - 2 
 
 ป   4,000.00    4,000.00    4,000.00    4,000.00    4,000.00    4,000.00    4,000.00    4,000.00    4,000.00    4,000.00    4,000.00    4,000.00       48,000.00  

          2 - 4  1,600.00  1,600.00  1,600.00  1,600.00  1,600.00  1,600.00  1,600.00  1,600.00  1,600.00  1,600.00  1,600.00  1,600.00       19,200.00  ป 
 

24,800.00  24,800.00  24,800.00  24,800.00  24,800.00  24,800.00  24,800.00  24,800.00  24,800.00  24,800.00  24,800.00  24,800.00     297,600.00  รวมรายไดจากคาแรกเขา  
 รวมเงินสดรับการบริการ (บาท) 90,100.00  90,100.00  90,100.00  90,100.00  90,100.00  90,100.00  90,100.00  90,100.00  90,100.00  90,100.00  90,100.00  90,100.00  1,081,200.00  
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 

 
 
 

ตารางที่  12   (ตอ) 
รายการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 รวม 

รายไดอื่นๆ (บริการเสริม)                          
จํานวนเด็ก5% ของทั้งหมดที่
ผูปกครองมารับชา(คน) 
จํานวนเด็ก50% ของทั้งหมด
ที่รับบริการอาหารเชา(คน) 

รวมจํานวนเด็กที่รับบริการ
เสริม 

ราคาคาบริการเสริม(บาท/คน)                          

ราคาคาบริการลวงเวลา 300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00        3,600.00  

ราคาคาบริการอาหารเชา 300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  300.00         3,600.00  

ราคาคาบริการเสริมเฉลี่ย 600.00  600.00  600.00  600.00  600.00  600.00  600.00  600.00  600.00  600.00  600.00  600.00  3,600.00  

รายไดจากคาบริการเสริม(บาท)                          

รายไดคาบริการลวงเวลา   1,200.00    1,200.00   1,200.00 1,200.00   1,200.00    1,200.00   1,200.00   1,200.00    1,200.00   1,200.00   1,200.00    1,200.00 14,400.00  

รายไดคาบริการอาหารเชา 6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  72,000.00  

รวมรายไดอืน่ ๆ (บาท)   7,200.00    7,200.00    7,200.00    7,200.00    7,200.00    7,200.00    7,200.00    7,200.00    7,200.00    7,200.00    7,200.00    7,200.00  86,400.00  

เงินสดรับการบริการ(บาท) 97,300.00  97,300.00  97,300.00  97,300.00  97,300.00  97,300.00  97,300.00  97,300.00  97,300.00    97,300.00   97,300.00     97,300.00  1,167,600.00  



 44 

ตารางท่ี 13  แสดงประมาณการรายไดจาการขายสินคาและบริการ 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

จํานวนผูใชบริการ (คน)   เพิ่มขึ้น 1 % เพิ่มขึ้น 2 % เทากับปที่ 3 เทากับปที่ 4 

บริการแบบท่ี 1  Full day           

          1 - 2 ป 168 160 180 180 180 

          2 - 4 ป 120 130 125 125 125 

บริการแบบท่ี 2  One day           

          1 - 2 ป 60 62 65 65 65 

          2 - 4 ป 48 50 50 50 50 

บริการแบบท่ี 3  One week trial           

          1 - 2 ป 60 63 65 65 65 

          2 - 4 ป 24 35 25 25 25 

รวมจํานวนสินคาท่ีขาย 480 500 510 510 510 

ราคาคาบริการ (บาท/คน)           

บริการแบบท่ี 1  Full day           
          1 - 2 ป 2,500.00    2,500.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00  

          2 - 4        2,200.00             2,200.00             2,200.00  2,200.00  2,200.00  ป 

บริการแบบท่ี 2  One day           

          1 - 2 ป   300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  

          2 - 4 300.00   300.00  300.00     300.00  300.00  ป 

บริการแบบท่ี 3  One week trial           

          1 - 2 ป 800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  

          2 - 4 800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  ป 

1,150.00  1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 รวมคาบริการเฉลี่ย(บาท) 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

ราคาคาแรกเขา(บาท)           

บริการแบบท่ี 1  Full day           

          1 - 2 ป 800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  

          2 - 4 ป 800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  

บริการแบบท่ี 2  One day           

          1 - 2 ป 800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  

          2 - 4 ป 800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  

บริการแบบท่ี 3  One week trial           

          1 - 2 ป 800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  

          2 - 4 ป 800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  

รวมคาแรกเขาเฉลีย่(บาท) 800.00  800.00  800.00  800.00  800.00  

รายไดจากการบรกิาร (บาท)           

บริการแบบท่ี 1  Full day           

          1 - 2 ป 750,000.00  762,500.00  775,000.00  775,000.00     775,000.00  

          2 - 4 341,000.00  341,000.00  352,000.00  352,000.00  352,000.00  ป 

บริการแบบท่ี 2  One day           

          1 - 2 ป 13,500.00  13,800.00  15,000.00  15,000.00       13,500.00  

          2 - 4 12,000.00      12,000.00  13,500.00  13,500.00  13,500.00  ป 

บริการแบบท่ี 3  One week trial          

          1 - 2 ป 17,500.00  17,500.00  19,000.00  19,000.00  19,000.00  

          2 - 4 17,500.00    16,000.00  17,500.00  17,500.00  17,500.00  ป 

1,151,500.00  1,162,800.00  1,192,000.00  1,192,000.00  1,190,500.00  รวมรายไดจากการบริการ(บาท) 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
 

รายไดจากคาแรกเขา (บาท)           
 

บริการแบบท่ี 1  Full day           

          1 - 2 
 

ป 240,000.00  244,000.00    248,000.00  248,000.00  248,000.00  

          2 - 4 
 

124,000.00  124,000.00  128,000.00  128,000.00     128,000.00  ป  
บริการแบบท่ี 2  One day           

          1 - 2 

 
 ป 36,000.00  36,800.00  40,000.00  40,000.00  36,000.00  

          2 - 4     32,000.00  32,000.00  36,000.00  36,000.00  36,000.00   ป 

 บริการแบบท่ี 3  One week trial           

          1 - 2  ป 28,000.00  28,000.00  30,400.00  30,400.00  30,400.00  

          2 - 4  28,000.00  25,600.00  28,000.00  28,000.00  28,000.00  ป 

 488,000.00  490,400.00  510,400.00  510,400.00  506,400.00  รวมรายไดจากคาแรกเขา(บาท) 

           รายไดอื่นๆ(บาท) 

 
 

3,000.00  3,100.00 3,200.00 3,300.00 3,400.00 รายไดคาบริการลวงเวลา 

90,000.00  91,000.00 93,000.00 93,000.00 93,000.00 รายไดคาบริการอาหารเชา 
 93,000.00  94,100.00  96,200.00  96,300.00  96,400.00  รวมรายไดอื่นๆ 
 

1,732,500.00  1,747,300.00  1,798,600.00  1,798,700.00  1,793,300.00  รวมรายไดสะสม(บาท) 
 

1,732,500.00  1,747,300.00  1,798,600.00  1,798,700.00  1,793,300.00  เงินสดรับการขาย(บาท) 
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ตารางท่ี 14 แสดงประมาณการตนทุนสินคาซ้ือมาเพ่ือบริการ 

 รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
 จํานวนสินคาซื้อมาในการบริการ (หนวย)           
 ที่นอนปกนิคเด็ก ขนาด 33x43 น้ิว 200 150 150 150 150 

 กระเปาเปนักเรียน 200 150 150 150 150 

ยาสีฟนพรอมแปรงสีฟน St.Andrews 200 150 150 150 150  
แกวนํ้ามีหูจับ 200 150 150 150 150  
ผาขนหนูสีพ้ืน 200 150 150 150 150  
ผากันเปอน 200 150 150 150 150  
กระเปาผาเก็บอุปกรณลางหนา 200 150 150 150 150  
สมุดรายงานประจําตัว 200 150 150 150 150 

            
 
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
 ราคาตอหนวยของสินคาซื้อมาในการบริการ (บาท)           
 ที่นอนปกนิคเด็ก ขนาด 33x43 น้ิว 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 
 กระเปาเปนักเรียน 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

 ยาสีฟนพรอมแปรงสีฟน St.Andrews 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 

แกวนํ้ามีหูจับ 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00  
ผาขนหนูสีพ้ืน 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00  
ผากันเปอน 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00  
กระเปาผาเก็บอุปกรณลางหนา 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00  
สมุดรายงานประจําตัว 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 
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ตารางท่ี 14 (ตอ) 
รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

ตนทุนสินคาซ้ือมาในการบริการ (บาท)           

ที่นอนปกนิคเด็ก ขนาด 33x43 นิ้ว 34,000.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 

กระเปาเปนักเรียน 18,000.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 

ยาสีฟนพรอมแปรงสีฟน St.Andrews 7,000.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 

แกวน้ํามีหูจับ 3,000.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 

ผาขนหนูสีพื้น 3,000.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 

ผากันเปอน 6,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

กระเปาผาเก็บอุปกรณลางหนา 3,000.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 

สมุดรายงานประจําตัว 12,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 

รวมยอดซื้อสินคาซ้ือมาในการบริการ  (บาท) 
(1) 86,000.00 64,500.00 64,500.00 64,500.00 64,500.00 

บวก คาขนสงเขา (2) 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

ยอดซื้อสินคาซ้ือมาในการบริการ -สุทธิ (3) 91,000.00 69,500.00 69,500.00 69,500.00 69,500.00 

บวก สินคาซื้อมาในการบริการ ตนงวด (4) 0  9,100.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 

หัก สินคาซื้อมาในการบริการ ปลายงวด (5) 9,100.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 

สินคาซ้ือมาในการบริการ ใชไปในการบริการ
(3)+(4) - (5) 81,900.00 71,650.00 69,500.00 69,500.00 69,500.00 

เงินสดจายคาสินคาซ้ือมาในการบริการ 
(บาท) 91,000.00 69,500.00 69,500.00 69,500.00 69,500.00 
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ตารางท่ี 15  แสดงประมาณการตนทุนโครงการและตนทุนการบริการ 

 รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
 

ตนทุนการผลติสินคา(บาท)           
 

เงินเดือนพนักงาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00  
คาวัสดุสิ้นเปลืองในการบริการ  10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

 คาอาหาร 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

 คาบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

 คาใชจายเบ็ดเตล็ดในการบริการ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

 คาสินคาซ้ือมาเพื่อการบริการ 81,900.00 71,650.00 69,500.00 69,500.00 69,500.00 

 รวมตนทุนการบรกิาร(1) 201,900.00 191,650.00 189,500.00 189,500.00 189,500.00 
 

คาเสื่อมราคาในการบริการ (บาท)           
 

คาเส่ือมราคาเคร่ืองจักรและอุปกรณ 70000.00 70000.00 70000.00 70000.00 70000.00 
 

รวมตนทุนคาเสื่อมราคาในการบริการ (2) 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,792.00 
 

รวมตนทุนการบรกิารท้ังสิ้น (1) + (2) 104,800.00 104,800.00 104,800.00 104,800.00 104,792.00  
สินคาคงเหลือ (บาท) 306,700.00 296,450.00 294,300.00 294,300.00 294,292.00  

 บวก  สินคาคงเหลอืตนงวด           

 หัก    สินคาคงเหลอืปลายงวด  0.00 30,670.00 29,645.00 29,430.00 29,430.00 

 รวมตนทุนการบรกิาร (บาท) 30,670.00 29,645.00 29,430.00 29,430.00 29,429.20 

 เงินสดจายคาใชจายในการบริการ(3)+(4) 276,030.00 297,475.00 294,515.00 294,300.00 294,292.80 
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ตารางท่ี 16  แสดงประมาณการคาใชจายในการขายและบริหาร 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี  3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

คาใชจายในการบรหิารและการขาย (บาท)           

เงินเดือนผูบริหาร 120,000.00  125,000.00  130,000.00  135,000.00  140,000.00  

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 40,000.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00  

คาตกแตงสถานท่ี 50,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  

คาไฟฟาและน้ําประปา 65,000.00  65,000.00  65,000.00  65,000.00  65,000.00  

คาโทรศัพท 24,000.00  24,000.00  24,000.00  24,000.00  24,000.00  

คาสวัสดิการพนักงาน 22,000.00  22,000.00  22,000.00  22,000.00  22,000.00  

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  

คาใชจายในการดําเนินการเร่ิมแรก 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร 427,000.00  257,000.00  262,000.00  267,000.00  272,000.00  

 คาเสื่อมราคาสวนการขายและบริหาร            

คาเส่ือมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน 11,900.00  11,900.00  11,900.00  11,900.00  11,865.00  

รวมคาเสื่อมราคา  11,900.00  11,900.00  11,900.00  11,900.00  11,865.00  

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร 438,900.00  268,900.00  273,900.00  278,900.00  283,865.00  

เงินสดจายคาใชจายในการขายและบรหิาร 427,000.00  257,000.00  262,000.00  267,000.00  272,000.00  
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ตารางท่ี 17  แสดงประมาณการงบกําไรขาดทุน 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

รายได           

     1,732,500.00 1,747,300.00 1,798,600.00 1,798,700.00 1,793,300.00 รายไดจากการบริการ (1) 

รวมรายได 1,732,500.00 1,747,300.00 1,798,600.00 1,798,700.00 1,793,300.00 

     (276,030.00) (297,475.00) (294,515.00) (294,300.00) (294,292.80) หัก - ตนทุนขายสินคา (2) 

กําไรข้ันตน 1,456,470.00 1,449,825.00 1,504,085.00 1,504,400.00 1,499,007.20 

     (438,900.00) (268,900.00) (273,900.00) (278,900.00) (283,865.00) หัก-คาใชจายในการขายและบริหาร (3) 

1,017,570.00 1,180,925.00 1,230,185.00 1,225,500.00 1,215,142.20 กําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบีย้จาย 

(40,000.00) (32,000.00) (24,000.00) (16,000.00) (8,000.00) หัก - ดอกเบ้ียจาย (4) 

977,570.00 1,148,925.00 1,206,185.00 1,209,500.00 1,207,142.20 กําไรจากการดําเนินงานกอนหักภาษีเงินได 

(146,270.50) (195,277.00) (210,055.00) (208,649.50) (205,542.16) หัก -ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (5) 

831,299.50 953,648.00 996,130.00 1,000,850.50 1,001,600.04 กําไรสุทธิ (1)-(2)-(3)-(4)-(5) 

831,299.50 1,784,947.50 2,781,077.50 3,781,928.00 4,783,528.04 

ตารางแสดงการคํานวณภาษีบุคคลธรรมดา  คํานวณจายตามจริง 
กําไรสะสม  

การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 

กําไรกอนหักภาษีเงินได 1,017,570.00 1,180,925.00 1,230,185.00 1,225,500.00 1,215,142.20 

(หัก)คาลดหยอนสวนตวั (30,000.00) (30,000.00) (30,000.00) (30,000.00) (30,000.00) 

เงินไดพึงประเมินสุทธิ 987,570.00 1,150,925.00 1,200,185.00 1,195,500.00 1,185,142.20 

ชวงภาษี0-150,000ไดรับการยกเวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ชวงภาษี150,000-500,000 อัตราภาษี 10% 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

ชวงภาษี 500,001-1,000,000 อัตราภาษี 20% 99,999.80 99,999.80 99,999.80 99,999.80 99,999.80 

ชวงภาษี1,000,001-4,000,000 อัตราภาษี 30% (3,729.30) 45,277.20 60,055.20 58,649.70 55,542.36 

ชวงภาษี4,000,000 บาทข้ึนไป อัตราภาษี 37% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 

146,270.50 195,277.00 210,055.00 208,649.50 205,542.16 

    1,017,570.00 1,180,925.00 1,230,185.00 1,225,500.00 1,215,142.20 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
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ตารางท่ี 18  แสดงประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3  ปที่ 4 ปที่ 5 

กระแสงเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน           

เงินสดรับจากการใหบริการ 1,732,500.00  1,747,300.00  1,798,600.00  1,798,700.00  1,793,300.00  

เงินสดจายตนทุนสินคาซ้ือมาเพือ่บริการ (91,000.00) (69,500.00) (69,500.00) (69,500.00) (69,500.00) 

เงินสดจายคาใชจายในการบริการ (120,000.00) (120,000.00) (120,000.00) (120,000.00) (120,000.00) 

เงินสดจายคาใชจายในการขายและบริหาร (427,000.00) (257,000.00) (262,000.00) (267,000.00) (272,000.00) 

เงินสดจายชําระคืนดอกเบ้ีย (40,000.00) (32,000.00) (24,000.00) (16,000.00) (8,000.00) 

เงินสดจายคาภาษีเงินได 0.00 (146,270.50) (195,277.00) (210,055.00) (208,649.50) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,054,500.00 1,122,529.50 1,127,823.00 1,116,145.00 1,115,150.50 

            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน           

เงินสดจายลงทุนในท่ีดนิ (1,500,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจายลงทุนในอาคาร (1,400,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจายลงทุนในอุปกรณและเครื่องมือในการบริการ (174,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจายลงทุนในเครือ่งใชสํานักงาน (59,500.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (3,133,500.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน           

เงินสดรับจากการกูยืม 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดรับจากเจาของ 3,533,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจายชําระคืนเงินกู (100,000.00) (100,000.00) (100,000.00) (100,000.00) (100,000.00) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,933,500.00 (100,000.00) (100,000.00) (100,000.00) (100,000.00) 

กระแสเงินสดสุทธิ 1,854,500.00 1,022,529.50 1,027,823.00 1,016,145.00 1,015,150.50 

บวก กระแสเงินสดตนงวด 0.00 1,854,500.00 2,877,029.50 3,904,852.50 4,920,997.50 

กระแสเงินสดสุทธิปลายงวด 1,854,500.00 2,877,029.50 3,904,852.50 4,920,997.50 5,936,148.00 
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ตารางท่ี 19  แสดงประมาณการงบดุล 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

สินทรัพย           

สินทรัพยหมุนเวียน           

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 1,854,500.00 2,877,029.50 3,904,852.50 4,920,997.50 5,936,148.00 

สินคาคงเหลือ 39,770.00 36,595.00 36,380.00 36,380.00 36,379.20 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,894,270.00 2,913,624.50 3,941,232.50 4,957,377.50 5,972,527.20 

สินทรัพยไมหมุนเวียน           

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ-สุทธิ 3,016,800.00 2,900,100.00 2,783,400.00 2,666,700.00 2,550,043.00 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,016,800.00 2,900,100.00 2,783,400.00 2,666,700.00 2,550,043.00 

รวมสินทรัพย 4,911,070.00 5,813,724.50 6,724,632.50 7,624,077.50 8,522,570.20 

หน้ีสินหมุนเวียน           

ภาษีเงินไดคางจาย 146,270.50 195,277.00 210,055.00 208,649.50 205,542.16 

เงินกูระยะยาวท่ีกําหนดชําระใน1ป 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 246,270.50 295,277.00 310,055.00 308,649.50 205,542.16 

หน้ีสินไมหมุนเวียน           

เงินกูระยะยาว 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

รวมหน้ีสิน 546,270.50 495,277.00 410,055.00 308,649.50 205,542.16 

สวนของเจาของ           

ทุน-นางสาวบรรจงจิต 3,533,500.00 3,533,500.00 3,533,500.00 3,533,500.00 3,533,500.00 

กําไรสะสม 831,299.50 1,784,947.50 2,781,077.50 3,781,928.00 4,783,528.04 

รวมสวนของเจาของ 4,364,799.50 5,318,447.50 6,314,577.50 7,315,428.00 8,317,028.04 

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 4,911,070.00 5,813,724.50 6,724,632.50 7,624,077.50 8,522,570.20 
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ตารางท่ี  20   แสดงการวเิคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการการวิเคราะห ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

     อัตราสวนวัดสภาพคลองทางการเงิน 

9.27 10.19 11.58 13.38 - อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 

8.90 9.85 11.25 13.05 - อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว (Quick Ratio) 

- - - - - อัตราสวนการวัดประสิทธิภาพการใชสินทรัพย 

- - - - - อัตราหมุนเวียนของสินคา (Inventory Turnover) 

ระยะเวลาสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover Period) - - - - - 

 อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร 5.20 5.37 5.55 5.55 5.55 

อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม 1.06 0.99 0.92 0.83 0.75 

- - - - - อัตราสวนวัดความสามารถในการกอหนี้  

อัตราสวนแหงหน้ี (Debt Ratio)  0.36 0.25 0.15 0.07 0.01 

อัตราสวนแหงเงินทุน (Debt to Equity Ratio) 0.57 0.34 0.18 0.08 0.01 

อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย(Interest Coverage Ratio) 3.05 7.45 11.50 16.95 33.27 

- - - - - อัตราสวนวัดความสามารถในการบรหิาร 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 0.07 0.17 0.18 0.16 0.15 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน (ROE) 0.12 0.22 0.21 0.18 0.15 

อัตรากําไรขั้นตน (เปอรเซนต) 0.58 0.58 0.57 0.57 0.58 

 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (เปอรเซนต) 0.10 0.20 0.22 0.22 0.21 

- - - - - ขอมูลทางการเงินจากการลงทุน 

มูลคาปจจุบันสุทธ ิ(NPV) 180,672.02 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 2.39% 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 4 

 
ป 1 เดือน 
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บทท่ี 8 
แผนฉุกเฉนิ 

 
ตารางท่ี 21 แผนฉุกเฉิน 

ลําดับ ลักษณะปญหา ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น แนวทางในการแกไข 
1 เนิรสเซอรียังไมเปนท่ี

รูจัก 
ทําใหรายไดไมเปนไปตาม
เกณฑท่ีตั้งไว   

เพิ่มงบประมาณในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ
ใหมากข้ึน  และจัดใหมีการ
เขาเยี่ยมชมเนริสเซอรีเพื่อ
เปนการประชาสัมพันธ 

2 ตนทุนการบริการสูง
เกินไป 

ทําใหตองแบกรับภาระเร่ือง
คาใชจายมากเกินไป  สงผล
ใหกจิการไมรับกําไรหรือ
อาจจะขาดทุนได 

ลดรายจายท่ีไมจําเปน เพื่อลด
ภาระเร่ืองคาใชจาย  

3 กรณีมีเดก็เขารับ
บริการเพิ่มข้ึน 

ไมสามารถรับไดเนื่องจากรับ
ไดเต็มท่ีแลว  

เพิ่มหองเอนกประสงค และ
รับสมัครพี่เล้ียงเพิ่มเพื่อ
รองรับเด็กท่ีเพิ่มข้ึน 

4 พี่เล้ียงลาออกบอย ทําใหผูปกครองอาจไมมี
ความเช่ือม่ันใน   Child      
เนิรสเซอรีได 

จัดใหมีสวัสดกิารเพื่อจูงใจครู
หรือพี่เล้ียงในการทํางาน 

5 เกิดอุบัติเหตุกบัเด็ก
ในขณะอยูท่ีเนิรสเซอรี 

ทําใหผูปกครองเกิดความไม
ไววางใจในการเขามาใช
บริการ และอาจทําใหไมไช
บริการตอ 

พยายามปองกนัอันตรายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับเด็กในทุก ๆ 
ดาน ท้ังจากตัวเดก็เอง และ
อุปกรณท่ีนํามาใชกับเดก็ 
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บทท่ี 9 
แผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขดีความสามารถ 

 
 กิจการเปนกิจการเจาของคนเดียว  ทําใหการบริหารจัดการหรือการดําเนินกจิกรรมตาง ๆ 
มาจากการตดัสินใจเพยีงคนเดียว  ถึงแมวาความรูความสามารถท่ีมีอยูก็อาจไมเพยีงพอ  ทําใหตองมี
การเรียนรูและศึกษาเพิ่มเติมดวย  ซ่ึงในปจจุบันไดมีการเปดคอรสอบรมในดานการบริหารจัดการ
สําหรับผูประกอบการหลายรูปแบบ หรือหลักสูตรในการเพิ่มเติมความรูความสามารถของบุคลากร
ของกิจการ  เพ่ือท่ีจะไดนําความรูความสามารถท่ีไดมาใช  ในการทาํงานบริการใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากยิ่งข้ึน 
 แผนปรับปรุงแผนท่ี 1  การเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการ 
 เพื่อสามารถตอบสนองใหกบัผูปกครองท่ีมีความตองการใชบริการเนิรสเซอรีท่ีเพิ่มข้ึน 
อาจจะมาจากการท่ีผูปกครองบอกกันปากตอปากถึงคุณภาพและการบริการท่ีประทับใจ  จึงอยากท่ี
จะเขามารับบริการของเนิรสเซอรี  โดยทาง Child เนิรสเซอรีจะทําการสรางหองเรียนเพิ่ม เละรับ
สมัครเด็กเพิ่มตามความตองการท่ีมากข้ึน 
 แผนปรับปรุงแผนท่ี 2  การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ   

โดยการสรางความสัมพันธกับโรงเรียนอนุบาลที่มีช่ือเสียงในพ้ืนท่ี  เพื่อสรางความ
นาเช่ือถือใหกบัผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเขามาใชบริการ  เพื่อท่ีจะไดเปนหลักประกันวาสามารถ
จะเขาศึกษาตอไดเลย  เม่ือถึงวัยท่ีตองเขาศึกษาในโรงเรียนอนุบาล 

แผนปรับปรุงแผนท่ี 3 ขยายเปนโรงเรียนอนุบาล 
เม่ือ Child เนิรสเซอรีสามารถท่ีจะพัฒนาคุณภาพทางดานการบริการและการศึกษาใหสูงถึง

ระท่ีมีช่ือเสียงไดแลวจนเปนท่ียอมรับในแวดวงการศึกษาปฐมวัย ก็จะทําการขยายเปนโรงเรียน
อนุบาล  เพื่อรองรับเด็กท่ีใชบริการเนิรสเซอรีใหไดศึกษาตอในระดับช้ันอนุบาลตอเนื่องไป  โดยที่
เด็ก ๆ จะไดไมตองไปสมัครตอท่ีโรงเรียนอนุบาลแหงอ่ืน 
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การขออนุญาตจัดตัง้เนิรสเซอร่ี 
 
คําแนะนําจัดตัง้สถานรับเล้ียงเด็กเอกชน 
  
 คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต , ผูดําเนนิกิจการ , ผูเล้ียงดูเดก็ ตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานรับเล้ียงเดก็ พ.ศ. 
2549 
                   1. ผูขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานรับเล้ียงเดก็ 
  (1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ และจบการศึกษาภาคบงัคับ 
                  (2) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมมี
ประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
                  (3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิด
อันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซ่ึงไมเปนความผิดเกี่ยวกับเด็ก 
                  (4) ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมเปนผูวกิลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือไมเปนผูตดิสารเสพติด 
                 (5) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถในกรณท่ีีผู
ขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก เปนนิติบุคคล ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลนั้น ตอง
มีคุณสมบัติเชนเดียวกนั 
         2. ผูดําเนินกจิการ 
   (1) กรณีผูรับใบอนุญาตเปนผูดําเนินกจิการดวยตนเอง ตองมีวุฒิการศึกษา
เกี่ยวกับการพฒันาเด็กปฐมวยั หรือ มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวยัอยางนอย
หนึ่งป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ หรือ ผานการอบรมตามหลักสูตรท่ี
ปลัดกระทรวงกําหนด และมีความรูเร่ืองโภชนาการและอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย 
  (2) กรณีเปนผูดําเนินกิจการแทน 
    มีคุณสมบัติเชนเดียวกนั 
 3. ผูเล้ียงดูเด็ก 
               (1) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และจบการศึกษาภาคบังคับ 
               (2) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมมี
ประวัติการทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
               (3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิด
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อันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซ่ึงไมเปนความผิดเกี่ยวกับเด็ก 
                 (4) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือ 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนผูตดิสารเสพติด โดยมีการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ
หนึ่งคร้ัง 
                (5) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังดานจิตใจ อารมณ สังคม มี
ความขยันอดทน และมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติตอเด็กดวยความเมตตา ความออนโยนที่จะ
เอ้ืออํานวยตอการทําหนาท่ีเล้ียงดูเดก็ไดอยางเหมาะสม 
               (6) ผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีปลัดกระทรวงกําหนด 
                      อัตราสวนผูเล้ียงดูเดก็ตอจํานวนเด็ก 
                      เด็กอายแุรกเกดิ – 1 ป อัตราสวน 1 : 3 
                      เด็กอายุ 1 ป – 3 ป อัตราสวน 1 : 6 
                      เด็กอายุ 3 ป – 5 ป อัตราสวน 1 : 10 
                     เด็กอายุ 5 ป – 6 ป อัตราสวน 1 : 15 
เอกสารสําหรับประกอบการขออนุญาตจัดตั้งเนิรสเซอรี่ 
กรณีผูขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็กเปนบุคคลธรรมดา 
                (1) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในสถานท่ี และอาคารท่ีจะขออนญุาตจัดต้ัง
สถานรับเล้ียงเด็ก ในกรณีท่ีสถานท่ี หรืออาคารเปนของผูอ่ืน ผูขอรับใบอนุญาตจะตองมี
หนังสือแสดงวาไดรับความยินยอมจากเจาของสถานท่ีหรืออาคาร 
                (2) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานรับเล้ียงเดก็ 
                (3) แบบแปลนแผนผังอาคารภายใน สถานท่ีท่ีจะขออนุญาตจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก 
พรอมรายละเอียดเกีย่วกับการใชสอยอาคารและหองตาง ๆ ทุกหอง  
                (4) ระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเล้ียงเดก็ 
                (5) ภาพถายการใชสอยอาคารและหองตางๆ ทุกหอง ท้ังภายนอกและภายใน ดังนี ้ 
                      5.1 ภายนอกอาคาร ประกอบดวย 
                            5.1.1 ภาพดานหนา – ดานขาง และทางเขา – ออกของอาคาร 
                            5.1.2 ปายช่ือสถานรับเล้ียงเด็ก 
                            5.1.3 ท่ีเลนในรม / สนามเด็กเลนในกรณีท่ีตั้งบนพืน้ท่ีซีเมนตตองมีวัสดุกัน
กระแทก 
                            5.1.4 สมุดเซ็นรับ – สงเด็กในแตละวัน  
                            5.1.5 มุมผูปกครอง 



 63 

                          5.2.7 หองนอนเด็กพรอมตดิมุงลวด 
                          5.2.8 หองรับประทานอาหารพรอมภาชนะเคร่ืองใช 
                          5.2.9 หองพกัเด็กปวยพรอมเตียง ท่ีนอน ตูยา และยาสําหรับเด็ก 
                         5.2.10 เคร่ืองช่ังน้ําหนกั – ท่ีวัดสวนสูง 
                         5.2.11 ท่ีดื่มน้ําสําหรับเด็กพรอมภาชนะ 
                         5.2.12 หองครัวหรือท่ีเตรียมอาหารและติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง 
                         5.2.13 หองน้าํ – หองสวม สําหรับเด็ก 
                         5.2.14 การหุมเหล่ียมเสาดวยวัสดุกนักระแทก 
                         5.2.15 ท่ีกั้นทางข้ึน – ลง บันได (กรณีสูงกวา 1 ช้ัน) 
               (6) สําเนาทะเบียนบาน 
               (7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
               (8) ใบรับรองแพทย พรอมผล X – Ray ปอด 
               (9) สําเนาหลักฐานการศึกษา/ประกาศนยีบัตร/วุฒิบัตร/ปริญญาบัตร เกี่ยวกบั
การศึกษาเด็กปฐมวัย หรือผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย กําหนด หรือมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวยัอยางนอย
หนึ่งป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
            (10) รูปถายคร่ึงตัวหนาตรง ของผูขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก ไมสวม
หมวก ขนาด 2 นิ้ว ซ่ึงถายมาแลวไมเกินหกเดือนจํานวนสามรูป 
            (11) กรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก ไมดําเนนิกิจการดวยตนเอง 
สามารถหาผูดําเนินกจิการแทนได โดยตองมีวุฒิการศึกษาเกีย่วกับการพัฒนาการเดก็ปฐมวยั 
หรือมีประสบการณในการทาํงานเกีย่วกับเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึ่งป โดยมีหนังสือรับรองจาก
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มาตรฐานสถานรับเล้ียงเด็กอายุต่ํากวา 3 ป 
กฎกระทรวงไดกําหนดมาตรฐานสถานรับเล้ียงเด็กอายุต่าํกวา 3 ป ในพ.ศ. 2549 
 

 มาตรฐานสถานรับเล้ียงเดก็อายุต่ํากวา 3 ป หมายถึง ขอกําหนดท่ีตองถือปฏิบัติใน
การจัดบริการรับเล้ียงและพัฒนาเด็กอายุตัง้แตแรกเกิด - 3 ปบริบูรณ มีจํานวน 6 คนข้ึนไป ซ่ึง
ไมเกี่ยวของเปนญาติกับผูเล้ียงดูเด็ก เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานทุกดานของเด็ก ท้ัง
ดานรางกาย จติใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
 
ขอกําหนดการดําเนินงาน ในการดําเนินงานมีขอกําหนด ประกอบดวย  

 สถานรับเล้ียงเด็กท่ีตองขออนุญาตจัดต้ัง 
 พื้นที ่ 
 การบริหารจัดการ  
 บุคลากร  
 ลักษณะบริการ 
 ความปลอดภยั 
 อนามัยส่ิงแวดลอม  
 การติดตามและใหคําปรึกษาแนะนํา  

 
สถานรับเล้ียงเด็กท่ีตองขออนุญาตจัดตั้ง 
 สถานรับเล้ียงเด็กท่ีใหบริการรับเล้ียงเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ท่ีมีเด็กจํานวน 6 คนข้ึนไป 
ตองไดรับอนญุาตใหจดัต้ัง 
 
พื้นท่ี :ท่ีตัง้ 
 ตองไมอยูในบริเวณท่ีเส่ียงอันตราย ไดแก บริเวณขนถายแกส น้ํามัน สารเคมีหรือ
สารพิษ มลภาวะท้ังทางอากาศ และเสียง ท่ีมากเกินควร หากไมสามารถหลีกเล่ียงไดตองมี
มาตรการปองกันภาวะอุบัตภิัยตางๆ ท่ีมีมาตรฐานกําหนด ๓๕๐๐.๒.๒.๒ จํานวนช้ันอาคารไม
ควรเกิน 2 ช้ัน นับจากพืน้ หากสูงเกินกวา 2 ช้ัน ตองมีมาตรการปองกันอัคคีภัยและอุบติภัย 
ตามประกาศของทางราชการในเร่ืองท่ีเกีย่วของ 
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ความสูงของหอง 
 ไมควรนอยกวา 2.00 เมตร นับจากพื้นถึงเพดาน 
 
ทางเขา-ออกและประตูหนาตาง 
 ทางเขา-ออกอาคาร ตองมีทางเขา-ออกอยางเหมาะสม สามารถเคล่ือนยายเดก็ออก
จากอาคารไดสะดวกหากเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัต ิโดยอยางนอยตองมีทางเขา-ออกสองทาง แต
ละทางตองกวางประมาณ 80 เซนติเมตร 
ประตู หนาตาง ตองมีขนาดและจํานวนเหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ีของหอง ความสูงของขอบ
หนาตางประมาณ 80 เซนติเมตรนับจากพืน้ 
 
พื้นท่ีใชสอย 
 ตองจัดใหมีบริการพื้นท่ีในอาคารท่ีสะอาดและปลอดภยั เหมาะท่ีจะใหเด็กทํา
กิจกรรมตางๆ ดังนี้ คือ เลน เรียนรู รับประทานอาหาร นอน และทําความสะอาดรางกาย แยก
เปนสัดสวนจากหองประกอบอาหาร หองสวม และท่ีพกัเด็กปวย โดยเฉล่ียประมาณ 2.00 
ตารางเมตร ตอเด็ก 1 คน 
  พื้นที่สําหรับจดักิจกรรมพัฒนาเด็ก อาจจัดแยกเปนหองเฉพาะหรือจดัรวมเปนหอง
เอนกประสงค ท่ีใชสําหรับเด็กจัดกิจกรรมหลายๆ อยางกไ็ด โดยใชพื้นท่ีเดียวกันแตตางเวลา
กัน และอาจปรับเปล่ียนวัสดอุุปกรณและยายเคร่ืองเรือน ตามความเหมาะสมและขอจาํกัดของ
พื้นที่ ดังน้ี 
  1.บริเวณสําหรับนอน 

ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก อากาศถายเทไดสะอวกและ
อุปกรณเคร่ืองใช ท่ีเหมาะสมกับจํานวนเดก็ท้ังนี้ตองมีพืน้ท่ีโดยเฉล่ียประมาณ 
1.50 ตารางเมตรตอเด็ก 1 คน สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 2 ป และตองมีพืน้ท่ีโดย
เฉล่ียประมาณ 2.00 ตารางเมตร ตอเด็ก 1 คน สําหรับเด็กอายุเกินกวา 2 ป 
2.บริเวณสําหรับเลนและพัฒนาเด็ก 

ตองคํานึงถึงความปลอดภยัของเด็กเปนหลักโดยมีวัสดอุุปกรณท่ี
ปองกัน การเกดิอุบัติเหตแุละมีอุปกรณหรือเคร่ืองเลนท่ีสงเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็ก 
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3. บริเวณท่ีรับประทานอาหาร 
ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก อากาศถายเทไดสะดวก มีแสง

สวาง และอุปกรณเคร่ืองใชท่ีเหมาะสมกบัจํานวนเดก็ 
4. บริเวณท่ีพักเด็กปวย 

ตองแยกเปนสัดสวน โดยมีอุปกรณท่ีจําเปนในการปฐมพยาบาล มีตู
ยา เคร่ืองเวชภณัฑท่ีจําเปน และเด็กตองอยูในสายตาของผูเล้ียงดู หรือ
ผูรับผิดชอบตลอดเวลาท่ีเด็กปวยในกรณีท่ีไมสามารถจัดหองพักเด็กปวย
โดยเฉพาะได ตองจัดใหมีท่ีพักเดก็ปวย แยกเปนสัดสวนตามความเหมาะสม 
5. บริเวณท่ีประกอบอาหาร 

ตองแยกหางจากบริเวณสําหรับพัฒนาเด็กพอสมควร มีเคร่ืองใชท่ี
จําเปน รวมท้ังท่ีลางและท่ีเกบ็ภาชนะและเคร่ืองใชตางๆ ท่ีถูกสุขลักษณะ โดย
เนนในเร่ืองความสะอาดและความปลอดภัยเปนหลัก 
6. บริเวณท่ีใชทําความสะอาดตัวเด็ก 

ตองจัดใหมีบริเวณสําหรับใชทําความสะอาดตัวเด็ก โดยมีอุปกรณท่ี
จําเปนตามสมควร อยางนอยตองมีท่ีลางมือ  ในกรณีท่ีมีหองอาบน้ํา จะตองมี
แสงสวางเพยีงพอ อากาศถายเทไดสะดวกและพ้ืนไมล่ืน 
7. หองสวมสําหรับเด็ก 

ตองจัดใหมีหองสวมสําหรับเด็ก ซ่ึงมีท่ีถายอุจจาระโดยเฉล่ีย 1 ท่ี ตอ
เด็กท่ีมีอายุ 1 ปข้ึนไป จํานวน 10-12 คน โดยจะตองมีฐานสวมท่ีเดก็สามารถ
กาวข้ึนไปไดงาย มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวกและพืน้ไมล่ืน 
หากมีประตูจะตองไมใสกลอนหรือกุญแจและมีสวนสูงท่ีสามารถมองเห็นเดก็
ไดจากภายนอกและไมควรไกลจากหองพฒันาเด็ก หากหองสวมอยูภายนอก
อาคารจะตองไมตองอยูในท่ีลับตาคน 
ในกรณีท่ีไมสามารถจัดทําหองสวมสําหรับเด็กเปนการเฉพาะได อาจใชหอง
สวมท่ีมีอยูแลว แตตองปรับใหเหมาะสมกบัวัยของเด็ก โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ
เพิ่มเติม เพื่อใหเด็กสามารถใชไดอยางปลอดภัย 
8. หองอเนกประสงค 
 เปนพื้นท่ีท่ีใชสําหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเดก็รับประทานอาหารและ
นอน โดยใชในชวงเวลาท่ีตางกัน ตองคํานึงถึงความสะอาด และการจดัพื้นท่ีท่ี
ใชสอยใหเหมาะกับลักษณะของแตละกิจกรรม หากเปนอาคารช้ันเดียวตองมี
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การบริหารจัดการ 
 การจัดใหมีบุคลากรท่ีจําเปนในการดําเนินงานรับเล้ียงและพัฒนาเดก็ 
การดําเนนิงานรับเล้ียงและพัฒนาเดก็ ตองมีบุคลากรดังตอไปนี ้

1. เจาของกิจการ 
2. ผูดําเนินการ 
3. แพทย พยาบาล หรือโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก ท่ี
สามารถติดตอไดทันทีในกรณีฉุกเฉิน 
4. ผูทําหนาท่ีและทํากิจกรรมตางๆ ดังนี ้

1) ผูเล้ียงดูเดก็ 
2) ผูจัดกจิกรรมสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเดก็ 
3) ผูประกอบการ 
4) ผูทําความสะอาด 

อนึ่ง เจาหนาท่ีคนหน่ึงๆ อาจทําหนาท่ีเกินกวาหนึ่งประการได แตตองมี
จํานวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนเด็ก 

 
วิธีการขออนุญาตจัดตัง้ 
 ในการขอนุญาตจัดต้ัง เจาของกิจการตองขออนุญาตจัดต้ังใหถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับหรือกฎหมายท่ีเกีย่วของ โดยสวนกลางใหยื่นขอ ณ กรมประชาสงเคราะห สําหรับ
สวนภูมิภาคยืน่ขอ ณ ท่ีสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวดัในจงัหวัดท่ีจะจดัต้ังสถานรับเล้ียง
เด็ก สวนหนวยราชการ ท่ีจะบริการสถานรับเล้ียงเด็กใหตดิตอกรมประชาสงเคราะหเพื่อขอข้ึน
ทะเบียนไว ในการขออนุญาตจัดต้ังตองจดัใหมีปายช่ือเปนภาษาไทยขนาดใหญ มองเห็นไดงาย
ติดไว ณ ท่ีตองสถานรับเล้ียงเด็กในท่ีเปดเผย 
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การจัดทําทะเบียนและการจัดเก็บขอมูล 
 ในการดําเนินการจะตองมีการจัดทําบันทึกรายละเอียดท่ีจําเปนสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบันไดแก 
 1.บัญชีรายช่ือและประวัติของเด็ก 

2.ทะเบียนรับ-จําหนายเดก็ 
3.รายการและตารางเวลาอาหารประจําวันของเด็ก 
4.ตารางกิจกรรมประจําวนั 
5.บันทึกประจาํตัวเดก็ ไดแก ติดตามการเจริญเติบโต (ช่ังน้ําหนกั วดัสวนสูง) 
พัฒนาการบริการสุขภาพรวมท้ังการใหภูมิคุมกันโรค 
6.แผนปายโทรศัพทติดตอสถานพยาบาล หรือหนวยงานที่เกีย่วของกบัการ
ดูแลความปลอดภัยของเด็กในกรณีฉุกเฉิน 

 
วัสดุอุปกรณ 
 1. ตูหรือชั้นวางส่ิงของ 
 ตองมีเพียงพอและอยูในสภาพใชการได เคล่ือนยายสะดวก อาจดัดแปลงจากท่ีมี อยู
แลวมาใชได แตตองมีความสูงท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 
 2. เคร่ืองใชในการนอน 
 ตองจัดใหเหมาะสมกับวยัของเด็กถูกสุขลักษณะ สะอาด มีจํานวนเพียงพอ และไม
ใชรวมกนั เชน เคร่ืองปูนอนและหมอนเปนตน 
 3. ภาชนะสําหรับเด็กใชในการบริโภค 
 ตองมีเพียงพอสําหรับเด็กแตละคน และทําจากวัสดุท่ีถูกสุขลักษณะ ไมเปนพิษ 
ทนทาน ไมแตกหักงาย และทําความสะอาดไดงาย 
 4. ท่ีดื่มน้ํา 
 ตองจัดใหมีภาชนะใสน้ําท่ีสะอาด มีฝาปด และนํ้าดืน่ท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
 5. เคร่ืองใชในการทําความสะอาด 
 ตองจัดใหมีผาออม แปรงสีฟน-ยาสีฟน ผาเช็ดมือและผาเช็ดตัว เพียงพอสําหรับเด็ก
แตละคน และไมใชปะปนกนั 
 6. โตะและเกาอ้ี  
  ควรมีขนาดหลากหลาย เหมาะสมกับวยัของเด็กและมีความปลอดภัย 
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 7. เคร่ืองชั่งน้ําหนัก-วัดสวนสูง 
  จัดใหมีเคร่ืองช่ังน้ําหนกั วัดสวนสูงไวอยางนอย 1 ชุดที่เก็บส่ิงปฏิกูล 
ตองมีท่ีเก็บส่ิงปฏิกูลท้ังภายในและภายนอกอาคาร มีจํานวนเพียงพอ ถูกสุขลักษณะและมีการ
กําจัดส่ิงปฏิกลูทุกวัน 
 
เจาของกิจการ 
 1. คุณสมบัติของเจาของ 

1)   มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ จบการศึกษาภาคบังคับ 
2)  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรอง ในศีลธรรมอันดี 

โดยเฉพาะประวัตกิารกระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 
3) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต

ความผิดท่ีเปนลหุโทษ หรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
4) มีใบรับรองแพทยระบุวา มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงและไม

เปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
5) ผานการปฐมนิเทศสําหรับการเปนเจาของกิจการ และไดรับการนิเทศใน

ระยะเวลาอันควร จากกองสงเคราะหเดก็และบุคคลวัยรุน กรมประชาสงเคราะห 
สํานักงานประชาสงเคราะหจงัหวัด สํานกัสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กอง
สวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สํานักพัฒนาชุมชน 
กรุงเทพมหานคร สํานักงานสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร และกองสงเสริม
สุขภาพ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
   ในกรณีท่ีเจาของกิจการเปนผูดําเนินการตองมีคุณสมบัติของผูดําเนินการทุก
ประการในกรณีนิติบุคคลเปนเจาของสถานรับเล้ียงเดก็ นิติบุคคลน้ันตองมีผูแทน ซ่ึง
มีคุณสมบัติตาม ขอ (1) - (5) 

 
2. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  เจาของกิจการจะตองใหผูดําเนินการทําหนาท่ีรับผิดชอบจัดใหมีบริการดังนี ้
 1) ดําเนนิการใหเปนไปตามมาตรฐานสถานรับเล้ียง เดก็อายุต่ํากวา 3 ป 
  2) ดูแลเดก็และรับผิดชอบความเปนอยูของเด็กตลอดเวลาท่ีเด็กอยูในสถานรับ
เล้ียงเด็กดวยความรักความอบอุนและความเสมอภาค 
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3) แจงใหบิดามารดาหรือผูปกครองทราบ และยนิยอมท่ีจะปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถานรับเล้ียงเด็ก มีการสรางความสัมพนัธกับบิดามารดาหรือ
ผูปกครองเด็ก 
  4) เปดโอกาสใหบิดา มารดา ผูปกครองและประชาชนเขาเยี่ยมชมสถานท่ี 
ตลอดจนการดาํเนินงานเล้ียงดูเด็กได สนับสนุนการดําเนนิงานท่ีเปนประโยชนตอการ
พัฒนาเดก็ในรูปของการจัดกจิกรรมสงเสริมพัฒนาการเดก็ การฝกอบรมพัฒนา
บุคลากรและการสรางเครือขายกับชุมชน 

 
ผูดําเนนิการ 
 1) มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ จบการศึกษาภาคบังคับ 
  2) มีวุฒิการศึกษาเกีย่วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือมีวฒุิปริญญาตรีทางการศึกษา
ปฐมวัยหรือพฒันาการเดก็ หรือผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนดหรือมีประสบการณใน
การทํางานเกีย่วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุต่ํากวา 3 ป อยางนอย 1 ป 
  3) ตองมีความรูเร่ืองโภชนาการและอาหารเปนอยางด ี
  4) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
  5) ไมมีประวัตกิารกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเดก็ 
  6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจาํคุก โดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ี
เปนลหุโทษหรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
  7) มีใบรับรองแพทยระบุวา มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง และไมเปนผู
วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 
ผูเล้ียงดูเด็ก 
 1) มีอายุไมนอยกวา 18 ปบริบูรณ 
  2) มีพื้นความรูอยางนอย จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป และเปนผูใฝรูใฝเรียน 
  3) ผานการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีเล้ียงดูเดก็ ตามหลักสูตรมาตรฐานแกนหลัก
สําหรับผูเล้ียงดูเด็กอายุต่ํากวา 3 ป กอนเร่ิมปฏิบัติงาน หรือภายใน 3 เดือน 
  4) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรอง ในศีลธรรมอันดี 
  5) ไมมีประวัตกิารกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเดก็ 
  6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปน
ลหุโทษ หรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
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 10) เปนบุคคลท่ีมีความรักเดก็ มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็นและมีความขยนัอดทน 
 อัตราสวนระหวางผูเล้ียงดูกับเด็ก 
  ผูเล้ียงดูเด็ก 1 คนตอเด็กอาย ุ0-1 ป ไมเกนิ 3 คน 
   ผูเล้ียงดูเด็ก 1 คนตอเด็กอายุ 1-3 ป ไมเกนิ 6 คน 
 
ผูประกอบอาหาร 
 ตองมีความรูและประสบการณในเร่ืองโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัยเปนอยางด ีตองมี
คุณสมบัติเชนเดียวกับเจาของกิจการ ยกเวนขอ (5) รักความสะอาด ไมเปนโรคติดตอรายแรง มี
สุขภาพอนามยัด ีและตองมีใบรับรองแพทยเชนเดียวกบัผูเล้ียงดูเด็ก 
 
ลักษณะบริการ 

บริการอาหารและโภชนาการ 
เนนการใหเดก็ดื่มนม ตองจดัอาหารใหเดก็รับประทานอยางมีคุณภาพ มี

สารอาหารครบท้ัง 5 หมู และมีปริมาณเหมาะสมกับวยัในแตละม้ือ เพือ่ฝกใหเด็กมีสุข
นิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหารและจดัใหมีตารางอาหารประจําวันสําหรับเด็ก
ลวงหนา พรอมท้ังแสดงรายการอาหารประจําวันใหทราบ 

   บริการสุขภาพ 
  ตองช่ังนํ้าหนกัวัดสวนสูงและใหคําแนะนําแกผูปกครองเร่ืองภูมิคุมกันโรค
ตามท่ี             กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ท้ังนี้ตองจัดใหมีมาตรการปองกัน
โรคติดตอ และตองจัดทําบันทึกรายงานสุขภาพประจําตวัเดก็ (ใชแบบสมุดบันทึก
สุขภาพ) เพื่อแจงใหผูปกครองทราบและแสดงความยินยอม 
  ในกรณีท่ีเดก็เจ็บปวยตองดแูลอยางใกลชิด และใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน
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 บริการดานการพัฒนาเด็กรอบดาน 
  ตองใหการดูแลเด็กดวยความรัก ความเอาใจใสจดักิจกรรมใหเดก็ไดพฒันา
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 และการเคล่ือนไหวตางๆ เปดโอกาสใหเดก็ไดสังเกต สํารวจ 
คนควา ทดลองแกปญหาและสรางสรรคผลงานดวยตัวเอง พรอมท้ังไดเรียนรูจากของ
จริงและส่ือการเรียนรูตางๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมตามวยัของ
เด็กเปนหลัก ใหเด็กไดเลือกกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความสนใจ จัดบรรยากาศให
เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเดก็อ่ืนๆ และกับผูใหญ ใหเดก็รูจักอยูรวมกันในสังคม รวมท้ัง
ปลูกฝงความมีวินัยในตนเอง และมีโอกาสไดแสดงออกตามความรูสึกของเด็กเปน
หลัก 

 บริการดานการใหความรูและการมีสวนรวมของพอแม/ผูปกครอง 
  ตองมีการสรางความสัมพันธอันดีกับพอแมผูปกครองโดยมีการจดัการ
ปฐมนิเทศ มีการพบปะพูดคุย ประชุมผูปกครองอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีแหลงความรู
ใหแกพอแม ผูปกครองในการดูแลสุขภาพ ทันตสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก 
ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําปญหาท่ีเกีย่วของกับเดก็ 

 บริการส่ืออุปกรณของเลนและเคร่ืองเลนในการพัฒนาเด็ก 
   ตองจัดวัสดุอุปกรณของเลนและเคร่ืองเลนใหมีจํานวนเพียงพอท้ังใน
รมและ กลางแจง ซ่ึงอาจจะดัดแปลงหรือประดิษฐข้ึนจากวัสดุพื้นบาน วสัดุธรรมชาติ 
เศษวัสด ุหรือส่ิงของเหลือใชท่ีมีความปลอดภัย มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับ
วัยของเด็ก 

ความปลอดภยั 
 มาตรการปองกันความปลอดภัย 
 1. ติดต้ังอุปกรณระบบความปลอดภัย หรือเคร่ืองตัดไฟภายในอาคารสถานรับเล้ียงเดก็ 
  2. ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง อยางนอย 1 เคร่ือง ในแตละชั้นของอาคาร 
  3. ติดต้ังปล๊ักไฟใหสูงจากพืน้ไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาติดต้ังตํ่ากวาท่ีกําหนด จะตองมี
ฝาปดท่ีปลอดภัย เพื่อปองกนัไมใหเดก็เลนได และควรหลีกเล่ียงการใชสายไฟตอพวง 
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 5. มีตูเก็บยาและเคร่ืองเวชภณัฑในการปฐมพยาบาลอยูในท่ีสูง สะดวกตอการหยิบใช 
และเก็บในท่ีปลอดภัยใหพนมือเด็ก 
  6. ใชวัสดุกนัล่ืนในบริเวณหองน้ํา-หองสวม และเก็บสารเคมีหรือน้ํายาทําความสะอาด
ไวในท่ีปลอดภัยใหพนมือเด็ก 
  7. มีระบบลอคประตูออกนอกบริเวณสถานรับเล้ียงเดก็สําหรับเจาหนาท่ีเปดไดและ
ควรมีกร่ิงสัญญาณเรียกหนาประตูสําหรับหองครัว/สถานท่ีประกอบอาหาร ควรมีประตูเปด-ปด
ท่ีปลอดภัยท่ีเด็กเขาไปไมได 
  8. ไมมีหลุมหรือบอน้ําท่ีอาจเปนอันตรายตอเด็กในบริเวณโดยรอบอาคาร รวมท้ังไม
ควรปลูกตนไมท่ีมีหนามแหลมคม 
  9. ติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกนัพาหะนําโรคและมีมาตรการ ปองกันดานสุขอนามัย 
  10 มีตูหรือช้ันเก็บวัสดุอุปกรณ และส่ือการเรียนรูท่ีแข็งแรงม่ันคง สําหรับวัสดุอุปกรณ
ท่ีอาจเปนอันตรายตอเด็ก มีการจัดแยกใหพนมือเด็ก 
 การเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉนิ 

1.  มีการฝกซอมวิธีปองกันและวิธีปองกนัภยัพิบัติใหแกบุคลากรและเด็กไมนอยกวาป
ละ 1 คร้ัง 

2.  มีการอบรมบุคลากรเกี่ยวกบัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน เกี่ยวกับอุบัติเหตุ และความ
เจ็บปวยฉุกเฉินของเด็ก 

3.  มีหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินอุปกรณและเคร่ืองใชปฐมพยาบาลติดไวในท่ีเปดเผย 
4.  มีสมุดบันทึกสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก เชน สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

ของกรมอนามัย พรอมเม่ือพาเด็กไปพบแพทย 
 
อนามัยส่ิงแวดลอม 
 ภายในอาคาร 
 1. แสงสวาง 
 ตองมีแสงสวางเพียงพอโดยสมํ่าเสมอท่ัวทั้งหองท่ีเอ้ือตอการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาเดก็ 
(หองจดักิจกรรมควรมีความเขมของแสงระหวาง 200-400 ลักส หองนอนควรมีความเขมของ
แสงระหวาง 100-150 ลักส หองน้ําหองสวมควรมีความเขมของแสงประมาณ 200 ลักส) 
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 2. เสียง 
 ตองอยูในระดบัท่ีไมดังเกดิไป โดย 
  - ระดับเสียงภายในอาคารขณะเด็กหลับไมเกิด 35-40 เดซิเบล ขณะทํากิจกรรมอยู
ระหวาง 45-50 เดซิเบล 
  - ระดับเสียงภายนอกอาคารไมเกิน 70 เดซิเบล 
 3. การถายเทอากาศ 
  ตองมีอากาศถายเทไดสะดวก โดยพ้ืนท่ีของหนาตาง ประตู และชองลม รวมกันแลว
ประมาณ 20% ของพ้ืนท่ีหอง    ในกรณีท่ีเปนหองกระจกหรืออยูในบริเวณโรงงานท่ีมีมลพิษ 
ตองติดเคร่ืองปรับอากาศ และมีเคร่ืองฟอกอากาศอยางเหมาะสม ในบริเวณท่ีมีเด็กอยูตองเปน
เขตปลอดบุหร่ี 
 4. สภาพพ้ืนภายในอาคาร 
  ตองไมล่ืนและไมช้ืน ควรเปนพื้นไมหรือปูดวยวัสดุท่ีมีความปลอดภยัจากอุบัตเิหต ุ
  5. บันได 
  ตองมีความกวางของบันไดแตละชวงไมนอยกวา 1 เมตร ชานพักของบันไดตองไม
นอยกวาความกวางของบันได ลูกตั้งของบันไดตองสูงไมเกิน 17.50 เซนติเมตร ลูกนอนตอง
กวางไมนอยกวา 20 เซนติเมตร บันไดทุกข้ันตองมีราวและลูกกรงสูงไมนอยกวา 90 เซนติเมตร 
มีราวเตี้ยเหมาะกับเด็กเกาะข้ึนบันได และระยะหางของลูกกรงตองไมเกิน 15 เซนติเมตร ท้ังนี้
โดยตองคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก ในกรณีท่ีมีบันไดอยูเดิมแลว หากสามารถปรับไดก็ควร
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
  
 ภายนอกอาคาร 
 1 ร้ัว 
  มีร้ัวกั้นบริเวณใหเปนสัดสวนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก   และควรมีทางเขา- ออกไม
นอยกวาสองทาง ถามีทางเดียว ตองมีความกวางประมาณ  2.00  เมตร 
  2. มลภาวะ 
   1) ตองดูแลและกําจดัเก็บส่ิงปฏิกูลใหเหมาะสมไมปลอยใหเปนแหลงเพาะ  
 หรือ  แพรเช้ือโรค และควรมีการกําจัดส่ิงปฏิกูลทุกวัน 
   2) ตองมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และควรตั้งอยูหางจาก 
 แหลงอบายมุข ฝุนละออง กล่ินหรือเสียงรบกวนเกินควร 
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 3. ท่ีเลนกลางแจง 
ตองมีพื้นที่เฉล่ียไมนอยกวา 2.00 ตารางเมตร ตอเด็ก 1 คน ขณะเลน โดยจดั

ใหมีเคร่ืองเลนกลางแจงท่ีปลอดภัยและมีจาํนวนพอสมควรกับจํานวนเดก็  ในกรณีท่ี
ไมสามารถจัดใหมีท่ีเลนกลางแจงเปนการเฉพาะหรือในสถานท่ีอ่ืนได    อาจปรับใชท่ี
ในรมแทนก็ได โดยมีพืน้ท่ีตามกําหนดหรืออาจจัดกิจกรรมกลางแจงในสถานท่ีอ่ืนท่ี
เหมาะสมเชน บริเวณวัด หรือสวนสาธารณะ เปนตน 
4. ระเบียง 
  ตองมีความกวางของระเบียงไมนอยกวา 1.50 เมตรและหากมีท่ีนั่งตาม
ระเบียบดวย ระเบียงตองกวางไมนอยกวา 1.75 เมตร ขอบระเบียงตองสูงจากท่ีนั่งไม
นอยกวา 70 เซนติเมตร 

การติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานพฒันาเด็ก 

การติดตามและประเมินผล 

 1. การประเมินพัฒนาการของเด็ก 
   1) ดานสุขภาพเด็ก ใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (กรมอนามัย) หรือแบบ
รายงานพัฒนาการเด็ก (กรมประชาสงเคราะห) หรือแบบบงช้ีพฤติกรรมตามวัยของเด็ก 
(หนวยงานอื่นๆ) เพื่อบันทึกการช่ังน้ําหนกั วัดสวนสูงของเดือน รวมท้ังการใหภูมิคุมกันโรค 
บันทึกการเจ็บปวย และการดูแลรักษาเปนระยะ อยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 
  2) ดานพัฒนาการเด็ก ใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (กรมอนามัย) หรือแบบ
รายงานพัฒนาการเด็ก (กรมประชาสงเคราะห) หรือแบบบงช้ีพฤติกรรมตามวัยของเด็ก และ
แจงใหผูปกครองทราบเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง รวมท้ังในเร่ืองพฤติกรรมท่ีสงสัย
วาจะมีปญหาเพื่อรวมมือกันแกไขปญหา ในการประเมินดานพัฒนาการเด็กอาจใชวิธีการ
สังเกต การรวมสนทนาหรือจากผลงานของเด็กรวมดวย นอกจากน้ีใหผูปกครองมีสวนรวมใน
การประเมินพฒันาการเดก็อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 
2. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติสางานของผูเล้ียงดูเดก็ 
  1) การประเมินภายใน ใหผูดําเนินการประเมินผูเล้ียงดูเด็กทุก 6 เดือนในเร่ืองความรู 
ความสามารถ ทักษะในการเล้ียงดูเดก็ตามมาตรฐาน รวมท้ังมีการประเมินเจตคตแิละความพึง
พอใจของผูเล้ียงดูเดก็ตอหนาท่ีความรับผิดชอบและการประเมินเจตคติและความพึงพอใจของ
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 3. การประเมินผลการดําเนนิงานของสถานรับเล้ียงเดก็ 
  หนวยงานท่ีเกีย่วของตองจดัใหมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อประกอบการขอ
อนุญาตจัดต้ัง หลังการไดรับอนุญาตจัดต้ัง และการขอตอใบอนุญาตจัดต้ังของสถาบันรับเล้ียง
เด็กดังนี ้
  1) การจัดการอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ และอนามัยส่ิงแวดลอม 
  2) การบริหารจัดการการเงินและบุคลากร 
  3) การบริหารและจัดบริการพัฒนาเดก็ 
  4) การกํากับ ตดิตาม ดูแลจากเจาของกิจการ หรือผูดําเนนิการภายในสถานรับเล้ียง
เด็ก 
  5) การกํากับ ตดิตาม ดูแลจากผูเกี่ยวของภายนอก จากแหลงอ่ืนๆ เชน เจาหนาท่ี 
  6) การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนนิกิจการเก่ียวกับการดําเนินงานทุก ๆ ดาน ป
ละ 1 คร้ัง 

 การใหคําปรึกษาแนะนํา 
 1. จัดประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงานของสถานรับเล้ียงเด็ก โดยหนวยงานตนสังกดั
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
  2. ออกตรวจเยีย่มสถานรับเล้ียงเดก็ และใหคําปรึกษา แนะนํา อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
โดยหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
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ภาพท่ี 8 ภาพแสดงเคร่ืองเลนกลางแจง 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 8 (ตอ) 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง :  ความตองการใชบริการสถานรับเล้ียงเดก็ของพนกังานท่ีทํางานอยูใน 
            เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและประชาชนที่อาศัยในเขตตําบลดอนหวัฬอ 
คําชี้แจง  : แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งในแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
                  คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในชอง  (       ) ท่ีทานตองการเลือก และ เติมคําในชอง.................  

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป                                                                                                                     
1.  เพศ          (       )  ชาย           (       )  หญิง                                
2.  อายุ          (       )  นอยกวา  20  ป          (       )  20-30  ป           
                             (       )  31-40 ป                                 (       ) 41-50  ป   
                             (       )  51-60  ป           (       ) มากกวา  60  ป 
3. สถานภาพ        (       ) โสด                                        (       ) มีแฟนแตยังไมแตงงาน                   
                             (       ) แตงงานแลว                                 
4. ตอจากขอ 3    (       ) ไมมีบุตร                                 (       ) มีบุตร  จํานวน .......... คน                                        
5. อาชีพ              (       )  รับราชการ                          (       )  พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ                        
                            (      )  คาขาย-ธุรกิจสวนตัว              (       )  รับจาง   
6. รายได              (       ) ตํ่ากวา 10,000 บาท                (       ) 10,001 -15,000 บาท                        
                             (       ) มากกวา50,000  
สวนท่ี  2  พฤติกรรมของผูปกครองผูใชบริการสถานรับเล้ียงเด็ก 
7. ทานเคยใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กหรือไม   
                             (      ) เคย                                            (      ) ไมเคยใชบริการ 
8. ทานพาบุตรหลานอายุเทาไรไปใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก                                                         
                             (      ) นอยกวา 1 ป                             (      ) 1 – 2 ป 
                             (      )  2 ป 1 เดือน – 3 ป                    (      ) 3 ป 1 เดือน – 4 ป  
                             (      )  มากกวา 4 ป 
9. ทานเคยใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กนานแคไหน                                                                          
                             (       )  นอยกวา 1 ป                           (      ) 1 ปถึง 2 ป              
                             (       )  2 ปถึง 3 ป                              (       )   มากกวา 3 ป           
10. ใครเปนผูแนะนําใหทานใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก                                                                  
                           (      ) พอและแม                                  (      ) ญาติพ่ีนอง                                      
                           (      ) แฟนหรือคูสมรส                       (      ) เพ่ือน                                               
                           (      ) คนรูจัก                                       (      )  อื่นๆโปรดระบุ.............................. 
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11. สื่อใดมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กของทาน                                               
                           (      ) อินเตอรเน็ต                                (      ) บอรดประกาศจากบริษัท 
                           (      ) ใบปลิว                                       (      ) ปายโฆษณา 
                           (       ) โทรศัพท                                   (      )  อื่นๆโปรดระบุ..............................  
12. ใครเปนผูตัดสินใจใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก                                                                           
                           (       ) ตัวทานเอง                                 (       ) คูสมรส 
                           (       )  ญาติพ่ีนอง                                (       ) อื่นๆโปรดระบุ.............................. 
13. เมื่อทานจะตัดสินใจเลือกใชบริการ ทานคํานึงถึงปจจัยใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                   
                           (       )  ช่ือเสียง                                     (       )  ความปลอดภัย 
                           (       )  ราคาคาบริการ                           (       )   มีบริการใหทดลองฟรี 
                           (       )  สะดวกรับ - สงบุตรหลาน         (       )  อื่นๆโปรดระบุ............................     
14. เหตุผลที่ทานตัดสินใจใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                                                                  
                           (       ) ไมมีผูเล้ียงดูชวงเวลาทํางาน        (       ) เพ่ือเด็กมีพัฒนาการเหมาะสม 
                           (       )  เพ่ือเด็กรูจักปรับตัวเขากับเพ่ือน (       )  เพ่ือเตรียวความพรอมกอนเขาเรียนอนุบาล 

           (       )  อื่นๆโปรดระบุ...........................     
15. ทานเสียคาบริการใหสถานรับเลี้ยงเด็กเดือนละเทาไร                                                                
                          (       )  นอยกวา1,000 บาท/เดือน           (       ) 1,001 - 2,000 บาท/เดือน 
                          (       )   2,001 - 3,000 บาท/เดือน           (       )  3,001 -4,000 บาท/ เดือน 
                          (        )  4,001 – 5,000 บาท/เดือน          (       ) มากกวา 5,001 บาท/เดือน 
 16.ทานคิดวาสถานรับเลี้ยงเด็กควรมีราคาที่เหมาะสมเทาไรตอเดือน                                             
                          (       )  นอยกวา 1,000 บาท/เดือน          (       ) 1,001 - 2,000 บาท/เดือน 
                          (       )  2,001 - 3,000 บาท/เดือน            (       ) 3,001 -4,000 บาท/ เดือน 
                          (       )  4,001 – 5,000 บาท/เดือน           (       )  มากกวา 5,001 บาท/เดือน 
17. ทานอยากใหมีบริการเสริมอะไรบาง                                                                                          
                         (       ) รับดูแลเด็กหลังเลิกเรียน 
                         (       ) รับดูแลเด็กในวันอาทิตย       
                         (       ) บริการอาหารเชาและเย็น   
                         (       ) อื่นๆโปรดระบุ..........................   
18. ทานคิดวาสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตตําบลดอนหัวฬอมีเพียงพอหรือไม                                
                         (        ) เพียงพอ                                        (       ) ไมเพียงพอ      
19. เพราะสาแหตุใดทานจึงตองการใหมีสถานรับเลี้ยงเด็กแหงใหม                                          
                          (        ) สถานรับเลี้ยงเด็กที่มีอยูไมเช่ือถือ               

          (        ) สถานรับเลี้ยงเด็กที่มีอยูคิดคาบริการแพง                           
                         (        ) อื่นๆโปรดระบุ........................... 



 85 

20. ทานไมใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเพราะสาเหตุใด                                                                    
                        (      ) ทานเล้ียงเอง                                   (       ) ญาติพ่ีนองชวยเลี้ยง                           
                        (      ) ฝากคนอื่นเลี้ยง                               (       ) จางพี่เล้ียงเด็กที่บาน          
                       (       ) อื่นๆโปรดระบุ.......................... 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ                                                                                                        
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
                          

ขอขอบคุณที่ทานกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
น้ี 
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ผลสรุปขอมูลจากแบบสอบถาม 
 
                      ผลสรุปขอมูลจากการแจกแบบสอบถามความตองการใชบริการสถานรับเล้ียงเด็ก
ของพนักงานท่ีทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและประชาชนท่ีอาศัยในเขตตําบล
ดอนหัวฬอจํานวน 100 คน ดวยแบบสอบถาม โดยจะแบงขอมูลออกเปน 2 สวน คือ ขอมูล
ท่ัวไป และพฤติกรรมของผูปกครองผูใชบริการสถานรับเล้ียงเด็ก 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป                                                                                   
                          ผูใหขอมูลเปนเพศหญิง 76 คน เปนเพศชาย 24 คน กลุมตัวอยางอายุระหวาง  
31-40 ป มีจํานวนมากที่สุดถึง 61 คน รองลงมาอายุ 20-30  ป  จํานวน 10 คน  อายุ 41-50  ป 
จํานวน 20 คน  อายุ 51-60  ป จํานวน 4 คน อายุนอยกวา  20  ปมี 5 คน กลุมตัวอยางสวนใหญ
แตงงานแลวและมีบุตรจํานวน 1 - 2 คน  สวนนอยมีบุตร 3 - 4 คน  และไมพบวาครอบครัวใดท่ี
มีบุตรมากกวา 6 คน              
                      ดานอาชีพ โดยสวนใหญจะทํางานในบริษทัเอกชนหรือรัฐวิสาหกจิ  75 คน  รับ
ราชการ 13 คน รองลงมาเปนลูกจาง 5 คน ท่ีเหลือมีอาชีพคาขาย-ธุรกิจสวนตัว    

        ดานรายไดกลุมตัวอยางสวนมาก 72 คนมีรายไดอยูระหวาง 15,001 - 50,000 บาท  
จํานวน 16  คนมีรายไดมากกวา 50,000 บาท   และ 12 คน มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท  
 

ระดับรายไดผูตอบแบบสอบถาม 
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สวนท่ี  2  พฤติกรรมของผูปกครองผูใชบริการสถานรับเล้ียงเด็ก 
                     กลุมตัวอยาง 65 คน เคยใชบริการบริการสถานรับเล้ียงเด็ก  และกลุมตัวอยาง 12 
คนจางพี่เล้ียงเด็กท่ีบาน  สวนอีก 23 คนไมเคยใชบริการ 
                      พอแมและญาติพี่นองมักเปนผูท่ีแนะนําสถานรับเล้ียงเดก็ใหกลุมตัวอยางไปใช
บริการ สวนการตัดสินใจวาจะใชบริการสถานรับเล้ียงเดก็แหงใดน้ันเปนของกลุมตัวอยางเอง                                      
                          ส่ือท่ีเขามามีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสถานรับเล้ียงเด็กโดยเฉพาะ ไดแก 
ใบปลิว และบอรดประกาศจากบริษัท   
                       ปจจัยท่ีสงผลตอตัดสินใจเลือกใชบริการ คือ ความปลอดภัย รองลงมาคือ ความ
สะดวกในการรับ- สง อันดับสุดทาย คือ ราคา                   
                       ในกลุมผูท่ีเคยใชบริการหรือกําลังใชบริการ สวนใหญ 34 คนเสียคาบริการเดือน
ละ2,000- 3,000 บาทตอเดือน อีก 20 รายเสียเดือนละ1,001 - 2,000 บาท และ 11 คน ไมเสีย
คาบริการแตเม่ือถามความเห็นท้ังกลุมท่ีเคยใชบริการและไมเคยใชบริการ สวนใหญ 74 คนเหน็
วาสถานรับเล้ียงเดก็ควรมีราคาท่ีเหมาะสมอยูระหวาง  2,001 - 3,000 บาทตอเดือน  อีก 26 คน
เห็นวาเดือนละ 1,001 - 2,000 บาทเปนราคาท่ีเหมาะสม  

ระดับราคาที่เหมาะสม 
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                   ดานบริการเสริม 78 คน อยากใหมีบริการอาหารเชาและเยน็   15 คน อยากใหรับ
ดูแลเด็กหลังเลิกเรียน สวนท่ีเหลือ อยากใหรับดูแลเดก็วนัอาทิตย 
                   โดยสรุปแลวพบวามี 75 คนคิดวาสถานรับเล้ียงเด็กท่ีมีอยูไมเพียงพอตอความ
ตองการ  และยังมีความตองการใหมีสถานรับเล้ียงเด็กแหงใหม  เพื่อชวยแบงเบาภาระ
ผูปกครองท่ีตองทํางานนอกบาน อีกท้ังเปนทางเลือกเปรียบเทียบระหวางสถานรับเล้ียงเดก็เกาท่ี
เปดอยูและแหงใหม และเพื่อลูกๆ จะไดปรับตัวกอนเขาเรียนอนุบาล  สวนใน 25 รายท่ีไม
ประสงคจะใหมีสถานรับเล้ียงเด็ก                                                                                                                                                    
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ประวัติผูจัดทําแผนธุรกิจ 

 
ชื่อ – สกุล   นางสาวบรรจงจิต ตันสงวน 
ท่ีอยู  843/86 ซ.ตลาดใหม ถ.สุขุมวิท ต.บานโขด อ.เมืองชลบุรี  

จ. ชลบุรี รหัสไปรษณีย 20000 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ.2543 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนปรีชา 
นุศาสน 

พ.ศ. 2547 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนชล 
ราษฎรอํารุงจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.2551 กําลังศึกษาอยูท่ีคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ท่ัวไป   มหาวยิาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี    

ประวัติการทํางาน 
มี.ค. - พ.ค. 2550   ฝกงานกับแผนกคลังสินคา   

ของบริษัท  บุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด 
 


