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บทสรุปผูบริหาร
กกกกกกก ในปจจุบันวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนไป แนวโนมครอบครัวไทยเปน
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ผูปกครองจําเปนตองออกไปทํางานนอกบาน สถานรับเลี้ยงเด็กจึงมี
ความสําคัญสําหรับพอแมเด็กอยางมาก ผูประกอบการจึงเล็งเห็นถึงชองทางที่จะประกอบธุรกิจ
สถานรับเลี้ยงเด็ก แผนธุรกิจนี้จึงใชเปนเอกสารประกอบการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนการลดความเสี่ยง
พรอมทั้งเปนการประเมินความเปนไปไดในทุก ๆ ดานของธุรกิจกอนการดําเนินงาน
กกกกกกกกNanny Nursery เปนกิจการหางหุนสวนจํากัด โดยมีสัดสวนการถือครองหุนเปน 50 : 50
ดําเนินการโดย นางสาวบุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย และ นางสาวจารุวรรณ ดวนสูง โดยใช
บานพักเดิมที่มีอยูแลวดัดแปลงเปนสถานรับเลี้ยงเด็ก มีเนื้อที่ประมาณ 1 30 ตารางเมตร ตั้งอยู
หมูบานทางรถไฟฝงตะวันตก ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ กลุมลูกคา
เปาหมาย คือ ผูปกครองที่มีรายไดเฉลี่ยอยูที่ระดับปานกลางถึงระดับสูง รูปแบบการใหบริการจะใช
ระบบการสอนแบบ 2 ภาษา (Thai & Eng) โดยครูเจาของภาษา รับดูแลและพัฒนาเด็ก ๆ ทุกสัญชาติ
ตั้งแต 1 ถึง 3 ป มีโปรแกรมใหเลือกรับบริการ คือ Daily care แบบรายเดือนมาทุกวัน ราคา 3,500
บาท/เดือน 0ne-day care แบบรายวัน ราคา 180 บาท/วัน บริการทดลองเรียน 5 วัน ราคา 850
บาท/สัปดาห
กกกกกกกก วิสัยทัศนในการทํางานจะตอง เปนผูวางรากฐานที่สําคัญ ในดานภาษา และสงเสริม
พัฒนาการทางดานตาง ๆ รวมทั้งทักษะการเรียนรูที่ชวยพัฒนาความสามารถทางสติปญญาใหกับ
เด็กจนเปนที่ยอมรับ ในอําเภอหัวหิน โดยมีการวางเปาหมาย 3 ระดับ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะ
ยาว เงินลงทุนในการดําเนินธุรกิจ 2,000,000 บาท มูลคาปจจุบันสุทธิของกิจการเทากับ 2,139,556.98
บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 34% เทากับ มีระยะเวลาคืนทุน เทากับ 2 ป 11 เดือน
______________________________________________________________________________
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา
ลายมือชื่อนักศึกษา 1………………………………2………………………………………
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา …………………………….…

ค
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กิตติกรรมประกาศ
กกกกกกกกแผนธุรกิจ Nanny Nursery ฉบับนี้ไมสามารถเสร็จสมบรูณได หากปราศจากความ
ชวยเหลือในการใหขอมูลจาก คําแนะนํา และความอํานวยความสะดวกจากบุคคลตาง ๆ ดังนี้
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยณฐวัตน ปลันธนานนท ผูจัดทําขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ไดเสียสละ
เวลาใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการจัดทําและขอคิดเห็นพรอมทั้งความรูในการทําแผนธุรกิจ
ตลอดจนไดตรวจสอบแกไขแผนธุรกิจนี้ใหถูกตองดวยความเอาใจใสอยางดีตลอดมา กกกกกกกก
กกกกกกกก ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต และอาจารยเกตุวดี สมบูรณทวี
คณะกรรมการสอบสัมมนาปญหาธุรกิจ ที่ไดใหคําแนะนํา ขอแกไขปรับปรุงเพื่อใหแผนธุรกิจนี้มี
ความถูกตองยิ่งขึ้น
กกกกกกกก ขอขอบพระคุณอาจารยพรสินี ฤทธิปญญา ผูอํานวยการพรสินีเนอรสเซอรี่ อาจารย
ฉะออน เกิดพันธ ผูอํานวยการนภาวรรณเนอรสเซอรี่ และครูหมู จากเนอรสเซอรี่บานครูหมู ที่
ใหความรวมมือในการใหขอมูลในการทําสถานรับเลี้ยงเด็ก ขอขอบพระคุณพอแมผูปกครองใน
พื้นที่หัวหินที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณแหลงขอมูลอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากที่กลาวมาที่ใหความรูเกี่ยวกับการทําแผนธุรกิจ ทายที่สุดขอขอบพระคุณครอบครัว
ของคณะผูจัดทําที่มีสวนชวยในการสนับสนุนและใหกําลังใจที่ดีตลอดมา
กกกกกกกก ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา โครงการแผนธุรกิจฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอทาง
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และผูที่สนใจ หากมีขอผิดพลาดประการใดในการจัดทํา
แผนธุรกิจฉบับนี้ ผูจัดทําขออภัยมา ณ ที่นี้
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บทที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
กกกกกกกกNanny Nursery เปนกิจการหางหุนสวนจํากัด โดยมีสัดสวนการถือครองหุนเปน 50 : 50
ดําเนินการโดย นางสาวบุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย และ นางสาวจารุวรรณ ดวนสูง โดยใช
บานพักเดิมที่มีอยูแลวดัดแปลงเปนสถานรับเลี้ยงเด็ก มีเนื้อที่ประมาณ 1 30 ตารางเมตร ตั้งอยู
เลขที่ 6/29 ซ.หมูบานทางรถไฟฝงตะวันตก ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
77110
กกกกกกกกแนวคิดในการเริ่มตนธุรกิจคือ คณะผูจัดทําธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็ก “ Nanny Nursery ”
เล็งเห็นถึงโอกาสในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้นมาเพื่อเปนการตอบสนองตอความตองการของ
ผูปกครองที่ไมคอยมีเวลาวางดูแลลูก ประกอบกับในปจจุบันมีการแขงขันในดานการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น ทําใหผูปกครองอยากที่จะใหลูกมีการเจริญเติบโต มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและมี
ความประพฤติที่ดี เพื่อเปนการปูพื้นฐานเตรียมความพรอมในการที่จะเขาโรงเรียนอนุบาลและ
การศึกษาในระดับปกติตอไป สงผลใหผูปกครองตองมองหาเนิรสเซอรี่ที่มีความสะอาด ปลอดภัย
และใกลบาน เพื่อรองรับความตองการนี้

เนิรสเซอรี่ของเรายังมุงเนนในเรื่องมีบุคลากรที่มี

ประสบการณและมีจิตวิทยาสูงในการดูแลเด็ก ทําใหชวยลดความกังวลใจของผูปกครองในเรื่องตาง
ๆ ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความหวงใย เนิรสเซอรี่แหงนี้จะดูแลลูกหลานของทานอยางทั่วถึง
เปรียบเสมือนเปนสมาชิกในครอบครัวของเรา
กกกกกกก รูปแบบการใหบริการจะใชระบบการสอนแบบ 2 ภาษา (Thai & Eng) โดยมุงเนนวิธีการ
สอนแบบธรรมชาติซึ่งเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนการภาษา ซึ่งจะใชวิธีการสื่อสาร
พูดคุยโตตอบกับครูเจาของภาษาในระหวางวัน ทําใหเด็กไดเรียนรูศัพทและไวยากรณ การฟงและ
การจํา การเลียนแบบประโยค จะทําใหเด็กพูดไดกอนเขียนภาษาอังกฤษ รับบริการดูแลเด็กอายุ
ตั้งแต 1 ถึง 3 ป ทั้งชายและหญิง ไมจํากัดสัญชาติ เปดบริการตั้งแตเวลา 07.00 – 17.00 น. วัน
จันทร ถึง วันศุกร หยุดวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ มีโปรแกรมใหเลือกรับบริการ
คือ Daily care แบบรายเดือนมาทุกวัน ราคา 3,500 บาท/เดือน 0ne-day care แบบรายวัน ราคา 180
บาท/วัน บริการทดลองเรียน 5 วัน ราคา 850 บาท/สัปดาห
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กลุมลูกคาของเราเนนที่ลูกคาที่มีรายไดระหวาง 30,000-50,000 บาทตอเดือน สามารถ
มีกําลังที่จะจายคาบริการของเราคิดเปน 15% ของรายไดผูปกครอง ดังนั้นธุรกิจจึงมุงเนนที่การ
บริการอยางมีคุณภาพและพัฒนาการของเด็กเปนหลัก เพื่อสรางความจูงใจและความเชื่อมั่นใหกับ
ผูปกครองที่จะมาใชบริการของเรา
กกกกกกกกวิสัยทัศนในการทํางาน คือ จะตองเปนผูวางรากฐานที่สําคัญในดานภาษา และสงเสริม
พัฒนาการทางดานตาง ๆ รวมทั้งทักษะการเรียนรูที่ชวยพัฒนาความสามารถทางสติปญญาใหกับ
เด็กจนเปนที่ยอมรับในอําเภอหัวหิน

โดยมีการวางเปาหมาย 3 ระดับ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง

ระยะยาว
กกกกกกกก เงินลงทุนในการดําเนินธุรกิจ

2,000,000 บาท มูลคาปจจุบันสุทธิของกิจการเทากับ

2,139,556.98บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ( IRR) 34% เทากับ มีระยะเวลาคืนทุน เทากับ 2

ป 11 เดือน

บทที่ 2
กกกกวัตถุประสงค์ ในการนําเสนอแผนธุรกิจ
กกกกกกกกอธิบายถึงแนวความคิดในการประกอบธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็ก “Nanny Nursery” และ
ใชเปนแนวทางในประกอบธุรกิจเพื่อชวยลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจโดยผานการประเมินผล
ในทุกขั้นตอนการดําเนินงานและใชเปนเอกสารประกอบการขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
โดยเสนอรายละเอียดเรื่องการเรียนการสอน อาคารสถานที่และบุคคลากร

3

บทที่ 3
ความเป็ นมาของธุรกิจ
3.1 ประวัติความเป็ นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ
กกกกกกกก “ครอบครัว ” ถือเปนสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ถึงแมวาจะเปน
สถาบันที่เล็กที่สุด แตก็เปนสถาบันที่สรางคนใหมีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง
เปนสุข โดยครอบครัวนั้นชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ ได ครอบครัว
ไดใหการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
แตในปจจุบันนี้การดําเนินชีวิตของครอบครัวไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางมาก พอ แม
และลูกมีความหางเหินกันมากขึ้น ทุกคนในครอบครัวตางใชชีวิตสวนใหญอยูสังคมนอกบาน
เพราะเวลาสวนใหญนั้นกลายเปนเงินเปนทองมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดมีผลกระทบ
โดยตรงตอความสัมพันธระหวางพอ แม และลูก การอบรมเลี้ยงดูจึงมีความแตกตางไปจากเดิม
กกกกกกกกในปจจุบันโครงสรางของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไป พบวา หญิงไทยมีบุตรเฉลี่ย
ลดลง จากบุตรเฉลี่ย 6 คน เมื่อราว 30 ปที่แลว เหลือเฉลี่ยเพียง 2 คนในปจจุบัน ( ภัสสร ลิมานนท
ในรุจา ภูไพบรูลยและนิตยา คชภุกดี 2539 ) ผลคือ ขนาดของครอบครัวโดยเฉลี่ยลดลงอยางตอเนื่อง
จาก 4.4 คนตอครัวเรือน ในป 2533 เปน 3.9 คนตอครัวเรือน ในป 2543 และ 3.5 คน ตอครัวเรือน
ในป 2545 (สํานักงานสถิติแหงชาติ)
กกกกกกกกรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น โดย
ครอบครัวขยายที่มีทั่งปูยาตายาย หรือญาติอื่น ๆ ลดลงจากรอยละ 56.9 ในป 2542 เปน 56.1 ในป
2543 และลดลงอีกเปน 55.5 ในป 2545 และครอบครัวเดี่ยวที่มีสามีและ /หรือภรรยาและ/หรือลูก
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 31.3 ในป 2542 เปน 31.6 ในป 2543 และ 32.1 ในป 2545 โดยครัวเรือนคน
เดียวลดลงจากรอยละ 0.8 ในป 2542 เปน 0.6 ในป 2545 (สํานักงานสถิติแหงชาติ)
กกกกกกกกการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวที่เกิดขึ้นนั้น สงผลใหพอ แม ไมมีเวลาอบรมเลี้ยงดูลูก
หลายครอบครัวจึงเลี้ยงลูกดวยวิทยาการสมัยใหม ไมวาจะเปน วิทยุ โทรทัศน วีดีโอ หรืออุปกรณ
ตาง ๆ ที่มีความทันสมัย ในบางครอบครัวจะมีญาติ ๆ ไมวาจะเปน ปู ยา ตา ยาย อาศัยอยูบาน
เดียวกันหรือละแวกเดียวกันเลี้ยงดูเด็กแทน แตการที่ใหผูสูงอายุตองทําหนาที่เลี้ยงเด็ก อาจดูแล
เด็กไมทั่วถึงเพราะสภาพรางกายที่ชราซึ่งไมเอื้ออํานวย
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หรือแมแตใหญาติพี่นองดูแลเด็กก็ตาม ซึ่งเด็กจะไมไดรับการพัฒนาดานสติปญญาตามวัย
เทาที่ควร เพราะในการเลี้ยงเด็กสมัยนี้จะตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานตาง ๆ การปูพื้นฐาน
อุปนิสัย การเขาสังคมและการเรียนรูในดานตาง ๆ อีกมากมาย การเลี้ยงลูกที่บานหรือมีผูดูแลเด็กที่
บานเด็กอาจจะไมไดรับการพัฒนาในดานตางๆเทาที่ควร เพราะในการเรียนรูของเด็กในชวง 0-3 ป
เปนชวงที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทางดานรางกายและสติปญญา การเรียนรูของเด็ก
ในชวงวัยนี้จึงเปนรากฐานสําคัญในอนาคต เด็กจึงตองไดรับการสั่งสอน ขัดเกลาอยางถูกตอง
กกกกกกกกผลงานวิจัยพบวา เด็กอายุ 1 ขวบ-ต่ํากวา 6 ขวบ รอยละ 96.7 ไดดูโทรทัศน เฉลี่ยวันละ
1.9 ชั่วโมง เด็กในเขตเมืองใชเวลาดูโทรทัศนมากกวาเด็กชนบท เด็กกรุงเทพมหานครใชเวลาดู
โทรทัศนมากที่สุด วันละ 2.1 ชั่วโมง และผูเลี้ยงดูเด็ก รอยละ 40.1 ไมเคยเลือกรายการโทรทัศนให
เด็กดู รอยละ 23.7 ใหเด็กดูเหมือนกับตนเอง มีเพียงรอยละ 36.2 เลือกรายการโทรทัศนใหเด็ก
รายการที่เลือกใหเด็กดู 3 อันดับแรก ไดแก รายการการตูน รอยละ 56.6 รายการสําหรับเด็ก รอยละ
16.0 และละครหรือภาพยนตร รอยละ 7.8 นอกจากพอแมในกรุงเทพฯ จะใหลูกอายุไมถึง 1 ขวบ ดู
โทรทัศนแลวพอแมยังมีทัศนคติที่ผิดคิดวาโทรทัศนจะชวยใหลูกฉลาดขึ้น (จันทรเพ็ญ ชูประภา
วรรณ 2551)
กกกกกกกกจากสถานการณในปจจุบัน คณะผูจัดทําธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็ก “ Nanny Nursery ”
เล็งเห็นถึงโอกาสในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้นมาเพื่อเปนการตอบสนองตอความตองการของ
ผูปกครองที่จะใหเด็กมีพัฒนาการทางดานตางๆที่ดีขึ้น โดยทาง Nanny Nursery จะใชระบบการ
เลี้ยงดูแบบสอดแทรกการเรียนรู 2 ภาษา (Thai & Eng) โดยมุงเนนวิธีการแบบธรรมชาติซึ่งเปนวิธีที่
มีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนรูภาษา โดยใชวิธีการสื่อสารพูดคุยโตตอบกับครูเจาของภาษาใน
ระหวางวัน ทําใหเด็กไดเรียนรูศัพทและไวยากรณ การฟงและการจํา การเลียนแบบประโยค จะ
ทําใหเด็กพูดไดกอนเขียนภาษาอังกฤษ ประกอบกับเด็กในอายุ 1 – 3 ป เปนชวงที่เด็กสามารถ
เรียนรูภาษาไดงายที่สุด เร็วที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุด นั้นเปนเพราะความสามารถพิเศษของ
สมองเด็กในวัยนี้ และความสามารถนี้จะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเด็กโตขึ้นและจะเหลือนอยเมื่อเปน
ผูใหญ เนิรสเซอรี่ของเรายังมุงเนนในเรื่องมีบุคลากรที่มีประสบการณและมีจิตวิทยาสูงในการ
ดูแลเด็ก ทําใหชวยลดความกังวลใจของผูปกครองในเรื่องตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความ
หวงใย เนิรสเซอรี่แหงนี้จะดูแลลูกหลานของทานอยางทั่วถึงเปรียบเสมือนเปนสมาชิกในครอบครัว
ของเรา
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3.2 ขั้นตอนการเริ่มดําเนินงาน
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการเริ่มดําเนินงาน
ลําดับ

รายการดําเนินงาน

1

สํารวจตลาด วางแผนจัดตั้งกิจการ
จัดหาทําเลที่ตั้งธุรกิจ
ตกแตงอาคาร ทําหนังสือสัญญา
เขารับการอบรมการเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยจากการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ
สั่งอุปกรณและเครื่องมือ
สรรหาพนักงานและสงเขา
ฝกอบรมในกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น และ
ประชาสัมพันธ
ขออนุญาตจัดตั้งเนิรสเซอรี่
เปดใหบริการ
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น

2
3
4
5

6
7

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ระยะเวลาทีค่ าดว่ าจะแล้ ว
เสร็จ

45 วัน
45 วัน

1 มิ.ย. - 15 ก.ค.52
15 ก.ค. - 28 ส.ค.52

45 วัน

28 ส.ค. - 11 ต.ค.52

7 วัน

11 ต.ค. - 17 ต.ค.52

30 วัน

17 ต.ค. - 16 พ.ย. 53

30 วัน
15 วัน
217 วัน

16 พ.ย. – 15 ธ.ค. 53
29 ธันวาคม 2552

3.3 รายชื่อหุ้นส่ วน
ตารางที่ 2 รายชื่อหุนสวนและสัดสวนการถือครอง
ลําดับ รายการ
1 น.ส.บุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย
2 น.ส.จารุวรรณ ดวนสูง
รวมมูลค่ าการลงทุนทั้งสิ้น
โครงสร้ างทางการเงิน (เปอร์ เซ็นต์ )

ทุนเจ้ าของ
1,000,000
1,000,000
50

เงินร่ วมลงทุน
1,000,000
1,000,000
50

รวมมูลค่ า
1,000,000
1,000,000
2,000,000
100
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3.4 ประวัติของหุ้นส่ วน
กกกกกกกก1.นางสาวบุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย์ อายุ 35 ปี
กกกกกกกกกกกกกกกกระดับการศึกษา
กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาโท คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
กกกกกกกกกกกกกกกกประสบการณ์ การทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2543 ฝกงานแผนก Program and Production บริษัท ไทยคม จํากัด
มหาชน
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2545 เปนครูสอนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบอสโกพิทักษ
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2550 เขารับการฝกอบรม หลักสูตรผูดูแลเด็กและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 3
ป จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนระยะเวลา 210 ชั่วโมง (6สัปดาห)
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2551 เขารับการฝกอบรมวิชาชีพการเลี้ยงดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยจากกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระยะเวลา 210 ชั่วโมง (6 สัปดาห)
กกกกกกกก2 . นางสาวจารุวรรณ ดวนสู ง อายุ 35 ปี
กกกกกกกกกกกกกกกกระดับการศึกษา
กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาตรี คณะคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกกกกกกกกกประสบการณ์ ในการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2543 ฝกงานแผนกธุรการ-ประชาสัมพันธ บริษัท ฑิตาราม คอนซันแตนท
จํากัด
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2545 เปนพยาบาลในแผนกกุมารเวช โรงพยาบาลพระมุงกุฎเกลาฯ
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2550 เขารับการฝกอบรม หลักสูตรผูดูแลเด็กและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 3
ป จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนระยะเวลา 210 ชั่วโมง (6สัปดาห)
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2551 เขารับการฝกอบรมวิชาชีพการเลี้ยงดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยจากกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระยะเวลา 210 ชั่วโมง (6 สัปดาห)

บทที่ 4
การบริการ

4.1 รายละเอียดการบริการ
กกกกกกกกNanny Nursery ตั้งอยู 6/29 ซ.หมูบานทางรถไฟฝงตะวันตก ตําบลหัวหิน อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110 บริการดูแลเด็กอายุตั้งแต 1 ถึง 3 ป ทั้งชายและหญิง ไมจํากัด
สัญชาติ เปดใหบริการตั้งแตเวลา 07.00 – 17.00 น. วันจันทร ถึง วันศุกร หยุดวันเสาร วันอาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ โดยจะมีบริการอาหาร 2 มื้อ (เชา-กลางวัน) และอาหารวาง 2 มื้อ (เชา-บาย)
กกกกกกกกNanny Nursery จะใชระบบการสอนแบบ 2 ภาษา (Thai & Eng) โดยมุงเนนวิธีการสอน
แบบธรรมชาติซึ่งเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนการภาษา ซึ่งจะใชวิธีการสื่อสารพูดคุย
โตตอบกับครูเจาของภาษาในระหวางวัน ทําใหเด็กไดเรียนรูศัพทและไวยากรณ การฟงและการจํา
การเลียนแบบประโยค จะทําใหเด็กพูดไดกอนเขียนภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 3 อัตราคาบริการ
รู ปแบบบริการ
เวลา
Daily care แบบรายเดือน ตั้งแตเวลา 07.00-17.00
วันจันทร-วันศุกร
ตั้งแตเวลา 07.00-17.00
One-day care แบบ
วันจันทร-วันศุกร
รายวัน
ตั้งแตเวลา 07.00-17.00
ทดลองเรียน 1 อาทิตย
วันจันทร-วันศุกร

อายุ

อัตราค่ าบริการ

1-3 ป

3,500 บาท / เดือน

1-3 ป

180 บาท / วัน

1-3 ป

850 บาท / สัปดาห
( 5 วัน )

การตั้งราคาค่ าบริการ
กกกกกกกกจากการสํารวจพฤติกรรมของผูปกครองในการใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กในอําเภอหัว
หิน จํานวน 200 คน โดยการใชแบบสอบถาม ในดานความพึงพอใจเกี่ยวกับราคาคาบริการที่
เหมาะสมซึ่งผลการสํารวจความตองการ พบวา ความตองการของผูปกครองมีความตองการสถาน
รับเลี้ยงเด็ก 2 ภาษา ที่ชวยสงเสริมพัฒนาการดานภาษาของเด็กมีมากในอําเภอหัวหิน อัตรา
คาบริการที่ผูปกครองมีความสามารถที่จะจายอยูที่ประมาณ 2,000-4,000 บาท ตอเดือน
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กกกกกกกกหมายเหตุ คาบริการ ชําระเปนรายเดือน เก็บตนเดือนไมเกินวันที่ 10 ของเดือน และเงิน
คาธรรมเนียมในการบํารุงรักษาอุปกรณจะรวมอยูในคาบริการรายเดือนแลว
การรับสมัคร
กกกกกกกก1.รับสมัครเด็กอายุตั้งแต 1 ถึง 3 ป ทั้งชายและหญิง ไมจํากัดสัญชาติ
กกกกกกกก2.รับเฉพาะเด็กไป- กลับ
กกกกกกกก3.ผูปกครองตองนําเด็กมาสมัครดวยตนเอง
กกกกกกกก4.เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บปวย หรือพิการทั้งทางรางกายและจิตใจ
หลักฐานการรับสมัคร
กกกกกกกก1.สําเนาทะเบียนบานจํานวน 1 ฉบับ
กกกกกกกก2.สําเนาบัตรประชาชนผูปกครอง 1 ฉบับ (คุณพอ คุณแม หรือผูปกครอง)
กกกกกกกก3.สําเนาสูติบัตรเด็กจํานวน 1 ฉบับ
กกกกกกกก4.รูปถายผูปกครองจํานวน 2 รูป
กกกกกกกก5.รูปถายเด็กจํานวน 3 รูป (เห็นหนาชัดเจน)
ระยะเวลาเรียน
กกกกกกกกตั้งแตเวลา 07.00 – 17.00 น. วันจันทร ถึง วันศุกร หยุดวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุด
นักขัตฤกษ หรือวันหยุดที่จําเปน ทาง Nanny Nursery จะแจงใหผูปกครองทราบลวงหนา
อัตราค่ าลงทะเบียน
กกกกกกกกNanny Nursery จะไมเสียคาบริการแรกเขา และเงินคาธรรมเนียมในการบํารุงรักษา
อุปกรณจะรวมอยูในคาบริการรายเดือนแลว
การบริการ
กกกกกกกกNanny Nursery จัดอาหารใหกับเด็ก 4 เวลา ไดแก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก1.บริการอาหาร 2 มื้อ (เชา-กลางวัน)
กกกกกกกกกกกกกกกกกก2.บริการอาหารวาง 2 มื้อ (เชา-บาย)
อุปกรณ์ ทผี่ ้ ูปกครองต้ องเตรียมมา
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กกกกกกกก1.นมกอนนอน
กกกกกกกก2.ชุดใสเลน 1 ชุด
กกกกกกกก3.แปรสีฟน ยาสีฟน
กกกกกกกก4.ผาเช็ดตัว
อุปกรณ์ ทจี่ ัดให้
กกกกกกกก1.ชุดเครื่องนอน
กกกกกกกก2.ภาชนะใสอาหาร
การแต่ งกาย
กกกกกกกกแตงกายชุดเครื่องแบบของทาง Nanny Nursery ชุดเครื่องแบบและอุปกรณสําหรับเด็ก
สามารถซื้อไดในราคาชุดละ1, 000 บาท ประกอบดวย
กกกกกกกก1.ผากันเปอน
กกกกกกกก2.แกวน้ํา
กกกกกกกก3.ชุดเครื่องแบบของ Nanny Nursery 2 ชุด
กกกกกกกก4.กระเปา 1 ใบ
กกกกกกกก5.แฟมสะสมงาน
สุ ขอนามัย
กกกกกกกกถาเด็กปวยหรือเปนโรคที่สามารถติดตอได ขอใหเด็กหยุดเรียนจนกวาจะหายเปนปกติ
และขอความกรุณาใหผูปกครองแจงใหทราบลวงหนา
กกกกกกกกถาเด็กปวยขณะอยูที่ Nanny Nursery ขอใหผูปกครองมารับกลับบาน
การรับ – ส่ ง
กกกกกกกก Nanny Nursery เปดใหบริการสงเด็กตั้งแต 07.00 และสามารถรับเด็กกลับไดตั้งแต
16.00-17.00 น. ผูปกครองตองแสดงบัตรประจําตัวที่ทาง Nursery ทําใหในการมารับเด็กและลงชื่อ
รับเด็กทุกครั้ง กรณีที่ผูปกครองไมสามารถมารับดวยตนเองไดใหผูอื่นมารับ กรุณาแสดงบัตรรับเด็ก
หรือบัตรประจําตัวผูปกครองและโทรศัพทแจง Nursery ใหทราบลวงหนา
กิจกรรมในหลักสู ตร
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กกกกกกกก กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทางดานตาง ๆ รวมทั้งทักษะการเรียนรูที่ชวยพัฒนา
ความสามารถทางสติปญญา
กกกกกกกก1.ฝกฝนการเรียนรูดวยตนเอง จากสิ่งตางๆรอบตัว การชวยเหลือตนเอง (กิน, นอน,ถาย)
กกกกกกกก2.ฝกฝนการเรียนรูในกฎเกณฑตาง ๆ อยางงาย
กกกกกกกก3.ฝกฝนการเรียนรูการจัดระเบียบตาง ๆ (การเก็บของใชสวนตัว)
กกกกกกกก4.ฝกการรูจักทักทาย สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ
กกกกกกกก5.กิจกรรมความคิดสรางสรรค (วาดรูป ระบายสี ปนดินน้ํามัน)
กกกกกกกก6.กิจกรรมเคลื่อนไหวเขาจังหวะ (เตนประกอบเพลง)
กกกกกกกก7.กิจกรรมเลนสมมติ การทดลองปฏิบัติสิ่งตาง ๆ
กิจกรรมประจําวัน
กกกกกกกกเวลา 07.00 น. - 08.00 น. รับเด็กและตรวจสุขภาพเด็กประจําวัน
กกกกกกกกเวลา 08.00 น. - 09.00 น. เคารพธงชาติ สวดมนต รับประทานอาหารเชา
กกกกกกกกเวลา 09.00 น. - 10.00 น. กิจกรรมเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว ศิลปะพาเพลินและ
กิจกรรมเขาจังหวะ
กกกกกกกกเวลา 10.00 น. - 10.30 น.ทานอาหารวาง
กกกกกกกกเวลา 10.30 น. - 11.30 น.การเรียนรูทางภาษาและสนุกกับนิทาน
กกกกกกกกเวลา 11.30 น. - 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
กกกกกกกกเวลา 12.00 น. - 12.30 น.ลางหนา , แปรงฟน , อาบน้ํา
กกกกกกกกเวลา 12.30 น. - 14.00 น.นอนหลับพักผอน
กกกกกกกกเวลา 14.30 น. - 15.00 น.เก็บที่นอน ลางหนาและทานอาหารวาง
กกกกกกกกเวลา 15.00 น. - 15.30 น.สนุกสุขใจ ( Free Play)
กกกกกกกกเวลา 15.30 น. - 17.00 น.กลับบาน
กกกกกกกหมายเหตุ กิจกรรมตางของทาง Nursery จะเรียนรูโดยการใชภาษาอังกฤษในการสอน
เปนหลักแตจะสอดแทรกภาษาไทยเขาไปชวยใหเด็กมีความเขาใจในคําศัพทตาง ๆ ไดมากขึ้น

กิจกรรมสํ าหรับเด็กตามอายุ
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กกกกกกกกสําหรับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต 1 ป ถึง 3 ปแลว นอกจากอาหารที่ถูกหลักอนามัย การนอน
ที่เพียงพอ สุขอนามัยที่ดีแลว เด็กยังตองการการออกกําลังกายที่จะทําใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง
และรวมทั้งทําใหมีสุขภาพจิตที่ดี จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมองและการเรียนรูพบวาการออกกําลัง
กายกระตุนการหลั่งของสารโปรตีน ที่ทําใหเกิดการสรางใยในสมองมากขึ้น โดยเฉพาะในสมอง
สวนหนาที่ทํางานเกี่ยวกับการวางแผน การทํางานเปนระบบ รวมถึงการควบคุมตัวเอง และยังชวย
ในการสรางเสริมเซลลประสาทใหทนทานแข็งแรงอีกดวย
กกกกกกกกกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย กับอุปกรณตางๆ มากมาย จะชวยเสริมสรางให
เด็ก ๆ ไดมีพัฒนาการที่ดีทั้งในดานรางกาย ดานสมอง ดานจิตใจ และดานอารมณ รวมถึงดานสังคม
การเลนที่ไดเคลื่อนไหวมากๆ อยางเปนระบบ ในเวลาประมาณ 30 - 40 นาที จะสงผลใหเด็กวัย
เริ่มหัดเดิน เสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ ลําตัว ไหล และสะโพก สงผลใหเดินไดเร็วขึ้น
เด็กวัย 1 - 3 ป ชวยเสริมความแข็งแรงของกลามเนื้อทั่วรางกาย การทรงตัว การประสานกันของ
กลามเนื้อ และเพิ่มความยืดหยุน
กกกกกกก- การเคลื่อนไหวเพิ่มการทํางานของสมอง พรอมที่จะเรียนรู เรียนรูไดดีขึ้น และเกิดการ
พัฒนาดานสติปญญา
กกกกกกก- ไดมีประสบการณใหม ๆ กับผูคนทั้งที่เปนเด็กวัยใกลเคียงกัน เปนการเริ่มตนพัฒนาการ
ดานสังคม
กกกกกกก- เกิดความรูสึกดีกับตนเองเมื่อสามารถทํากิจกรรมตางๆได เกิดความรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง เกิดความมั่นใจ มีอารมณที่มั่นคงขึ้น โดยจัดกิจกรรมสําหรับนอง ๆ ที่มีอายุตั้งแต 1-3 ป ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1.ทางดานรางกาย เชน กิจกรรมปนปาย ลอดอุโมงค ทรงตัวบนอุปกรณ กก
รวมถึงกิจกรรมพัฒนาทักษะการชวยเหลือตัวเองดวยการรับประทานอาหารเอง การเรียนรูวิธีการ
แปรงฟนและการลางมือเอง
กกกกกกกกกกกกกกกก2.ทางดานสมอง เชน กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี เลนกับอุปกรณของเลน กก
ตาง ๆ บล็อกไม
กกกกกกกกกกกกกกกก 3.ทางดานจิตใจ สังคม เชน กิจกรรมเลานิทาน การทํากิจกรรมวงกลมกับ
เพื่อนเปนกลุม เปนการทักทายกันดวยเสียงดนตรี สนุกกับการรองและการทําทาประกอบเพลง
กกกกกกกกกกกกกกกก 4.ทางสติปญญา เชน กิจกรรมคิดสรางสรรค ปนดินน้ํามัน เด็กที่แข็งแรง
เปนปกติ จะไดรับประโยชนอยางมากที่สุดในการกระตุนพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวของรางกาย
ซึ่งสงผลใหเรียนรูไดดียิ่งขึ้น มีอารมณดี ยิ้มแยมแจมใส มั่นคง และไดฝกทักษะการเขาสังคม
ประโยชน์ ทเี่ ด็กจะได้ รับบริการในด้ านต่ างๆดังนี้
กกกกกกกก1.ดานโภชนาการ
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 มุงเนนใหเด็กไดรับอาหารที่เหมาะสมกับเด็กตามวัย ถูกหลักอนามัยกก
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ไดรับนมถูกตองและเพียงพอกับความตองการของเด็กตามวัย
กกกกกกกก2.ดานสุขภาพอนามัยเด็กภายในสถานรับเลี้ยงเด็กจะไดรับการดูแลดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ประเมินภาวะสุขภาพรางกายของเด็กทุกวัน
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ดูแลความสุขสบายทั่วไป
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 สรางเสริมสุขนิสัยที่ดี เชน การรับประทานอาหาร การทําความกก
สะอาดปากและฟน การลางมือ การฝกขับถาย การใชหองน้ํา
กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 กรณีเด็กมีอาการเจ็บปวยเล็กนอย จะแยกเด็กไวในความดูแลของพี่เลี้ยง
และใหการดูแลเบื้องตน หากเด็กมีความเจ็บปวยมาก ทาง Nursery จะโทรแจงกกกกกกกกกก
ผูปกครอง
กกกกกกกก3.ดานการเจริญเติบโต (ชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง ทุกเดือน)
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 วิเคราะหภาวะโภชนาการและสงเสริมใหเหมาะสมตามวัย
กกกกกกกก4.ดานพัฒนาการ – การประเมินพัฒนาการเด็ก
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 อายุ 1 - 3 ป ทุก 3 เดือน
กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 จัดกิจกรรมกระตุนและสงเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกดานกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.2.1 ดานกลามเนื้อมัดใหญ เชน กิจกรรมการเคลื่อนไหจังหวะ
การเลนเกมกีฬา การปนปาย
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.2.2 ดานกลามเนื้อมัดเล็กและความคิดสรางสรรค เชน
กิจกรรมทางดานศิลปะ ตางๆ พับ ตัด แปะ การขีดเขียน การปนดินน้ํามัน เกมภาพ ตัดตอ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.2.3 ดานภาษา เชน การเลานิทาน การพูด การออกเสียง การ
รองเพลง การเรียนรูคําศัพทตางๆการฝกพูดคําคลองจอง ทดสอบการใชภาษาอังกฤษของเด็ก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.2.4 ดานสังคมและการชวยเหลือตัวเอง เชน การอบรม วินัย
และการสรางเสริมสุขนิสัยที่ดี การรับประทานอาหาร การ ลางมือ การทําความสะอาดปาก-ฟน
การฝกการขับถาย การใชหองน้ํา
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.2.5 กิจกรรมเสริม เชน การฟงเพลงคลาสสิก ดูวีดีโอสําหรับ
เด็ก กิจกรรมการเตรียมพรอมกอนวัยเรียน (ชั้นอนุบาล)
กกกกกกก 5.การรายงานสุขภาพเกี่ยวกับเด็กโดยแจงผูปกครองเปนระยะๆพรอมขอเสนอแนะ
กกกกกกกก6.การจัดบอรดวิชาการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ใหความรูแกผูปกครองเปนระยะ
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กกกกกกกก7.การควบคุมและปองกันการติดเชื้อ โดยมีนโยบายการควบคุมและการปองกันการติด
เชื้อเพื่อใหเด็กปลอดภัยจากการติดเชื้อมากที่สุด จึงงดรับเด็กปวยดวยโรคติดเชื้อชั่วคราวจนกวาจะ
หาย หรือพนระยะแพรกระจายเชื้อ โดยใหเด็กที่มีอาการตอไปนี้หยุดอยูบาน
กกกกกกกกกกกกกกกกก7.1 มีไขสูง (มากกวา 38.5 องศา)
กกกกกกกกกกกกกกกกก7.2 ทองเสีย (1 วัน/ 3 ครั้ง)
กกกกกกกกกกกกกกกกก7.3 ไข รวมกับอาการตางๆเชนเจ็บคอ ผื่น
กกกกกกกกกกกกกกกกก7.4 ตาแดง ขี้ตามากหรือเปนหนอง
กกกกกกกกกกกกกกกกก7.5 ตาหรือตัวเหลือง
กกกกกกกกกกกกกกกกก7.6 ไอรุนแรง
กกกกกกกกกกกกกกกกก7.7 อาเจียน 2 ครั้งหรือมากกวา ใน 24 ชั่วโมง
กกกกกกกกกกกกกกกกก7.8 อาการตางๆที่อยูในดุลพินิจของครูพี่เลี้ยง
กกกกกกกก8.การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก

บทที่ 5
การวิเคราะห์ อุตสาหกรรมและสภาวะตลาด
5.1 สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะตลาด
กกกกกกกก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ( 2550) ไดรวบรวมจํานวนเนิรสเซอรี่ที่ไดทําการ
ลงทะเบียนไว พบวามีจํานวนทั่วประเทศทั้งหมด 1,600 แหง เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศใหโรงเรียนเอกชนสามารถเพิ่มชั้นเรียนระดับเนิรสเซอรี่ได จึงทําใหอุตสาหกรรมสถาน
รับเลี้ยงเด็กมีภาวการณแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น
กกกกกกกก จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ มีการแสดงจํานวนประชากรตามฐานขอมูล
ทะเบียนกลางทั่วราชอาณาจักร ไดสรุปผลจากการสํารวจภาวการณทํางานของประชากร พ.ศ.
2549 พบวาจํานวนประชากรทั่วประเทศประมาณ 65 ลานคน มีจํานวนประชากรชายประมาณ 32
ลานคน และประชากรหญิงประมาณ 33 ลานคน ซึ่งในจํานวนประชากรหญิงดังกลาว พบวา
สตรีที่มีงานทําประมาณ 16 ลานคน ทําใหผูเปนแมที่มีหนาที่เลี้ยงดูลูกไมมีเวลาที่จะดูแลลูกใน
ชวงเวลาที่ออกไปทํางาน
กกกกกกกก จากการสํารวจและไดเก็บรวบรวมขอมูลสํานักงานทะเบียนราษฎร พบวา ในป พ.ศ.
2551 ประชากรเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีจํานวนทั้งสิ้น 51,926 คน
ตารางที่ 4 จํานวนประชากรในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประชากร
ตําบล
ต. หัวหิน
ต. หนองแก

ชาย (คน)
25,285
ชาย (คน)
18,295
6,990

หญิง (คน)
26,641
หญิง (คน)
20,734
5,907
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รวม (คน)
51,926
รวม (คน)
39,029
12,897

ครัวเรือน
32,036
ครัวเรือน
22,805
9,231
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กกกกกกกกอัตราการเพิ่มของประชากรในชวง 4 ปที่ผานมา เฉลี่ยรอยละ 2 ตอป มีการประมาณการ
วาประชากรแฝงในเขตเทศบาล มีสัดสวนที่ใกลเคียงกับประชากรตามทะเบียนราษฎร การเพิ่มของ
ประชากรมาจากการยายถิ่นเปนหลัก เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และมีแหลง
สถานศึกษาทุกระดับ (ขอมูลจากเทศบาลเมืองหัวหิน ณ เมษายน 2551)
ตารางที่ 5 จํานวนประชากรเด็กในอําเภอหัวหินตั้งแตอายุ 1-3 ป

1 ป
2 ป
3 ป

2549
ชาย หญิง
274 301
283 284
262 285

2550
ชาย หญิง
341 273
267 300
291 279

2551
ชาย หญิง
306 272
341 283
266 303

รวม

819

899

913

อายุ(ป)

870

852

858

กกกกกกกกทั้งนี้ ประชากรสวนใหญในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย เชน ขาราชการ รับจาง ประกอบธุรกิจสวนตัว เปนตน และมีรายไดเฉลี่ยตอ
ครอบครัวอยูที่ 10,000-60,000 บาทตอเดือน ผูปกครองสวนใหญจะไมคอยมีเวลาวางดูแลลูก
ประกอบกับในปจจุบันมีการแขงขันในดานการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทําใหผูปกครองอยากที่จะใหลูก
มีการเจริญเติบโต มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและมีความประพฤติที่ดี เพื่อเปนการปูพื้นฐาน
เตรียมความพรอมในการที่จะเขาโรงเรียนอนุบาลและการศึกษาในระดับปกติตอไป สงผลให
ผูปกครองตองมองหาเนิรสเซอรี่ที่มีความสะอาด ปลอดภัย และใกลบาน เพื่อรองรับความตองการนี้
หลังจากที่ภาครัฐมีนโยบายและมาตรการสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( SMEs ) อยาง
กวางขวาง รวมถึงธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็ก เห็นไดจากกระทรวงตาง ๆ ไดทําการเปดสอนและจัด
อบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย ในแตละแหงมี
ชวงเวลาในการอบรมที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับวาเปนหลักสูตรการเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยหรือเด็กเล็ก เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย การอบรมครูเชิง
ปฏิบัติการพี่เลี้ยงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใชเวลา 5 วัน สวนการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใชเวลา 7 วัน เพื่อที่จะใหเด็กไดรับการเลี้ยงดูที่ดีมีพัฒนาการที่กาวหนา จึงทําใหเกิด
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การแขงขันทางการตลาด เนื่องจากทุกคนสามารถเขารับการฝกอบรมในหนวงงานของรัฐได และ
สามารถนําความรูที่ไดมาประกอบธุรกิจที่มีความมั่นคงสูง เนื่องจากผูปกครองมีความตองการที่จะ
ใชบริการธุรกิจนี้กันแทบทุกครัวเรือน
กกกกกกกกจากผลวิจัยอิทธิพลของธุรกิจตอสถานรับเลี้ยงเด็กและพอแม : ศักยภาพที่จะมีผลตอ
สุขภาพของเด็กปฐมวัย สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กลาววา หากสถาน
รับเลี้ยงเด็กดีก็ถือวาเปนสิ่งที่ดี เพราะเด็กจะไดรับทักษะในการอยูรวมกับผูอื่น ไดรับการพัฒนา
และเตรียมความพรอมในการเขาโรงเรียนอนุบาลและการศึกษาในระดับปกติตอไป แตหากไปเจอ
ศูนยเด็กเล็กที่ไมมีคุณภาพก็จะมีปญหาตามมา หากคนเลี้ยงไมใสใจเด็ก ยิ่งนําเด็กไปอยูรวมกัน
มาก ๆ ก็จะเกิดปญหาสุขภาพ ปญหาการติดเชื้อตามมา จากการที่เด็กใชเวลาอยูในสถานเลี้ยงเด็ก
ประมาณ 6-8 ชั่วโมง ผูดูแลเด็กจึงตองทําหนาที่แทนพอ แม เพื่อใหเด็กมีการเจริญเติบโตและมีการ
พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและมีความประพฤติที่ดี
กกกกกกกกดังนั้นผูจัดทําจึงเล็งเห็นถึงการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของผูปกครองในเขตพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สงเสริมการพัฒนาเด็กแทน
ผูปกครองในชวงเวลาที่ไปทํางานเพราะในปจจุบันการเลี้ยงเด็กไมเพียงเลี้ยงใหเติบโตขึ้นมาเทานั้น
แตเด็กจะตองไดรับการพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ ปูพื้นฐานอุปนิสัย การอยูรวมกันในสังคมและ
การเรียนรูในดานตาง ๆ อีกมากมาย เพื่อที่จะใหเด็กเติบโตขึ้นมาอยางมีคุณภาพ
5.2 การแบ่ งส่ วนตลาด และส่ วนแบ่ งทางการตลาด
กกกกกกกกการแบงสวนตลาดของเนิรสเซอรี่ “Nanny Nursery” ไดกําหนดตลาดไวอยางชัดเจนวา
จะเปนตลาดกลุมไหน มีความตองการในดานการบริการเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยอยางไร
พฤติกรรมของผูปกครองที่มีตอลูกวัยเด็กเปนอยางไร ที่จะชวยตอบสนองความตองการของ
ผูปกครองไดมากที่สุด เพราะกลุมลูกคาของเราเนนที่ลูกคาที่มีรายไดระหวาง 30,000-50,000 บาท
ตอเดือน สามารถมีกําลังที่จะจายคาบริการของเราคิดเปน 15% ของรายไดผูปกครอง ดังนั้นธุรกิจ
จึงมุงเนนที่การบริการอยางมีคุณภาพและพัฒนาการของเด็กเปนหลัก เพื่อสรางความจูงใจและ
ความเชื่อมั่นใหกับผูปกครองที่จะมาใชบริการของเรา
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“Nanny Nursery”
พรสินีเนอร์สเซอรี่
นภาวรรณเนอร์สเซอรี่
เนอร์เซอรี่บ้านครูหมู
เนอร์สเซอรี่บ้านครูน้อย
พริญาณ์เนิร์สเซอรี่
อื่น ๆ

สัดสวนของประชากรเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กแตละแหงในอําเภอหัวหิน
กกกกกกกกหมายเหตุ อื่น ๆ คือ สถานรับเลี้ยงเด็กที่เปดบริการที่บานรับเลี้ยงเด็กประมาณ 5-10 คน
หรือพี่เลี้ยงแบบจางเลี้ยงเด็กตามบาน และผูปกครองเลี้ยงเด็กเองที่บาน
5.3 ตลาดเป้าหมาย
กกกกกกกกกลุมลูกคาเปาหมายของ “Nanny Nursery” สามารถแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกก1. กลุ่มเป้าหมายหลัก ของ “Nanny Nursery” คือ ผูปกครองที่มีบุตรหลาน
อายุตั้งแต 1-3 ป อาศัยอยูในเขตพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อาชีพสวนใหญของ
ผูปกครองจะประกอบอาชีพรับราชการ ประกอบธุรกิจสวนตัว และรับจาง มีรายไดเฉลี่ยประมาณ
30,000 – 50,000 บาทตอเดือน ในตลาดเปาหมายหลักมีสถานรับเลี้ยงเด็กเปดทําการอยูเปนจํานวน
มาก มีทั้งสถานรับเลี้ยงเด็กรายเล็กรับเด็กไดประมาณ 30-50 คน และสถานรับเลี้ยงเด็กรายใหญรับ
เด็กได 100-150 คน ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นวาตลาดยังคงมีความตองการสถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อมา
รองรับตอความตองการของผูปกครองที่ไมสามารถมีเวลาเลี้ยงลูกไดและตองการใหลูกมีพัฒนาการ
ที่ดีเพื่อที่จะกาวเขาสูสังคมไดอยางมีคุณภาพ
กกกกกกกกกกกกกกกกก2. กลุ่มเป้าหมายรอง ของ “Nanny Nursery” คือ ผูปกครองที่มีบุตรหลาน
อายุตั้งแต 1-3 ป อาศัยอยูในเขตพื้นที่ใกลเคียงอําเภอหัวหิน เชน อําเภอชะอํา อําเภอปราณบุรี และ
เขามาทํางานในอําเภอหัวหิน โดยมีความตองการสถานรับเลี้ยงเด็กที่อยูใกลสถานที่ทํางานเพื่อความ
สะดวกในการเดินทางรับสงลูกนอย
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5.4 ลักษณะทัว่ ไปลูกค้ า
กกกกกกกกกลุมลูกคาที่จะมาใชบริการของ “Nanny Nursery”นั้น เปนกลุมลูกคาที่ประกอบอาชีพ
รับราชการ ธุรกิจสวนตัว พนักงานบริษัทและรับจางกันเปนสวนใหญ มีการดําเนินชีวิตในการ
ทํางานเริ่มตั้งแตเวลา 7.00 น. ถึง 17.00 น. และมีรายไดเฉลี่ยอยูที่ระดับปานกลางถึงระดับสูง เพราะ
“ Nanny Nursery ” เปนสถานรับเลี้ยงเด็กระบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
หัวหินเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของชาวตางชาติ และมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติมา
ทองเที่ยวที่หัวหินเปนจํานวนมากอีกทั้งยังมีชาวตางชาติที่เขามาทําธุรกิจในหัวหินอีกดวย ทางเรา
จึงเนนเรื่องของภาษาเปนสําคัญเพื่อเปนการปูพื้นฐานใหกับเด็กตั้งแตยังเล็ก “ Nanny Nursery ” จึง
มุงเนนกลุมตลาดเปาหมายที่มีรายไดระดับปานกลางถึงระดับสูง ผูปกครองมีรายไดสวนใหญอยูที่
ครอบครัวละ 30,000 – 50,000 บาทตอเดือน
5.5 ขนาดของตลาดและแนวโน้ มของตลาด
กกกกกกกกเมื่อมีการเปรียบเทียบจํานวนคูแขงขันในเขตพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พบวาตลาดสถานรับเลี้ยงเด็กมีขนาดใหญ เนื่องจากมีการแขงขันกันมาก จากการสํารวจพบวา
สถานรับเลี้ยงเด็กที่มีอายุตั้งแต 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ มีอยูประมาณ 3 แหง เด็กอายุตั้งแต 3 เดือน ถึง
3 ป มีอยูประมาณ 2 แหง และมีโรงเรียนอนุบาลรับเด็กอายุ 1 ถึง 3 ปอีก 2 แหง และไดทําการ
สัมภาษณเนิรสเซอรี่ที่มีอยูในตลาด จํานวน 5 แหง คือ พรสินีเนอรสเซอรี่ นภาวรรณเนอรสเซอรี่
เนอรเซอรี่บานครูหมู เนอรสเซอรี่บานครูนอย และพริญาณเนิรสเซอรี่ ซึ่งทั้ง
5 แหงมีขนาดที่
แตกตางกัน และทําใหทราบยอดขายการใหบริการในแตละเดือน
ตารางที่ 6 สถานรับเลี้ยงเด็กในอําเภอหัวหิน
ชื่อสถานรับเลี้ยงเด็ก
พรสินีเนอรสเซอรี่
พริญาณเนิรสเซอรี่
เนอรเซอรี่บานครูหมู

จํานวนเด็ก(คน)
140
70
40

พื้นที่ (ตารางวา)
400
90
56

อัตราคาบริการ
2,000
2,000
2,000

นภาวรรณเนอรสเซอรี่
เนอรสเซอรี่บานครูนอย

40
30

64
50

2,000
1,800
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กกกกกกกก จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากมีการสํารวจพบวา ธุรกิจเนิรสเซอรี่ยังมีชองวางทาง
การตลาดอยูมาก ผูปกครองยังมีความตองการที่จะใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก เนื่องจากผูปกครอง
สวนใหญจําเปนที่จะตองออกไปทํางานนอกบานจึงไมมีเวลาที่จะดูแลลูก ผูปกครองไมเพียงที่จะ
ตองการคนมาดูแลลูกเทานั้นแตผูปกครองตองการที่จะใหลูกของตนมีพัฒนาการที่ดี ไดรับการ
อบรมเรียนรูทักษะในดานตาง ๆ เพื่อเขาสูสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ “Nanny Nursery” จึง
มองเห็นถึงโอกาสในการที่จะไดรับสวนแบงทางการตลาดที่มีอยู
5.6 สภาพการแข่ งขัน
กกกกกกกกการวิเคราะห์ Five Force
กกกกกกกก1. Rivalry Among Current Competitors: การแขงขันกันระหวางคูแขงภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
กกกกกกกกจากการสํารวจจํานวนคูแขงขันธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ พบวาตลาดสถานรับเลี้ยงเด็กมีขนาดใหญ เนื่องจากมีการแขงขันกันมาก พบวา
มีสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีอายุตั้งแต 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ มีอยูประมาณ 3 แหง เด็กอายุตั้งแต 3 เดือน
ถึง 3 ป มีอยูประมาณ 2 แหง และมีโรงเรียน อนุบาลรับเด็กอายุ 1 ถึง 3 ปอีก 2 แหง ซึ่งในแตละแหง
เจาะกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกันไป ตั้งแตลูกคาระดับลางถึงระดับสูง มีพื้นที่ใหบริการที่
กระจายกันออกไปทั่วอําเภอหัวหิน ในแตละที่จะมีฐานลูกคาที่เปนลูกคาประจําและใหความ
เชื่อถือตอสถานรับเลี้ยงเด็กแหงนั้น ๆ อยูแลว
กกกกกกกก2. Bargaining Power of Suppliers: อํานาจตอรองของ Supplier
กกกกกกกกในการซื้ออุปกรณเครื่องเลนตาง ๆ สถานรับเลี้ยงเด็กทั่วไปจะซื้อจากบริษัทขายเครื่อง
เลนเด็กโดยตรง ซึ่งสามารถตอรองราคาไดและสามารถซื้อไดถูกกวาในตลาด เพราะซื้อไดจาก
บริษัทโดยตรงและซื้อเปนจํานวนมาก ๆ
กกกกกกกก3. Bargaining Power of Customers: อํานาจตอรองของลูกคา
กกกกกกกกเนื่องจากรูปแบบการใหบริการของเรามีความแตกตาง ๆ จากตลาดสถาน กกกกกกกก
รับเลี้ยงเด็กที่มีอยูเพราะเปนระบบ 2 ภาษา สอนโดยครูตางชาติ ทําใหอัตราคาบริการมีราคาแพงกวา
ดังนั้นลูกคาจึงไมมีอํานาจในการตอรองมากนัก ซึ่งราคาที่ตั้งไวมีความเหมาะสมกับบริการที่จะ
ไดรับและทางเรามีสวนลดใหกับลูกคาที่มาใชบริการอยูแลว
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กกกกกกกก4. Threat of Substitute Products or Services: ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน
กกกกกกกกสินคาทดแทนของธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็ก คือ การที่พอแมหันมาเลี้ยงลูกเอง เนื่องจาก
คํานึงถึงความปลอดภัยและพัฒนาการของลูก รวมถึงความรักและความเปนหวงลูกที่จะสงไปใน
สถานรับเลี้ยงเด็ก
กกกกกกกก5. Threat of New Entrance: ภัยคุกคามจากผูแขงขันหนาใหม
กกกกกกกกคูแขงขันรายใหมของธุรกิจสถนรับเลี้ยงเด็ก คือ โรงพยาบาล หรือโรงเรียนฝกอบรมดู
และเด็กและคนชรา รวมถึงโรงเรียนอนุบาล
5.7 คู่แข่ งขัน
กกกกกกกกคู่แข่ งขันหลัก คือ เนิรสเซอรี่ที่เปดใหบริการในอําเภอหัวหินมีรูปแบบการใหบริการที่
คลายกัน คือ รับดูแลเด็กเล็ก แตจะแตกตางในเรื่องของระบบการเรียนการสอนซึ่ง Nanny Nursery
เนนในเรื่องระบบการเรียนการสอน 2 ภาษา (Thai & Eng) ซึ่งในอําเภอหัวหินมีทั้งหมด 5 แหง
ดังนี้
กกกกกกกก 1.พรสินีเนอรสเซอรี่
กกกกกกกก2.นภาวรรณเนอรสเซอรี่
กกกกกกกก3.เนอรเซอรี่บานครูหมู
กกกกกกกก4.เนอรสเซอรี่บานครูนอย
กกกกกกกก5.พริญาณเนิรสเซอรี่
กกกกกกกกคู่แข่ งขันรอง
กกกกกกกก1.โรงเรียนอนุบาลปรารถนา มีจํานวนเด็ก 200 คน
กกกกกกกก2.เนอรสเซอรี่ที่เปดบริการที่บานรับเลี้ยงเด็กประมาณ 5-10 คน
กกกกกกกก3.โรงเรียนอนุบาลแยมสะอาด มีจํานวนเด็กประมาณ 180 คน /เทอม
กกกกกกกก4.พี่เลี้ยงแบบจางเลี้ยงตามบานแบบรายวันและรายเดือน
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5.8 รายละเอียดการเปรียบเทียบคู่แข่ งขัน
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบคูแขงขัน
การ
เปรียบเทียบ

“Nanny
Nursery”
-รับดูแลและ
พัฒนาเด็กๆทุก
สัญชาติตั้งแต 1
ถึง3 ป
-เปดใหบริการ
ตั้งแตเวลา07.0017.00น.วันจันทร
ถึงวันศุกร หยุด
เสาร-อาทิตยและ
วันนักขัตฤกษ
ด้ านบริการ -มีหลากหลาย
โปรแกรมใหรับ
บริการ
Daily care แบบ
รายเดือนมาทุก
วัน
0ne-day care
แบบรายวัน
-บริการทดลอง
เรียน 5 วัน
-บริการอาหาร 2
มื้อ (เชากลางวัน)และ
อาหารวาง 2ชวง
(เชา-บาย)

เนอร์ เซอรี่
บ้ านครูหมู
-รับดูแลเด็กอายุ
ตั้งแต 3 เดือน ถึง
3 ขวบ
-เปดบริการตั้งแต
07.00 – 18.00 น.
-มีบริการรับเลี้ยง
หลังเวลา 17.00
น.
-มีบริการอาหาร1
มื้อและอาหาร
วาง2มื้อ

นภาวรรณ
เนอร์ สเซอรี่
-รับดูแลเด็กอายุ
ตั้งแต1ขวบครึ่ง
ถึง 3 ขวบ
-เปดบริการตั้งแต
07.00-16.00 น.
-มีบริการอาหาร
2มื้อ(เชากลางวัน)และ
อาหารวาง 2ชวง
(เชา-บาย)

พรสิ นี
เนอร์ สเซอรี่
-รับดูแลเด็กอายุ
ตั้งแต 1/8 ป ถึง
3ป
-เปดบริการ
ตั้งแต 08.0017.00 น.
-มีบริการ
อาหาร1มื้อและ
อาหารวาง 2
มื้อ (เปลี่ยน
เมนูอาหารทุก
ๆ 5 สัปดาห)
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การ
เปรียบเทียบ

ด้ านราคา

ด้ าน
ช่ องทาง
การตลาด

“Nanny
Nursery”
-คาบริการซึ่งแบง
ตามโปรแกรม
ตางๆดังนี้
Daily care แบบ
รายเดือนมาทุก
วัน
3,500 บาทตอ
เดือน
0ne-day care
แบบรายวัน 180
บาทตอวัน
และบริการ
ทดลองเรียน 1
อาทิตย 850 บาท
โดยจะเจาะกลุม
ผูปกครองที่มี
รายไดปานกลาง
ถึงรายไดสูง มี
รายไดรวมกัน
30,000 – 50,000
บาทตอเดือน
-ตั้งอยูถนนเลียบ
ทางรถไฟอยูหลัง
โรงแรมแกรนมี
ชาวตางชาติอยู
มาก เสนทาง
จราจรสะดวก

เนอร์ เซอรี่
บ้ านครูหมู
-อัตราคาบริการ
แรกเขา 1,300
บาท
และคาบริการราย
เดือน 2,000 บาท
ตอเดือน และคิด
คา
ลวงเวลาหลัง
17.00 น. ชั่วโมง
ละ 50 บาท
คาบริการรายวัน
150 บาทตอวัน
เจาะกลุม
ผูปกครองที่มี
ฐานนะปานกลาง

นภาวรรณ
เนอร์ สเซอรี่
-อัตราคาบริการ
แรกเขา 900 บาท
และคาบริการราย
เดือน 2,000 บาท
ตอเดือน

พรสิ นี
เนอร์ สเซอรี่
-อัตราคาบริการ
แรกเขา 1,150
บาทคาบริการ
รายเดือน 2,000
บาทตอเดือน
เจาะกลุม
ผูปกครอง
ที่มีรายไดปาน
กลางถึงรายได
สูง

-ตั้งอยูหลัง
หางสรรพสินคา
มารเก็ตวินเลต
ถนนเลียบทาง
รถไฟ

-ตั้งอยูในหมูบาน -ตั้งอยูซอยหัว
เขานอย ซอยตรง หิน 44 ตรงขาม
ตรงขามบานพัก กับวังไกรกังวล
ตํารวจพลรม
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การ
เปรียบเทียบ

ด้ านการ
ส่ งเสริม
การตลาด

“Nanny
เนอร์ เซอรี่
นภาวรรณ
Nursery”
บ้ านครูหมู
เนอร์ สเซอรี่
-โฆษณาทางวิทยุ -โฆษณาทางวิทยุ
-โฆษณาทาง
ชุมชน
ชุมชน
website
-แจกใบปลิว
-แจกใบปลิว
-แจกใบปลิวที่
โรงพยาบาลหัว
หิน
และโรงพยาบาล
ซานเปาโล
-ติดปายขนาด
ใหญไวที่หนา
เนิรสเซอรี่

พรสิ นี
เนอร์ สเซอรี่
-โฆษณาทาง
website
-แจกใบปลิว
ตามสถานที่ตาง
หรือชุมชน
ใกลคียง

5.9 การวิเคราะห์ ปัจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT Analysis
กกกกกกกกการวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ เปนการวิเคราะหเพื่อแสดงใหเห็นถึงจุดแข็งของธุรกิจวา
มีความไดเปรียบเหนือกวาคูแขงขันในดานใดบาง และมีจุดออนที่นาจะเปนขอเสียเปรียบในการ
แขงขันในดานใดเพื่อจะนํามาพัฒนาเปนแผนกลยุทธทางการประกอบธุรกิจ การวิเคราะหโอกาส
และอุปสรรคทางดานใดบางที่มีตอธุรกิจ และนําโอกาสนั้นมาใชใหเปนประโยชนตอธุรกิจให
ไดมากที่สุด และหาทางหลีกเลี่ยงแกไขอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการแกไขจุดออนของธุรกิจที่
จะเกิดขึ้นและเปนปจจัยหนึ่งที่คูแขงสามารถโจมตีธุรกิจได
กกกกกกกก5.9.1 การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
ตารางที่ 8 การวิเคราะหปจจัยภายใน
ปัจจัยการพิจารณา

จุดแข็ง ( Strengths )
- เจาของธุรกิจมีความชํานาญและ
ด้ านการบริหารจัดการ ประสบการณในการเลี้ยงดูเด็ก

จุดอ่ อน ( Weaknesses )
- เจาของธุรกิจยังขาด
ประสบการณทําธุรกิจ
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ปัจจัยการพิจารณา

ด้ านการตลาด

ด้ านการบริการ

ด้ านการเงิน

จุดแข็ง ( Strengths )

จุดอ่ อน ( Weaknesses )

- มีการทําประกันอุบัติเหตุใหเด็ก
เปนรายบุคคล
- สถานที่ตั้งอยูในเขตชุมชนบอนไก
- มีการกําหนดกลุมเปาหมายที่
ชัดเจน โดยเนนที่กลุมเปาหมายที่มี
รายไดในระดับสูง
- มีการประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน จัดทํา Website แจก
ใบปลิว กระจายเสียงทางวิทยุ
ชุมชน
- มีระบบการเรียนแบบ 2 ภาษา
(Thai – Eng) เนนรูปแบบการเรียน
สอนภาษาอังกฤษแบบวิธีทาง
ธรรมชาติโดยครูเจาของภาษา
- มีรูปแบบกิจกรรมที่เนนการฝก
จินตนาการ ความกลาแสดงออก
และพัฒนาการทางดานอารมณ
- พี่เลี้ยงเด็กมีทักษะและความ
ชํานาญในการเลี้ยงดูแล
- เนนความสะอาดและความ
ปลอดภัยของสถานที่
- มีการวางแผนในเรื่องการจัดสรร
เงิน
- มีการสํารองเงินทุนไวใชยาม
ฉุกเฉิน
-รักษาสภาพคลองทางธุรกิจ
-จัดทําบัญชีเพื่อแสดงรายการทาง
การเงินอยางชัดเจน

- เปนธุรกิจที่เพิ่งจัดตั้งใหม
ทําใหผูปกครองยังไม
เชื่อมั่นที่จะใชบริการ
- ธุรกิจยังไมเปนที่รูจักของ
ลูกคา

- เนื่องจากธุรกิจเนนการ
บริการที่มีคุณภาพทําใหเกิด
คาบริการที่สูงกวาที่อื่น

- ธุรกิจใชเงินลงทุนเปน
จํานวนมากทําใหตองระดม
ทุนเพื่อนํามาลงในธุรกิจใน
การเปดธุรกิจสถานรับเลี้ยง
เด็ก
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กกกกกกกก5.9.2 การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
ตารางที่ 9 การวิเคราะหปจจัยภายนอก
ปัจจัยการพิจารณา

ตลาดและกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมาย

สถานการณ์ การ
แข่ งขัน

สั งคม

เทคโนโลยี

โอกาส (Opportunities)
- ปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
เปลี่ยนไปประกอบกับผูปกครอง
ตองการที่จะสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กทําใหเกิดการเรียนรูที่เร็ว
สามารถปรับตัวเขากับผูอื่นไดอยาง
รวดเร็วเพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมใหแกลูกกอนที่จะเขา
โรงเรียนอนุบาล
- จํานวนคูแขงขันหลักในเขตพื้นที่
อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ มีดวยกัน5 แหง คือ
1. พรสินีเนิรสเซอรี่
2. นภาวรรณเนิรสเซอรี่
3. พริญาณเนอรสเซอรี่
4. เนิรสเซอรี่บานครูนอย
5. เนิรเซอรี่บานครูหมู

อุปสรรค ( Threats )
- ธุรกิจยังไมสามารถสราง
ความเชื่อมั่นใหแก
ผูปกครองไดเนื่องจากเปน
ธุรกิจที่ตองอาศัยระยะเวลา
ในการสรางความเชื่อมั่น

- ปจจุบันผูปกครองใสใจในเรื่อง
พัฒนาการของลูกมากขึ้นจึงทําให
ธุรกิจนี้ไดรับความนิยมมากกวาแต
กอน

- ทัศนคติของผูปกครอง
ที่วาการดูแลของสถานรับ
เลี้ยงเด็กไมดีเทาผูปกครอง
หรือญาติ ๆ ดูแล
- ผูปกครองคิดวาไมมีความ
จําเปนที่จะตองสงลูกเขา
สถานรับเลี้ยงเด็ก

- กลองวงจรปด

- คูแขงขันเปนที่รูจักของ
ลูกคาเนื่องจากมีการเปด
ใหบริการเปนระยะ
เวลานาน
- เจาของกิจการมี
ประสบการณและความ
ชํานาญมากกวา

27
ปัจจัยการพิจารณา
สภาพเศรษฐกิจ

กฎหมาย ระเบียบ
และข้ อบังคับ

กลุ่มผู้จําหน่ ายและ
เครือข่ าย

จุดแข็ง ( Strengths )
- รัฐบาลมีการสงเสริมใหมีการ
ประกอบการธุรกิจขนาดยอม

จุดอ่ อน ( Weaknesses )
- สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
สงผลกระทบทําให
ผูปกครองพิจารณาถึง
คาใชจายมากขึ้น
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมี - มีขอกําหนดหลักเกณฑ
การสงเสริมการฝกอบรมเลี้ยงดูและ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็กตาม
พระราชบัญญัติในการ
จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
ฉบับ พ.ศ. 2549
- คูแขงขันมีจํานวนมากราย ทําให - จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กมา
เห็นวาตลาดยังมีความตองการธุรกิจ กอน ทําใหมีชื่อเสียงเปนที่
ประเภทนี้อยู
รูจัก

6.1 ข้ อมูลธุรกิจ
กกกกกกกกชื่อกิจการ
กกกกกกกกทีอ่ ยู่ / ทีต่ ้งั กิจการ

บทที่ 6
แผนบริหารจัดการ
Nanny Nursery
6/29
ซอยหมูบานทางรถไฟฝงตะวันตก
ตําบลหัวหิน
อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 77110
หางหุนสวนจํากัด
2,000,000 บาท

กกกกกกกกรูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ
กกกกกกกกทุนก่ อตั้ง
6.2 รายนามคณะกรรมการบริษัท
ตารางที่ 10 รายนามคณะกรรมการบริษัท
ลําดับ
ชื่อ -นามสกุล

ตําแหน่ ง

1.

นางสาวบุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย ผูบริหารสถานรับเลี้ยงเด็ก

2.

นางสาวจารุวรรณ ดวนสูง

ผูชวยผูบริหารสถานรับเลี้ยงเด็ก

6.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น / หุ้นส่ วน และสั ดส่ วนการถือครอง
ตารางที่ 11 รายชื่อผูถือหุน / หุนสวน และสัดสวนการถือครอง
ลําดับ
ชื่อ –นามสกุล
มูลค่ าหุ้น
1. นางสาวบุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย
1,000,000
2. นางสาวจารุวรรณ ดวนสูง
1,000,000
รวมมูลค่ าหุ้น
2,000,000

28

เปอร์ เซนต์
50 %
50 %
100%
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6.4 ประวัติของกรรมการหรือผู้บริหาร
กกกกกกกก1.นางสาวบุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย์ อายุ 35 ปี
กกกกกกกกกกกกกกกกระดับการศึกษา
กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาโท คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
กกกกกกกกกกกกกกกกประสบการณ์ การทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2543 ฝกงานแผนก Program And Production บริษัท ไทยคม จํากัด
มหาชน
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2545 เปนครูสอนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบอสโกพิทักษ
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2550 เขารับการฝกอบรม หลักสูตรผูดูแลเด็กและพัฒนาเด็กกกกกกกกก
กกกกกกกกแรกเกิดถึง 3 ป จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนระยะเวลา กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก210 ชั่วโมง (6สัปดาห)
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2551 เขารับการฝกอบรมวิชาชีพการเลี้ยงดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยจากกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระยะเวลา 210 ชั่วโมง (6 สัปดาห)
กกกกกกกก2. นางสาวจารุวรรณ ดวนสู ง อายุ 35 ปี
กกกกกกกกกกกกกกกกระดับการศึกษา
กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาตรี คณะคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประกอบการกมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกกกกกกกกกประสบการณ์ ในการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2543 ฝกงานแผนกธุรการ-ประชาสัมพันธ บริษัท ฑิตาราม คอนซันแตนท
จํากัด
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2545 เปนพยาบาลในแผนกกุมารเวช โรงพยาบาล พระมุงกุฎเกลาฯ
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2550 เขารับการฝกอบรม หลักสูตรผูดูแลเด็กและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 3
ป จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนระยะเวลา 210 ชั่วโมง (6สัปดาห)
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2551 เขารับการฝกอบรมวิชาชีพการเลี้ยงดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยจากกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระยะเวลา 210 ชั่วโมงก (6 สัปดาห)
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6.5 แผนผังองค์ กร

ผู้บริหาร
ผู้ช่วยผู้บริหาร
ครู (ชาวต่ างชาติ)
พีเ้ ลีย้ ง
ภาพที่ 1 แผนผังองคกร
6.6 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลัก
กกกกกกกก1. นางสาวบุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย์
กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหน่ ง : ผูบริหาร Nanny Nursery
กกกกกกกกกกกกกกกกหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- บริหารจัดการดานตาง ๆ กําหนดกลยุทธ วางแผนการทํางาน
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- วางแผนและบริหารทางการเงินของกิจการทั้งหมด รวมถึงเพือ่
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- จัดทําบัญชีตาง ๆ ของกิจการ รวมถึงจายเงินเดือนแกพนักงาน
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- สรางความสัมพันธกับลูกคาที่มาใชบริการเปนอยางดี
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- จัดอบรมบุคลากร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ดูแลเรื่องพัฒนาการของเด็กตามวัย
กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ปริญญาโท คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยา
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กกกกกกกกกกกกกกกกอัตราเงินเดือน : 11,000 บาท /เดือน
กกกกกกกก2. นางสาวจารุ วรรณ ดวนสู ง
กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหน่ ง : ผูชวยผูบริหาร Nanny Nursery
กกกกกกกกกกกกกกกกหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ดูแลดานโภชนาการและจัดทําอาหาร ใหเด็กไดรับสารอาหาร
ครบถวนตามหลักโภชนาการ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ชวยดูแลเด็ก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ควบคุมดูแลครูและพี่เลี้ยงเด็ก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ดูแลเรื่องพัฒนาการของเด็กตามวัย และอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
เด็กทั้งหมด
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- สรางความสัมพันธกับผูปกครองที่มาใชบริการที่มาใชบริการ
เปนอยางดี
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- วางแผนทางการตลาด และ ประชาสัมพันธเนิรสเซอรี่
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยภายในเนิรสเซอรี่
กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ปริญญาตรี คณะคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประกอบการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกกกกกกกกกอัตราเงินเดือน : 9,500 บาท /เดือน
กกกกกกกก3. ครู / อาจารย์ (ชาวต่ างชาติ)
กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหน่ ง : ครู / อาจารย 1 อัตรา
กกกกกกกกกกกกกกกกหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
กกกกกกกกกกกกกกกก สอนใหเด็กไดเรียนรูคําศัพท ไวยากรณภาษาอังกฤษอยางงาย โดยการ
สื่อสารพูดคุยโตตอบกับเด็กในระหวางวัน พัฒนาทักษะการฟงและการจดจํา การเลียนแบบ
ประโยคของเด็กเพื่อเปนการเตรียมพรอมกอนเขาโรงเรียน
กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา / คุณสมบัติ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- เปนชาวตางชาติ สอนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- อายุ 25 ป ขึ้นไป
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- สื่อสารกับเด็กไดเปนอยางดี มีจิตใจออนโยน รักเด็ก มี กก
ระเบียบวินัย คลองแคลววองไว
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือมีเอกสารที่แสดงวา กกกก
สามารถที่จะสอนภาษาหรือดูและเด็กได
กกกกกกกกกกกกกกกกอัตราเงินเดือน : 15,000 บาท / เดือน (เพิ่มเงินเดือนครู / อาจารย 5% ในปก
ที่ 2ของการทํางาน)
กกกกกกกกกกกกกกกกสวัสดิการ : อาหารพรอมเครื่องดื่ม 3 มื้อ
กกกกกกกก4. พีเ่ ลีย้ งเด็ก
กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหน่ ง : พี่เลี้ยงเด็ก 4 อัตรา
กกกกกกกกกกกกกกกกหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
กกกกกกกกกกกกกกกก ดูแลความเรียบรอยในสวนของเด็กทั้งหมด ดูในเรื่อง อาหาร เสื้อผา ความ
สะอาดของเด็ก ความสะอาดของหองเด็ก อาหารเสริม ดูแลเรื่องพัฒนาการของเด็กตามวัย และอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับเด็กทั้งหมด
กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา / คุณสมบัติ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- จบการศึกษาภาคบังคับหรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ขึ้นไป
หรือผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกําหนด
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- อายุ 18 ปขึ้นไป
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- มีจิตใจออนโยน รักเด็ก มีระเบียบวินัย คลองแคลววองไว และ
รักความสะอาด
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- มีประสบการณในการทํางาน ดานการเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอยางนอย 2 ป
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- สุขภาพแข็งแรงไมมีโรคติดตอ
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
กกกกกกกกกกกกกกกกอัตราเงินเดือน : 8,000 บาท / เดือน (เพิ่มเงินเดือนพี่เลี้ยงเด็ก 5% ในปที่ 2
ของการทํางาน) ระยะเวลาในการทํางาน 07.00 น. – 17.00 น.
กกกกกกกกกกกกกกกกสวัสดิการ : อาหารพรอมเครื่องดื่ม 3 มื้อ
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6.7 แผนงานด้ านบุคลากร และค่ าใช้ จ่ายบุคลากรของธุรกิจ
ตารางที่ 12 แผนงานดานบุคลากรและคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ
ลําดับ

ฝ่ ายงาน

ตําแหน่ งงาน

1
2
2
3

บริหาร
บริหาร
ดูแลเด็ก
ดูแลเด็ก

ผูบริหาร
ผูชวยผูบริหาร
ครู / อาจารย
พี่เลี้ยงเด็ก

รวมจํานวนบุคลากรและค่ าใช้ จ่ายเงินเดือน

จํานวน อัตราเงินเดือน / คน

1
1
1
4
7

11,000
9,500
15,000
8,000
43,500

รวมเงินเดือน

11,000
9,500
15,000
32,000
67,500

6.8 วิสัยทัศน์
กกกกกกกก เปนผูวางรากฐานที่สําคัญ ในดานภาษา และสงเสริมพัฒนาการทางดานตาง ๆ รวมทั้ง
ทักษะการเรียนรูที่ชวยพัฒนาความสามารถทางสติปญญาใหกับลูกนอยของคุณจนเปนที่ยอมรับใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
6.9 พันธกิจ
กกกกกกกก1. เปนผูนําตลาดสถานรับเลี้ยงเด็กในเรื่องระบบการสอนแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
ในอําเภอหัวหิน
กกกกกกกก2.สรางสัมพันธภาพที่ดีกับพอแมผูปกครองใหเกิดความประทับใจสูงสุด
กกกกกกกก3. ทําให Nanny Nursery เปนทางเลือกอันดับแรกที่ผูปกครองเลือกใชบริการ
กกกกกกกก4. รักษามาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยในทุก ๆ ดานใหกับเด็ก
6.10 เป้าหมายทางธุรกิจ
กกกกกกกกเป้าหมายระยะสั้ น 1 – 3 ปี
กกกกกกกกกกกกกกกก- ทําใหธุรกิจเปนที่รูจักในอําเภอหัวหินและมีชื่อเสียงในเรื่องการเรียนการ
2 ภาษา
กกกกกกกกเป้าหมายระยะกลาง 3 – 5 ปี
กกกกกกกกกกกกกกกก- มีจํานวนเด็กเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปปละ 5 %
กกกกกกกกกกกกกกกก- เปนผูนําตลาดสถานรับเลี้ยงเด็กในอําเภอหัวหิน
กกกกกกกกกกกกกกกก- ไดรับความเชื่อถือจากลูกคาที่มาใชบริการ
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กกกกกกกกเป้าหมายระยะยาว 5 ปี ขึน้ ไป
กกกกกกกกกกกกกกกก- มีลูกคาที่มีความจงรักษภักดีตอธุรกิจและกลับมาใชบริการอีกครั้ง
กกกกกกกกกกกกกกกก- ขยายธุรกิจเปนโรงเรียนอนุบาลในอนาคต
กกกกกกกกกกกกกกกก- เปนผูนําตลาดสถานรับเลี้ยงเด็กในอําเภอหัวหินและอําเภอใกลเคียง
6.11 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
กกกกกกกก1. พื้นที่ในการใหบริการ Nanny Nursery ตั้งอยูบริเวณชุมชนบอไก มีเสนทาง
การจราจรสะดวกในการที่จะรับสงบุตรหลาน อีกทั้งยังมีพื้นที่ในการใหบริการที่กวางขวางสามารถ
รองรับเด็กไดตามอัตราสวนที่กฎหมายกําหนด ทั้งบริเวณพื้นที่เลนในรมและพื้นทํากิจกรรม
ภายนอก
กกกกกกกก2. อุปกรณในการใหบริการมีความทันสมัย สะอาดและปลอดภัยไดมาตรฐาน เชน
เครื่องวัดไขแบบดิจิตอลที่งายตอการใชงานเหมาะสําหรับเด็กในวัยซุกซน อุปกรณสื่อการเรียน
การสอนที่ครบครันและทันสมัย กลองวงจรปดที่สามารถตรวจสอบการดูแลเด็กของพี่เลี้ยงได
กกกกกกกก3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Nanny Nursery มีมาตรฐานในการใหบริการที่มีคุณภาพ
เอาใจใสในทุก ๆ ขั้นตอนการบริการ
กกกกกกกก4. สัดสวนของพี้เลี้ยงเด็กตอจํานวนเด็ก มีผูดูแลเด็กตอสัดสวนจํานวนเด็กสูง คือ พี่
เลี้ยง 1 คนตอเด็ก 5 คน จึงทําใหสามารถดูแลเด็กไดอยางทั่วถึง และบริการจึงมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
กกกกกกกก5. คุณภาพของครูและพี่เลี้ยง ไดรับการฝกอบรมจากกระทรวงและมีประสบการณใน
การดูแลเด็ก
6.12 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลหรือการแบ่ งผลประโยชน์
กกกกกกกกกําไรสุทธิ ที่ได 100% จะแบงตามสัดสวน ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1. นโยบายจายเงินปนผล คิดเปน 20% ของกําไรสุทธิ รายละเอียดดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ปนผลใหหุนสวน รายที่ 1 เทากับ 10%
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ปนผลใหหุนสวน รายที่ 2 เทากับ 10%
กกกกกกกกกกกกกกกก2. นโยบายสํารองไวใชในกิจการ 80% ของกําไรสุทธิ
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6.13 แผนดําเนินการธุรกิจอืน่ ๆ ในอนาคต
กกกกกกกก1. มีการวางแผนที่จะขยายพื้นที่เพื่อที่จะรองรับเด็กใหไดมากขึ้น ภายในระยะเวลาอีก 3
ปขางหนา โดยจะขยายพื้นที่ภายใน Nanny Nursery ใหกวางขวางมากขึ้น
กกกกกกกก2. มีการเปดรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับกับจํานวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้น
ในอนาคตโดยจะทําการเพิ่มจํานวนหองการเรียนรูใหเพียงพอกับจํานวนเด็กที่มากขึ้นและมีการเพิ่ม
อุปกรณในการเลี้ยงดูเด็กที่ทันสมัย
กกกกกกกก3. มีแผนที่สอนภาษาที่ 3 นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเปนการปลูก
พื้นฐานใหแกเด็ก
กกกกกกกก4. มีการจัดกิจกรรมทัศนะศึกษาของเด็กและผูปกครองเพื่อเปนการสรางความสัมพันธ
ระหวางครอบครัว และเปนการใหเด็กไดเกิดการเรียนรูนอกหองเรียน ไดสัมผัสสิ่งตางๆที่ไดจาก
การทัศนะศึกษา ทําใหเด็กเรียนรูถึงการใชชีวิตรวมกับผูอื่นอีกดวย
กกกกกกกก5. มีการรับดูแลเด็กในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย

กกกกกกกกกกกกกก

บทที่ 7
แผนการตลาด

7.1 เป้าหมายทางการตลาด
กกกกกกกกNanny Nursery วางแผนทางการตลาดวาจะทําการเปดตลาดในกลุมของผูปกครองที่มี
บุตรหลานอายุตั้งแต 1-3 ป อาศัยอยูในเขตพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อาชีพสวน
ใหญของผูปกครองจะประกอบอาชีพรับราชการ ประกอบธุรกิจสวนตัว และรับจาง ซึ่งในตลาด
เปาหมายมีสถานรับเลี้ยงเด็กเปดทําการอยูเปนจํานวนมากแตยังไมเพียงพอกับความตองการของ
ผูปกครองที่ไมสามารถมีเวลาเลี้ยงลูกไดและตองการสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานสามารถใหลูกมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น
7.2 การกําหนดลูกค้ าเป้าหมาย
กกกกกกกกการกําหนดกลุมเปาหมาย โดยใชวิธีการสัมภาษณความตองการของลูกคาจากพรสินี
เนิรสเซอรี่ นภาวรรณเนิรสเซอรี่ และเนิรสเซอรี่บานครูหมู ซึ่งผลที่ไดคือประชาชนที่อาศัยใน
อําเภอหัวหินยังมีความตองการใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กที่ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย ทําให
เด็กมีพัฒนาการตามวัยที่ดี และชวยดูแลเด็กที่ผูปกครองไมมีเวลาดูแลในชวงเวลาทํางาน เพราะสวน
ใหญของผูปกครองจะประกอบอาชีพรับราชการ ประกอบธุรกิจสวนตัว และรับจาง ซึ่งจะไมมี
เวลาเลี้ยงลูกและตองการใหลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อีกทั้งในเขตอําเภอหัวหินยังไมมีระบบการเลี้ยงดู
แบบสอดแทรกการเรียนรู 2 ภาษา (Thai & Eng) โดยตรงดังนั้นทาง Nanny Nursery จึงมุงที่จะ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในกลุมนี้
7.3 กลยุทธ์ ทางการตลาด
กกกกกกกกในยุคปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันกันสูง การที่จะดําเนินธุรกิจใหอยูรอดจึงตองอาศัยการ
วางแผนเชิงกลยุทธที่ดี มีวิสัยทัศนในการมองอนาคตไดชัดเจน เพื่อเตรียมรับมือและนําธุรกิจกาวไป
ขางหนาเขากับสถานการณตาง ๆ ได กลยุทธอยางหนึ่งที่ขาดไมไดสําหรับทุกธุรกิจคือ “กลยุทธ์ ทาง
การตลาด ” เพราะการตลาดนําลูกคามาให การตลาดที่เขมแข็งจึงทําใหบริษัทมีรายรับที่มั่นคง
การตลาดจึงเปนเสมือนหัวใจของทุกธุรกิจ ที่ผูบริหารทุกคนควรเอาใจใสมาก เพราะนั่นหมายถึง
รายไดของธุรกิจจะมากตามขึ้นไปดวย
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กกกกกกกกกลยุทธทางการตลาดนั้นมีอยูมากมายแตที่เปนที่รูจัก และเปนพื้นฐานที่สุดก็คือการใช
4P (Product , Price , Place , Promotion) ซึ่งหลักการใช คือ การวางแผนในแตละสวนใหเขากัน
และเปนที่ตองการของกลุมเปาหมายที่เราเลือกเอาไวใหมากที่สุด
กกกกกกกก7.3.1 กลยุทธ์ ด้านบริการ
กกกกกกกก สินคาหรือบริการที่เราจะเสนอใหกับลูกคา แนวทางการกําหนดตัว Product ให
เหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย ในการสรางความแตกตางซึ่งเปนสิ่งที่ลูกคาสามารถสัมผัสไดจริง
วาตางกัน สามารถแบงเปนดานหลัก ๆ 3 ดาน
กกกกกกกก1. ด้ านคุณภาพ
กกกกกกกกโดยทาง Nanny Nursery จะใชระบบการเลี้ยงดูแบบสอดแทรกการเรียนรู 2 ภาษา (Thai
& Eng) โดยมุงเนนวิธีการแบบธรรมชาติซึ่งเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนรูภาษา รวมทั้ง
มีบุคลากรที่มีประสบการณและมีจิตวิทยาสูงในการดูแลเด็ก
ทําใหชวยลดความกังวลใจของ
ผูปกครองในเรื่องตาง ๆ ได และสงเสริมพัฒนาการของเด็กใหเด็กมีพัฒนาการตามวัยที่ดีสามารถ
กาวเขาสูสังคมไดอยางมีความสุขดานแรงงานกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก2. ด้ านแรงงาน
กกกกกกกกผูบริหารและผูชวยผูบริหารของ Nanny Nursery ไดเขารับการฝกอบรม หลักสูตร
ผูดูแลเด็กและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 3 ป จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เปนระยะเวลา 210
ชั่วโมง (6สัปดาห) และมีประสบการณรวมถึงทักษะในการเลี้ยงดูเด็กมากอน สวนครูและพี่เลี้ยงเคย
มีประสบการณในการเลี้ยงเด็กและมีจิตวิทยาในการ เลี้ยงเด็ก และยังไดเขารับการฝกอบรมของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผูปกครองสามารถมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเลี้ยงดู
เด็กได
กกกกกกกก3. บรรยากาศ
กกกกกกกก บรรยากาศโดยรอบสถานรับเลี้ยงเด็กเปนไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑใ นการขอ
อนุญาตจัดตั้ง โดยขนาดของพื้นที่จะสอดคลองกับจํานวนเด็ก ไมแออัด มีจํานวนหองน้ําที่
เหมาะสม เรามุงมั่นใหเกิดความสะดวกสบายและมีพื้นที่กวางขวาง ปลอดโปรง ซึ่งจะนําไปสู
การพัฒนาการที่ดีของเด็ก รวมถึงการสรางความปลอดภัยใหกับเด็กดวย
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กกกกกกกก7.3.2 กลยุทธ์ ด้านราคา
กกกกกกกกการตั้งราคาในที่นี้จะเปนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับบริการ คุณภาพและกลุมเปาหมาย
ของเรา ไมวาจะเปนการจัดพี่เลี้ยงตามสัดสวนที่ทางกระทรวงกําหนด คือ พี่เลี้ยง 1 คนตอเด็ก 6 คน
เพื่อที่จะไดดูแลเด็กแตละคนไดทั่วถึง ยิ่งไปกวานั้นหากราคา และการบริการไมเขากัน ลูกคาก็จะ
เกิดความของใจและอาจจะกังวลที่จะเลือกใชบริการ เพราะราคาคือตัวบงบอกภาพลักษณของสินคา
และบริการที่สําคัญที่สุด ซึ่งเราใชการ กําหนดราคาตามคุณภาพการบริการ คือการกําหนดราคาตาม
บริการที่เราเสนอใหกับลูกคาและลูกคาเต็มใจที่จะจาย ซึ่งไดมาจากการทําสํารวจหรือแบบสอบถาม
กกกกกกกกราคาคาบริการ
กกกกกกกก1. Daily care แบบรายเดือน 3,500 บาท / เดือน
กกกกกกกก2.One-day care แบบรายวัน 180 บาท / วัน
กกกกกกกก3. แบบทดลองเรียน 1 อาทิตย 850 บาท / สัปดาห ( 5 วัน )
กกกกกกกก7.3.3 กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
กกกกกกกกรูปแบบของชองทางการจัดจําหนายของ Nanny Nursery จะมีดวยกัน 1 ชองทาง คือ พา
เด็กมาสมัครดวยตนเองที่สํานักงาน Nanny Nursery และเลือกบริการตามรูปแบบที่สนใจ ซึ่งมี
รูปแบบการบริการ 3 แบบ คือ
กกกกกกกก1. Daily care แบบรายเดือน
กกกกกกกก2.One-day care แบบรายวัน
กกกกกกกก3. แบบทดลองเรียน 1 อาทิตย
กกกกกกกก7.3.4 กลยุทธ์ ด้านส่ งเสริมการตลาด
กกกกกกกกการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อบอกลูกคาถึงลักษณะสินคาของเรา เชนโฆษณาในสื่อตางๆ
หรือการทํากิจกรรมที่ทําใหคนมาซื้อบริการของเรา โดย Nanny Nursery จะทําการโฆษณาผานสื่อ
ตาง ๆ เชน อินเตอรเน็ต วิทยุชุมชน ปายโฆษณาและแจกใบปลิวตามสถานที่ตาง ๆ
เพื่อทําให
Nanny Nursery เปนที่รูจักของลูกคาอยางกวางขวาง และยังไดจัดทําโปรโมชั่นเพื่อเปนการดึงดูดใจ
ลูกคาใหมาใชบริการของเรา คือ
กกกกกกกก1.ลดคาซื้อชุดเครื่องแบบและอุปกรณ 15% เมื่อมาสมัครภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคม
กกกกกกกก2.สําหรับผูปกครองที่เคยพาเด็กคนแรกมาใชบริการและพาเด็กคนที่สองมาใชบริการอีก
จะมีสวนลดอัตราคาบริการรายเดือนในเดือนแรกให 10 %โดยทางเราจะเก็บขอมูลของผูปกครอง
ทุกทานที่มาสมัครไว

39
กกกกกกกก 3.สําหรับผูปกครองที่พาเด็กมาใชบริการพรอมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไป จะลดคาบริการ
รายเดือนให 5 % ของเด็กคนที่ 2
7.4 กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด
ตารางที่ 13 กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรม
ทําปายโฆษณาประชาสัมพันธขนาด
ใหญหนากิจการ
มีการจัดทําแผนพับแจกจายและสง
จดหมายประชาสัมพันธ
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ สื่อวิทยุ
ทองถิ่น
จัดทํา Website ของสถาบัน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณที่
ใช้

ตลอดอายุกิจการ

1,800 บาท

6 วัน
(ในปแรก )
1 ป
ตลอดอายุกิจการ

3,900 บาท
1,000 บาท
6,000 บาท

บทที่ 8
แผนบริการ

8.1 สถานประกอบการในการบริการ
กกกกกกกกNanny Nursery ไดทําการเลือกที่ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กอยูชุมชนบอนไก ซอยหมูบานทาง
รถไฟฝงตะวันตก ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากตั้งอยูบริเวณชุมชน
และบริเวณนี้ยังไมมีสถานรับเลี้ยงเด็กแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) อีกทั้งยังมีความสะดวกทั้งใน
ดานการเดินทางมารับ-สงบุตรหลาน สาธารณูปโภคครบครันทั้งระบบน้ําประปาและระบบไฟฟา
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 130 ตารางเมตร

ภาพที่ 2 อาคารภายนอก
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ภาพที่ 3 โลโก Nanny Nursery

เทศบาล
เมืองหัวหิน

โรงพยาบาล
ซานเปาโล

โรงแรม
แกรนฯ

Market
Village

ถนนเลียบทางรถไฟ
สถานีรถไฟหัว
หิน

ทางรถไฟ

7
7 Eleven
บอนไก

ภาพที่ 4 แผนที่ Nanny Nursery

Nanny
Nursery

42
รายละเอียด
ห้ องเตรียมอาหาร

ห้ องนํา้

เด็กป่ วย

พืน้ ทีท่ าํ
กิจกรรม
รวม
พืน้ ทีร่ ับแขก

ห้ องเพนกวิน

ห้ องแพนด้ า

สนามเด็กเล่น

ภาพที่ 5 แผนผังภายในอาคาร
กกกกกกกกหมายเหตุ : กฎกระทรวงมีขอกําหนดมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
กกกกกกก 1. อัตราสวนระหวางผูเลี้ยงดูกับจํานวนเด็ก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1ผูเลี้ยงดูเด็ก 1 คนตอเด็กอายุ 0-1 ป ไมเกิน 3 คน
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ผูเลี้ยงดูเด็ก 1 คนตอเด็กอายุ 0-3 ป ไมเกิน 6 คน
กกกกกกกกกกกกกกกก2.บริเวณสําหรับนอน
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.1 มีพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 1.50 ตารางเมตรตอเด็ก 1 คน
สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 2 ป
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2 มีพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตรตอเด็ก 1 คน
สําหรับเด็กอายุเกินกวา 2 ป
กกกกกกกกกกกกกกกก3.พื้นที่เลนในรมตองมีพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 ตารางเมตรตอเด็ก 1 คน
กกกกกกกกกกกกกกกก4.ที่พักเด็กปวย โดยเฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตรตอเด็ก 1 คน
กกกกกกกกกกกกกกกก 5.หองสวมสําหรับเด็กตองมีที่ถายอุจจาระโดยเฉลี่ย 1 ที่ตอเด็กที่มีอายุ 1 ป
ขึ้นไปจํานวน 10-12 คน
กกกกกกกกNanny Nursery มีเนื้อที่ใหบริการทั้งหมด 130 ตารางเมตร ซึ่งสามารถแบงเปนพื้นที่ทํา
กิจกรรมในรมและพื้นที่เลนสนามกลางแจง ดังนี้
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1. บริเวณสําหรับนอน 2 หอง มีพื้นที่หองละ 28 ตารางเมตร
2. บริเวณพื้นที่ทํากิจกรรมรวม มีพื้นที่ 32 ตารางเมตร
3. บริเวณที่พักเด็กปวย มีพื้นที่ 6 ตารางเมตร
4. บริเวณพื้นที่รับแขก มีพื้นที่ 6 ตารางเมตร
5. หองสวมสําหรับเด็ก 3 ชุด
6. บริเวณพื้นที่สนามกลางแจง มีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตร
กกกกกกกกรายละเอียดบริการ
กกกกกกกก เนิรสเซอรี่ ตามความหมายของพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมายถึง
สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไมเกิน 6 ปบริบรูณ และมีจํานวนตั้งแต 6 คนขึ้นไป ซึ่งเด็ก
จะไมเกี่ยวของเปนญาติกับเจาของหรือผูดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก ทั้งนี้ไมรวมถึงสถานพยาบาล
หรือโรงเรียนอนุบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
กกกกกกกก การดําเนินธุรกิจเนิรสเซอรี่ สามารถทําไดทั้งในนามบุคคลและนิติบุคคล โดยที่ผู
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเนิรสเซอรี่และผูดําเนินกิจการ อาจเปนคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได
กกกกกกกกประเภทของธุรกิจเนิรสเซอรี่โดยทั่วไปแบงเปน 3 ประเภท ไดแก
ประเภทของเนิร์สเซอรี่

ศูนยเด็กปฐมวัยหรือ
หรือเด็กออน
อายุตั้งแต 0 ถึง 2.5 ป

ชั้นเด็กเล็กอายุ 2.5 ป ถึง 4

อนุบาลอายุ 4 ป ถึง 6

ภาพที่ 6 ประเภทเนิรสเซอรี่
กกกกกกกก1. ศูนยเด็กปฐมวัยหรือหรือเด็กออนอายุตั้งแต 0 ถึง 2.5 ป ผูดูแลเด็กควรเปนผูที่มีความ
ละเอียดออน ใจเย็น รูจักการสังเกตและเอาใจใสเปนพิเศษ
เพราะเด็กวัยนี้ยังไมสามารถที่จะ
สื่อสารไดรูเรื่อง หากเกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เชน ปวดทอง ถายทอง มดหรือแมลงกัด เด็กก็ไม
สามารถจะพูดหรือบอกไดวาเกิดอะไรขึ้น พี่เลี้ยงจึงตองเอาใจใสและสังเกตจากเสียงรองที่แตกตาง
กันของเด็กที่จะบงบอกวาสภาพตอนนั้นเด็กรูสึกอยางไร โดยจะตองจัดหาพี่เลี้ยงเด็กในอัตราสวน
เด็ก 3 คนตอพี่เลี้ยง 1 คน
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กกกกกกกก2. ชั้นเด็กเล็กอายุ 2.5 ป ถึง 4 ป เด็กวัยนี้เปนวัยที่ซุกซน ไมหยุดนิ่ง ฉะนั้นควรที่จะตอง
มีกลยุทธที่จะรับมือวัยนี้เปนอยางดี โดยจะตองจัดหาพี่เลี้ยงเด็กในอัตราสวนเด็ก 6 คนตอพี่เลี้ยง 1
คน
กกกกกกกก3.อนุบาลอายุ 4 ป ถึง 6 ป เด็กวัยนี้จะตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาเปนพิเศษ เพื่อ
เปนการเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา กอนที่จะ
เขาเรียนตามเกณฑ
กกกกกกกกNanny Nursery มีบริการรับเลี้ยงเด็กจัดอยูในประเภทธุรกิจศูนยเด็กปฐมวัยหรือหรือ
เด็กออนอายุตั้งแต 0 ถึง 2.5 ปและชั้นเด็กเล็กอายุ 2.5 ป ถึง 4 ป หรือชั้นเตรียมกอนอนุบาล มี
บริการดูแลเด็กอายุตั้งแต 1 ถึง 3 ป ทั้งชายและหญิง ไมจํากัดสัญชาติ เปดใหบริการตั้งแตเวลา
07.00 – 17.00 น. วันจันทร ถึง วันศุกร หยุดวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ โดยจะมี
บริการอาหาร 2 มื้อ (เชา-กลางวัน) และอาหารวาง 2 มื้อ (เชา-บาย)
กกกกกกกกNanny Nursery จะใชระบบการสอนแบบ 2 ภาษา (Thai & Eng) โดยมุงเนนวิธีการสอน
แบบธรรมชาติซึ่งเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนการภาษา ซึ่งจะใชวิธีการสื่อสารพูดคุย
โตตอบกับครูเจาของภาษาในระหวางวัน ทําใหเด็กไดเรียนรูศัพทและไวยากรณ การฟงและการจํา
การเลียนแบบประโยค จะทําใหเด็กพูดไดกอนเขียนภาษาอังกฤษ
8.2 อุปกรณ์ และเครื่องมือในการบริการ
ตารางที่ 14 อุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ(อายุการใชงานมากกวา 5 ป)
ลําดับ

รายการ

จํานวน

ราคาทุน (หน่ วย/บาท)

ต้ นทุน (บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เครื่องเลนดีซีดี
โทรทัศนสีจอแบน 21 นิ้ว
ชั้นวางของ
ชั้นวางรองเทา
สายวัดสวนสูง
เครื่องชั่งน้ําหนัก
โตะกินขาว
เกาอี้นั่งเด็ก
ชุดถาดอาหารเด็ก(ถาดอาหาร,ชอน)
ตูเย็น

2
2
3
2
1
1
2
40
40
1

1,090
3,990
1,500
159
299
250
4,000
45
70
6,990

2,180
7,980
4,500
318
299
250
8,000
1,800
2,800
6,990
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ลําดับ

รายการ

11
12
13
14
15
16
17
18
19

เครื่องทําน้ําเย็น
หมอ
กระทะ
ตะหลิว+ทัพพี
เครื่องปน
หมอหุงขาว
ถังแกส+เตาแกส
กระติกน้ําไฟฟา
เขียงไม

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

มีดครัว
พื้นยาง
ชุดที่นอนพรอมหมอน
เครื่องเลนสนามชิงชาและแปนบาส
กระดานลื่นพับไดขนาด 3.5ฟุต
รถสามลอ (พับได)
เครื่องเลนสนามประกอบกิจกรรม
มาโยกเยก
ชุดเครื่องดนตรี
บานบอล
ชุดเครื่องครัว
ชุดโตะปกนิคพับได
ตูยา
อุปกรณวัดไข
ถังดับเพลิง
กรรไกรตัดเล็บ
กลองวงจรปด ( 1 ชุด =4 ตัว)
รวม

จํานวน

ราคาทุน (หน่ วย/บาท)

ต้ นทุน (บาท)

1
2
2
4
1
1
1
1
1

3,200
399
249
43
389
2,150
1,500
429
43

3,200
798
498
172
389
2,150
1,500
429
43

2
6
40
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
174

139
199
180
5,999
1,250
1,500
5,700
1,600
549
990
650
1,500
395
1,650
550
25
12,000
61,671

278
1,194
7,200
5,999
1,250
3,000
5,700
3,200
1,098
990
650
1,500
395
1,650
550
50
12,000
91,000
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ตารางที่ 15 อุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ(อายุการใชงานไมเกิน 1 ป)
ลําดับ

รายการ

จํานวน

ราคาทุน (หน่ วย/บาท)

ต้ นทุน (บาท)

1
2
3
4
5

แผนใยขัดฟองน้ํา
ชุดแปงโด
บล็อกแบบพลาสติก
รถจําลอง
พูกันระบายสี

4
4
4
6
10

5
299
350
45
15

20
1,196
1,400
270
150

6
7

หนังสือนิทาน
สื่อการสอน(หนังสือ,CD,VCD)

10
6

45
650

450
3,900

8
9

ชุดสีเทียนขนาดแทงใหญ
ชุดสีน้ํา

2
2

128
99

256
198

10
11
12

ดินสอ(กลอง1 = 24 แทง)
ชุดสีไม
เพลงคลาสสิก
รวม

1
2
2
53

49
79
400
2,164

49
158
800
8,847

กกกกกกกกหมายเหตุ อุปกรณและเครื่องมือในการบริการเปนสินทรัพยที่มีอายุการใชงานในระยะ
สั้น สามารถแตกหักไดงายมีราคาถูกจึงไมมีการนําไปคิดคาเสื่อมราคาแตจะนําไปคิดในสวนของคา
วัสดุสิ้นเปลืองในการบริการ ซึ่งแสดงในประมาณการตนทุนการบริการและตนทุนขาย
เครื่องใช้ สํานักงาน
ตารางที่ 16 เครื่องใชสํานักงาน (อายุการใชงานมากกวา 5 ป)
ลําดับ

1
2
3
4
5
6

รายการ

โตะทํางาน 1 ลิ้นชัก
เกาอี้
โทรศัพทและโทรสาร
โนตบุก
ปริ้นเตอร
เครื่องปรับอากาศ

จํานวน

ราคาทุน (หน่ วย/บาท)

ต้ นทุน (บาท)

1
2
1
1
1
1

1,290
199
2,500
17,890
1,500
18,653

1,290
398
2,500
17,890
1,500
18,653
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ลําดับ

7
8

รายการ

จํานวน

ราคาทุน (หน่ วย/บาท)

ต้ นทุน (บาท)

รวม

3
1
11

990
299
43,321

2,970
299
45,500

พัดลมเพดาน
ตูเก็บเอกสาร

ตารางที่ 17 เครื่องใชสํานักงาน (อยูในคาเครื่องเขียนแบบพิมพในงบประมาณการคาใชจายในการ
ขายและการบริการ) (อายุการใชงานไมเกิน 1 ป)
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7

รายการ

กรรไกร
กวา 2 หนา
ปากกาสีน้ําเงิน(1กลอง =24 แทง)
กระดาษ A4
สมุดใบเสร็จ(1โหล=12 เลม)
แฟมเก็บเอกสาร
ที่เหลาดินสอ
รวม

จํานวน

ราคาทุน (หน่ วย/บาท)

ต้ นทุน (บาท)

2
2
1
2
1
2
2
12

45
25
56
75
325
25
125
676

90
50
56
150
325
50
250
971

กกกกกกกก หมายเหตุ เครื่องใชสํานักงาน เปนสินทรัพยที่มีอายุการใชงานในระยะสั้น สามารถ
แตกหักไดงาย และมีราคาถูก จึงไมมีการนําไปคิดคาเสื่อมราคา แตจะนําไปคิดในสวนของคาวัสดุ
สิ้นเปลืองในการบริการ ซึ่งแสดงในงบประมาณการตนทุนการบริการและตนทุนขาย
เครื่องตกแต่ ง
ตารางที่ 18 เครื่องตกแตง
ลําดับ

1
2
3
4

รายการ

หิ้งพระ
พระพุทธรูปทองเหลือง
ธงชาติไทย
กรอบรูปรัชกาลที่ ๙

จํานวน

ราคาทุน (หน่ วย/บาท)

ต้ นทุน (บาท)

1
1
1
1

200
300
40
220

200
300
40
220
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ลําดับ

รายการ

จํานวน ราคาทุน (หน่ วย/บาท) ต้ นทุน (บาท)

5
6

ชุดสุขภัณฑเด็ก
3
3,000
9,000
ปายชื่อ Nanny Nursery
1
1,800
1,800
รวม
8
5,560
11,560
กกกกกกกกหมายเหตุ
กกกกกกกก1 เครื่องตกแตงรายการที่ 1-5 ตามที่กฎกระทรวงกําหนดตองมีในสถานรับเลี้ยงเด็ก
กกกกกกกก2 คาตกแตงตอเติม 115,540
3 คาติดแผนฟองน้ําหุมเสา 17,600
วัตถุดิบซื้อมาเพือ่ บริการ
ตารางที่ 19 วัตถุดิบทางตรงสําหรับ 1 เดือน
ลําดับ

1
2
3
4
5

รายการ

สบูเหลวสระผม อาบน้ํา
อาหาร 2 มื้อ
ขนมหรือผลไม 2มื้อ
น้ําแกลอน
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 1 ลิตร
รวม

จํานวน

ราคาทุน (หน่ วย/บาท)

ต้ นทุน (บาท)

4
1,000
1,000
8
1
2,013

150
10
4
10
250
424

600
10,000
4000
80
250
14,930

จํานวน

ราคาทุน (หน่ วย/บาท)

ต้ นทุน (บาท)

220
220
220
220
220
1,100

20
8
180
130
10
348

4,400
1,760
39,600
28,600
2,200
76,560

ชุ ดเครื่องแบบและอุปกรณ์
ตารางที่ 20 ชุดเครื่องแบบและอุปกรณ (สําหรับ 1 ป)
ลําดับ

1
2
3
4
5

รายการ

ผากันเปอน
แกวน้ํา
ชุดเครื่องแบบของNanny Nursery
กระเปา
แฟมสะสมงาน
รวม
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การจัดหาวัตถุดิบ
กกกกกกกก การลงทุนซื้อชุดเครื่องแบบและอุปกรณในจะทําการซื้อปละ 1 ครั้งจากผูผลิตและ
หางสรรพสินคาซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลเคียง สวนที่นอน หมอน และผาหมจะสั่งเย็บตามจํานวน
เด็ก ในการซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหาร จะซื้อจากตลาดสดหัวหินในทุกเชา เพราะมีราคาถูก
ไดอาหารที่สด ไมเดินทางไมไกล
8.3 ข้ อมูลการบริการ
กกกกกกกกจํานวนการบริการสูงสุดตอวัน : 10 ชั่วโมงตอวัน (7.00 น. - 17.00 น.)
กกกกกกกกจํานวนวันที่ใชในการบริการตอเดือน/ป: ประมาณ 20 วันตอเดือน หรือ 240 วันตอป
กกกกกกกกจํานวนเวลาการบริการตอวัน : 10 ชั่วโมงตอวัน (7.00 น. - 17.00 น.)
กกกกกกกกจํานวนแรงงานที่ใชในการบริการรวม : 7 คน
กกกกกกกกอัตราคาแรงในการบริการ: 8,000 – 15,000 บาทตอคน
กกกกกกกกจํานวนเด็กสูงสุดที่สามารถเขารับบริการได: 42 คน ( พี่เลี้ยง 1 คนตอเด็ก 6 คน)
8.4 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ /สิ นค้ า ทีใ่ ช้ ในการบริการ
กกกกกกกกพื้นที่กิจกรรมในการใหบริการจะแบงเปน
กกกกกกกก1.หองกิจกรรมการเรียนรูมี 2 หอง แบงเปนหองสําหรับเด็กอายุ 1ป ถึง 1ป 8 เดือนและ
หองเด็กอายุ 1ป 8 เดือน ถึง 3 ป
กกกกกกกก 2.หองทํากิจกรรมรวม เชน กิจกรรมเขาจังหวะ กิจกรรมการเรียนรูสิ่งรอบตัว และ
กิจกรรมอิสระ
8.5 ขั้นตอนการบริการ
กกกกกกกก1.เวลา 07.00 น. - 08.00 น. ผูปกครองนําเด็กมาสงในชวงเชา พรอมเซ็น ตชื่อใน
แบบฟอรมการรับ-สงเด็ก พี่เลี้ยงตรวจสุขภาพเด็กประจําวันและบันทึกในรายงานประจําวัน และ
แบบสังเกตพฤติกรรม
กกกกกกกก2.เวลา 08.00 น. - 09.00 น. นําเด็กเคารพธงชาติ สวดมนต รับประทานอาหารเชา
กกกกกกกก3.เวลา 09.00 น. - 10.00 น. ครูและพี่เลี้ยงเด็กทําการสอน และนําเขากิจกรรมตาง ๆ
ของทางเนิรสเซอรี่ เชน กิจกรรมเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวและศิลปะพาเพลินและกิจกรรมเขาจังหวะ
กกกกกกกก4.เวลา 10.00 น. - 10.30 น. นําเด็กลางมือพรอมทานอาหารวาง

50
กกกกกกกก5.เวลา 10.30 น. - 11.30 น. ครูและพี่เลี้ยงเด็กทําการสอนการเรียนรูทางภาษาและ
สนุกกับนิทาน
กกกกกกกก6.เวลา 11.30 น. - 12.00 น. นําเด็กลางมือพรอมรับประทานอาหารกลางวัน
กกกกกกกก7.เวลา 12.00 น. - 12.30 น. นําเด็กลางหนา,แปรงฟน,อาบน้ําพรอมพักผอน สอน
วิธีการปูที่นอน
กกกกกกกก8.เวลา 12.30 น. - 14.00 น. นอนหลับพักผอน เปนเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
กกกกกกกก9.เวลา 14.30 น. - 15.00 น. สอนใหเด็กเก็บที่นอนฝกความรับผิดชอบในตนเอง ลาง
หนาและทานอาหารวาง
กกกกกกกก10.เวลา 15.00 น. - 15.30 น. พี่เลี้ยงดูแลเด็กใหเลนตามมุมตาง ๆ พรอมบันทึกแบบ
รายงานประจําวันและแบบสังเกตพฤติกรรม
กกกกกกกก11.เวลา 15.30 น. - 17.00 น. ผูปกครองมารับเด็กกลับบานพรอมเซ็นชื่อใน
แบบฟอรมการรับ-สงเด็ก
กกกกกกกกหมายเหตุ กิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ เดือนและทางเนิร
สเซอรี่จะสงผลรายงานประจําวันและแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กใหกับผูปกครองในทุกวันศุกร
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8.6 แผนผังกระบวนการบริการ
ผูปกครองพาเด็กมาสง
พรอมแสดงบัตร

เซ็นตชื่อในแบบฟอรม
การรับ-สงเด็ก

1ป ถึง 1ป 5 เดือน

ใช่

อยูในความดูแลของ
พี่เลี้ยงและทาน

ไม่ ใช่
ใช่
1 ป 5 เดือน ถึง 3 ป

ตรวจสุขภาพประจําวัน

เคารพธงชาติ สวด
มนตและทานอาหาร
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ตรวจสุขภาพประจําวัน
ใช่
1ป ถึง 1ป 5 เดือน
ไม่ ใช่

ใช่

1 ป 5 เดือน ถึง 3 ป

ใช่
1ป ถึง 1ป 5 เดือน
ไม่ ใช่
1 ป 5 เดือน ถึง 3 ป

ใช่

กิจกรรมการเรียนรูตาม
วัย ทานอาหารวาง
กิจกรรมการเรียนรูสิ่ง
รอบตัว ศิลปะ ทาน

กิจกรรมการเรียนรูตามวัย
ทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมเรียนรูดานภาษา
และสนุกกับนิทาน ทาน
อาหารกลางวัน

นอนพักผอน
Free Play
ผูปกครองแสดงบัตร
เซ็นตชื่อและรับเด็กกลับบาน
ภาพที่ 7 แผนผังกระบวนการบริการ

9.1 ประมาณการในการลงทุน
ตารางที่ 21 ประมาณการในการลงทุน
ลําดับ

รายการ

บทที่ 9
แผนการเงิน

ทุนเจ้ าของ

เงินร่ วมลงทุน

เงินกู้

1

น.ส.บุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย 1,000,000

-

-

1,000,000

2

น.ส.จารุวรรณ ดวนสูง

-

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

2,000,000
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รวมมูลค่ าการลงทุนทั้งสิ้น
โครงสร้ างทางการเงิน (เปอร์ เซนต์ )

รวมมูลค่ า

100

9.2 ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
ตารางที่ 22 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน
ลําดับ

รายการ

รายละเอียด

มูลค่ าประมาณ

ภาระผูกพัน

1

ที่ดิน

-

-

-

2

อาคาร

-

1,500,000

-

3

สวนตกแตง/ปรับปรุง

-

144,700

-

4

อุปกรณและเครื่องใชในการใหบริการ

-

91,000

-

5

เครื่องใชสํานักงาน

-

45,500

-

6

คาใชจายกอนการดําเนินงาน

-

10,800

-

7

เงินทุนหมุนเวียน

-

208,000

-

รวมมูลค่ าทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจปัจจุบัน

2,000,000

กกกกกกกหมายเหตุ : คาใชจายในการตกแตง ประกอบดว ย 1. เครื่องตกแตงตามที่กฎกระทรวง
กําหนด 11,560 บาท 2ใ คาตกแตงตอเติม 115,540 บาท 3. คาติดแผนฟองน้ําหุมเสา 17,600 บาท
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9.3 ประมาณรายเดือน
ตารางที่ 23 ประมาณรายเดือน
รายการ
จํานวนเด็กผู้ใช้ บริการ(คน)
Daily care
0ne-day care
บริการทดลองเรียน 5 วัน
รวมจํานวนเด็กผู้ใช้ บริการ
ราคาค่ าบริการ(บาท/คน)
Daily care
0ne-day care
บริการทดลองเรียน 5 วัน
ค่ าบริการเฉลีย่ (บาท)
รายได้ จากการบริการ(บาท)
Daily care
0ne-day care
บริการทดลองเรียน 5 วัน
รวมรายได้ จากการบริการ(บาท)

เดือนที่
1

เดือนที่
2

เดือนที่
3

เดือนที่
4

เดือนที่
5

เดือนที่
6

เดือนที่
7

เดือนที่
8

เดือนที่
9

เดือนที่
10

เดือนที่
11

เดือนที่
12

25
5
5
35

25
5
5
35

25
5
5
35

25
5
5
35

25
5
5
35

25
5
5
35

25
5
5
35

25
5
5
35

25
5
5
35

25
5
5
35

25
5
5
35

25
5
5
35

300
60
60
420

3,500
180
850
1,510

3,500
180
850
1,510

3,500
180
850
1,510

3,500
180
850
1,510

3,500
180
850
1,510

3,500
180
850
1,510

3,500
180
850
1,510

3,500
180
850
1,510

3,500
180
850
1,510

3,500
180
850
1,510

3,500
180
850
1,510

3,500
180
850
1,510

42,000
2,160
10,200
18,120

87,500
900
4,250

87,500
900
4,250

87,500
900
4,250

87,500
900
4,250

87,500
900
4,250

87,500
900
4,250

87,500
900
4,250

87,500
900
4,250

87,500
900
4,250

87,500
900
4,250

87,500
900
4,250

87,500 1,050,000
900
10,800
4,250
51,000

92,650

92,650

92,650

92,650

92,650

92,650

92,650

92,650

92,650

92,650

92,650

92,650 1,111,800

รวม
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รายการ

เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

เดือนที่ 5

เดือนที่ 6

เดือนที่ 7

เดือนที่ 8

เดือนที่ 9

บริการทดลองเรียน 5 วัน

22
-

22
-

22
-

22
-

22
-

22
-

22
-

22
-

22
-

22
-

22
-

22
-

264
-

รวมจํานวนเด็กที่ซื้อชุดเครื่องแบบ

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

264

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

12,000
12,000

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
บริการทดลองเรียน 5 วัน
22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
รวมรายได้ การขายชุ ด
เงินรับจากการบริการ(บาท)
114,650 114,650 114,650 114,650 114,650 114,650 114,650 114,650 114,650 114,650 114,650 114,650
หมายเหตุ : ความสามารถในการรับดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กไดเต็มที่ 42 คน (อธิบายในบทที่ 6 แผนบริหารจัดการ)

264,000
264,000
1,375,800

เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12

รวม

จํานวนเด็กที่ชื้อชุดเครื่องแบบ(คน)

Daily care
0ne-day care

ราคาค่ าชุดเครื่องแบบ(บาท/ชุด)

Daily care
0ne-day care

บริการทดลองเรียน 5 วัน

รวมราคาค่ าชุ ดเครื่องแบบ
รายได้ จากการขายชุด
Daily care
0ne-day care
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9.4 ประมาณการรายได้ จากการบริการ
ตารางที่ 24 ประมาณการรายไดจากการบริการ
รายการ
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
เพิ่ม 5 % เพิ่ม 10%
จํานวนผู้ใช้ บริการ(คน)
300
315
347
Daily care
60
63
69
0ne-day care
บริการทดลองเรียน 5วัน
60
63
69
420
441
485
รวมจํานวนผู้ใช้ บริการ

ปี ที่ 4
เพิ่ม 15%
398
80
80
558

ปี ที่ 5
เพิ่ม 20%
478
96
96
669

3,500
180
850
1,510

3,500
180
850
1,510

3,500
180
850
1,510

บริการทดลองเรียน 5วัน

1,050,000 1,102,500 1,212,750
10,800
11,340
12,474
51,000
53,550
58,905

1,394,663
14,345
67,741

1,673,595
17,214
81,289

รวมรายได้ จากการบริการ
(บาท)

1,111,800 1,167,390 1,284,129

1,476,748

1,772,098

เพิ่ม 15%
351
-

เพิ่ม 20%
421
-

351

421

ราคาค่ าบริการ(บาท/คน)
Daily care
0ne-day care
บริการทดลองเรียน 5วัน

รวมค่ าบริการเฉลีย่ (บาท)

3,500
180
850
1,510

3,500
180
850
1,510

รายได้ จากการบริการ (บาท)
Daily care
0ne-day care

รายได้ อนื่ ๆ จากการขายชุดเครื่องแบบและอุปกรณ์
จํานวนเด็กทีช่ ื้อชุด
เพิ่ม 5 %
เครื่องแบบ (คน)
Daily care
0ne-day care
บริการทดลองเรียน 5วัน

รวมจํานวนเด็กทีซ่ ื้อชุด
เครื่องแบบ

264
-

เพิ่ม 10%
277
305
-

264

277

305
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รายการ

ราคาค่ าชุดเครื่องแบบ(บาท/ชุด)

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0ne-day care

0

0

0

0

0

บริการทดลองเรียน 5วัน

0

0

0

0

0

รวมราคาค่ าชุดเครื่องแบบ
(บาท)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

264,000

277,200

304,920

350,658

420,790

0ne-day care

-

-

-

-

-

บริการทดลองเรียน 5วัน

-

-

-

-

-

Daily care

รายได้ จากการขายชุดเครื่องแบบ
Daily care

รวมรายได้ จาการขายชุด
264,000
277,200
304,920
350,658
420,790
เครื่องแบบ(บาท)
เงินสดรับจากการบริการ
1,375,800 1,444,590 1,589,049
1,827,406
2,192,888
(บาท)
กกกกกกกหมายเหตุ : 1 จํานวนผูใชบริการปแรก มาจากยอดรวมในตารางประมาณขายรายเดือน
กกกกกกก2 จํานวนผูใชบริการป 2 มาจากการคาดการวาเด็กจะเพิ่มขึ้นอีก 5 %
กกกกกกก3 จํานวนผูใชบริการป 3 มาจากการคาดการวาเด็กจะเพิ่มขึ้นอีก 10 %
กกกกกกก4 จํานวนผูใชบริการป 4 มาจากการคาดการวาเด็กจะเพิ่มขึ้นอีก 15%
กกกกกกก5 จํานวนผูใชบริการป 5 มาจากการคาดการวาเด็กจะเพิ่มขึ้นอีก 20%
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9.5 คํานวณค่ าเสื่ อมราคา
ตารางที่ 25 คํานวณคาเสื่อมราคา
รายการ

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000

คาเสื่อมอุปกรณและเครื่องใชใน
การใหบริการ

18,200

18,200

18,200

18,200

18,200

คาเสื่อมเครื่องใชสํานักงาน

9,100

9,100

9,100

9,100

9,100

102,300

102,300

102,300

102,300

102,300

10,800

-

-

-

-

การคํานวณค่ าเสื่ อมราคา
คาเสื่อมอาคาร

ค่ าเสื่ อมราคารวม(บาท/ปี )
ค่ าใช้ จ่ายก่อนดําเนินงานตัดจ่ าย
คาใชจายกอนการดําเนินงานตัดจาย
(บาท/ป)
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9.6 ประมาณการต้ นทุนสิ นค้ าทีซ่ ื้อมาเพือ่ บริการ
ตารางที่ 26 ประมาณการตนทุนสินคาที่ซื้อมาเพื่อบริการ
รายการ
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
จํานวนสิ นค้ าซื้อมาในการบริการ
(หน่ วย)
สบูเหลวสระผม อาบน้ํา
อาหาร 2 มื้อ
ขนมหรือผลไม 2มื้อ
น้ําแกลอน
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 1 ลิตร
ราคาต่ อหน่ วยของสิ นค้ าซื้อมาในการ
บริการ
สบูเหลวสระผม อาบน้ํา
อาหาร 2 มื้อ
ขนมหรือผลไม 2มื้อ
น้ําแกลอน
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 1 ลิตร
ต้ นทุนสิ นค้ าซื้อมาในการบริการ
(บาท)
สบูเหลวสระผม อาบน้ํา
อาหาร 2 มื้อ
ขนมหรือผลไม 2มื้อ
น้ําแกลอน
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 1 ลิตร
รวมต้ นทุนสิ นค้ าซื้อมาในการบริการ
(บาท)
เงินสดจ่ ายค่ าสิ นค้ าซื้อมาเพือ่ บริการ

48
12,000
12,000
96
12

150
10
4
10
230

ปี ที่ 3

เพิม่ ขึน้ 2
%

เพิม่ ขึน้ 2
%

49
12,240
12,240
98
12

50
12,485
12,485
100
12

เพิม่ ขึน้ 2
%

เพิม่ ขึน้ 2
%

153
10
4
10
235

156
10
4
10
239

ปี ที่ 4

เพิม่ ขึน้ 2
%

51
12,734
12,734
102
13
เพิม่ ขึน้ 2
%

159
11
4
11
244

ปี ที่ 5

เพิม่ ขึน้ 2
%

52
12,989
12,989
104
13
เพิม่ ขึน้ 2
%

162
11
4
11
249

7,200
7,491
7,794
120,000 124,848 129,892
48,000 49,939 51,957
960
999
1,039
2,760
2,872
2,988

8,108
8,436
135,139 140,599
54,056 56,240
1,081
1,125
3,108
3,234

178,920 186,148 193,669

201,493 209,633

178,920 186,148 193,669

201,493 209,633
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9.7 ประมาณการต้ นทุนบริการและต้ นทุนขาย
ตารางที่ 27 ประมาณการตนทุนบริการและตนทุนขาย
รายการ
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

ต้ นทุนค่ าบริการ(บาท)
คาแรงงาน/พนักงานในการบริการ
ครูชาวตางชาติ( 15,000บ/ด) 1 คน

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

พี่เลี้ยงเด็ก( 8,000 บ/ด) 4คน

384,000

403,200

423,360

444,528

466,754

564,000

583,200

603,360

624,528

646,754

คาสินคาซื้อมาในการบริการ

178,920

186,148

193,669

201,493

209,633

คาไฟฟา (เดือนละ 2,000บาท)

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

คาน้ําประปา (เดือนละ600 บาท)

8,400

8,400

8,400

8,400

8,400

คาวัสดุสิ้นเปลืองในการบริการ

8,847

8,847

8,847

8,847

8,847

971

971

971

971

971

76,560

76,560

76,560

76,560

76,560

รวมต้ นทุนการบริการ (1)

861,698

888,126

915,807

944,799

975,166

รวมต้ นทุนขาย (บาท)

861,698

888,126

915,807

944,799

975,166

รวมค่ าแรงงานในการบริการ

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาชุดเครื่องแบบและอุปกรณสําหรับ
เด็ก

กกกกกกหมายเหตุ :

กกกกกกกกกกกก 1 เงินเดือนของพี่เลี้ยงเพิ่มขึ้นปละ 5% ทุก ๆ ป เริ่มจากปที่ 2 เปนตนไปเพื่อจูงใจ
กกกกกกพนักงานใหทํางานนาน ๆ

กกกกกกกก2 คาวัสดุสิ้นเปลืองในการบริการ ประกอบดวย อุปกรณและเครื่องมือที่มีอายุ กก
กกกก การใชงานไมเกิน 1 ป และจะไมมีการคิดคาเสื่อมราคา
กกกกกกกก3 คาวัสดุสิ้นเปลืองในการบริการจะเทากันทุกป เนื่องจากของเลนมีขนาดเล็ก
กกกก หาย ชํารุดงายหรือสินคาบางอยางเสื่อมสภาพ จึงตองมีการซื้อใหม
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9.8 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ตารางที่ 28 ประมาณการคาใชจายในการขายและบริหาร
รายการ

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

246,000

246,000

246,000

246,000

246,000

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

2,400
18,000
11,400

2,400
18,000
3,350

2,400
18,000
3,350

2,400
18,000
3,350

2,400
18,000
3,350

281,400

273,350

273,350

273,350

273,350

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท)
เงินเดือนบุคลากร 2 คน
คาใชจายดานสวัสดิการบุคลากร
(คาอาหาร)
คาใชจายโทรศัพท, โทรสาร
คาประกันอุบัติเหตุสําหรับเด็ก
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ
รวมค่ าใช้ จ่ายในการบริหารและการ
ขาย

กกกกกกหมายเหตุ :

กกกกกก1 คาโฆษณาและประชาสัมพันธ
กกกกกก1.1 การแจกใบปลิวจะลดจํานวนสัปดาหลงในแตละป โดยปแรกแจกเปน

กกกกกก เวลา 6 ครั้ง ปถัดไปแจกปละ 1 ครั้ง ชวงเดือนพฤษภาคม คาใบปลิว 350 บาท/ครั้ง

กกกกก1.2 คาใชจายในการแจกใบปลิวปแรก 1,800 บาท การแจกใบปลิวตั้งแตปที่

กกกกกก2 จะไมจางพนักงานแจกใบปลิวแตจะใหพี่เลี้ยงเด็กเปนผูแจกแทนเพื่อลดคาใชจาย

กกกกกก1.3 การโฆษณาบนเว็บไซตปแรกจะเสียปละ 3,000 บาท ตั้งแตปที่ 2 เสีย

กกกกกก เฉพาะคาเชาพื้นที่ปละ 2,000 บาท

กกกกกก1.4 คาโฆษณาบนเว็บไซต มีคาออกแบบเว็บไซตครั้งแรก 3,500 บาท
กกกกกก1.5 คาโฆษณาบนวิทยุทองถิ่นปละ 1,000 บาท

กกกกกก2 คาโทรศัพทสวนใหญเกิดจากการโทรแจงลูกคากรณีจะหยุดวันสําคัญ หรือ
กกกกกกโทรติดตอผูปกครองใหมารับเด็กที่ปวยกลับบานจึงเทากันทุกป

กกกกกก3 คาสวัสดิการบุคลากร คือ คาอาหารเฉลี่ยเดือนละ 300 บาท
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9.9 ประมาณการงบกําไรขาดทุน
ตารางที่ 29 ประมาณการงบกําไรขาดทุน
รายการ
ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

1,375,800

1,444,590

1,589,049

1,827,406

2,192,888

-

-

-

-

-

รวมรายได้

1,375,800

1,444,590

1,589,049

1,827,406

2,192,888

หัก - ตนทุนขาย

(861,698)

(888,126)

(915,807)

(944,799)

(975,166)

กําไรขั้นต้ น

514,102

556,464

673,242

882,607

1,217,722

หัก – คาใชจายในการบริหาร
และการขาย

(281,400)

(273,350)

(273,350)

(273,350)

(273,350)

หัก – คาเสื่อมราคา

(102,300)

(102,300)

(102,300)

(102,300)

(102,300)

(10,800)

-

-

-

-

119,602

180,814

297,592

506,957

842,072

-

-

-

-

-

119,602

180,814

297,592

506,957

842,072

(35,881)

(54,244)

(89,278)

(152,087)

(252,622)

83,721

126,570

208,315

354,870

589,450

(16,744)

(25,314)

(41,663)

(70,974)

(117,890)

66,977

101,256

166,652

283,896

471,560

รายได้
รายไดจากการ
บริการ
รายไดอื่น

หัก – คาใชจายกอนการ
ดําเนินงานตัดจาย
กําไรจากการดําเนินการ
หัก - ดอกเบี้ยจาย
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล
หัก – ภาษีเงินไดนิติบุคคล
30%
กําไรสุ ทธิ
หัก – เงินปนผลจาย 20%
(แบงเปน 2 คนๆละ 10%)
กําไรสะสม
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9.10 ประมาณการงบกระแสเงินสด
ตารางที่ 30 ประมาณการงบกระแสเงินสด
รายการ
ปี ที่ 0
ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

เงินสดรับ
ทุน
เงินกูระยะยาว
เงินกูเงินทุน
หมุนเวียน
รายไดที่เก็บเงิน
ไดในปเดียวกัน
รายไดที่เก็บเงิน
ไดในปถัดไป
รวมเงินสดรับ (A)

1,792,000

208,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,375,800 1,444,590 1,589,049 1,827,406

2,192,888

1,792,000

-

-

-

-

-

1,583,800 1,444,590 1,589,049 1,827,406

2,192,888

เงินสดจ่ าย
อาคาร
สวนตกแตง/
ปรับปรุง
อุปกรณและ
เครื่องใชในการ
ใหบริการ
เครื่องใช
สํานักงาน
คาใชจายกอน
การดําเนินงาน
คาวัตถุดิบที่ซื้อ
และชําระในป
เดียวกัน
คาวัตถุดิบที่ซื้อ
แตชําระในปถัดไป
เงินสดจาย
คาใชจายในการ
บริการ

1,500,000

-

-

-

-

-

144,700

-

-

-

-

-

91,000

-

-

-

-

-

45,500

-

-

-

-

-

10,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

861,698

888,126

915,807

944,799

975,166
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รายการ

ปี ที่ 0

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

-

281,400

273,350

273,350

273,350

273,350

เงินสดจาย
คาใชจายในการ
บริหารและการขาย
จายดอกเบี้ย
ธนาคาร
จายคืนตนเงินกู
ระยะยาว
จายคืนเงินทุน
หมุนเวียน
จายภาษีในป
ถัดไป
เงินปนผลจาย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,881

54,244

89,278

152,087

-

16,744

25,314

41,663

70,974

117,890

รวมเงินสดจาย(B)

1,792,000

1,159,842 1,222,671 1,285,064 1,378,401

1,518,493

เงินสดคงเหลือ
ตนงวด (1 ม.ค.)
เงินสดคงเหลือ
ระหวางงวด(A-B)
เงินสดคงเหลือปลาย
งวด (31 ธ.ค.)

-

-

423,958

645,877

949,862

1,398,868

-

423,958

645,877

949,862 1,398,868

2,073,262

-

423,958

645,877

949,862 1,398,868

2,073,262
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9.11 ประมาณการงบดุล
ตารางที่ 31 ประมาณการงบดุล
รายการ

ปี ที่ 0

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดในมือและเงิน
สดในธนาคาร

-

423,958

645,877

949,862 1,398,868 2,073,262

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

423,958

645,877

949,862 1,398,868 2,073,262

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
อาคาร
สวนตกแตงและ
ปรับปรุง
อุปกรณและเครื่องใช
ในการใหบริการ
เครื่องใชสํานักงาน
รวมสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียน
สิ นทรัพย์อนื่ ๆ
รวมสิ นทรัพย์

1,500,000 1,425,000 1,350,000 1,275,000 1,200,000 1,125,000
144,700

144,700

144,700

144,700

144,700

144,700

91,000

72,800

54,600

36,400

18,200

-

45,500

36,400

27,300

18,200

9,100

-

1,781,200 1,678,900 1,576,600 1,474,300 1,372,000 1,269,700
10,800

-

-

-

-

-

1,792,000 2,102,858 2,222,477 2,424,162 2,770,868 3,342,962

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือ
หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูระยะสั้น

-

-

-

-

-

-

เจาหนี้การคา

-

-

-

-

-

-

เจาหนี้ - คาภาษี

-

35,881

54,244

89,278

152,087

252,622

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

-

-

-

-

-

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

-

35,881

54,244

89,278

152,087

252,622
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รายการ

ปี ที่ 0

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
-

-

-

-

-

-

หนี้สินไมหมุนเวียน
อื่น

-

-

-

-

-

-

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

-

-

-

-

-

-

รวมหนีส้ ิ น

-

35,881

54,244

89,278

152,087

252,622

เงินกูระยะยาว

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระ
แลว

1,792,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน

-

-

-

-

กําไร (ขาดทุน) สะสม

-

66,977

168,233

334,884

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

618,781 1,090,341

1,792,000 2,066,977 2,168,233 2,334,884 2,618,781 3,090,341

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้
1,792,000 2,102,858 2,222,477 2,424,162 2,770,868 3,342,962
ถือหุ้น
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9.12 การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน
ตารางที่ 32 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
รายการการวิเคราะห์
การวัดสภาพคล่องทางการเงิน
(Liquidity ratios)
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(Current ratio)
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว
(Quick ratio)
อัตราสวนเงินสด (Cash ratio)

หน่ วย

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

เทา

11.82

11.91

10.64

9.20

8.21

เทา

11.82

11.91

10.64

9.20

8.21

เทา

11.82

11.91

10.64

9.20

8.21

รอบ

0.82

0.92

1.08

1.33

1.73

เทา

0.65

0.65

0.66

0.66

0.66

เทา

0.02

0.03

0.04

0.06

0.08

เทา

0.02

0.02

0.04

0.05

0.08

%

3.98

5.69

8.59 12.81

17.63

%

4.05

5.84

8.92 13.55

19.07

%

37.37

38.52

42.37 48.30

55.53

%

8.69

12.52

18.73 27.74

38.40

การวัดความสามารถในการดําเนินงาน
(Efficiency ratios)
อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม
(Total asset turnover)
การวัดความสามารถในการชําระหนี้
(Leverage ratios)
อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to
Equity Ratio)
หนี้สินตอสินทรัพยรวม (Debt to
Total Assets ratio)
การวัดความสามารถในการบริหารงาน
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย
(ROA)
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของ
ผูถือหุน (ROE)
อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit
Margin)
อัตรากําไรจากการดําเนินการ
(Operation profit margin)
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รายการการวิเคราะห์
อัตรากําไรสุทธิ (Net profit margin)

หนวย

%

ปี ที่ 1

6.09

ปี ที่ 2

8.76

ปี ที่ 3

13.11 19.42

ข้ อมูลทางการเงินจากการลงทุน
มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value)

2,139,556.98

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)

34%
2 ป 11 เดือน

ระยะเวลาคืนทุน

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

26.88

บทที่ 10
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ ยง
กกกกกกกกเนื่องจาก Nanny Nursery ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กซึ่งมีคูแขงขันเปนจํานวนมาก
ในอําเภอหัวหินเปนพื้นที่มีเด็กเกิดใหมทุก ๆ ป ไมวาจะชาวไทยหรือชาวตางชาติ
การทําธุรกิจ
สถานรับเลี้ยงเด็กสามารถสรางรายไดใหกับผูประกอบการไดเปนอยางดี เพราะผูปกครองมีความ
จําเปนตองใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กในการเลี้ยงดูบุตรหลานที่อายุนอย ในการเลี้ยงดูเด็กชวงวัน
จันทรถึงศุกร
ตารางที่ 33 แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง
ลําดับ

ลักษณะปัญหา

ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้

แนวทางแก้ไข

1

เนิรสเซอรี่ยังไมเปน รายไดไมเพิ่มขึ้นหรือเกิด
ที่รูจัก
การขาดทุน

2

การดําเนินการ
ธุรกิจเจาของธุรกิจ
ยังประสบการณใน
การประกอบธุรกิจ

การดําเนินการและระบบ
การจัดการยังไมดีเทาที่ควร
ทําใหเกิดอุปสรรค เชน
การเลี้ยงดูเด็ก

นําวิธีการ Benchmarking มา
ปรับใช คือ การเปรียบเทียบ
Nanny Nursery กับธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จ แลวนํา
แนวทางประยุกตใชให
เหมาะสมกับธุรกิจ

3

บริการบางประเภท รายไดและกําไรลดลง
เนื่องจากมีลูกคาลดนอยลง
อาจถูก
ลอกเลียนแบบหรือ
ถูกตัดราคาโดย
คูแขง

ประชาสัมพันธโดยมุงเนน
ความเปนผูบุกเบิกระบบการ
สอนแบบ 2 ภาษา โดยมี
บุคลากรที่มีมาตรฐานที่ผาน
การอบรมจากปลัดกระทรวง
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
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แนะนําบริการใหเปนที่รูจัก
โดยการแจกใบปลิว หรือการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ
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ลําดับ

ลักษณะปัญหา

ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้

4

กําไรลดลง
ตนทุนการบริการ
หรือการบริหารจัดการ
สูงกวาที่คาดไว

5

การดําเนินงานของ
กิจกรรมเกิดลมเหลว
หรือไมเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว

แนวทางแก้ไข

ศึกษากระบวนการทํางาน
ตั้งแตการบริการ การตลาด
ตลอดจนการจัดการ เพื่อหา
แนวทางในการลดตนทุน

ขาดทุน รายไดไมพอกับ ดําเนินการหาจุดบกพรองที่
รายจาย
เปนอุปสรรคตอการประกอบ
ธุรกิจหรือการเปลี่ยนธุรกิจไป
ธุรกิจประเภทสถาบันสอน
ภาษา

แผนการปรับปรุงเพือ่ ขีดความสามารถ
กกกกกกกกNanny Nursery มีแผนการที่จะพัฒนาการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเลี้ยงเด็ก ในหลาย
ๆ ดานเพื่อใหการบริการมีคุณภาพ สรางความประทับใจตอลูกคาทั้งกอนและหลังการใชบริการ
รวมถึงการดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ โดยมีงานที่ตองพัฒนาปรับปรุงดังตอไปนี้
ด้ านการตลาด
กกกกกกกก ในเรื่องของการขยายตลาดกลุมลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น ไมเฉพาะแคกลุมที่อยูในพื้นที่
อําเภอหัวหินเทานั้น แตจะขยายตลาดไปในเขตใกลเคียง อาทิ กลุมลูกคาที่อาศัยในอําเภอชะอํา
และอําเภอปราณบุรี ที่เขามาทํางานในอําเภอหัวหิน เปนตน โดยการเพิ่มบริการใหมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น บริการเหลานั้นจะตองกําลังเปนที่ตองการ หรือเปนที่นิยมของตลาด
สามารถทําไดโดยการสอบถามขอมูลจากความตองการของลูกคาดวยการแจกแบบสอบถาม หรือ
การอานสื่อตาง ๆ ตัวอยางเชน การสํารวจความนิยมจากอินเตอรเน็ต บทวิเคราะหและวิจารณจาก
หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร และยังสงตัวแทนเขาไปแจกใบปลิวตามพื้นที่ใกลเคียงเพื่อแนะนํา
Nanny Nursery ใหเปนที่รูจัก
กกกกกกกกผลที่คาดวาจะไดรับ การวางแผนในการปรับปรุงทางดานการตลาดนั้น สามารถเขาถึง
กลุมลูกคาเปาหมายอื่นไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกลุมลูกคาเปาหมายเดิมที่อยูในพื้นที่ และสามารถ
ดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการไดเพิ่มขึ้น ลูกคามีความพึงพอใจในดานการบริการเนื่องจากไดรับ
การตอบสนองความตองการ
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ด้ านการบริหารจัดการ
กกกกกกกกมีการวางแผนที่จะพัฒนาบุคลากร ตั้งแตการเขารับการอบรมเรื่องการเลี้ยงเด็ก การเขา
ไปดูงานวิธีการเลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กแหงตาง ๆ Nanny Nursery ยังสงเสริมในเรื่องการให
ความรูแกพนักงานอยางทั่วถึง มีการสอนงานใหกับพนักงานทุกคน เพื่อใหมีความรูเทาเทียมกันใน
ทุกเรื่องไมเพียงเทานั้นยังหาแหลงความรูใหม ๆ มาเสริมใหพี่เลี้ยงอยูตลอดเวลา เพื่อจะไดรูอยาง
ถองแท จนสามารถที่จะใหคําปรึกษาแกลูกคาได ตลอดจนมีการจัดสวัสดิการใหกับพนักงาน
เพิ่มเติม เชน การเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน การจายคาลวงเวลา เปนตน
กกกกกกกก ผลที่คาดวาจะไดรับ เจาของกิจกรรมมีความรู สามารถนํามาปรับใชในการบริหาร
จัดการธุรกิจจนประสบความสําเร็จ มีการจัดสรรบริการแบบใหม ๆ ออกมาตอบสนองความ
ตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา พนักงานทุกคนสามารถทํางานแทนกันได หากพนักงานคนใดขาด
งานไปในชวงเวลาหนึ่ง ทําใหไมเกิดผลกระทบตอการทํางาน พนักงานทุกคนสามารถใหความ
อบอุน ความปลอดภัยเสมือนพอและแมเด็ก และสงเสริมพัฒนาการตาง ๆ ของเด็กใหมีพัฒนาการ
ที่ดีกาวเขาสูสังคมไดอยางมีความสุข
ด้ านการบริการ
กกกกกกกกการควบคุมภาพการใหบริการ คือ การแจกแบบสอบถามผูมาใชบริการถึงการใหบริการ
ของพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อจะไดควบคุม และปรับปรุงใหบริการมีคุณภาพ ปลอดภัยอยูเสมอ นอกจากนี้
จะเพิ่มบริการรับดูแลเด็กตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาหลังโรงเรียนเลิก และยังรับสอน
พิเศษวิชาภาษาอังกฤษแกนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ผูที่มีปญหาหรือตองการเพิ่มความรูให
แนน โดยเด็กจะไดทําแบบฝกหัดที่จัดให
กกกกกกกผลที่คาดวาจะไดรับ ลูกคาเกิดความพึงพอใจในรูปแบบบริการที่มีความหลากหลาย จน
เกิดการบอกตอปากตอปาก
ด้ านการเงิน
กกกกกกกกมีการจัดสรรผลกําไรที่ไดรับไปลงทุนขยายกิจการที่มีลักษณะใกลเคียงกัน เชน การรับ
ดูแลเด็กตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาหลังโรงเรียนเลิก นอกจากนั้นยังจะรับสอนพิเศษ
วิชาภาษาอังกฤษแกนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
กกกกกกกกผลที่คาดวาจะไดรับ สามารถดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกคา
สามารถไดรับการตอบสนองความตองการ สงผลใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก การขออนุญาตจัดตั้งเนิร์สเซอร์

ภาคผนวก ข ตัวอย่ างใบสมัครเนิร์สเซอรี่

ภาคผนวก ค ตัวอย่ างรายงานประจําวัน

ภาคผนวก ง ตัวอย่ างแบบสั งเกตพฤติกรรม

ภาคผนวก จ บันทึกนํา้ หนักและส่ วนสู ง

ภาคผนวก ฉ ตัวอย่ างแบบฟอร์ มการรับ

ภาคผนวก ช ปฏิทนิ การเรียนรู้ ตามแผนการจัดประสบการณ์

ภาคผนวก ซ เมนูอาหารกลางวัน

ภาคผนวก ฌ แบบสอบถาม

ภาคผนวก ญ ผลสรุปข้ อมูลจากแบบสอบถาม

ภาคผนวก ฎ เครื่องเล่นในร่ มและเครื่องเล่นสนาม

ภาคผนวก ฏ อุปกรณ์ และภาพบรรยากาศ
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การขออนุญาตจัดตั้งเนิร์สเซอร์
กกกกกกกกคุณสมบัติของผูขอใบอนุญาต , ผูดําเนินกิจการ , ผูเลี้ยงดูเด็ก
1.ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลีย้ ง
(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ และจบการศึกษาภาคบังคับ
(2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมมีประวัติการ
กระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
(3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิด อันไดกร
ทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งไมเปนความผิดเกี่ยวกับเด็ก
(4) ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไม
เปนเปนผูติดสารเสพติด
(5) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
กกกกกกกกในกรณีผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเปนนิติบุคคล ผูมีอํานาจทําการแทน
นิติบุคคลนั้น ตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกัน
2.ผู้ดําเนินกิจการ
(1) กรณีผูรับใบอนุญาตเปนผูดําเนินกิจการดวยตนเอง ตองมีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือตองมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอยางนอย 1 ป โดย
มีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือผานการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวง
กําหนด และมีความรูเรื่องโภชนาการและอาหารสําหรับเด็กปฐมวัยเปนอยางดี
(2) กรณีเปนผูดําเนินกิจการแทนมีคุณสมบัติเชนเดียวกัน
3.ผู้เลีย้ งดูเด็ก
(1) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และจบการศึกษาภาคบังคับ
(2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมมีประวัติการ
กระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
(3)ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซึ่งไมเปนความผิดเกี่ยวกับเด็ก
(4) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือไมเปนผูติดสารเสพติด โดยตองมีการตรวจสุขภาพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(5) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาสม ทั้งดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความขยัน
อดทน และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตอเด็กดวยความเมตตา ความออนโยนที่จะเอื้ออํานวยตอการทํา
หนาที่เลี้ยงดูเด็กไดอยางเหมาะสม
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(6) ผานการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกําหนด
เอกสารสํ าหรับประกอบการขออนุญาตจัดตั้งเนิร์สเซอรี่
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลีย้ งเด็กเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่และอาคารที่จะขออนุญาตจัดตั้งสถานรับ
เลี้ยงเด็ก ในกรณีที่สถานที่หรืออาคารเปนของผูอื่น ผูขอรับใบอนุญาตจะตอง
หนังสือแสดงวาไดรับความยินยอมจากเจาของสถานที่หรืออาคาร
(2) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานรับเลี้ยง
(3) แบบแปลนแผนผังอาคารภายในสถานที่ที่จะขออนุญาตจัดตั้งพรอม
รายละเอียดเกี่ยวกับการใชสอยอาคารและหองตาง ๆ ทุก หอง
(4) ระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก
(5) ภาพถายการใชสอยอาคารและหองตาง ๆทุกหอง ทั้งภายนอก และภายใน
ดังนี้
5.1 ภายนอกอาคาร ประกอบดวย
5.1.1 ภาพดานหนา ดานขาง และทางเขา – ออกของอาคาร
5.1.2 ปายชื่อสถานรับเลี้ยงเด็ก
5.1.3 ที่เลนในรม/สนามเด็กเลน ในกรณีที่ตั้งบนพื้นที่ซีเมนต
ตองมีวัสดุกันกระแทก
5.1.4 สมุดเซ็นรับ – สงเด็กในแตละวัน
5.1.5 มุมผูปกครอง
5.1.6 เสาธงชาติ
5.1.7 ชั้นวางรองเทาเด็ก พรอมติดสัญลักษณ
5.2 ภายในอาคาร ประกอบดวย
5.2.1 พระบรมฉายาลักษณรัชกาลปจจุบัน พระพุทธรูป ธงชาติ
ไทย
5.2.2 ตารางกิจกรรมและตารางอาหารประจําวัน
5.2.3 ชั้นวางกระเปาเด็ก พรอมติดสัญลักษณ
5.2.4 บอรดสมาชิกเด็ก
5.2.5 ปายชื่อหนาหองทุกหอง พรอมระบุอายุเด็ก
5.2.6 หองพัฒนาเด็ก จัดเปนมุมประสบการณตาง ๆ
5.2.7 หองนอนเด็ก พรอมติดมุงลวด
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5.2.8 หองนั่งรับประทานอาหาร พรอมภาชนะเครื่องใช
5.2.9 หองพักเด็กปวยพรอมเตียง ที่นอน ตูยาและยาสําหรับเด็ก
5.2.10 เครื่องชั่งน้ําหนัก ที่วัดสวนสูง
5.2.11 ที่ดื่มน้ําสําหรับเด็กพรอมภาชนะ
5.2.12 หองครัวหรือที่เตรียมอาหาร และติดตั้งเครื่องดับเพลิง
5.2.13 หองน้ําหองสวมสําหรับเด็ก
5.2.14 การหุมเหลี่ยมเสาดวยวัสดุกันกระแทก
5.2.15 ที่กั้นทางขึ้น-ลงบันได (กรณีสูงกวา 1 ชั้น )
(6) สําเนาทะเบียนบาน
(7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(8) ใบรับรองแพทย พรอมผล X-Ray ปอด
(9) สําเนาหลักฐานการศึกษา/ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรเกี่ยวกับการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย หรือผานการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกําหนด หรือมี
ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึ่งป โดยมีหนังสือ
รับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(10) รูปถายครึ่งตัวหนาตรงของผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ไมสวม
หมวก ขนาด 2 นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวนสามรูป
(11) กรณีผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กไมดําเนินกิจการดวยตนเอง
สามารถหาผูดําเนินกิจการแทนได โดยตองมีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย หรือมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึ่งป
โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือผานการอบรมตามหลักสูตรที่
ปลัดกระทรวงกําหนด และมีความรูเรื่องโภชนาการและอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย
เปนอยางดี พรอมหลักฐานแสดงคุณวุฒิ และเอกสารตามขอ (6) (7) และ (8)
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กรณีผ้ ูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลีย้ งเด็กเป็ นนิติบุคคล
(1) เอกสารตามขอ(1) (2) (3) (4) และ (5) ของกรณีเปนบุคคลธรรมดา
(2) สําเนาหรือภาพถายใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท , หางหุนสวนจํากัด
ฯลฯ แสดงวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก
(3) หลักฐานการมอบอํานาจใหเปนผูแทนนิติบุคคลและผูดําเนินกิจการ
(4) หลักฐานของผูดําเนินกิจการ ตามขอ (6) (7) (8) และ (9) ของกรณีเปน
บุคคลธรรมดา
การต่ อใบอนุญาต
กกกกกกกก ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กมีอายุหนึ่งป นับแตวันออกใบอนุญาต การตอ
ใบอนุญาตตองดําเนินการกอนใบอนุญาตหมดอายุไมนอยกวาสามสิบวัน
บทกําหนดโทษ
กกกกกกกกผูที่จัดตั้งหรือดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กโดยมิไดรับใบอนุญาต หรือใบอนุญาตถูก
เพิกถอน หรือหมดอายุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําและปรับ
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ตัวอย่ างใบสมัครเนิร์สเซอรี่
Nanny Nursery

รายละเอียดเด็ก
เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................ นามสกุล ..............................................................
ชื่อเลน ................................. เกิดวันที่ .................. เดือน ........................... พ.ศ. ........................
อายุ ( ณ วันที่สมัคร ) ........................... เกิดที่โรงพยาบาล.................................................................
อําเภอ / เขต ...................................... จังหวัด .................................... น้ําหนัก ...................... กก.
สวนสูง .................. ชม. เชื้อชาติ ...................... สัญชาติ ...................... ศาสนา ........................
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ................................ หมูบาน ............................... ซอย ...........................
ถนน .................................. ตําบล / แขวง .................................... อําเภอ ......................................
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท.....................................
แผนทีบ่ ้ าน
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รายละเอียดผู้ปกครอง
สถานภาพของบิดา-มารดา ( ) อยูบานเดียวกัน ( ) แยกกันอยู ( ) หยาราง
ชื่อบิดา ........................................................... นามสกุล ..................................................................
อายุ ......................... ป สถานที่ทํางาน ............................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................. โทรศัพท ...........................................................
E-mail ................................................................ วุฒิการศึกษา .......................................................
สถาบัน ............................................................... ปที่จบ .................................................................
ชื่อมารดา ......................................................... นามสกุล ................................................................
อายุ ......................... ป สถานที่ทํางาน ............................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................. โทรศัพท ...........................................................
E-mail ................................................................ วุฒิการศึกษา .......................................................
สถาบัน ............................................................... ปที่จบ .................................................................
ผูที่สามารถมารับเด็กแทนบิดา / มารดาได
1. ชื่อ ............................................................. นามสกุล ................................................................
โทรศัพท ...................................................
2. ชื่อ ............................................................. นามสกุล ................................................................
โทรศัพท ...................................................
3. ชื่อ ............................................................. นามสกุล ................................................................
โทรศัพท ...................................................

82
ประวัติสุขภาพ
หมูโลหิต ..................................
ประวัติการเจ็บป่ วย กรุณาระบุชนิดความรุนแรงของโรค และยาประจําตัวทีต่ ้ องใช้
( ) โรคประจําตัว ...........................................................................................................................
( ) ประวัติการเปนโรคติดเชื้อ อีสุกอีใส คางทูม อื่น ๆ .................................................................
( ) หลอดลมอักเสบ หอบหืด โรคทางเดินหายใจ อื่น ๆ .............................................................
( ) ความผิดปกติขอหัวใจแตกําเนิด ...............................................................................................
( ) เบาหวาน ..................................................................................................................................
( ) โรคลมชัก ชักจากไขสูง ...........................................................................................................
( ) แผล ฝตามตัว อื่น ๆ ...................................................................................................................
( ) ประวัติการเจ็บปวยรายแรง หรือไดรับอุบัติเหตุ ......................................................................
( ) แพยา อาหาร พืช สัตวเลี้ยง .....................................................................................................
การได้ รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน
( ) ฉีดวัคซีนปองกันโรควัณโรค
( ) ฉีดวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ
( ) ฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม
( ) ฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก จํานวน ................ ครั้ง
( ) ฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสบี จํานวน ................ ครั้ง
( ) ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบ จํานวน ................ ครั้ง
แพทย์ ประจําทีร่ ักษา
ชื่อ-นามสกุลแพทย ………………………........................................................................................
สถานที่ติดตอ .................................................................... โทรศัพท ..............................................
รายละเอียดเกีย่ วกับพฤติกรรม
พฤติกรรมประจํา ...............................................................................................................................
พฤติกรรมที่ตองการใหแกไข .............................................................................................................
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ข้ อตกลง
1. ในกรณีที่บิดา / มารดาไมสามารถมารับเด็กได แตไดมอบใหบุคคลอื่นมารับแทน กรุณาโทร
แจงกอนลวงหนาทุกครั้ง
2. ในกรณีที่เด็กเจ็บปวยฉุกเฉินใหนําเด็กสงโรงพยาบาล ................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ และขาพเจามีความยินยอม
ตามขอตกลงขางตน
ลงชื่อ ......................................................... (ผูปกครอง)
(..................................................)
วันที่ ................. เดือน .............................. พ.ศ. ................
เอกสารประกอบ
( ) สําเนาทะเบียนบานจํานวน 1 ฉบับ
( ) สําเนาบัตรประชาชนผูปกครอง 1 ฉบับ (คุณพอ คุณแม หรือผูปกครอง)
( ) สําเนาสูติบัตรเด็กจํานวน 1 ฉบับ
( ) รูปถายผูปกครองจํานวน 2 รูป
( ) รูปถายเด็กจํานวน 3 รูป (เห็นหนาชัดเจน)
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ตัวอย่างรายงานประจําวัน
ด.ช. / ด.ญ ......................................................................
วันที่ .......................................
อาหารเชา
อาหารกลางวัน
อาหารวาง (เชา)
อาหารวาง (บาย)
ยา
นม

( ) เติม

( ) หมด

( ) ไมหมด

อาหารเชา

( ) เติม

( ) หมด

( ) ไมหมด

อาหารกลางวัน

( ) เติม

( ) หมด

( ) ไมหมด

อาหารวาง (เชา)

( ) เติม

( ) หมด

( ) ไมหมด

อาหารวาง (บาย)

( ) เติม

( ) หมด

( ) ไมหมด

นอนพักผอน

( ) นอนหลับ

( ) หลับไดบาง

( ) ไมหลับ

ขับถาย / อาบน้ํา

( ) อุจจาระ ....... ครั้ง

( ) ปสสาวะ..... ครั้ง

( ) อาบน้ํา

ผม

( ) สะอาด

( ) ยาวควรตัด

( ) ควรตัดผม

ตา

( ) ปกติ

( ) มีขี้ตา

( ) ตาแดง

หู

( ) สะอาด

( ) มีขี้หู

( ) มีคราบสกปรก

จมูก

( ) สะอาด

( ) มีน้ํามูก

( ) มีการอักเสบ

ฟน

( ) สะอาด

( ) มีคราบนม

( ) ควรพบทันตแพทย

เล็บมือ

( ) สะอาด

( ) เล็บยาว

( ) เล็บสกปรก

เล็บเทา

( ) สะอาด

( ) เล็บยาว

( ) เล็บสกปรก

อื่น ๆ ...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ตัวอย่างแบบสั งเกตพฤติกรรม
ด.ช. / ด.ญ .........................................................................
วันที่ .......................................
กิจกรรม

พฤติกรรม

กอนเขาเรียน

( ) พูดคุยและเลนกับเพื่อน

( ) เลนคนเดียว

( ) สังเกต

สนทนาเวลาเชา

( ) รวมสนทนาและตอบคําถาม

( ) ตั้งใจฟงอยางเงียบ ๆ

( ) สังเกต

การเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ

( ) สนใจและทําไดดี
( ) สนในเนื้อหาและตอบคําถาม

( ) ทําไดบาง
( ) สนใจเนื้อหาที่สอน

( ) สังเกต
( ) สังเกต

กิจกรรมสรางสรรค

( ) ตั้งใจทําและทําไดดี

( ) สนใจทําและทําไดบาง

( ) สังเกต

การเลนตามมุมตาง ๆ

( ) สามารถเลนไดทุกชนิด

( ) เลือกเลนบางชนิด

( ) สังเกต

การเลนกลางแจง

( ) ชอบเลนเครื่องเลนทุกชนิด

( ) เลือกเลนบางชนิด

( ) สังเกต

การรับประทานอาหาร

( ) รับประทานอาหารไดเอง

( ) รับประทานอาหารไดเองบาง

( ) ครูชวยปอน

การแตงตัวและเก็บที่นอน

( ) ปฏิบัติเองไดดี

( ) ปฏิบัติเองไดบาง

( ) ยังปฏิบัติเองไมได

หลังเลิกเรียน

( ) พูดคุยและเลนกับเพื่อน

( ) เลนคนเดียว

( ) สังเกต

อื่น ๆ .............................................................................................................................................................................................................................
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บันทึกน้ําหนักและสวนสูง
ด.ช. / ด.ญ ........................................................................
ป ......................
วันที่
บันทึก

ม.ค.
น.น.

ก.พ.
สูง

น.น.

มี.ค.
สูง

น.น.

เม.ย.
สูง

น.น.

พ.ค.
สูง

น.น.

มิ.ย.
สูง

น.น.

ก.ค.
สูง

น.น.

ส.ค.
สูง

น.น.

ก.ย.
สูง

น.น.

ต.ค.
สูง

น.น.

พ.ย.
สูง

น.น.

ธ.ค.
สูง

น.น.

สูง

อื่น ๆ .............................................................................................................................................................................................................................

89

90

91

ตัวอย่ างแบบฟอร์ มการรับ-ส่ งเด็ก
วันที่ ............................................................
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ-สกุล

เวลามา

เวลากลับ

ลงชื่อผู้ปกครอง

หมายเหตุ
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ปฏิทนิ การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ (contents of learning)
เดือน
เรื่อง
(month)
(subjects)
มกราคม การปรับตัวเขากับเพื่อน สภาพแวดลอมรอบตัวและการปฏิบัติตามขอตกลงของ
(Jan)
หองเรียน
กุมภาพันธ ตัวเรา สวนตางๆของรางกาย สุขนิสัยที่ดี ระเบียบวินัย การชวยเหลืองานและการ
(Feb)
ชวยเหลือตัวเอง
มีนาคม
(Mar)
เมษายน
(Apr)
พฤษภาคม
(May)
มิถุนายน
(Jun)
กรกฎาคม
(Jul)
สิงหาคม
(Aug)
กันยายน
(Sep)
ตุลาคม
(Oct)
พฤศจิกายน
(Nov)
ธันวาคม
(Dec)

ประสาทสัมผัส การเห็น การดม การไดยิน การชิมรส
การเลนและออกกําลังกาย
ครอบครัว กิจกรรมตางๆในครอบครัวและวันสําคัญของครอบครัว
เรียนรูศิลปะรอบตัว
ธรรมชาติรอบตัว สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและการอนุรักษ
ธรรมชาติ
วันแมและความสําคัญของแม
อาชีพตางๆเชน ทหาร ตํารวจ หมอฯลฯ
บุคคลตางๆที่ควรรูจัก อาชีพตางๆเชน ทหาร ตํารวจ หมอฯลฯ
ศาสนา วันสําคัญตาง ๆ และประเพณีลอยกระทง
วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (วันพอ) (to know important days)
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เมนูอาหารกลางวัน (Lunch menu)

วันจันทร์
(Mon)

สั ปดาห์ ที่ 1

สั ปดาห์ ที่ 2

สั ปดาห์ ที่ 3

สั ปดาห์ ที่ 4

ไขตุนพลังผัก

ขาวตมใบเตย

ขาวตุนพลังตับผักรวม

โจกเห็ดหอมเตาหู

ปลาตุนไขแดง

โจกตําลึงสับ

ขาวตมใบเตย

ไขตุนพลังผัก

ขาวตมพระจันทร

โจกตุนสมุนไพร

โจกตําลึงสับ

เกี๊ยวน้ําดอกไม

ขาวตมพระจันทร

โจกตุนสมุนไพร

วัน
อังคาร
(Tue) ขาวตุนพลังตับผักรวม
วันพุธ
(Wed)

โจกเห็ดหอมเตาหู

วัน
พฤหัสฯ
(Thu) ขาวตุนพลังตับผักรวม โจกเห็ดหอมเตาหู
วันศุกร์
(Fri)

ปลาตุนไขแดง

เกี๊ยวน้ําดอกไม
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แบบสอบถาม
เรื่อง พฤติกรรมของผู้ปกครองในการใช้ บริการสถานรับเลีย้ งเด็ก
บริเวณอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คําชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งในแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง ( ) ที่ทานตองการเลือกและเติมคําในชองวาง.............................
ส่ วนที่ 1 ของมูลทั่วไป
สําหรับผูตรวจ

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
1-2 คน
( ) มีบุตร 3-4 คน ( ) มีบุตร
5-6 คน
( ) มีบุตรมากวา 6 คน
5. อาชีพ ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว ( ) รับจาง
( ) นักศึกษา ( ) ลูกจาง
6. รายได ( )
6,000 – 10,000 บาท/เดือน ( )
10,001 – 15,000 บาท/เดือน
( ) 15,001 – 20,000 บาท/เดือน ( )
20,001 – 25,000 บาท/เดือน
( ) มากกวา 25,001 บาท/เดือน
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมของผูปกครองผูใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก
7. ทานเคยใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กหรือไม ( ผูที่ไมเคยใชบริการขามไปขอ 16 )
( ) เคย ( ) ไมเคย
8. ทานพาบุตรหลานอายุเทาไหรไปใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก
( ) นอยกวา 1 ป ( )
1-2 ป
( ) 2 ป 1 เดือน – 3 ป ( )
3 ป 1 เดือน – 4 ป
( ) มากกวา 4 ป
9. ทานใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กนานแคไหน
( ) นอยกวา 1 ป ( )
1-2 ป
( ) 2-3 ป ( ) มากกวา
3 ป

1…………….
2…………….

3……………..
4………………

5………………

6……………….

7……………….
8……………….

9……………….
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10. ใครเปนผูแนะนําใหทานใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก
( ) พอและแม ( ) ญาติพี่นอง
( ) แฟนหรือคูสมรส ( ) เพื่อน
( ) คนรูจัก ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ........................
11. สื่อใดมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กของทาน
( ) อินเตอรเน็ต ( ) หนังสือพิมพ
( ) ใบปลิว ( ) ปายโฆษณา
( ) โทรทัศน ( ) วิทยุ
( ) โทรศัพท ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ.......................
12. ใครเปนผูตัดสินใจใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก
( ) ตัวทานเอง ( ) คูสมรส
( ) ญาติพี่นอง ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ.......................
13. ปจจัยใดที่ทานคํานึงถึงเมื่อตัดสินใจเลือกใชบริการ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ )
( ) ชื่อเสียง ( ) ราคาบริการ
( ) ความปลอดภัย ( ) บริการ
( ) ความสะดวก ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ.......................
14. เหตุผลที่ทานตัดสินใจเลือกสถานรับเลี้ยงเด็ก
( ) ไมมีผูดูแลเด็กในชวงเวลาทํางาน
( ) เพื่อตองการใชเด็กมีพัฒนาการที่ดี
( ) เพื่อตองการใชเด็กรูจักปรับตัวเขากับสังคม
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ..........................................
15. ทานเสียคาบริการใหสถานรับเลี้ยงเด็กเดือนละเทาใด
( ) 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
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. ทานอยากใหมีบริการเสริมอะไรบางในสถานรับเลี้ยงเด็ก
( ) สอนพิเศษ ( ) รับดูแลเด็กหลังเลิกเรียน
( ) รับดูแลเด็กในวันเสาร -อาทิตย ( ) รับดูแลผูสูงอายุ
( ) มีบริการรถรับสง ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ......................

10…………….

11…………….

12…………….

13…………….

14…………….

15……………..

16…………….

17……………..
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18. ทานตองการใหมีสถานรับเลี้ยงเด็กแบบ 2 ภาษา ( ไทย-อังกฤษ ) ในอําเภอหัวหินหรือไม
( ) ตองการ ( ) ไมตองการ
19. สาเหตุใดที่ทานตองการใหมีสถานรับเลี้ยงเด็กแหงใหม
…………………………………………………………………………….
20. สาเหตุใดทานจึงไมตองการสถานรับเลี้ยงเด็กแหงใหม
( ) ทานเลี้ยงเอง ( ) จางพี่เลี้ยงเด็ก
( ) มีสถานรับเลี้ยงเด็กแลวในพื้นที่ ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ......................
21. ทานไมเลือกใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเพราะเหตุใด
( ) ไมนาเชื่อถือ ( ) คาบริการแพง
( ) มีสถานรับเลี้ยงเด็กแลวในพื้นที่ ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ......................

18……………..
19…………....
20……..……..

21…………….

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
..................................................................................................................................................... ..............................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
**********************
ขอบพระคุณทุกทานที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้
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ผลสรุ ปข้ อมูลจากแบบสอบถาม
กกกกกกกก ผลสรุปขอมูลจาการสํารวจผูอยูอาศัยบริเวณหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน
200 คน ดวยแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมของผูปกครองในการใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กโดย
แบงขอมูลออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลทั่วไป และพฤติกรรมของผูปกครองผูใชบริการสถานรับเลี้ยง
เด็ก
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
กกกกกกกกผูใหขอมูลเปนเพศหญิงมากถึง 164 คน ที่เหลืออีก 36 คนเปนเพศชาย อันเนื่องมาจาก
ผูชายมักเห็นวาตนมีความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กนอย กลุมตัวอยางอายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวน
มากที่สุดถึง 84 คน รองลงมาอายุ 20-30 ป จํานวน 46 คน 41-50 ป ราว 33 คน 51-60 ป จํานวน 29
คน อายุนอยกวา 20 ปมี 6 คน และผูใหขอมูลจํานวนนอยที่สุดอายุมากกวา 60 ป จํานวน 2 คน กลุม
ตัวอยางสวนใหญแตงงานแลวมีบุตรประมาณ 1-2 คน สวนนอยมีบุตร 3-4 คน และไมพบครอบครัว
ที่มีบุตรมากกวา 6 คน
กกกกกกกกดานอาชีพนั้นเทาที่พบมักจะประกอบอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัว 71 คน รองลงมา
เปนลูกจาง 44 คน รับจาง 35 คน รับราชการ 31 คน ที่เหลือประกอบอาชีพในบริษัทเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจและนักศึกษา กลุมตัวอยางสวนมาก 53 คนมีรายได 20,001 -25,00 บาท ลําดับถัดมา
จํานวน 45 คน มีรายได 15,001 – 20,000 บาท นอกนั้น 37 คน มีรายได 10,001 – 15,000 บาท 35
คนมีรายไดมากกวา 25,000 บาท และ 30 คน มีรายได6,001 – 10,000 บาท

ระดับรายได้ผู้ตอบแบบสอบถาม
60

6,001-10,000

40

10,001-15,000

20

15,001-20,000

0

20,001-25,000
6,001-10,000 10,001-15,000 15,001-20,000 20,001-25,000

>25,000
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้ปกครองผู้ใช้ บริการสถานรับเลีย้ งเด็ก
กกกกกกกก170 คนเคยใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กและอีก 30 คนไมเคยใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก
และผูปกครองสวนใหญนําบุตรหลานเขามาใชบริการในวัย 1-2 ป จํานวน 72 คน รองลงมาเปนวัย 2
ป 1 เดือน – 3 ป จํานวน 65 คน วัย 3 ป 1 เดือน – 4 ป จํานวน 20 คน นอยกวา 1 ป จํานวน 10 คน
และมากกวา 4 ป จํานวน 3 คน และคนสวนใหญใชบริการนาน 2-3 ป จํานวน 81 คน รองลงมา1-2
ป จํานวน 72 คน มากกวา 3 ป จํานวน 11 คน และนอยกวา 1 ป จํานวน 6 คน
กกกกกกกกพอแมและญาติพี่นองมักเปนผูที่แนะนําสถานรับเลี้ยงเด็กใหกลุมตัวอยางไปใชบริการ
สวนการตัดสินใจวาจะใชบริการสถานนับเลี้ยงเด็กแหงใดนั้นเปนของกลุมตัวอยางเอง
กกกกกกกกสื่อที่เขามามีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก ไดแก การบอกแบบปาก
ตอปาก ใบปลิวและอินเตอรเน็ต
กกกกกกกกการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก 136 คนจะคํานึงถึงเรื่องความสะอาดและ
ปลอดภัยในการเลี้ยงดูบุตรหลาน อีก 25 คน เปน ชื่อเสียงของสถานรับเลี้ยงเด็ก และ 9 คน เปนเรื่อง
ของราคา
กกกกกกกก ในกลุมผูที่เคยใชบริการหรือกําลังใชบริการ สวนใหญเสียคาบริการ เดือนละ 2,0013,000 บาท จํานวน 102 คน และ อีก 68 คน เสียคาบริการเดือนละ 3,001-4,000 บาท แตเมื่อถาม
ความเห็นทั้งกลุมที่เคยใชบริการและไมเคยใชบริการ สวนใหญ 105 คน เห็นวาสถานรับเลี้ยงเด็ก
ควรมีราคาที่เหมาะสมอยูที่ระหวาง 2,001 – 3,000 บาทตอเดือน อีก 91 คนเห็นวาราคาควรอยูที่
ระหวาง 3,001 -4,000 บาทตอเดือน ที่เหลือ 4 คน เห็นวา ควรอยูที่ 1,001-2,000 บาทตอเดือน

ระดับราคา
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กกกกกกกกสวนบริการเสริมที่ 150 คนเห็นตรงกันคือ สอนพิเศษภาษาอังกฤษ รองลงมา 43 คนเห็น
วาควรรับเลี้ยงดูเด็กในวันเสาร-อาทิตย และที่เหลือคือรับดูแลเด็กหลังเลิกเรียน
กกกกกกกกโดยสรุปแลวพบวามี 75% ของผูที่ตอบแบบสอบถามตองการใหมีสถานรับเลี้ยงเด็ก
แหงใหม เพื่อชวยแบงเบาภาระของผูปกครองที่ตองทํางานนอกบาน จะไดไมตองเปนหวงความ
เปนอยูของบุตรหลาน อีกทั้งเปนทางเลือกเปรียบเทียบระหวางแหงเกาที่เปดอยูบริเวณหัวหิน และ
จะไดปรับตัวใหเขากับเพื่อนในวัยเดียวกันได สวน 25% ของผูที่ตอบแบบสอบถามไมประสงคจะ
ใหมีสถานรับเลี้ยงเด็ก สาเหตุมาจากเคยไดรับขาวสารที่ไมดีของพี่เลี้ยงเด็กจากสื่อโทรทัศน จึงเปน
หวงดานความปลอดภัยของบุตรหลาน รวมถึงคาบริการที่แพง

ความต้องการสถานรับเลี้ยงเด็ก
ไม่ต้องการ
25%

ต้องการ
75%
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เครื่องเล่ นในร่ มและเครื่องเล่ นสนาม
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อุปกรณ์ และภาพบรรยากาศ
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ประวัติผ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
ทีอ่ ยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2548
พ.ศ.2552

นางสาวบุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย
157/1 หมู 5 ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชินีบูรณะ
จังหวัดนครปฐม
ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประวัติผ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2548
พ.ศ.2552

นางสาวจารุวรรณ ดวนสูง
174/41 หมู 1 ตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
74110
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกระทุมแบน
วิเศษสมุทคุณ จังหวัดสมุทรสาคร
ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

