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12490013 , 12490048 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

คําสําคัญ : ธุรกิจสถานรับเล้ียงเด็ก “ Nanny Nursery ” / ธุรกิจรับเล้ียงเด็ก 

กกกกกกกกจารุวรรณ   ดวนสูง และ บุณยาพร  เต็งไพศาลทรัพย  : แผนธุรกิจสถานรับเล้ียงเด็ก  

“Nanny Nursery” อาจารยท่ีปรึกษา: อาจารยณฐวัฒน  ปลันธนานนท  109 หนา. 

 

บทสรุปผูบริหาร 

กกกกกกก ในปจจุบันวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปล่ียนไป   แนวโนมครอบครัวไทยเปน

ครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน ผูปกครองจําเปนตองออกไปทํางานนอกบาน สถานรับเล้ียงเด็กจึงมี

ความสําคัญสําหรับพอแมเด็กอยางมาก ผูประกอบการจึงเล็งเห็นถึงชองทางท่ีจะประกอบธุรกิจ

สถานรับเล้ียงเด็ก  แผนธุรกิจนี้จึงใชเปนเอกสารประกอบการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนการลดความเส่ียง  

พรอมท้ังเปนการประเมินความเปนไปไดในทุก ๆ ดานของธุรกิจกอนการดําเนินงาน 
กกกกกกกกNanny Nursery เปนกิจการหางหุนสวนจํากัด โดยมีสัดสวนการถือครองหุนเปน 50 : 50  

ดําเนินการโดย นางสาวบุณยาพร   เต็งไพศาลทรัพย  และ นางสาวจารุวรรณ   ดวนสูง  โดยใช

บานพักเดิมท่ีมีอยูแลวดัดแปลงเปนสถานรับเล้ียงเด็ก   มีเนื้อท่ีประมาณ 1 30 ตารางเมตร   ตั้งอยู

หมูบานทางรถไฟฝงตะวันตก ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ   กลุมลูกคา

เปาหมาย คือ ผูปกครองท่ีมีรายไดเฉล่ียอยูท่ีระดับปานกลางถึงระดับสูง  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 เปนผูวางรากฐานท่ีสําคัญ ในดานภาษา และสงเสริม

พัฒนาการทางดานตาง ๆ รวมท้ังทักษะการเรียนรูท่ีชวยพัฒนาความสามารถทางสติปญญาใหกับ

เด็กจนเปนท่ียอมรับในอําเภอหัวหิน โดยมีการวางเปาหมาย 3 ระดับ คือ ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะ

ยาว เงินลงทุนในการดําเนินธุรกิจ 2,000,000 บาท มูลคาปจจุบันสุทธิของกิจการเทากับ 2,139,556.98

บาท   อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 34% เทากับ  มีระยะเวลาคืนทุน เทากับ 2 ป 11 เดือน 
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กติติกรรมประกาศ 

                                 
กกกกกกกก แผนธุรกิจ Nanny Nursery ฉบับนี้ไมสามารถเสร็จสมบรูณได   หากปราศจากความ

ชวยเหลือในการใหขอมูลจาก   คําแนะนํา   และความอํานวยความสะดวกจากบุคคลตาง ๆ ดังนี้ 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยณฐวัตน  ปลันธนานนท ผูจัดทําขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ท่ีไดเสียสละ

เวลาใหคําปรึกษา   ช้ีแนะแนวทางในการจัดทําและขอคิดเห็นพรอมท้ังความรูในการทําแผนธุรกิจ   

ตลอดจนไดตรวจสอบแกไขแผนธุรกิจนี้ใหถูกตองดวยความเอาใจใสอยางดีตลอดมา  กกกกกกกก

กกกกกกกก ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.เกริกฤทธ์ิ   อัมพะวัต และอาจารยเกตุวดี   สมบูรณทวี 

คณะกรรมการสอบสัมมนาปญหาธุรกิจ  ท่ีไดใหคําแนะนํา   ขอแกไขปรับปรุงเพื่อใหแผนธุรกิจนี้มี

ความถูกตองยิ่งข้ึน 
กกกกกกกก ขอขอบพระคุณอาจารยพรสินี  ฤทธิปญญา ผูอํานวยการพรสินีเนอรสเซอร่ี  อาจารย

ฉะออน   เกิดพันธ  ผูอํานวยการนภาวรรณเนอรสเซอร่ี  และครูหมู จากเนอรสเซอร่ีบานครูหมู  ท่ี

ใหความรวมมือในการใหขอมูลในการทําสถานรับเล้ียงเด็ก ขอขอบพระคุณพอแมผูปกครองใน

พื้นท่ีหัวหินท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม   ขอขอบพระคุณแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ท่ี

นอกเหนือจากท่ีกลาวมาท่ีใหความรูเกี่ยวกับการทําแผนธุรกิจ   ทายท่ีสุดขอขอบพระคุณครอบครัว

ของคณะผูจัดทําท่ีมีสวนชวยในการสนับสนุนและใหกําลังใจท่ีดีตลอดมา 
กกกกกกกก ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา   โครงการแผนธุรกิจฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอทาง

โครงการบัณฑิตศึกษา   คณะวิทยาการจัดการ   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป   ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   และผูท่ีสนใจ   หากมีขอผิดพลาดประการใดในการจัดทํา

แผนธุรกิจฉบับนี้   ผูจัดทําขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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บทที ่1 

บทสรุปผู้บริหาร 

กกกกกกกกNanny Nursery เปนกิจการหางหุนสวนจํากัด โดยมีสัดสวนการถือครองหุนเปน 50 : 50  

ดําเนินการโดย นางสาวบุณยาพร   เต็งไพศาลทรัพย  และ นางสาวจารุวรรณ   ดวนสูง  โดยใช

บานพักเดิมท่ีมีอยูแลวดัดแปลงเปนสถานรับเล้ียงเด็ก   มีเนื้อท่ีประมาณ 1 30 ตารางเมตร   ตั้งอยู 

เลขท่ี 6/29 ซ.หมูบานทางรถไฟฝงตะวันตก ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

77110   

กกกกกกกกแนวคิดในการเร่ิมตนธุรกิจคือ คณะผูจัดทําธุรกิจสถานรับเล้ียงเด็ก “ Nanny Nursery ”    

เล็งเห็นถึงโอกาสในการจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็กข้ึนมาเพื่อเปนการตอบสนองตอความตองการของ

ผูปกครองท่ีไมคอยมีเวลาวางดูแลลูก   ประกอบกับในปจจุบันมีการแขงขันในดานการศึกษาเพิ่ม

มากข้ึน  ทําใหผูปกครองอยากท่ีจะใหลูกมีการเจริญเติบโต  มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัยและมี

ความประพฤติท่ีดี เพื่อเปนการปูพื้นฐานเตรียมความพรอมในการท่ีจะเขาโรงเรียนอนุบาลและ

การศึกษาในระดับปกติตอไป สงผลใหผูปกครองตองมองหาเนิรสเซอร่ีท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 

และใกลบาน เพื่อรองรับความตองการนี้   เนิรสเซอร่ีของเรายังมุงเนนในเร่ืองมีบุคลากรท่ีมี

ประสบการณและมีจิตวิทยาสูงในการดูแลเด็ก ทําใหชวยลดความกังวลใจของผูปกครองในเร่ืองตาง 

ๆ   ท่ีจะเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความหวงใย เนิรสเซอร่ีแหงนี้จะดูแลลูกหลานของทานอยางท่ัวถึง

เปรียบเสมือนเปนสมาชิกในครอบครัวของเรา 

กกกกกกก  รูปแบบการใหบริการจะใชระบบการสอนแบบ 2 ภาษา (Thai & Eng) โดยมุงเนนวิธีการ

สอนแบบธรรมชาติซ่ึงเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการเรียนการภาษา ซ่ึงจะใชวิธีการส่ือสาร

พูดคุยโตตอบกับครูเจาของภาษาในระหวางวัน  ทําใหเด็กไดเรียนรูศัพทและไวยากรณ  การฟงและ

การจํา  การเลียนแบบประโยค  จะทําใหเด็กพูดไดกอนเขียนภาษาอังกฤษ   รับบริการดูแลเด็กอายุ

ตั้งแต 1 ถึง 3 ป  ท้ังชายและหญิง 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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 กลุมลูกคาของเราเนนท่ีลูกคาท่ีมีรายไดระหวาง 30,000-50,000 บาทตอเดือน   สามารถ

มีกําลังท่ีจะจายคาบริการของเราคิดเปน 15% ของรายไดผูปกครอง   ดังนั้นธุรกิจจึงมุงเนนท่ีการ 

บริการอยางมีคุณภาพและพัฒนาการของเด็กเปนหลัก เพื่อสรางความจูงใจและความเช่ือม่ันใหกับ

ผูปกครองท่ีจะมาใชบริการของเรา 

กกกกกกกกวิสัยทัศนในการทํางาน คือ จะตองเปนผูวางรากฐานท่ีสําคัญในดานภาษา และสงเสริม

พัฒนาการทางดานตาง ๆ รวมท้ังทักษะการเรียนรูท่ีชวยพัฒนาความสามารถทางสติปญญาใหกับ

เด็กจนเปนท่ียอมรับในอําเภอหัวหิน    โดยมีการวางเปาหมาย 3 ระดับ คือ ระยะส้ัน ระยะกลาง 

ระยะยาว 

กกกกกกกก เงินลงทุนในการดําเนินธุรกิจ  2,000,000 บาท มูลคาปจจุบันสุทธิของกิจการเทากับ 

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

ป 11 เดือน 

 

 

 



3 

บทที ่ 2 

กกกกวตัถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกจิ   

กกกกกกกกอธิบายถึงแนวความคิดในการประกอบธุรกิจสถานรับเล้ียงเด็ก “Nanny Nursery” และ

ใชเปนแนวทางในประกอบธุรกิจเพื่อชวยลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจโดยผานการประเมินผล

ในทุกข้ันตอนการดําเนินงานและใชเปนเอกสารประกอบการขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็ก 

โดยเสนอรายละเอียดเร่ืองการเรียนการสอน อาคารสถานท่ีและบุคคลากร  
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บทที ่ 3 

 ความเป็นมาของธุรกจิ  

3.1 ประวตัิความเป็นมา หรือแนวคดิในการจัดตั้งธุรกจิ 

กกกกกกกก “ครอบครัว ” ถือเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ถึงแมวาจะเปน

สถาบันท่ีเล็กท่ีสุด   แตก็เปนสถาบันท่ีสรางคนใหมีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง

เปนสุข โดยครอบครัวนั้นชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ ได   ครอบครัว

ไดใหการอบรมเล้ียงดูสมาชิกใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา   

แตในปจจุบันนี้การดําเนินชีวิตของครอบครัวไทยไดมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตอยางมาก พอ แม 

และลูกมีความหางเหินกันมากข้ึน   ทุกคนในครอบครัวตางใชชีวิตสวนใหญอยูสังคมนอกบาน 

เพราะเวลาสวนใหญนั้นกลายเปนเงินเปนทองมากข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวไดมีผลกระทบ

โดยตรงตอความสัมพันธระหวางพอ แม และลูก การอบรมเล้ียงดูจึงมีความแตกตางไปจากเดิม 

กกกกกกกกในปจจุบันโครงสรางของประชากรมีการเปล่ียนแปลงไป  พบวา หญิงไทยมีบุตรเฉล่ีย

ลดลง จากบุตรเฉล่ีย 6 คน  เม่ือราว 30 ปท่ีแลว    เหลือเฉล่ียเพียง 2 คนในปจจุบัน ( ภัสสร ลิมานนท  

ในรุจา ภูไพบรูลยและนิตยา คชภุกดี 2539 ) ผลคือ ขนาดของครอบครัวโดยเฉล่ียลดลงอยางตอเนื่อง       

จาก 4.4 คนตอครัวเรือน ในป 2533 เปน 3.9 คนตอครัวเรือน ในป 2543 และ 3.5 คน ตอครัวเรือน 

ในป 2545 (สํานักงานสถิติแหงชาติ)    

กกกกกกกกรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนจากครอบครัวขยายกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน  โดย

ครอบครัวขยายท่ีมีท่ังปูยาตายาย  หรือญาติอ่ืน ๆ   ลดลงจากรอยละ 56.9 ในป 2542 เปน 56.1 ในป 

2543 และลดลงอีกเปน 55.5 ในป 2545 และครอบครัวเดี่ยวท่ีมีสามีและ /หรือภรรยาและ /หรือลูก

เพิ่มข้ึนจากรอยละ 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) 

กกกกกกกกการเปล่ียนแปลงของครอบครัวท่ีเกิดข้ึนนั้น   สงผลใหพอ แม ไมมีเวลาอบรมเล้ียงดูลูก   

หลายครอบครัวจึงเล้ียงลูกดวยวิทยาการสมัยใหม ไมวาจะเปน วิทยุ  โทรทัศน  วีดีโอ หรืออุปกรณ

ตาง ๆ ท่ีมีความทันสมัย ในบางครอบครัวจะมีญาติ ๆ ไมวาจะเปน ปู ยา ตา ยาย อาศัยอยูบาน

เดียวกันหรือละแวกเดียวกันเล้ียงดูเด็กแทน   แตการท่ีใหผูสูงอายุตองทําหนาท่ีเล้ียงเด็ก   อาจดูแล

เด็กไมท่ัวถึงเพราะสภาพรางกายท่ีชราซ่ึงไมเอ้ืออํานวย 
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หรือแมแตใหญาติพี่นองดูแลเด็กก็ตาม   ซ่ึงเด็กจะไมไดรับการพัฒนาดานสติปญญาตามวัย

เทาท่ีควร   เพราะในการเล้ียงเด็กสมัยนี้จะตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานตาง ๆ การปูพื้นฐาน

อุปนิสัย   การเขาสังคมและการเรียนรูในดานตาง ๆ อีกมากมาย การเล้ียงลูกท่ีบานหรือมีผูดูแลเด็กท่ี

บานเด็กอาจจะไมไดรับการพัฒนาในดานตางๆเทาท่ีควร  เพราะในการเรียนรูของเด็กในชวง 0-3 ป 

เปนชวงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทางดานรางกายและสติปญญา การเรียนรูของเด็ก

ในชวงวัยนี้จึงเปนรากฐานสําคัญในอนาคต  เด็กจึงตองไดรับการส่ังสอน ขัดเกลาอยางถูกตอง 

กกกกกกกกผลงานวิจัยพบวา เด็กอายุ 1 ขวบ-ต่ํากวา 6 ขวบ รอยละ 96.7 ไดดูโทรทัศน เฉล่ียวันละ 

1.9 ช่ัวโมง เด็กในเขตเมืองใชเวลาดูโทรทัศนมากกวาเด็กชนบท  เด็กกรุงเทพมหานครใชเวลาดู

โทรทัศนมากท่ีสุด วันละ 2.1 ช่ัวโมง และผูเล้ียงดูเด็ก รอยละ 40.1 ไมเคยเลือกรายการโทรทัศนให

เด็กดู รอยละ 23.7 ใหเด็กดูเหมือนกับตนเอง มีเพียงรอยละ 36.2 เลือกรายการโทรทัศนใหเด็ก  

รายการท่ีเลือกใหเด็กดู 3 อันดับแรก ไดแก รายการการตูน รอยละ 56.6   รายการสําหรับเด็ก รอยละ 

16.0 และละครหรือภาพยนตร รอยละ 7.8 นอกจากพอแมในกรุงเทพฯ จะใหลูกอายุไมถึง 1 ขวบ ดู

โทรทัศนแลวพอแมยังมีทัศนคติท่ีผิดคิดวาโทรทัศนจะชวยใหลูกฉลาดข้ึน   (จันทรเพ็ญ ชูประภา

วรรณ 2551) 

กกกกกกกกจากสถานการณในปจจุบัน คณะผูจัดทําธุรกิจสถานรับเล้ียงเด็ก “ Nanny Nursery ”    

เล็งเห็นถึงโอกาสในการจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็กข้ึนมาเพื่อเปนการตอบสนองตอความตองการของ

ผูปกครองท่ีจะใหเด็กมีพัฒนาการทางดานตางๆท่ีดีข้ึน  โดยทาง  Nanny Nursery  จะใชระบบการ

เล้ียงดูแบบสอดแทรกการเรียนรู 2 ภาษา (Thai & Eng) โดยมุงเนนวิธีการแบบธรรมชาติซ่ึงเปนวิธีท่ี

มีประสิทธิภาพท่ีสุดในการเรียนรูภาษา โดยใชวิธีการส่ือสารพูดคุยโตตอบกับครูเจาของภาษาใน

ระหวางวัน  ทําใหเด็กไดเรียนรูศัพทและไวยากรณ  การฟงและการจํา  การเลียนแบบประโยค  จะ

ทําใหเด็กพูดไดกอนเขียนภาษาอังกฤษ   ประกอบกับเด็กในอายุ 1 – 3  ป  เปนชวงท่ีเด็กสามารถ

เรียนรูภาษาไดงายท่ีสุด  เร็วท่ีสุด และมีประสิทธิภาพท่ีสุด นั้นเปนเพราะความสามารถพิเศษของ

สมองเด็กในวัยนี้  และความสามารถนี้จะลดลงเร่ือย ๆ เม่ือเด็กโตข้ึนและจะเหลือนอยเม่ือเปน

ผูใหญ    เนิรสเซอร่ีของเรายังมุงเนนในเร่ืองมีบุคลากรท่ีมีประสบการณและมีจิตวิทยาสูงในการ

ดูแลเด็ก ทําใหชวยลดความกังวลใจของผูปกครองในเร่ืองตาง ๆ   ท่ีจะเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความ

หวงใย เนิรสเซอร่ีแหงนี้จะดูแลลูกหลานของทานอยางท่ัวถึงเปรียบเสมือนเปนสมาชิกในครอบครัว

ของเรา 
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3.2 ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ตารางท่ี 1 ข้ันตอนการเร่ิมดําเนินงาน 
 

ลาํดับ รายการดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้ว

เสร็จ 

1 สํารวจตลาด  วางแผนจัดตั้งกิจการ  

จัดหาทําเลท่ีตั้งธุรกิจ 

 

45 วัน 

 

1 มิ.ย.  -   15 ก.ค.52 

2 ตกแตงอาคาร  ทําหนังสือสัญญา 45 วัน 15 ก.ค.   -   28 ส.ค.52 

 

3 

เขารับการอบรมการเล้ียงดูและ

พัฒนาเด็กปฐมวัยจากการพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ 

 

45 วัน 

 

28 ส.ค.   -   11 ต.ค.52 

4 ส่ังอุปกรณและเคร่ืองมือ 7 วัน 11 ต.ค. - 17 ต.ค.52 

 

5 

สรรหาพนักงานและสงเขา

ฝกอบรมในกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน และ 

ประชาสัมพันธ 

 

30 วัน 

 

17 ต.ค.  -   16 พ.ย. 53 

6 ขออนุญาตจัดตั้งเนิรสเซอร่ี 30 วัน 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. 53 

7 เปดใหบริการ 15 วัน 29 ธันวาคม 2552 

 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 217 วนั  

 

3.3 รายช่ือหุ้นส่วน 

ตารางท่ี 2 รายช่ือหุนสวนและสัดสวนการถือครอง 
 

ลาํดับ รายการ ทุนเจ้าของ เงินร่วมลงทุน รวมมูลค่า 

1 น.ส.บุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย 1,000,000 - 1,000,000 

2 น.ส.จารุวรรณ ดวนสูง - 1,000,000 1,000,000 

รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 1,000,000 1,000,000 2,000,000 

โครงสร้างทางการเงิน (เปอร์เซ็นต์) 50 50 100 
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3.4 ประวตัิของหุ้นส่วน 

กกกกกกกก1.นางสาวบุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย์ อายุ 35 ปี 

กกกกกกกกกกกกกกกกระดับการศึกษา   

กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป   

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาโท คณะครุศาสตร  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย   
กกกกกกกกกกกกกกกกประสบการณ์การทาํงาน 
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2543 ฝกงานแผนก Program and Production บริษัท ไทยคม จํากัด 

มหาชน 

กกกกกกกกกกกกกกกกป 2545 เปนครูสอนระดับช้ันอนุบาลโรงเรียนบอสโกพิทักษ  
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2550 เขารับการฝกอบรม หลักสูตรผูดูแลเด็กและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 3 

ป จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนระยะเวลา 210 ช่ัวโมง (6สัปดาห) 

กกกกกกกกกกกกกกกกป 2551 เขารับการฝกอบรมวิชาชีพการเล้ียงดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยจากกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระยะเวลา 210 ช่ัวโมง (6 สัปดาห)             

กกกกกกกก2 .  นางสาวจารุวรรณ  ดวนสูง  อายุ  35 ปี 

กกกกกกกกกกกกกกกกระดับการศึกษา 

กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาตรี คณะคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  กกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกกกกกกกกกประสบการณ์ในการทาํงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกกป 2543 ฝกงานแผนกธุรการ-ประชาสัมพันธ บริษัท ฑิตาราม คอนซันแตนท 

จํากัด 

กกกกกกกกกกกกกกกกป 2545 เปนพยาบาลในแผนกกุมารเวช โรงพยาบาลพระมุงกุฎเกลาฯ 

กกกกกกกกกกกกกกกกป 2550 เขารับการฝกอบรม หลักสูตรผูดูแลเด็กและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 3 

ป จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนระยะเวลา 210 ช่ัวโมง (6สัปดาห) 

กกกกกกกกกกกกกกกกป 2551 เขารับการฝกอบรมวิชาชีพการเล้ียงดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยจากกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระยะเวลา 210 ช่ัวโมง (6 สัปดาห) 
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บทที ่ 4 

การบริการ 

4.1 รายละเอยีดการบริการ 

กกกกกกกกNanny Nursery   ตั้งอยู 6/29 ซ.หมูบานทางรถไฟฝงตะวันตก ตําบลหัวหิน อําเภอหัว

หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77110 บริการดูแลเด็กอายุตั้งแต 1 ถึง 3 ป ท้ังชายและหญิง  ไมจํากัด

สัญชาติ   เปดใหบริการตั้งแตเวลา 07.00 – 17.00 น. วันจันทร ถึง วันศุกร หยุดวันเสาร วันอาทิตย

และวันหยุดนักขัตฤกษ โดยจะมีบริการอาหาร 2 ม้ือ (เชา-กลางวัน) และอาหารวาง 2 ม้ือ (เชา-บาย) 

กกกกกกกกNanny Nursery จะใชระบบการสอนแบบ 2 ภาษา (Thai & Eng) โดยมุงเนนวิธีการสอน

แบบธรรมชาติซ่ึงเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการเรียนการภาษา ซ่ึงจะใชวิธีการส่ือสารพูดคุย

โตตอบกับครูเจาของภาษาในระหวางวัน ทําใหเด็กไดเรียนรูศัพทและไวยากรณ การฟงและการจํา 

การเลียนแบบประโยค จะทําใหเด็กพูดไดกอนเขียนภาษาอังกฤษ 
 

ตารางท่ี 3 อัตราคาบริการ 
 

รูปแบบบริการ เวลา อายุ อตัราค่าบริการ 

Daily care แบบรายเดือน 

 

ตั้งแตเวลา 07.00-17.00  

วันจันทร-วันศุกร 
1-3 ป 3,500 บาท / เดือน 

One-day care แบบ

รายวัน 

ตั้งแตเวลา 07.00-17.00  

วันจันทร-วันศุกร 
1-3 ป 180 บาท / วัน 

ทดลองเรียน 1 อาทิตย 
ตั้งแตเวลา 07.00-17.00  

วันจันทร-วันศุกร 
1-3 ป 

850 บาท / สัปดาห       

( 5 วัน ) 

 

การตั้งราคาค่าบริการ 

กกกกกกกกจากการสํารวจพฤติกรรมของผูปกครองในการใชบริการสถานรับเล้ียงเด็กในอําเภอหัว

หิน จํานวน 200 คน โดยการใชแบบสอบถาม   ในดานความพึงพอใจเกี่ยวกับราคาคาบริการท่ี

เหมาะสมซ่ึงผลการสํารวจความตองการ พบวา  ความตองการของผูปกครองมีความตองการสถาน

รับเล้ียงเด็ก 2 ภาษา ท่ีชวยสงเสริมพัฒนาการดานภาษาของเด็กมีมากในอําเภอหัวหิน   อัตรา

คาบริการท่ีผูปกครองมีความสามารถท่ีจะจายอยูท่ีประมาณ 2,000-4,000 บาท ตอเดือน 
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กกกกกกกกหมายเหตุ คาบริการ ชําระเปนรายเดือน  เก็บตนเดือนไมเกินวันท่ี 10 ของเดือน  และเงิน

คาธรรมเนียมในการบํารุงรักษาอุปกรณจะรวมอยูในคาบริการรายเดือนแลว 

 

การรับสมัคร 

กกกกกกกก1.รับสมัครเด็กอายุตั้งแต 1 ถึง 3 ป ท้ังชายและหญิง ไมจํากัดสัญชาติ 

กกกกกกกก2.รับเฉพาะเด็กไป- กลับ 

กกกกกกกก3.ผูปกครองตองนําเด็กมาสมัครดวยตนเอง 

กกกกกกกก4.เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บปวย หรือพิการท้ังทางรางกายและจิตใจ 

 

หลกัฐานการรับสมัคร 

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 หรือวันหยุดท่ีจําเปน   ทาง Nanny Nursery จะแจงใหผูปกครองทราบลวงหนา 

 

อตัราค่าลงทะเบียน 

กกกกกกกก Nanny Nursery จะไมเสียคาบริการแรกเขา และเงินคาธรรมเนียมในการบํารุงรักษา

อุปกรณจะรวมอยูในคาบริการรายเดือนแลว 

 

การบริการ 

กกกกกกกกNanny Nursery จัดอาหารใหกับเด็ก 4 เวลา ไดแก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกก1.บริการอาหาร 2 ม้ือ (เชา-กลางวัน) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกก2.บริการอาหารวาง 2 ม้ือ (เชา-บาย) 

 

อุปกรณ์ทีผู้่ปกครองต้องเตรียมมา 
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กกกกกกกก1.นมกอนนอน  

กกกกกกกก2.ชุดใสเลน 1 ชุด  

กกกกกกกก3.แปรสีฟน ยาสีฟน 

กกกกกกกก4.ผาเช็ดตัว 

 

อุปกรณ์ทีจั่ดให้ 

กกกกกกกก1.ชุดเคร่ืองนอน 

กกกกกกกก2.ภาชนะใสอาหาร 

 

การแต่งกาย 

กกกกกกกกแตงกายชุดเคร่ืองแบบของทาง Nanny Nursery ชุดเคร่ืองแบบและอุปกรณสําหรับเด็ก

สามารถซ้ือไดในราคาชุดละ1, 000 บาท ประกอบดวย 

กกกกกกกก1.ผากันเปอน 

กกกกกกกก2.แกวน้ํา 

กกกกกกกก3.ชุดเคร่ืองแบบของ Nanny Nursery 2 ชุด 

กกกกกกกก4.กระเปา 1 ใบ 

กกกกกกกก5.แฟมสะสมงาน 

 

สุขอนามัย 

กกกกกกกกถาเด็กปวยหรือเปนโรคท่ีสามารถติดตอได ขอใหเด็กหยุดเรียนจนกวาจะหายเปนปกติ   

และขอความกรุณาใหผูปกครองแจงใหทราบลวงหนา 

กกกกกกกกถาเด็กปวยขณะอยูท่ี Nanny Nursery ขอใหผูปกครองมารับกลับบาน 

 

การรับ – ส่ง 

กกกกกกกก Nanny Nursery เปดใหบริการสงเด็กตั้งแต 07.00 และสามารถรับเด็กกลับไดตั้งแต

16.00-17.00 น. ผูปกครองตองแสดงบัตรประจําตัวท่ีทาง Nursery ทําใหในการมารับเด็กและลงช่ือ

รับเด็กทุกคร้ัง กรณีท่ีผูปกครองไมสามารถมารับดวยตนเองไดใหผูอ่ืนมารับ กรุณาแสดงบัตรรับเด็ก

หรือบัตรประจําตัวผูปกครองและโทรศัพทแจง Nursery ใหทราบลวงหนา 

กจิกรรมในหลกัสูตร 
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กกกกกกกก กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทางดานตาง ๆ รวมท้ังทักษะการเรียนรูท่ีชวยพัฒนา

ความสามารถทางสติปญญา 

กกกกกกกก1.ฝกฝนการเรียนรูดวยตนเอง จากส่ิงตางๆรอบตัว การชวยเหลือตนเอง (กิน, นอน,ถาย) 

กกกกกกกก2.ฝกฝนการเรียนรูในกฎเกณฑตาง ๆ อยางงาย 

กกกกกกกก3.ฝกฝนการเรียนรูการจัดระเบียบตาง ๆ (การเก็บของใชสวนตัว) 

กกกกกกกก4.ฝกการรูจักทักทาย สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ 

กกกกกกกก5.กิจกรรมความคิดสรางสรรค (วาดรูป ระบายสี ปนดินน้ํามัน) 

กกกกกกกก6.กิจกรรมเคล่ือนไหวเขาจังหวะ (เตนประกอบเพลง) 

กกกกกกกก7.กิจกรรมเลนสมมติ การทดลองปฏิบัติส่ิงตาง ๆ 

 

กจิกรรมประจําวนั 

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. กิจกรรมเรียนรูส่ิงตาง 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.เก็บท่ีนอน  ลางหนาและทานอาหารวาง 

กกกกกกกกเวลา 15.00 น. - 15.30 น.สนุกสุขใจ ( Free Play)  

กกกกกกกกเวลา 15.30 น. - 17.00 น.กลับบาน 

 

กกกกกกก หมายเหตุ   กิจกรรมตางของทาง Nursery จะเรียนรูโดยการใชภาษาอังกฤษในการสอน

เปนหลักแตจะสอดแทรกภาษาไทยเขาไปชวยใหเด็กมีความเขาใจในคําศัพทตาง ๆ ไดมากข้ึน    

 

 

กจิกรรมสําหรับเด็กตามอายุ 
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กกกกกกกกสําหรับเด็กเล็กท่ีมีอายุตั้งแต 1 ป ถึง 3 ปแลว นอกจากอาหารท่ีถูกหลักอนามัย  การนอน

ท่ีเพียงพอ สุขอนามัยท่ีดีแลว เด็กยังตองการการออกกําลังกายท่ีจะทําใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง 

และรวมท้ังทําใหมีสุขภาพจิตท่ีดี   จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมองและการเรียนรูพบวาการออกกําลัง

กายกระตุนการหล่ังของสารโปรตีน  ท่ีทําใหเกิดการสรางใยในสมองมากข้ึน โดยเฉพาะในสมอง

สวนหนาท่ีทํางานเกี่ยวกับการวางแผน การทํางานเปนระบบ รวมถึงการควบคุมตัวเอง  และยังชวย

ในการสรางเสริมเซลลประสาทใหทนทานแข็งแรงอีกดวย               

กกกกกกกกกิจกรรมการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลาย กับอุปกรณตางๆ มากมาย  จะชวยเสริมสรางให

เด็ก ๆ ไดมีพัฒนาการท่ีดีท้ังในดานรางกาย ดานสมอง ดานจิตใจ และดานอารมณ รวมถึงดานสังคม  

การเลนท่ีไดเคล่ือนไหวมากๆ อยางเปนระบบ ในเวลาประมาณ      30 - 40   นาที จะสงผลใหเด็กวัย

เร่ิมหัดเดิน เสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ ลําตัว ไหล และสะโพก สงผลใหเดินไดเร็วข้ึน 

เด็กวัย  1 - 3 ป ชวยเสริมความแข็งแรงของกลามเนื้อท่ัวรางกาย การทรงตัว      การประสานกันของ

กลามเนื้อ และเพิ่มความยืดหยุน 

กกกกกกก-  การเคล่ือนไหวเพิ่มการทํางานของสมอง พรอมท่ีจะเรียนรู เรียนรูไดดีข้ึน และเกิดการ

พัฒนาดานสติปญญา 

กกกกกกก- ไดมีประสบการณใหม ๆ กับผูคนท้ังท่ีเปนเด็กวัยใกลเคียงกัน เปนการเร่ิมตนพัฒนาการ

ดานสังคม  

กกกกกกก-  เกิดความรูสึกดีกับตนเองเม่ือสามารถทํากิจกรรมตางๆได  เกิดความรูสึกภาคภูมิใจใน

ตนเอง เกิดความม่ันใจ มีอารมณท่ีม่ันคงข้ึน โดยจัดกิจกรรมสําหรับนอง ๆ ท่ีมีอายุตั้งแต 1-3 ป ดังนี้

กกกกกกกกกกกกกกกก1.ทางดานรางกาย เชน กิจกรรมปนปาย ลอดอุโมงค ทรงตัวบนอุปกรณกก

รวมถึงกิจกรรมพัฒนาทักษะการชวยเหลือตัวเองดวยการรับประทานอาหารเอง การเรียนรูวิธีการ

แปรงฟนและการลางมือเอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.ทางดานสมอง เชน กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี เลนกับอุปกรณของเลนกก

ตาง ๆ บล็อกไม 

กกกกกกกกกกกกกกกก 3.ทางดานจิตใจ สังคม เชน กิจกรรมเลานิทาน การทํากิจกรรมวงกลมกับ

เพื่อนเปนกลุม เปนการทักทายกันดวยเสียงดนตรี สนุกกับการรองและการทําทาประกอบเพลง   

กกกกกกกกกกกกกกกก 4.ทางสติปญญา เชน กิจกรรมคิดสรางสรรค ปนดินน้ํามัน  เด็กท่ีแข็งแรง

เปนปกติ จะไดรับประโยชนอยางมากท่ีสุดในการกระตุนพัฒนาการดานการเคล่ือนไหวของรางกาย 

ซ่ึงสงผลใหเรียนรูไดดียิ่งข้ึน มีอารมณดี ยิ้มแยมแจมใส ม่ันคง และไดฝกทักษะการเขาสังคม 

ประโยชน์ทีเ่ด็กจะได้รับบริการในด้านต่างๆดังนี ้

กกกกกกกก1.ดานโภชนาการ 
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 มุงเนนใหเด็กไดรับอาหารท่ีเหมาะสมกับเด็กตามวัย ถูกหลักอนามัยกก

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ไดรับนมถูกตองและเพียงพอกับความตองการของเด็กตามวัย 

กกกกกกกก2.ดานสุขภาพอนามัยเด็กภายในสถานรับเล้ียงเด็กจะไดรับการดูแลดังนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ประเมินภาวะสุขภาพรางกายของเด็กทุกวัน 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ดูแลความสุขสบายท่ัวไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 สรางเสริมสุขนิสัยท่ีดี เชน การรับประทานอาหาร การทําความกก

สะอาดปากและฟน การลางมือ การฝกขับถาย การใชหองน้ํา 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 กรณีเด็กมีอาการเจ็บปวยเล็กนอย จะแยกเด็กไวในความดูแลของพี่เล้ียง

และใหการดูแลเบ้ืองตน หากเด็กมีความเจ็บปวยมาก ทาง Nursery จะโทรแจงกกกกกกกกกก

ผูปกครอง 

กกกกกกกก3.ดานการเจริญเติบโต (ช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูง ทุกเดือน) 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 วิเคราะหภาวะโภชนาการและสงเสริมใหเหมาะสมตามวัย 

กกกกกกกก4.ดานพัฒนาการ – การประเมินพัฒนาการเด็ก 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 อายุ 1 - 3 ป ทุก 3 เดือน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 จัดกิจกรรมกระตุนและสงเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกดานกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.2.1 ดานกลามเนื้อมัดใหญ เชน กิจกรรมการเคล่ือนไหจังหวะ

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 

และการสรางเสริมสุขนิสัยท่ีดี การรับประทานอาหาร การ   ลางมือ การทําความสะอาดปาก-ฟน 

การฝกการขับถาย การใชหองน้ํา  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.2.5 กิจกรรมเสริม เชน การฟงเพลงคลาสสิก ดูวีดีโอสําหรับ

เด็ก กิจกรรมการเตรียมพรอมกอนวัยเรียน (ช้ันอนุบาล) 

กกกกกกก 5.การรายงานสุขภาพเกี่ยวกับเด็กโดยแจงผูปกครองเปนระยะๆพรอมขอเสนอแนะ 

กกกกกกกก6.การจัดบอรดวิชาการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ใหความรูแกผูปกครองเปนระยะ 
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กกกกกกกก7.การควบคุมและปองกันการติดเช้ือ โดยมีนโยบายการควบคุมและการปองกันการติด

เช้ือเพื่อใหเด็กปลอดภัยจากการติดเช้ือมากท่ีสุด   จึงงดรับเด็กปวยดวยโรคติดเช้ือช่ัวคราวจนกวาจะ

หาย หรือพนระยะแพรกระจายเช้ือ โดยใหเด็กท่ีมีอาการตอไปนี้หยุดอยูบาน 

กกกกกกกกกกกกกกกกก7.1 มีไขสูง (มากกวา 38.5 องศา) 

กกกกกกกกกกกกกกกกก7.2 ทองเสีย (1 วัน/ 3 คร้ัง) 

กกกกกกกกกกกกกกกกก7.3 ไข รวมกับอาการตางๆเชนเจ็บคอ ผ่ืน 

กกกกกกกกกกกกกกกกก7.4 ตาแดง ข้ีตามากหรือเปนหนอง 

กกกกกกกกกกกกกกกกก7.5 ตาหรือตัวเหลือง 

กกกกกกกกกกกกกกกกก7.6 ไอรุนแรง 

กกกกกกกกกกกกกกกกก7.7 อาเจียน 2 คร้ังหรือมากกวา ใน 24 ช่ัวโมง 

กกกกกกกกกกกกกกกกก7.8 อาการตางๆท่ีอยูในดุลพินิจของครูพี่เล้ียง 

กกกกกกกก8.การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็ก 
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บทที ่ 5 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรมและสภาวะตลาด 

5.1 สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะตลาด 

กกกกกกกก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ( 2550) ไดรวบรวมจํานวนเนิรสเซอร่ีท่ีไดทําการ

ลงทะเบียนไว  พบวามีจํานวนท่ัวประเทศท้ังหมด 1,600 แหง เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได

ประกาศใหโรงเรียนเอกชนสามารถเพิ่มช้ันเรียนระดับเนิรสเซอร่ีได   จึงทําใหอุตสาหกรรมสถาน

รับเล้ียงเด็กมีภาวการณแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน 

กกกกกกกก จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ มีการแสดงจํานวนประชากรตามฐานขอมูล

ทะเบียนกลางท่ัวราชอาณาจักร   ไดสรุปผลจากการสํารวจภาวการณทํางานของประชากร พ.ศ. 

2549 พบวาจํานวนประชากรท่ัวประเทศประมาณ 65 ลานคน มีจํานวนประชากรชายประมาณ 32 

ลานคน   และประชากรหญิงประมาณ 33 ลานคน   ซ่ึงในจํานวนประชากรหญิงดังกลาว   พบวา

สตรีท่ีมีงานทําประมาณ 16 ลานคน ทําใหผูเปนแมท่ีมีหนาท่ีเล้ียงดูลูกไมมีเวลาท่ีจะดูแลลูกใน

ชวงเวลาท่ีออกไปทํางาน 

กกกกกกกก จากการสํารวจและไดเก็บรวบรวมขอมูลสํานักงานทะเบียนราษฎร พบวา ในป พ.ศ. 

2551 ประชากรเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีจํานวนท้ังส้ิน 51,926 คน 

 

ตารางท่ี 4 จํานวนประชากรในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 

 

 

 ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน 

ประชากร 25,285 26,641 51,926 32,036 

ตําบล ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน 

ต. หัวหิน 18,295 20,734 39,029 22,805 

ต. หนองแก 6,990 5,907 12,897 9,231 
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กกกกกกกกอัตราการเพิ่มของประชากรในชวง 4 ปท่ีผานมา เฉล่ียรอยละ 2 ตอป มีการประมาณการ

วาประชากรแฝงในเขตเทศบาล  มีสัดสวนท่ีใกลเคียงกับประชากรตามทะเบียนราษฎร  การเพิ่มของ

ประชากรมาจากการยายถ่ินเปนหลัก เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และมีแหลง

สถานศึกษาทุกระดับ (ขอมูลจากเทศบาลเมืองหัวหิน ณ เมษายน 2551) 

 

ตารางท่ี 5 จํานวนประชากรเด็กในอําเภอหัวหินตั้งแตอายุ 1-3 ป  

 

อาย(ุป) 
2549 2550 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 ป 274 301 341 273 306 272 

2 ป 283 284 267 300 341 283 

3 ป 262 285 291 279 266 303 

รวม 819 870 899 852 913 858 

 

กกกกกกกกท้ังนี้  ประชากรสวนใหญในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีการประกอบ

อาชีพท่ีหลากหลาย เชน ขาราชการ รับจาง ประกอบธุรกิจสวนตัว เปนตน และมีรายไดเฉล่ียตอ

ครอบครัวอยูท่ี 10,000- 60,000 บาทตอเดือน  ผูปกครองสวนใหญจะไมคอยมีเวลาวางดูแลลูก   

ประกอบกับในปจจุบันมีการแขงขันในดานการศึกษาเพิ่มมากข้ึน  ทําใหผูปกครองอยากท่ีจะใหลูก

มีการเจริญเติบโต  มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัยและมีความประพฤติท่ีดี เพื่อเปนการปูพื้นฐาน

เตรียมความพรอมในการท่ีจะเขาโรงเรียนอนุบาลและการศึกษาในระดับปกติตอไป สงผลให

ผูปกครองตองมองหาเนิรสเซอร่ีท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย และใกลบาน เพื่อรองรับความตองการนี้  

หลังจากท่ีภาครัฐมีนโยบายและมาตรการสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( SMEs ) อยาง

กวางขวาง   รวมถึงธุรกิจสถานรับเล้ียงเด็ก   เห็นไดจากกระทรวงตาง ๆ ไดทําการเปดสอนและจัด

อบรมเกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็ก อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย   กระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย ในแตละแหงมี

ชวงเวลาในการอบรมท่ีแตกตางกันไป   ข้ึนอยูกับวาเปนหลักสูตรการเล้ียงดูและพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยหรือเด็กเล็ก เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกระทรวงมหาดไทย   การอบรมครูเชิง

ปฏิบัติการพี่เล้ียงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใชเวลา 5 วัน   สวนการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใชเวลา 7 วัน เพื่อท่ีจะใหเด็กไดรับการเล้ียงดูท่ีดีมีพัฒนาการท่ีกาวหนา   จึงทําใหเกิด
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การแขงขันทางการตลาด   เนื่องจากทุกคนสามารถเขารับการฝกอบรมในหนวงงานของรัฐได   และ

สามารถนําความรูท่ีไดมาประกอบธุรกิจท่ีมีความม่ันคงสูง  เนื่องจากผูปกครองมีความตองการท่ีจะ

ใชบริการธุรกิจนี้กันแทบทุกครัวเรือน 

กกกกกกกก จากผลวิจัยอิทธิพลของธุรกิจตอสถานรับเล้ียงเด็กและพอแม : ศักยภาพท่ีจะมีผลตอ

สุขภาพของเด็กปฐมวัย   สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กลาววา หากสถาน

รับเล้ียงเด็กดีก็ถือวาเปนส่ิงท่ีดี เพราะเด็กจะไดรับทักษะในการอยูรวมกับผูอ่ืน   ไดรับการพัฒนา

และเตรียมความพรอมในการเขาโรงเรียนอนุบาลและการศึกษาในระดับปกติตอไป  แตหากไปเจอ

ศูนยเด็กเล็กท่ีไมมีคุณภาพก็จะมีปญหาตามมา   หากคนเล้ียงไมใสใจเด็ก   ยิ่งนําเด็กไปอยูรวมกัน

มาก ๆ ก็จะเกิดปญหาสุขภาพ   ปญหาการติดเช้ือตามมา   จากการท่ีเด็กใชเวลาอยูในสถานเล้ียงเด็ก 

ประมาณ 6-8 ช่ัวโมง   ผูดูแลเด็กจึงตองทําหนาท่ีแทนพอ แม เพื่อใหเด็กมีการเจริญเติบโตและมีการ

พัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัยและมีความประพฤติท่ีดี    

กกกกกกกกดังนั้นผูจัดทําจึงเล็งเห็นถึงการจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็กเพื่อตอบสนองตอความตองการ

ของผูปกครองในเขตพื้นท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  สงเสริมการพัฒนาเด็กแทน

ผูปกครองในชวงเวลาท่ีไปทํางานเพราะในปจจุบันการเล้ียงเด็กไมเพียงเล้ียงใหเติบโตข้ึนมาเทานั้น  

แตเด็กจะตองไดรับการพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ ปูพื้นฐานอุปนิสัย การอยูรวมกันในสังคมและ

การเรียนรูในดานตาง ๆ อีกมากมาย   เพื่อท่ีจะใหเด็กเติบโตข้ึนมาอยางมีคุณภาพ 

 

5.2 การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด 

กกกกกกกกการแบงสวนตลาดของเนิรสเซอร่ี  “Nanny Nursery” ไดกําหนดตลาดไวอยางชัดเจนวา

จะเปนตลาดกลุมไหน   มีความตองการในดานการบริการเร่ืองความสะอาด   ความปลอดภัยอยางไร  

พฤติกรรมของผูปกครองท่ีมีตอลูกวัยเด็กเปนอยางไร ท่ีจะชวยตอบสนองความตองการของ

ผูปกครองไดมากท่ีสุด  เพราะกลุมลูกคาของเราเนนท่ีลูกคาท่ีมีรายไดระหวาง 30,000-50,000 บาท

ตอเดือน   สามารถมีกําลังท่ีจะจายคาบริการของเราคิดเปน 15% ของรายไดผูปกครอง   ดังนั้นธุรกิจ

จึงมุงเนนท่ีการบริการอยางมีคุณภาพและพัฒนาการของเด็กเปนหลัก   เพื่อสรางความจูงใจและ

ความเช่ือม่ันใหกับผูปกครองท่ีจะมาใชบริการของเรา   
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“Nanny Nursery”

พรสินีเนอร์สเซอรี่

นภาวรรณเนอร์สเซอรี่

เนอร์เซอรี่บ้านครูหมู

เนอร์สเซอรี่บ้านครูน้อย

พริญาณ์เนิร์สเซอรี่

อื่น ๆ

 
สัดสวนของประชากรเด็กในสถานรับเล้ียงเด็กแตละแหงในอําเภอหัวหิน 

 

กกกกกกกกหมายเหตุ  อ่ืน ๆ คือ สถานรับเล้ียงเด็กท่ีเปดบริการท่ีบานรับเล้ียงเด็กประมาณ 5-10 คน 

หรือพี่เล้ียงแบบจางเล้ียงเด็กตามบาน และผูปกครองเล้ียงเด็กเองท่ีบาน 

 

5.3 ตลาดเป้าหมาย 

กกกกกกกกกลุมลูกคาเปาหมายของ “Nanny Nursery” สามารถแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกก1. กลุ่มเป้าหมายหลกั ของ “Nanny Nursery” คือ ผูปกครองท่ีมีบุตรหลาน

อายุตั้งแต 1-3 ป อาศัยอยูในเขตพื้นท่ีอําเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ   อาชีพสวนใหญของ

ผูปกครองจะประกอบอาชีพรับราชการ  ประกอบธุรกิจสวนตัว และรับจาง  มีรายไดเฉล่ียประมาณ 

30,000 – 50,000 บาทตอเดือน ในตลาดเปาหมายหลักมีสถานรับเล้ียงเด็กเปดทําการอยูเปนจํานวน

มาก มีท้ังสถานรับเล้ียงเด็กรายเล็กรับเด็กไดประมาณ 30-50 คน และสถานรับเล้ียงเด็กรายใหญรับ

เด็กได 100-150 คน ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นวาตลาดยังคงมีความตองการสถานรับเล้ียงเด็กเพื่อมา

รองรับตอความตองการของผูปกครองท่ีไมสามารถมีเวลาเล้ียงลูกไดและตองการใหลูกมีพัฒนาการ

ท่ีดีเพื่อท่ีจะกาวเขาสูสังคมไดอยางมีคุณภาพ 

กกกกกกกกกกกกกกกกก2. กลุ่มเป้าหมายรอง  ของ “Nanny Nursery” คือ ผูปกครองท่ีมีบุตรหลาน

อายุตั้งแต 1-3 ป อาศัยอยูในเขตพื้นท่ีใกลเคียงอําเภอหัวหิน เชน อําเภอชะอํา อําเภอปราณบุรี และ

เขามาทํางานในอําเภอหัวหิน โดยมีความตองการสถานรับเล้ียงเด็กท่ีอยูใกลสถานท่ีทํางานเพื่อความ

สะดวกในการเดินทางรับสงลูกนอย 
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5.4 ลกัษณะทัว่ไปลูกค้า 
กกกกกกกกกลุมลูกคาท่ีจะมาใชบริการของ “Nanny Nursery”นั้น เปนกลุมลูกคาท่ีประกอบอาชีพ

รับราชการ ธุรกิจสวนตัว พนักงานบริษัทและรับจางกันเปนสวนใหญ  มีการดําเนินชีวิตในการ

ทํางานเร่ิมตั้งแตเวลา 7.00 น. ถึง 17.00 น. และมีรายไดเฉล่ียอยูท่ีระดับปานกลางถึงระดับสูง เพราะ           

“ Nanny Nursery ” เปนสถานรับเล้ียงเด็กระบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจาก

หัวหินเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักของชาวตางชาติ และมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติมา

ทองเท่ียวท่ีหัวหินเปนจํานวนมากอีกท้ังยังมีชาวตางชาติท่ีเขามาทําธุรกิจในหัวหินอีกดวย  ทางเรา

จึงเนนเร่ืองของภาษาเปนสําคัญเพื่อเปนการปูพื้นฐานใหกับเด็กตั้งแตยังเล็ก   “ Nanny Nursery ” จึง

มุงเนนกลุมตลาดเปาหมายท่ีมีรายไดระดับปานกลางถึงระดับสูง  ผูปกครองมีรายไดสวนใหญอยูท่ี

ครอบครัวละ 30,000 – 50,000 บาทตอเดือน   

 

5.5 ขนาดของตลาดและแนวโน้มของตลาด 

กกกกกกกกเม่ือมีการเปรียบเทียบจํานวนคูแขงขันในเขตพื้นท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

พบวาตลาดสถานรับเล้ียงเด็กมีขนาดใหญ  เนื่องจากมีการแขงขันกันมาก  จากการสํารวจพบวา

สถานรับเล้ียงเด็กท่ีมีอายุตั้งแต 1 ขวบคร่ึง ถึง 3 ขวบ มีอยูประมาณ 3 แหง เด็กอายุตั้งแต  3 เดือน ถึง 

3 ป มีอยูประมาณ 2 แหง และมีโรงเรียนอนุบาลรับเด็กอายุ 1 ถึง 3 ปอีก 2 แหง และไดทําการ

สัมภาษณเนิรสเซอร่ีท่ีมีอยูในตลาด จํานวน 5 แหง คือ พรสินีเนอรสเซอร่ี นภาวรรณเนอรสเซอร่ี 

เนอรเซอร่ีบานครูหมู เนอรสเซอร่ีบานครูนอย และพริญาณเนิรสเซอร่ี ซ่ึงท้ัง 5 แหงมีขนาดท่ี

แตกตางกัน และทําใหทราบยอดขายการใหบริการในแตละเดือน  

 

ตารางท่ี 6 สถานรับเล้ียงเด็กในอําเภอหัวหิน 
 

ช่ือสถานรับเล้ียงเด็ก จํานวนเด็ก(คน) พื้นท่ี (ตารางวา) อัตราคาบริการ 

พรสินีเนอรสเซอร่ี 140 400 2,000 

พริญาณเนิรสเซอร่ี 70 90 2,000 

เนอรเซอร่ีบานครูหมู 40 56 2,000 

นภาวรรณเนอรสเซอร่ี 40 64 2,000 

เนอรสเซอร่ีบานครูนอย 30 50 1,800 
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กกกกกกกก จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากมีการสํารวจพบวา ธุรกิจเนิรสเซอร่ียังมีชองวางทาง

การตลาดอยูมาก ผูปกครองยังมีความตองการท่ีจะใชบริการสถานรับเล้ียงเด็ก เนื่องจากผูปกครอง

สวนใหญจําเปนท่ีจะตองออกไปทํางานนอกบานจึงไมมีเวลาท่ีจะดูแลลูก ผูปกครองไมเพียงท่ีจะ

ตองการคนมาดูแลลูกเทานั้นแตผูปกครองตองการท่ีจะใหลูกของตนมีพัฒนาการท่ีดี   ไดรับการ

อบรมเรียนรูทักษะในดานตาง ๆ เพื่อเขาสูสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ   “Nanny Nursery” จึง

มองเห็นถึงโอกาสในการท่ีจะไดรับสวนแบงทางการตลาดท่ีมีอยู 

 

5.6 สภาพการแข่งขัน 

กกกกกกกกการวเิคราะห์ Five Force 

กกกกกกกก1. Rivalry Among Current Competitors: การแขงขันกันระหวางคูแขงภายใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน 

กกกกกกกกจากการสํารวจจํานวนคูแขงขันธุรกิจสถานรับเล้ียงเด็กในเขตพื้นท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ   พบวาตลาดสถานรับเล้ียงเด็กมีขนาดใหญ  เนื่องจากมีการแขงขันกันมาก  พบวา

มีสถานรับเล้ียงเด็กท่ีมีอายุตั้งแต 1 ขวบคร่ึง ถึง 3 ขวบ มีอยูประมาณ 3 แหง เด็กอายุตั้งแต  3 เดือน 

ถึง 3 ป มีอยูประมาณ 2 แหง และมีโรงเรียน อนุบาลรับเด็กอายุ 1 ถึง 3 ปอีก 2 แหง ซ่ึงในแตละแหง

เจาะกลุมลูกคาเปาหมายท่ีแตกตางกันไป   ตั้งแตลูกคาระดับลางถึงระดับสูง   มีพื้นท่ีใหบริการท่ี

กระจายกันออกไปท่ัวอําเภอหัวหิน   ในแตละท่ีจะมีฐานลูกคาท่ีเปนลูกคาประจําและใหความ

เช่ือถือตอสถานรับเล้ียงเด็กแหงนั้น ๆ อยูแลว 

กกกกกกกก2. Bargaining Power of Suppliers: อํานาจตอรองของ Supplier 

กกกกกกกกในการซ้ืออุปกรณเคร่ืองเลนตาง ๆ สถานรับเล้ียงเด็กท่ัวไปจะซ้ือจากบริษัทขายเคร่ือง

เลนเด็กโดยตรง   ซ่ึงสามารถตอรองราคาไดและสามารถซ้ือไดถูกกวาในตลาด   เพราะซ้ือไดจาก

บริษัทโดยตรงและซ้ือเปนจํานวนมาก ๆ  

กกกกกกกก3. Bargaining Power of Customers: อํานาจตอรองของลูกคา 

กกกกกกกก เนื่องจากรูปแบบการใหบริการของเรามีความแตกตาง ๆ จากตลาดสถาน กกกกกกกก

รับเล้ียงเด็กท่ีมีอยูเพราะเปนระบบ 2 ภาษา สอนโดยครูตางชาติ ทําใหอัตราคาบริการมีราคาแพงกวา   

ดังนั้นลูกคาจึงไมมีอํานาจในการตอรองมากนัก   ซ่ึงราคาท่ีตั้งไวมีความเหมาะสมกับบริการท่ีจะ

ไดรับและทางเรามีสวนลดใหกับลูกคาท่ีมาใชบริการอยูแลว 
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กกกกกกกก4. Threat of Substitute Products or Services: ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน 

กกกกกกกกสินคาทดแทนของธุรกิจสถานรับเล้ียงเด็ก คือ การท่ีพอแมหันมาเล้ียงลูกเอง   เนื่องจาก

คํานึงถึงความปลอดภัยและพัฒนาการของลูก   รวมถึงความรักและความเปนหวงลูกท่ีจะสงไปใน

สถานรับเล้ียงเด็ก 

กกกกกกกก5. Threat of New Entrance: ภัยคุกคามจากผูแขงขันหนาใหม 

กกกกกกกกคูแขงขันรายใหมของธุรกิจสถนรับเล้ียงเด็ก คือ โรงพยาบาล หรือโรงเรียนฝกอบรมดู

และเด็กและคนชรา   รวมถึงโรงเรียนอนุบาล 

 

5.7 คู่แข่งขัน  

กกกกกกกก คู่แข่งขันหลกั  คือ เนิรสเซอร่ีท่ีเปดใหบริการในอําเภอหัวหินมีรูปแบบการใหบริการท่ี

คลายกัน คือ รับดูแลเด็กเล็ก แตจะแตกตางในเร่ืองของระบบการเรียนการสอนซ่ึง Nanny Nursery 

เนนในเร่ืองระบบการเรียนการสอน 2 ภาษา (Thai & Eng) ซ่ึงในอําเภอหัวหินมีท้ังหมด 5 แหง  

ดังนี้ 

กกกกกกกก 1.พรสินีเนอรสเซอร่ี 

กกกกกกกก2.นภาวรรณเนอรสเซอร่ี 

กกกกกกกก3.เนอรเซอร่ีบานครูหมู 

กกกกกกกก4.เนอรสเซอร่ีบานครูนอย 

กกกกกกกก5.พริญาณเนิรสเซอร่ี 

กกกกกกกกคู่แข่งขันรอง 

กกกกกกกก1.โรงเรียนอนุบาลปรารถนา มีจํานวนเด็ก 200 คน   

กกกกกกกก2.เนอรสเซอร่ีท่ีเปดบริการท่ีบานรับเล้ียงเด็กประมาณ 5-10 คน   

กกกกกกกก3.โรงเรียนอนุบาลแยมสะอาด มีจํานวนเด็กประมาณ 180 คน /เทอม  

กกกกกกกก4.พี่เล้ียงแบบจางเล้ียงตามบานแบบรายวันและรายเดือน 
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5.8 รายละเอยีดการเปรียบเทยีบคู่แข่งขัน 

ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบคูแขงขัน 
 

การ

เปรียบเทยีบ 

“Nanny 

Nursery” 

เนอร์เซอร่ี 

บ้านครูหมู 

นภาวรรณ 

เนอร์สเซอร่ี 

พรสินี 

เนอร์สเซอร่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านบริการ 

-รับดูแลและ

พัฒนาเด็กๆทุก

สัญชาติตั้งแต 1 

ถึง3 ป 

-เปดใหบริการ

ตั้งแตเวลา07.00-

17.00น.วันจันทร

ถึงวันศุกร หยุด

เสาร-อาทิตยและ

วันนักขัตฤกษ 

-มีหลากหลาย

โปรแกรมใหรับ

บริการ 

Daily care แบบ

รายเดือนมาทุก

วัน 

0ne-day care 

แบบรายวัน 

-บริการทดลอง

เรียน 5 วัน 

-บริการอาหาร 2

ม้ือ (เชา-

กลางวัน)และ

อาหารวาง 2ชวง 

(เชา-บาย) 

-รับดูแลเด็กอายุ

ตั้งแต 3 เดือน ถึง 

3 ขวบ 

-เปดบริการตั้งแต 

07.00 – 18.00 น. 

-มีบริการรับเล้ียง

หลังเวลา 17.00 

น. 

-มีบริการอาหาร1

ม้ือและอาหาร

วาง2ม้ือ 

-รับดูแลเด็กอายุ

ตั้งแต1ขวบคร่ึง 

ถึง 3 ขวบ 

-เปดบริการตั้งแต 

07.00-16.00 น. 

-มีบริการอาหาร 

2ม้ือ(เชา-

กลางวัน)และ

อาหารวาง 2ชวง 

(เชา-บาย) 

-รับดูแลเด็กอายุ

ตั้งแต 1/8 ป ถึง 

3ป 

-เปดบริการ

ตั้งแต 08.00-

17.00 น. 

-มีบริการ

อาหาร1ม้ือและ

อาหารวาง 2 

ม้ือ (เปล่ียน

เมนูอาหารทุก 

ๆ 5 สัปดาห) 
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การ

เปรียบเทยีบ 

“Nanny 

Nursery” 

เนอร์เซอร่ี 

บ้านครูหมู 

นภาวรรณ 

เนอร์สเซอร่ี 

พรสินี 

เนอร์สเซอร่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านราคา 

-คาบริการซ่ึงแบง

ตามโปรแกรม

ตางๆดังนี ้

Daily care แบบ

รายเดือนมาทุก

วัน 

3,500 บาทตอ

เดือน 

0ne-day care 

แบบรายวัน 180 

บาทตอวัน 

และบริการ

ทดลองเรียน 1 

อาทิตย 850 บาท 

โดยจะเจาะกลุม

ผูปกครองท่ีมี

รายไดปานกลาง

ถึงรายไดสูง มี

รายไดรวมกัน 

30,000 – 50,000 

บาทตอเดือน 

-อัตราคาบริการ

แรกเขา 1,300 

บาท 

และคาบริการราย

เดือน 2,000 บาท

ตอเดือน และคิด

คา 

ลวงเวลาหลัง 

17.00 น. ช่ัวโมง

ละ 50 บาท  

คาบริการรายวัน 

150 บาทตอวัน   

เจาะกลุม

ผูปกครองท่ีมี

ฐานนะปานกลาง 

-อัตราคาบริการ

แรกเขา 900 บาท

และคาบริการราย

เดือน 2,000 บาท

ตอเดือน 

-อัตราคาบริการ

แรกเขา 1,150 

บาทคาบริการ

รายเดือน 2,000 

บาทตอเดือน 

เจาะกลุม

ผูปกครอง 

ท่ีมีรายไดปาน

กลางถึงรายได

สูง 

 

ด้าน

ช่องทาง

การตลาด 

-ตั้งอยูถนนเลียบ

ทางรถไฟอยูหลัง

โรงแรมแกรนมี

ชาวตางชาติอยู

มาก เสนทาง

จราจรสะดวก 

-ตั้งอยูหลัง

หางสรรพสินคา

มารเก็ตวินเลต 

ถนนเลียบทาง

รถไฟ 

-ตั้งอยูในหมูบาน

เขานอย ซอยตรง

ตรงขามบานพัก

ตํารวจพลรม 

-ตั้งอยูซอยหัว

หิน 44 ตรงขาม

กับวังไกรกังวล 
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การ

เปรียบเทยีบ 

“Nanny 

Nursery” 

เนอร์เซอร่ี 

บ้านครูหมู 

นภาวรรณ 

เนอร์สเซอร่ี 

พรสินี 

เนอร์สเซอร่ี 

 

 

 

ด้านการ

ส่งเสริม

การตลาด 

-โฆษณาทาง 

website 

-แจกใบปลิวท่ี

โรงพยาบาลหัว

หิน 

และโรงพยาบาล

ซานเปาโล 

-ติดปายขนาด

ใหญไวท่ีหนา            

เนิรสเซอร่ี 

-โฆษณาทางวิทยุ

ชุมชน 

-แจกใบปลิว 

-โฆษณาทางวิทยุ

ชุมชน 

-แจกใบปลิว 

-โฆษณาทาง 

website 

-แจกใบปลิว

ตามสถานท่ีตาง

หรือชุมชน

ใกลคียง 

 

5.9 การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ หรือ SWOT Analysis 

กกกกกกกกการวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ  เปนการวิเคราะหเพื่อแสดงใหเห็นถึงจุดแข็งของธุรกิจวา

มีความไดเปรียบเหนือกวาคูแขงขันในดานใดบาง  และมีจุดออนท่ีนาจะเปนขอเสียเปรียบในการ

แขงขันในดานใดเพื่อจะนํามาพัฒนาเปนแผนกลยุทธทางการประกอบธุรกิจ  การวิเคราะหโอกาส

และอุปสรรคทางดานใดบางท่ีมีตอธุรกิจ   และนําโอกาสนั้นมาใชใหเปนประโยชนตอธุรกิจให

ไดมากท่ีสุด   และหาทางหลีกเล่ียงแกไขอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน   รวมถึงการแกไขจุดออนของธุรกิจท่ี

จะเกิดข้ึนและเปนปจจัยหนึ่งท่ีคูแขงสามารถโจมตีธุรกิจได 

 

กกกกกกกก5.9.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ตารางท่ี 8 การวิเคราะหปจจัยภายใน 
 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

 

ด้านการบริหารจัดการ 

 

- เจาของธุรกิจมีความชํานาญและ

ประสบการณในการเล้ียงดูเด็ก 

- เจาของธุรกิจยังขาด

ประสบการณทําธุรกิจ 
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ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

 

 

 

ด้านการตลาด 

 

- มีการทําประกันอุบัติเหตุใหเด็ก

เปนรายบุคคล  

- สถานท่ีตั้งอยูในเขตชุมชนบอนไก 

- มีการกําหนดกลุมเปาหมายท่ี

ชัดเจน โดยเนนท่ีกลุมเปาหมายท่ีมี

รายไดในระดับสูง 

- มีการประชาสัมพันธในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน จัดทํา Website  แจก

ใบปลิว  กระจายเสียงทางวิทยุ

ชุมชน   

- เปนธุรกิจท่ีเพิ่งจัดตั้งใหม  

ทําใหผูปกครองยังไม

เช่ือม่ันท่ีจะใชบริการ 

- ธุรกิจยังไมเปนท่ีรูจักของ

ลูกคา 

 

 

 

 

ด้านการบริการ 

 

 

 

- มีระบบการเรียนแบบ 2 ภาษา  

(Thai – Eng)  เนนรูปแบบการเรียน

สอนภาษาอังกฤษแบบวิธีทาง

ธรรมชาติโดยครูเจาของภาษา 

- มีรูปแบบกิจกรรมท่ีเนนการฝก

จินตนาการ ความกลาแสดงออก 

และพัฒนาการทางดานอารมณ 

- พี่เล้ียงเด็กมีทักษะและความ

ชํานาญในการเล้ียงดูแล   

- เนนความสะอาดและความ

ปลอดภัยของสถานท่ี 

- เนื่องจากธุรกิจเนนการ

บริการท่ีมีคุณภาพทําใหเกิด

คาบริการท่ีสูงกวาท่ีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการเงิน 

- มีการวางแผนในเร่ืองการจัดสรร

เงิน 

- มีการสํารองเงินทุนไวใชยาม

ฉุกเฉิน 

-รักษาสภาพคลองทางธุรกิจ 

-จัดทําบัญชีเพื่อแสดงรายการทาง

การเงินอยางชัดเจน 

- ธุรกิจใชเงินลงทุนเปน

จํานวนมากทําใหตองระดม

ทุนเพื่อนํามาลงในธุรกิจใน

การเปดธุรกิจสถานรับเล้ียง

เด็ก 
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กกกกกกกก5.9.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ตารางท่ี 9 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
 

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค ( Threats ) 

 

 

 

ตลาดและกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย 

- ปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ี

เปล่ียนไปประกอบกับผูปกครอง

ตองการท่ีจะสงเสริมพัฒนาการของ

เด็กทําใหเกิดการเรียนรูท่ีเร็ว 

สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดอยาง

รวดเร็วเพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมใหแกลูกกอนท่ีจะเขา

โรงเรียนอนุบาล 

- ธุรกิจยังไมสามารถสราง

ความเช่ือม่ันใหแก

ผูปกครองไดเนื่องจากเปน

ธุรกิจท่ีตองอาศัยระยะเวลา

ในการสรางความเช่ือม่ัน 

 

 

 

สถานการณ์การ

แข่งขัน 

- จํานวนคูแขงขันหลักในเขตพื้นท่ี

อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ มีดวยกัน5 แหง คือ 

1. พรสินีเนิรสเซอร่ี  

2. นภาวรรณเนิรสเซอร่ี                   

3. พริญาณเนอรสเซอร่ี  

4.  เนิรสเซอร่ีบานครูนอย  

5. เนิรเซอร่ีบานครูหมู   

- คูแขงขันเปนท่ีรูจักของ

ลูกคาเนื่องจากมีการเปด

ใหบริการเปนระยะ

เวลานาน 

- เจาของกิจการมี

ประสบการณและความ

ชํานาญมากกวา 

 

 

 

 

สังคม 

 

- ปจจุบันผูปกครองใสใจในเร่ือง

พัฒนาการของลูกมากข้ึนจึงทําให

ธุรกิจนี้ไดรับความนิยมมากกวาแต

กอน 

- ทัศนคติของผูปกครอง

ท่ีวาการดูแลของสถานรับ

เล้ียงเด็กไมดีเทาผูปกครอง

หรือญาติ ๆ ดูแล 

- ผูปกครองคิดวาไมมีความ

จําเปนท่ีจะตองสงลูกเขา

สถานรับเล้ียงเด็ก 

เทคโนโลย ี - กลองวงจรปด  
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ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

 

สภาพเศรษฐกจิ 

- รัฐบาลมีการสงเสริมใหมีการ

ประกอบการธุรกิจขนาดยอม 

- สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน

สงผลกระทบทําให

ผูปกครองพิจารณาถึง

คาใชจายมากข้ึน 

 

 

กฎหมาย  ระเบียบ  

และข้อบังคบั 

- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมี

การสงเสริมการฝกอบรมเล้ียงดูและ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

- มีขอกําหนดหลักเกณฑ  

วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง

สถานรับเล้ียงเด็กตาม

พระราชบัญญัติในการ

จัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็ก 

ฉบับ พ.ศ. 2549  

กลุ่มผู้จําหน่ายและ

เครือข่าย 

- คูแขงขันมีจํานวนมากราย   ทําให

เห็นวาตลาดยังมีความตองการธุรกิจ

ประเภทนี้อยู 

- จัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็กมา

กอน   ทําใหมีช่ือเสียงเปนท่ี

รูจัก 
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บทที ่ 6 

แผนบริหารจัดการ 

6.1 ข้อมูลธุรกจิ 

กกกกกกกกช่ือกจิการ     Nanny Nursery 

กกกกกกกกทีอ่ยู่ / ทีต่ั้งกจิการ                      6/29    ซอยหมูบานทางรถไฟฝงตะวันตก  

ตําบลหัวหิน   อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 77110 

กกกกกกกกรูปแบบการดําเนินการของธุรกจิ หางหุนสวนจํากัด 

กกกกกกกกทุนก่อตั้ง     2,000,000 บาท 

 

6.2 รายนามคณะกรรมการบริษัท 

ตารางท่ี 10 รายนามคณะกรรมการบริษัท 

ลาํดับ ช่ือ -นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. นางสาวบุณยาพร  เต็งไพศาลทรัพย ผูบริหารสถานรับเล้ียงเด็ก 

2. นางสาวจารุวรรณ  ดวนสูง ผูชวยผูบริหารสถานรับเล้ียงเด็ก 

 

6.3 รายช่ือผู้ถือหุ้น / หุ้นส่วน และสัดส่วนการถือครอง 

ตารางท่ี 11 รายช่ือผูถือหุน / หุนสวน และสัดสวนการถือครอง 

ลาํดับ ช่ือ –นามสกลุ มูลค่าหุ้น เปอร์เซนต์ 

1. นางสาวบุณยาพร  เต็งไพศาลทรัพย 1,000,000 50 % 

2. นางสาวจารุวรรณ  ดวนสูง 1,000,000 50 % 

 รวมมูลค่าหุ้น 2,000,000 100% 
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6.4 ประวตัิของกรรมการหรือผู้บริหาร  
กกกกกกกก1.นางสาวบุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย์ อายุ 35 ปี 

กกกกกกกกกกกกกกกกระดับการศึกษา   

กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป   

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาโท คณะครุศาสตร  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย   
กกกกกกกกกกกกกกกกประสบการณ์การทาํงาน 
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2543 ฝกงานแผนก Program And Production  บริษัท ไทยคม จํากัด 

มหาชน 

กกกกกกกกกกกกกกกกป 2545 เปนครูสอนระดับช้ันอนุบาลโรงเรียนบอสโกพิทักษ  
กกกกกกกกกกกกกกกกป 2550 เขารับการฝกอบรม หลักสูตรผูดูแลเด็กและพัฒนาเด็กกกกกกกกก

กกกกกกกกแรกเกิดถึง 3 ป จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนระยะเวลา กกกกกกกกกกกก

กกกกกกกก210 ช่ัวโมง (6สัปดาห) 

กกกกกกกกกกกกกกกกป 2551 เขารับการฝกอบรมวิชาชีพการเล้ียงดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยจากกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระยะเวลา 210 ช่ัวโมง (6 สัปดาห)             

กกกกกกกก2.  นางสาวจารุวรรณ ดวนสูง อายุ 35 ปี 

กกกกกกกกกกกกกกกกระดับการศึกษา 

กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาตรี คณะคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  กกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประกอบการกมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกกกกกกกกกประสบการณ์ในการทาํงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกกป 2543 ฝกงานแผนกธุรการ-ประชาสัมพันธ บริษัท ฑิตาราม คอนซันแตนท 

จํากัด 

กกกกกกกกกกกกกกกกป 2545 เปนพยาบาลในแผนกกุมารเวช โรงพยาบาล พระมุงกุฎเกลาฯ 

กกกกกกกกกกกกกกกกป 2550 เขารับการฝกอบรม หลักสูตรผูดูแลเด็กและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 3 

ป จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนระยะเวลา 210 ช่ัวโมง (6สัปดาห) 

กกกกกกกกกกกกกกกกป 2551 เขารับการฝกอบรมวิชาชีพการเล้ียงดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยจากกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระยะเวลา 210 ช่ัวโมงก (6 สัปดาห)            



30 

 

6.5 แผนผงัองค์กร  

 
ภาพท่ี 1 แผนผังองคกร 

 
6.6 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 
กกกกกกกก1. นางสาวบุณยาพร   เต็งไพศาลทรัพย์     
กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหน่ง   :  ผูบริหาร Nanny Nursery   
กกกกกกกกกกกกกกกกหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- บริหารจัดการดานตาง ๆ กําหนดกลยุทธ วางแผนการทํางาน  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- วางแผนและบริหารทางการเงินของกิจการท้ังหมด รวมถึงเพือ่

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- จัดทําบัญชีตาง ๆ ของกิจการ รวมถึงจายเงินเดือนแกพนักงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- สรางความสัมพันธกับลูกคาท่ีมาใชบริการเปนอยางด ี

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- จัดอบรมบุคลากร 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ดูแลเร่ืองพัฒนาการของเด็กตามวัย 

กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ท่ัวไป   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ปริญญาโท คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     

จุฬาลงกรณมหาวิทยา   

ผู้บริหาร 

ครู (ชาวต่างชาต)ิ 

พีเ้ลีย้ง 

ผู้ช่วยผู้บริหาร 
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กกกกกกกกกกกกกกกกอตัราเงินเดือน  :   11,000   บาท /เดือน 

กกกกกกกก2. นางสาวจารุวรรณ   ดวนสูง     

กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหน่ง   :  ผูชวยผูบริหาร Nanny Nursery   

กกกกกกกกกกกกกกกกหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ดูแลดานโภชนาการและจัดทําอาหาร ใหเด็กไดรับสารอาหาร

ครบถวนตามหลักโภชนาการ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ชวยดูแลเด็ก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ควบคุมดูแลครูและพี่เล้ียงเด็ก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ดูแลเร่ืองพัฒนาการของเด็กตามวัย และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับ 
เด็กท้ังหมด 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- สรางความสัมพันธกับผูปกครองท่ีมาใชบริการท่ีมาใชบริการ

เปนอยางด ี

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- วางแผนทางการตลาด และ ประชาสัมพันธเนิรสเซอร่ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยภายในเนิรสเซอร่ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ปริญญาตรี คณะคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประกอบการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกกกกกกกกกอตัราเงินเดือน  :  9,500   บาท /เดือน 

กกกกกกกก3. ครู / อาจารย์ (ชาวต่างชาติ) 

กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหน่ง   :  ครู / อาจารย 1 อัตรา 

กกกกกกกกกกกกกกกกหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

กกกกกกกกกกกกกกกก สอนใหเด็กไดเรียนรูคําศัพท  ไวยากรณภาษาอังกฤษอยางงาย โดยการ

ส่ือสารพูดคุยโตตอบกับเด็กในระหวางวัน   พัฒนาทักษะการฟงและการจดจํา   การเลียนแบบ

ประโยคของเด็กเพื่อเปนการเตรียมพรอมกอนเขาโรงเรียน 

กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา / คุณสมบัติ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- เปนชาวตางชาติ สอนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- อายุ 25 ป ข้ึนไป 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ส่ือสารกับเด็กไดเปนอยางดี มีจิตใจออนโยน รักเด็ก มี         กก

ระเบียบวินัย คลองแคลววองไว 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก - มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปหรือมีเอกสารท่ีแสดงวา กกกก

สามารถท่ีจะสอนภาษาหรือดูและเด็กได 

กกกกกกกกกกกกกกกกอตัราเงินเดือน  :  15,000 บาท / เดือน (เพิ่มเงินเดือนครู / อาจารย 5% ในปก

ท่ี 2ของการทํางาน)   

กกกกกกกกกกกกกกกกสวสัดิการ : อาหารพรอมเคร่ืองดื่ม 3 ม้ือ 

กกกกกกกก4. พีเ่ลีย้งเด็ก 

กกกกกกกกกกกกกกกกตําแหน่ง   :  พี่เล้ียงเด็ก 4 อัตรา   

กกกกกกกกกกกกกกกกหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

กกกกกกกกกกกกกกกก ดูแลความเรียบรอยในสวนของเด็กท้ังหมด   ดูในเร่ือง อาหาร เส้ือผา ความ

สะอาดของเด็ก ความสะอาดของหองเด็ก อาหารเสริม ดูแลเร่ืองพัฒนาการของเด็กตามวัย  และอ่ืนๆ

ท่ีเกี่ยวของกับเด็กท้ังหมด   

กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษา / คุณสมบัติ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก - จบการศึกษาภาคบังคับหรือระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ข้ึนไป

หรือผานการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีปลัดกระทรวงกําหนด 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- อายุ 18 ปข้ึนไป 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- มีจิตใจออนโยน รักเด็ก มีระเบียบวินัย คลองแคลววองไว  และ

รักความสะอาด 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก - มีประสบการณในการทํางาน  ดานการเล้ียงเด็กและพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยอยางนอย 2 ป 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- สุขภาพแข็งแรงไมมีโรคติดตอ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได 

กกกกกกกกกกกกกกกกอตัราเงินเดือน  :   8,000 บาท / เดือน (เพิ่มเงินเดือนพี่เล้ียงเด็ก 5% ในปท่ี 2 

ของการทํางาน) ระยะเวลาในการทํางาน 07.00 น. – 17.00 น. 

กกกกกกกกกกกกกกกกสวสัดิการ : อาหารพรอมเคร่ืองดื่ม 3 ม้ือ 
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6.7 แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

ตารางท่ี 12  แผนงานดานบุคลากรและคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 
 

ลาํดบั ฝ่ายงาน ตาํแหน่งงาน จํานวน อตัราเงนิเดอืน / คน รวมเงนิเดอืน 

1 บริหาร ผูบริหาร 1 11,000 11,000 

2 บริหาร ผูชวยผูบริหาร 1 9,500 9,500 

2 ดูแลเด็ก ครู / อาจารย 1 15,000 15,000 

3 ดูแลเด็ก พี่เล้ียงเด็ก 4 8,000 32,000 

รวมจํานวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเงนิเดอืน 7 43,500 67,500 

 

 6.8 วสัิยทศัน์ 

กกกกกกกก เปนผูวางรากฐานท่ีสําคัญ ในดานภาษา และสงเสริมพัฒนาการทางดานตาง ๆ รวมท้ัง

ทักษะการเรียนรูท่ีชวยพัฒนาความสามารถทางสติปญญาใหกับลูกนอยของคุณจนเปนท่ียอมรับใน

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

6.9 พนัธกจิ 

กกกกกกกก1. เปนผูนําตลาดสถานรับเล้ียงเด็กในเร่ืองระบบการสอนแบบ 2 ภาษา  (ไทย-อังกฤษ) 

ในอําเภอหัวหนิ 

กกกกกกกก2.สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับพอแมผูปกครองใหเกิดความประทับใจสูงสุด 

กกกกกกกก3. ทําให Nanny Nursery เปนทางเลือกอันดับแรกท่ีผูปกครองเลือกใชบริการ 

กกกกกกกก4. รักษามาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยในทุก ๆ ดานใหกับเด็ก 
 

6.10 เป้าหมายทางธุรกจิ 

กกกกกกกกเป้าหมายระยะส้ัน 1 – 3 ปี 

กกกกกกกกกกกกกกกก- ทําใหธุรกิจเปนท่ีรูจักในอําเภอหัวหินและมีช่ือเสียงในเร่ืองการเรียนการ 

2 ภาษา 

กกกกกกกกเป้าหมายระยะกลาง 3 – 5 ปี 

กกกกกกกกกกกกกกกก- มีจํานวนเด็กเพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปปละ 5 % 

กกกกกกกกกกกกกกกก- เปนผูนําตลาดสถานรับเล้ียงเด็กในอําเภอหัวหิน 

กกกกกกกกกกกกกกกก- ไดรับความเช่ือถือจากลูกคาท่ีมาใชบริการ 
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กกกกกกกกเป้าหมายระยะยาว 5 ปีขึน้ไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก- มีลูกคาท่ีมีความจงรักษภักดีตอธุรกิจและกลับมาใชบริการอีกคร้ัง 

กกกกกกกกกกกกกกกก- ขยายธุรกิจเปนโรงเรียนอนุบาลในอนาคต 

กกกกกกกกกกกกกกกก- เปนผูนําตลาดสถานรับเล้ียงเด็กในอําเภอหัวหินและอําเภอใกลเคียง 

 

6.11 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

กกกกกกกก1. พื้นท่ีในการใหบริการ Nanny Nursery ตั้งอยูบริเวณชุมชนบอไก มีเสนทาง

การจราจรสะดวกในการท่ีจะรับสงบุตรหลาน อีกท้ังยังมีพื้นท่ีในการใหบริการท่ีกวางขวางสามารถ

รองรับเด็กไดตามอัตราสวนท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังบริเวณพื้นท่ีเลนในรมและพื้นทํากิจกรรม

ภายนอก 

กกกกกกกก2. อุปกรณในการใหบริการมีความทันสมัย สะอาดและปลอดภัยไดมาตรฐาน เชน 

เคร่ืองวัดไขแบบดิจิตอลท่ีงายตอการใชงานเหมาะสําหรับเด็กในวัยซุกซน   อุปกรณส่ือการเรียน

การสอนท่ีครบครันและทันสมัย กลองวงจรปดท่ีสามารถตรวจสอบการดูแลเด็กของพี่เล้ียงได 

กกกกกกกก3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Nanny Nursery มีมาตรฐานในการใหบริการท่ีมีคุณภาพ   

เอาใจใสในทุก ๆ ข้ันตอนการบริการ 

กกกกกกกก4. สัดสวนของพี้เล้ียงเด็กตอจํานวนเด็ก   มีผูดูแลเด็กตอสัดสวนจํานวนเด็กสูง คือ พี่

เล้ียง 1 คนตอเด็ก 5 คน จึงทําใหสามารถดูแลเด็กไดอยางท่ัวถึง และบริการจึงมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

กกกกกกกก5. คุณภาพของครูและพี่เล้ียง   ไดรับการฝกอบรมจากกระทรวงและมีประสบการณใน

การดูแลเด็ก 

 

6.12 นโยบายการจ่ายเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ 

กกกกกกกกกําไรสุทธิ ท่ีได 100% จะแบงตามสัดสวน ดังนี้   

กกกกกกกกกกกกกกกก1. นโยบายจายเงินปนผล คิดเปน 20% ของกําไรสุทธิ รายละเอียดดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ปนผลใหหุนสวน รายท่ี 1   เทากับ  10% 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก- ปนผลใหหุนสวน รายท่ี 2   เทากับ 10% 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. นโยบายสํารองไวใชในกิจการ 80% ของกําไรสุทธิ   
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6.13 แผนดําเนินการธุรกจิอืน่ ๆ ในอนาคต 

กกกกกกกก1. มีการวางแผนท่ีจะขยายพื้นท่ีเพื่อท่ีจะรองรับเด็กใหไดมากข้ึน ภายในระยะเวลาอีก 3 

ปขางหนา โดยจะขยายพื้นท่ีภายใน Nanny Nursery ใหกวางขวางมากข้ึน  

กกกกกกกก2. มีการเปดรับสมัครพี่เล้ียงเด็กเพิ่มมากข้ึนเพื่อท่ีจะรองรับกับจํานวนเด็กท่ีเพิ่มมากข้ึน

ในอนาคตโดยจะทําการเพิ่มจํานวนหองการเรียนรูใหเพียงพอกับจํานวนเด็กท่ีมากข้ึนและมีการเพิ่ม

อุปกรณในการเล้ียงดูเด็กท่ีทันสมัย  

กกกกกกกก3. มีแผนท่ีสอนภาษาท่ี 3 นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเปนการปลูก

พื้นฐานใหแกเด็ก  

กกกกกกกก4. มีการจัดกิจกรรมทัศนะศึกษาของเด็กและผูปกครองเพื่อเปนการสรางความสัมพันธ

ระหวางครอบครัว และเปนการใหเด็กไดเกิดการเรียนรูนอกหองเรียน   ไดสัมผัสส่ิงตางๆท่ีไดจาก

การทัศนะศึกษา ทําใหเด็กเรียนรูถึงการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนอีกดวย 

กกกกกกกก5. มีการรับดูแลเด็กในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย    
 

 

 

 

 

 
                    

กกกกกกกกกกกกกก 
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บทที ่ 7 

แผนการตลาด 

7.1 เป้าหมายทางการตลาด  

กกกกกกกกNanny Nursery วางแผนทางการตลาดวาจะทําการเปดตลาดในกลุมของผูปกครองท่ีมี

บุตรหลานอายุตั้งแต 1-3 ป อาศัยอยูในเขตพื้นท่ีอําเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ  อาชีพสวน

ใหญของผูปกครองจะประกอบอาชีพรับราชการ  ประกอบธุรกิจสวนตัว และรับจาง ซ่ึงในตลาด

เปาหมายมีสถานรับเล้ียงเด็กเปดทําการอยูเปนจํานวนมากแตยังไมเพียงพอกับความตองการของ

ผูปกครองท่ีไมสามารถมีเวลาเล้ียงลูกไดและตองการสถานรับเล้ียงเด็กท่ีมีมาตรฐานสามารถใหลูกมี

พัฒนาการท่ีดีข้ึน  

 

7.2 การกาํหนดลูกค้าเป้าหมาย  

กกกกกกกก การกําหนดกลุมเปาหมาย  โดยใชวิธีการสัมภาษณความตองการของลูกคาจากพรสินี

เนิรสเซอร่ี   นภาวรรณเนิรสเซอร่ี  และเนิรสเซอร่ีบานครูหมู ซ่ึงผลท่ีไดคือประชาชนท่ีอาศัยใน

อําเภอหัวหินยังมีความตองการใชบริการสถานรับเล้ียงเด็กท่ีไดมาตรฐาน   มีความปลอดภัย ทําให

เด็กมีพัฒนาการตามวัยท่ีดี และชวยดูแลเด็กท่ีผูปกครองไมมีเวลาดูแลในชวงเวลาทํางาน เพราะสวน

ใหญของผูปกครองจะประกอบอาชีพรับราชการ  ประกอบธุรกิจสวนตัว และรับจาง  ซ่ึงจะไมมี

เวลาเล้ียงลูกและตองการใหลูกมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน อีกท้ังในเขตอําเภอหัวหินยังไมมีระบบการเล้ียงดู

แบบสอดแทรกการเรียนรู 2 ภาษา (Thai & Eng) โดยตรงดังนั้นทาง Nanny Nursery จึงมุงท่ีจะ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในกลุมนี้ 
 

7.3 กลยุทธ์ทางการตลาด 

กกกกกกกกในยุคปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันกันสูง การท่ีจะดําเนินธุรกิจใหอยูรอดจึงตองอาศัยการ

วางแผนเชิงกลยุทธท่ีดี มีวิสัยทัศนในการมองอนาคตไดชัดเจน เพื่อเตรียมรับมือและนําธุรกิจกาวไป

ขางหนาเขากับสถานการณตาง ๆ ได กลยุทธอยางหนึ่งท่ีขาดไมไดสําหรับทุกธุรกิจคือ “กลยุทธ์ทาง

การตลาด ” เพราะการตลาดนําลูกคามาให  การตลาดท่ีเขมแข็งจึงทําใหบริษัทมีรายรับท่ีม่ันคง       

การตลาดจึงเปนเสมือนหัวใจของทุกธุรกิจ ท่ีผูบริหารทุกคนควรเอาใจใสมาก  เพราะนั่นหมายถึง

รายไดของธุรกิจจะมากตามข้ึนไปดวย 
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กกกกกกกกกลยุทธทางการตลาดนั้นมีอยูมากมายแตท่ีเปนท่ีรูจัก  และเปนพื้นฐานท่ีสุดก็คือการใช 

4P (Product , Price  , Place , Promotion) ซ่ึงหลักการใช คือ การวางแผนในแตละสวนใหเขากัน  

และเปนท่ีตองการของกลุมเปาหมายท่ีเราเลือกเอาไวใหมากท่ีสุด 

 

กกกกกกกก7.3.1 กลยุทธ์ด้านบริการ 

กกกกกกกก สินคาหรือบริการท่ีเราจะเสนอใหกับลูกคา แนวทางการกําหนดตัว Product ให

เหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย ในการสรางความแตกตางซ่ึงเปนส่ิงท่ีลูกคาสามารถสัมผัสไดจริง

วาตางกัน สามารถแบงเปนดานหลัก ๆ 3 ดาน 

กกกกกกกก1. ด้านคุณภาพ 

กกกกกกกกโดยทาง Nanny Nursery จะใชระบบการเล้ียงดูแบบสอดแทรกการเรียนรู 2 ภาษา (Thai 

& Eng) โดยมุงเนนวิธีการแบบธรรมชาติซ่ึงเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการเรียนรูภาษา รวมท้ัง

มีบุคลากรท่ีมีประสบการณและมีจิตวิทยาสูงในการดูแลเด็ก ทําใหชวยลดความกังวลใจของ

ผูปกครองในเร่ืองตาง ๆ ได และสงเสริมพัฒนาการของเด็กใหเด็กมีพัฒนาการตามวัยท่ีดีสามารถ

กาวเขาสูสังคมไดอยางมีความสุขดานแรงงานกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกก2. ด้านแรงงาน 

กกกกกกกกผูบริหารและผูชวยผูบริหารของ Nanny Nursery ไดเขารับการฝกอบรม     หลักสูตร

ผูดูแลเด็กและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 3 ป จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  เปนระยะเวลา 210 

ช่ัวโมง (6สัปดาห) และมีประสบการณรวมถึงทักษะในการเล้ียงดูเด็กมากอน สวนครูและพี่เล้ียงเคย

มีประสบการณในการเล้ียงเด็กและมีจิตวิทยาในการ เล้ียงเด็ก และยังไดเขารับการฝกอบรมของ

กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงผูปกครองสามารถม่ันใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเล้ียงดู

เด็กได 

กกกกกกกก3. บรรยากาศ 

กกกกกกกก บรรยากาศโดยรอบสถานรับเล้ียงเด็กเปนไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑใ นการขอ

อนุญาตจัดตั้ง  โดยขนาดของพื้นท่ีจะสอดคลองกับจํานวนเด็ก  ไมแออัด  มีจํานวนหองน้ําท่ี

เหมาะสม  เรามุงม่ันใหเกิดความสะดวกสบายและมีพื้นท่ีกวางขวาง  ปลอดโปรง   ซ่ึงจะนําไปสู

การพัฒนาการท่ีดีของเด็ก   รวมถึงการสรางความปลอดภัยใหกับเด็กดวย 
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กกกกกกกก7.3.2 กลยุทธ์ด้านราคา  

กกกกกกกกการตั้งราคาในท่ีนี้จะเปนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับบริการ คุณภาพและกลุมเปาหมาย

ของเรา ไมวาจะเปนการจัดพี่เล้ียงตามสัดสวนท่ีทางกระทรวงกําหนด คือ พี่เล้ียง 1 คนตอเด็ก 6 คน 

เพื่อท่ีจะไดดูแลเด็กแตละคนไดท่ัวถึง  ยิ่งไปกวานั้นหากราคา และการบริการไมเขากัน  ลูกคาก็จะ

เกิดความของใจและอาจจะกังวลท่ีจะเลือกใชบริการ เพราะราคาคือตัวบงบอกภาพลักษณของสินคา

และบริการท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงเราใชการ กําหนดราคาตามคุณภาพการบริการ คือการกําหนดราคาตาม

บริการท่ีเราเสนอใหกับลูกคาและลูกคาเต็มใจท่ีจะจาย ซ่ึงไดมาจากการทําสํารวจหรือแบบสอบถาม 

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 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

กกกกกกกกรูปแบบของชองทางการจัดจําหนายของ Nanny Nursery จะมีดวยกัน 1 ชองทาง คือ พา

เด็กมาสมัครดวยตนเองท่ีสํานักงาน Nanny Nursery และเลือกบริการตามรูปแบบท่ีสนใจ ซ่ึงมี

รูปแบบการบริการ 3 แบบ คือ 

กกกกกกกก1. Daily care แบบรายเดือน  

กกกกกกกก2.One-day care แบบรายวัน  

กกกกกกกก3. แบบทดลองเรียน 1 อาทิตย  
 

กกกกกกกก7.3.4 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด 

กกกกกกกก การทํากิจกรรมตางๆ เพื่อบอกลูกคาถึงลักษณะสินคาของเรา เชนโฆษณาในส่ือตางๆ  

หรือการทํากิจกรรมท่ีทําใหคนมาซ้ือบริการของเรา โดย  Nanny Nursery จะทําการโฆษณาผานส่ือ

ตาง ๆ เชน อินเตอรเน็ต วิทยุชุมชน ปายโฆษณาและแจกใบปลิวตามสถานท่ีตาง ๆ เพื่อทําให 

Nanny Nursery เปนท่ีรูจักของลูกคาอยางกวางขวาง และยังไดจัดทําโปรโมช่ันเพื่อเปนการดึงดูดใจ

ลูกคาใหมาใชบริการของเรา คือ  

กกกกกกกก1.ลดคาซ้ือชุดเคร่ืองแบบและอุปกรณ 15% เม่ือมาสมัครภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคม  

กกกกกกกก2.สําหรับผูปกครองท่ีเคยพาเด็กคนแรกมาใชบริการและพาเด็กคนท่ีสองมาใชบริการอีก 

จะมีสวนลดอัตราคาบริการรายเดือนในเดือนแรกให 10 %โดยทางเราจะเก็บขอมูลของผูปกครอง

ทุกทานท่ีมาสมัครไว 
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กกกกกกกก 3.สําหรับผูปกครองท่ีพาเด็กมาใชบริการพรอมกันตั้งแต 2 คนข้ึนไป จะลดคาบริการ

รายเดือนให 5 % ของเด็กคนท่ี 2  

 

7.4 กจิกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 

ตารางท่ี 13 กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 
 

ลาํดับ

ที ่

กจิกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณที่

ใช้ 

1. 
ทําปายโฆษณาประชาสัมพันธขนาด

ใหญหนากิจการ 
ตลอดอายุกิจการ 1,800 บาท 

2. 
มีการจัดทําแผนพับแจกจายและสง

จดหมายประชาสัมพันธ 

6 วัน 

(ในปแรก ) 
3,900 บาท 

3. 
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ ส่ือวิทยุ

ทองถ่ิน  

1 ป 

 
1,000 บาท 

4. จัดทํา Website ของสถาบัน ตลอดอายุกิจการ 6,000 บาท 
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บทที ่ 8 

แผนบริการ 

8.1 สถานประกอบการในการบริการ 

กกกกกกกกNanny Nursery ไดทําการเลือกท่ีตั้งสถานรับเล้ียงเด็กอยูชุมชนบอนไก ซอยหมูบานทาง

รถไฟฝงตะวันตก ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื่องจากตั้งอยูบริเวณชุมชน

และบริเวณนี้ยังไมมีสถานรับเล้ียงเด็กแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)   อีกท้ังยังมีความสะดวกท้ังใน

ดานการเดินทางมารับ-สงบุตรหลาน   สาธารณูปโภคครบครันท้ังระบบน้ําประปาและระบบไฟฟา 

มีเนื้อท่ีท้ังส้ิน 130 ตารางเมตร 

 

 
 

ภาพท่ี 2  อาคารภายนอก  
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ภาพท่ี 3 โลโก Nanny Nursery 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แผนท่ี Nanny Nursery 

 
 
 
 
 
 
 

 

โรงพยาบาล 
ซานเปาโล  

โรงแรม  
แกรนฯ 

Market 
Village 

ทางรถไฟ 

ถนนเลียบทางรถไฟ 

สถานีรถไฟหัว

หิน 

เทศบาล

เมอืงหัวหิน 

7 Eleven 

บอนไก 

Nanny 
Nursery 

7 
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รายละเอยีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แผนผังภายในอาคาร 

กกกกกกกกหมายเหตุ : กฎกระทรวงมีขอกําหนดมาตรฐานสถานรับเล้ียงเด็กอายุต่ํากวา 3 ป 

กกกกกกก 1. อัตราสวนระหวางผูเล้ียงดูกับจํานวนเด็ก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1ผูเล้ียงดูเด็ก 1 คนตอเด็กอายุ 0-1 ป ไมเกิน 3 คน 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ผูเล้ียงดูเด็ก 1 คนตอเด็กอายุ 0-3 ป ไมเกิน 6 คน 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.บริเวณสําหรับนอน 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.1 มีพื้นท่ีโดยเฉล่ียประมาณ 1.50 ตารางเมตรตอเด็ก 1 คน     

สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 2 ป 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2.2 มีพื้นท่ีโดยเฉล่ียประมาณ 2.00 ตารางเมตรตอเด็ก 1 คน     

สําหรับเด็กอายุเกินกวา 2 ป 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.พื้นท่ีเลนในรมตองมีพื้นท่ีเฉล่ียไมนอยกวา 2.00 ตารางเมตรตอเด็ก 1 คน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.ท่ีพักเด็กปวย โดยเฉล่ียประมาณ 2.00 ตารางเมตรตอเด็ก 1 คน 

กกกกกกกกกกกกกกกก 5.หองสวมสําหรับเด็กตองมีท่ีถายอุจจาระโดยเฉล่ีย 1 ท่ีตอเด็กท่ีมีอายุ 1 ป 

ข้ึนไปจํานวน 10-12 คน 

กกกกกกกกNanny Nursery มีเนื้อท่ีใหบริการท้ังหมด 130 ตารางเมตร ซ่ึงสามารถแบงเปนพื้นท่ีทํา

กิจกรรมในรมและพื้นท่ีเลนสนามกลางแจง ดังนี้ 

ห้องนํา้ ห้องเตรียมอาหาร 

 

 
ห้องเพนกวนิ  

 
 

ห้องแพนด้า 

พืน้ทีท่าํ

กจิกรรม

รวม 

สนามเดก็เล่น 

พืน้ทีรั่บแขก 

เดก็ป่วย
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1. บริเวณสําหรับนอน 2 หอง มีพื้นท่ีหองละ 28 ตารางเมตร 

2. บริเวณพื้นท่ีทํากิจกรรมรวม มีพื้นท่ี 32 ตารางเมตร 

3. บริเวณท่ีพักเด็กปวย มีพื้นท่ี 6 ตารางเมตร 

4. บริเวณพื้นท่ีรับแขก มีพื้นท่ี 6 ตารางเมตร 

5. หองสวมสําหรับเด็ก 3 ชุด 

6. บริเวณพื้นท่ีสนามกลางแจง มีพื้นท่ีประมาณ 30 ตารางเมตร 
 

กกกกกกกกรายละเอยีดบริการ 

กกกกกกกก เนิรสเซอร่ี   ตามความหมายของพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมายถึง 

สถานท่ีรับเล้ียงและพัฒนาเด็กท่ีมีอายุไมเกิน 6 ปบริบรูณ และมีจํานวนตั้งแต 6 คนข้ึนไป   ซ่ึงเด็ก

จะไมเกี่ยวของเปนญาติกับเจาของหรือผูดําเนินการสถานรับเล้ียงเด็ก   ท้ังนี้ไมรวมถึงสถานพยาบาล

หรือโรงเรียนอนุบาลท้ังภาครัฐและเอกชน 

กกกกกกกก การดําเนินธุรกิจเนิรสเซอร่ี   สามารถทําไดท้ังในนามบุคคลและนิติบุคคล   โดยท่ีผู

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเนิรสเซอร่ีและผูดําเนินกิจการ   อาจเปนคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได 

กกกกกกกกประเภทของธุรกิจเนิรสเซอร่ีโดยท่ัวไปแบงเปน 3 ประเภท   ไดแก    

 

  
 ภาพท่ี 6  ประเภทเนิรสเซอร่ี 

กกกกกกกก1. ศูนยเด็กปฐมวัยหรือหรือเด็กออนอายุตั้งแต 0 ถึง 2.5 ป  ผูดูแลเด็กควรเปนผูท่ีมีความ

ละเอียดออน   ใจเย็น   รูจักการสังเกตและเอาใจใสเปนพิเศษ    เพราะเด็กวัยนี้ยังไมสามารถท่ีจะ

ส่ือสารไดรูเร่ือง   หากเกิดส่ิงผิดปกติเกิดข้ึน  เชน ปวดทอง   ถายทอง   มดหรือแมลงกัด   เด็กก็ไม

สามารถจะพูดหรือบอกไดวาเกิดอะไรข้ึน   พี่เล้ียงจึงตองเอาใจใสและสังเกตจากเสียงรองท่ีแตกตาง

กันของเด็กท่ีจะบงบอกวาสภาพตอนนั้นเด็กรูสึกอยางไร โดยจะตองจัดหาพี่เล้ียงเด็กในอัตราสวน

เด็ก 3 คนตอพี่เล้ียง 1 คน 

ประเภทของเนิร์สเซอร่ี 

ช้ันเด็กเล็กอายุ 2.5 ป ถึง 4 

    

ศูนยเด็กปฐมวัยหรือ

หรือเด็กออน          

อายุตั้งแต 0 ถึง 2.5 ป 

อนุบาลอายุ 4 ป ถึง 6 
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กกกกกกกก2. ช้ันเด็กเล็กอายุ 2.5 ป ถึง 4 ป   เด็กวัยนี้เปนวัยท่ีซุกซน ไมหยุดนิ่ง ฉะนั้นควรท่ีจะตอง

มีกลยุทธท่ีจะรับมือวัยนี้เปนอยางดี    โดยจะตองจัดหาพี่เล้ียงเด็กในอัตราสวนเด็ก 6 คนตอพี่เล้ียง 1 

คน 

กกกกกกกก3.อนุบาลอายุ 4 ป ถึง 6 ป    เด็กวัยนี้จะตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาเปนพิเศษ   เพื่อ

เปนการเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดาน ท้ังดานรางกาย   อารมณ   สังคมและสติปญญา   กอนท่ีจะ

เขาเรียนตามเกณฑ 

กกกกกกกกNanny Nursery มีบริการรับเล้ียงเด็กจัดอยูในประเภทธุรกิจศูนยเด็กปฐมวัยหรือหรือ

เด็กออนอายุตั้งแต 0 ถึง 2.5 ปและช้ันเด็กเล็กอายุ 2.5 ป ถึง 4 ป   หรือช้ันเตรียมกอนอนุบาล   มี

บริการดูแลเด็กอายุตั้งแต 1 ถึง 3 ป ท้ังชายและหญิง  ไมจํากัดสัญชาติ    เปดใหบริการตั้งแตเวลา 

07.00 – 17.00 น. วันจันทร ถึง วันศุกร หยุดวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ    โดยจะมี

บริการอาหาร 2 ม้ือ (เชา-กลางวัน) และอาหารวาง 2 ม้ือ (เชา-บาย) 

กกกกกกกกNanny Nursery จะใชระบบการสอนแบบ 2 ภาษา (Thai & Eng) โดยมุงเนนวิธีการสอน

แบบธรรมชาติซ่ึงเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการเรียนการภาษา ซ่ึงจะใชวิธีการส่ือสารพูดคุย

โตตอบกับครูเจาของภาษาในระหวางวัน ทําใหเด็กไดเรียนรูศัพทและไวยากรณ การฟงและการจํา 

การเลียนแบบประโยค จะทําใหเด็กพูดไดกอนเขียนภาษาอังกฤษ 

 

8.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการบริการ 

ตารางท่ี 14 อุปกรณและเคร่ืองมือในการใหบริการ(อายุการใชงานมากกวา 5 ป) 
 

ลาํดบั รายการ จํานวน ราคาทุน (หน่วย/บาท) ต้นทุน (บาท) 

1 เคร่ืองเลนดีซีดี 2 1,090 2,180 

2 โทรทัศนสีจอแบน 21 นิ้ว 2 3,990 7,980 

3 ช้ันวางของ 3 1,500 4,500 

4 ช้ันวางรองเทา 2 159 318 

5 สายวัดสวนสูง 1 299 299 

6 เคร่ืองช่ังน้ําหนัก 1 250 250 

7 โตะกินขาว 2 4,000 8,000 

8 เกาอ้ีนั่งเด็ก 40 45 1,800 

9 ชุดถาดอาหารเด็ก(ถาดอาหาร,ชอน) 40 70 2,800 

10 ตูเย็น 1 6,990 6,990 
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ลาํดบั รายการ จํานวน ราคาทุน (หน่วย/บาท) ต้นทุน (บาท) 

11 เคร่ืองทําน้ําเย็น 1 3,200 3,200 

12 หมอ 2 399 798 

13 กระทะ 2 249 498 

14 ตะหลิว+ทัพพี 4 43 172 

15 เคร่ืองปน 1 389 389 

16 หมอหุงขาว 1 2,150 2,150 

17 ถังแกส+เตาแกส 1 1,500 1,500 

18 กระติกน้ําไฟฟา 1 429 429 

19 เขียงไม 1 43 43 

20 มีดครัว 2 139 278 

21 พื้นยาง 6 199 1,194 

22 ชุดท่ีนอนพรอมหมอน 40 180 7,200 

23 เคร่ืองเลนสนามชิงชาและแปนบาส 1 5,999 5,999 

24 กระดานล่ืนพับไดขนาด 3.5ฟุต 1 1,250 1,250 

25 รถสามลอ (พับได) 2 1,500 3,000 

26 เคร่ืองเลนสนามประกอบกิจกรรม 1 5,700 5,700 

27 มาโยกเยก 2 1,600 3,200 

28 ชุดเคร่ืองดนตรี 2 549 1,098 

29 บานบอล 1 990 990 

30 ชุดเคร่ืองครัว 1 650 650 

31 ชุดโตะปกนิคพับได 1 1,500 1,500 

32 ตูยา 1 395 395 

33 อุปกรณวัดไข 1 1,650 1,650 

34 ถังดับเพลิง 1 550 550 

35 กรรไกรตัดเล็บ 2 25 50 

36 กลองวงจรปด ( 1 ชุด =4 ตัว) 1 12,000 12,000 

 รวม 174 61,671 91,000 
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ตารางท่ี 15 อุปกรณและเคร่ืองมือในการใหบริการ(อายุการใชงานไมเกิน 1 ป) 

ลาํดบั รายการ จํานวน ราคาทุน (หน่วย/บาท) ต้นทุน (บาท) 

1 แผนใยขัดฟองน้ํา 4 5 20 

2 ชุดแปงโด 4 299 1,196 

3 บล็อกแบบพลาสติก 4 350 1,400 

4 รถจําลอง 6 45 270 

5 พูกันระบายสี 10 15 150 

6 หนังสือนิทาน 10 45 450 

7 ส่ือการสอน(หนังสือ,CD,VCD) 6 650 3,900 

8 ชุดสีเทียนขนาดแทงใหญ 2 128 256 

9 ชุดสีน้ํา 2 99 198 

10 ดินสอ(กลอง1 = 24 แทง) 1 49 49 

11 ชุดสีไม 2 79 158 

12 เพลงคลาสสิก 2 400 800 

 รวม 53 2,164 8,847 

 

กกกกกกกกหมายเหตุ  อุปกรณและเคร่ืองมือในการบริการเปนสินทรัพยท่ีมีอายุการใชงานในระยะ

ส้ัน  สามารถแตกหักไดงายมีราคาถูกจึงไมมีการนําไปคิดคาเส่ือมราคาแตจะนําไปคิดในสวนของคา

วัสดุส้ินเปลืองในการบริการ  ซ่ึงแสดงในประมาณการตนทุนการบริการและตนทุนขาย 

 

เคร่ืองใช้สํานักงาน 

ตารางท่ี 16 เคร่ืองใชสํานักงาน (อายุการใชงานมากกวา 5 ป) 

ลาํดบั รายการ จํานวน ราคาทุน (หน่วย/บาท) ต้นทุน (บาท) 

1 โตะทํางาน 1 ล้ินชัก 1 1,290 1,290 

2 เกาอ้ี 2 199 398 

3 โทรศัพทและโทรสาร 1 2,500 2,500 

4 โนตบุก 1 17,890 17,890 

5 ปร้ินเตอร 1 1,500 1,500 

6 เคร่ืองปรับอากาศ 1 18,653 18,653 
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ลาํดบั รายการ จํานวน ราคาทุน (หน่วย/บาท) ต้นทุน (บาท) 

7 พัดลมเพดาน 3 990 2,970 

8 ตูเก็บเอกสาร 1 299 299 

 รวม 11 43,321 45,500 

 

 

ตารางท่ี 17 เคร่ืองใชสํานักงาน (อยูในคาเคร่ืองเขียนแบบพิมพในงบประมาณการคาใชจายในการ        

ขายและการบริการ) (อายุการใชงานไมเกิน 1 ป) 

 

 

กกกกกกกก หมายเหตุ  เคร่ืองใชสํานักงาน  เปนสินทรัพยท่ีมีอายุการใชงานในระยะส้ัน  สามารถ

แตกหักไดงาย  และมีราคาถูก  จึงไมมีการนําไปคิดคาเส่ือมราคา  แตจะนําไปคิดในสวนของคาวัสดุ

ส้ินเปลืองในการบริการ  ซ่ึงแสดงในงบประมาณการตนทุนการบริการและตนทุนขาย 

 

เคร่ืองตกแต่ง 

ตารางท่ี 18 เคร่ืองตกแตง 

 

ลาํดบั รายการ จํานวน ราคาทุน (หน่วย/บาท) ต้นทุน (บาท) 

1 หิ้งพระ 1 200 200 

2 พระพุทธรูปทองเหลือง 1 300 300 

3 ธงชาติไทย 1 40 40 

4 กรอบรูปรัชกาลท่ี ๙ 1 220 220 

ลาํดบั รายการ จํานวน ราคาทุน (หน่วย/บาท) ต้นทุน (บาท) 

1 กรรไกร 2 45 90 

2 กวา 2 หนา 2 25 50 

3 ปากกาสีน้ําเงิน(1กลอง =24 แทง) 1 56 56 

4 กระดาษ A4 2 75 150 

5 สมุดใบเสร็จ(1โหล=12 เลม) 1 325 325 

6 แฟมเก็บเอกสาร 2 25 50 

7 ท่ีเหลาดินสอ 2 125 250 

 รวม 12 676 971 
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ลาํดบั รายการ จํานวน ราคาทุน (หน่วย/บาท) ต้นทุน (บาท) 

5 ชุดสุขภัณฑเด็ก 3 3,000 9,000 

6 ปายช่ือ Nanny Nursery 1 1,800 1,800 

 รวม 8 5,560 11,560 

กกกกกกกกหมายเหตุ  

กกกกกกกก1  เคร่ืองตกแตงรายการท่ี 1-5 ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดตองมีในสถานรับเล้ียงเด็ก 

กกกกกกกก2 คาตกแตงตอเติม 115,540 

    3 คาติดแผนฟองน้ําหุมเสา 17,600 

  

วตัถุดิบซ้ือมาเพือ่บริการ  

ตารางท่ี 19 วัตถุดิบทางตรงสําหรับ 1 เดือน 

 

ลาํดบั รายการ จํานวน ราคาทุน (หน่วย/บาท) ต้นทุน (บาท) 

1 สบูเหลวสระผม อาบน้ํา 4 150 600 

2 อาหาร 2 ม้ือ 1,000 10 10,000 

3 ขนมหรือผลไม 2ม้ือ 1,000 4 4000 

4 น้ําแกลอน 8 10 80 

5 ผลิตภัณฑทําความสะอาด 1 ลิตร 1 250 250 

  รวม 2,013 424 14,930 

 

ชุดเคร่ืองแบบและอุปกรณ์ 

ตารางท่ี 20 ชุดเคร่ืองแบบและอุปกรณ  (สําหรับ 1 ป) 

 

ลาํดบั รายการ จํานวน ราคาทุน (หน่วย/บาท) ต้นทุน (บาท) 

1 ผากันเปอน 220 20 4,400 

2 แกวน้ํา 220 8 1,760 

3 ชุดเคร่ืองแบบของNanny Nursery 220 180 39,600 

4 กระเปา  220 130 28,600 

5 แฟมสะสมงาน 220 10 2,200 

 รวม 1,100 348 76,560 
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การจัดหาวตัถุดิบ 

กกกกกกกก การลงทุนซ้ือชุดเคร่ืองแบบและอุปกรณในจะทําการซ้ือปละ 1 คร้ังจากผูผลิตและ

หางสรรพสินคาซ่ึงตั้งอยูบริเวณใกลเคียง   สวนท่ีนอน   หมอน   และผาหมจะส่ังเย็บตามจํานวน

เด็ก   ในการซ้ือวัตถุดิบในการปรุงอาหาร   จะซ้ือจากตลาดสดหัวหินในทุกเชา   เพราะมีราคาถูก   

ไดอาหารท่ีสด   ไมเดินทางไมไกล 

 

8.3 ข้อมูลการบริการ  

กกกกกกกกจํานวนการบริการสูงสุดตอวัน : 10 ช่ัวโมงตอวัน (7.00 น. - 17.00 น.) 

กกกกกกกกจํานวนวันท่ีใชในการบริการตอเดือน/ป: ประมาณ 20 วันตอเดือน หรือ 240 วันตอป 

กกกกกกกกจํานวนเวลาการบริการตอวัน : 10 ช่ัวโมงตอวัน (7.00 น. - 17.00 น.) 

กกกกกกกกจํานวนแรงงานท่ีใชในการบริการรวม : 7 คน 

กกกกกกกกอัตราคาแรงในการบริการ: 8,000 – 15,000 บาทตอคน 

กกกกกกกกจํานวนเด็กสูงสุดท่ีสามารถเขารับบริการได: 42 คน ( พี่เล้ียง 1 คนตอเด็ก 6 คน) 

 

8.4 รายละเอยีดผลติภัณฑ์/สินค้า ทีใ่ช้ในการบริการ 

กกกกกกกกพื้นท่ีกิจกรรมในการใหบริการจะแบงเปน 

กกกกกกกก1.หองกิจกรรมการเรียนรูมี 2 หอง แบงเปนหองสําหรับเด็กอายุ 1ป ถึง 1ป 8 เดือนและ

หองเด็กอายุ 1ป 8 เดือน ถึง 3 ป 

กกกกกกกก 2.หองทํากิจกรรมรวม เชน กิจกรรมเขาจังหวะ กิจกรรมการเรียนรูส่ิงรอบตัว และ

กิจกรรมอิสระ 
 

8.5 ขั้นตอนการบริการ 

กกกกกกกก1.เวลา 07.00 น. - 08.00 น.  ผูปกครองนําเด็กมาสงในชวงเชา   พรอมเซ็น ตช่ือใน

แบบฟอรมการรับ-สงเด็ก     พี่เล้ียงตรวจสุขภาพเด็กประจําวันและบันทึกในรายงานประจําวัน และ

แบบสังเกตพฤติกรรม 

กกกกกกกก2.เวลา 08.00 น. - 09.00 น.  นําเด็กเคารพธงชาติ  สวดมนต   รับประทานอาหารเชา  

กกกกกกกก3.เวลา 09.00 น. - 10.00 น.  ครูและพี่เล้ียงเด็กทําการสอน   และนําเขากิจกรรมตาง ๆ 

ของทางเนิรสเซอร่ี เชน กิจกรรมเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัวและศิลปะพาเพลินและกิจกรรมเขาจังหวะ 
กกกกกกกก4.เวลา 10.00 น. - 10.30 น. นําเด็กลางมือพรอมทานอาหารวาง 
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กกกกกกกก5.เวลา 10.30 น. - 11.30 น. ครูและพี่เล้ียงเด็กทําการสอนการเรียนรูทางภาษาและ

สนุกกับนิทาน 
กกกกกกกก6.เวลา 11.30 น. - 12.00 น.  นําเด็กลางมือพรอมรับประทานอาหารกลางวัน  
กกกกกกกก7.เวลา 12.00 น. - 12.30 น. นําเด็กลางหนา,แปรงฟน,อาบน้ําพรอมพักผอน   สอน

วิธีการปูท่ีนอน 
กกกกกกกก8.เวลา 12.30 น. - 14.00 น. นอนหลับพักผอน  เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

กกกกกกกก9.เวลา 14.30 น. - 15.00 น. สอนใหเด็กเก็บท่ีนอนฝกความรับผิดชอบในตนเอง ลาง

หนาและทานอาหารวาง 

กกกกกกกก10.เวลา 15.00 น. - 15.30 น. พี่เล้ียงดูแลเด็กใหเลนตามมุมตาง ๆ พรอมบันทึกแบบ

รายงานประจําวันและแบบสังเกตพฤติกรรม 

กกกกกกกก11.เวลา 15.30 น. - 17.00 น. ผูปกครองมารับเด็กกลับบานพรอมเซ็นช่ือใน

แบบฟอรมการรับ-สงเด็ก 
 

กกกกกกกกหมายเหตุ กิจกรรมการเรียนการสอนตาง  ๆ จะเปล่ียนแปลงไปทุก ๆ เดือนและทางเนิร

สเซอร่ีจะสงผลรายงานประจําวันและแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กใหกับผูปกครองในทุกวันศุกร 
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8.6 แผนผงักระบวนการบริการ  

 
 
 
 

 
 

 
 

ผูปกครองพาเด็กมาสง

พรอมแสดงบัตร 

 

เซ็นตช่ือในแบบฟอรม

การรับ-สงเด็ก 

1 ป 5 เดือน ถึง 3 ป เคารพธงชาติ สวด

มนตและทานอาหาร

 

ใช่ 

ตรวจสุขภาพประจําวัน 

1ป ถึง 1ป 5 เดือน 
อยูในความดูแลของ

พี่เล้ียงและทาน

 

ใช่ 

ไม่ใช่ 
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ภาพท่ี 7 แผนผังกระบวนการบริการ 

 

ตรวจสุขภาพประจําวัน 
 

1ป ถึง 1ป 5 เดือน 

1 ป 5 เดือน ถึง 3 ป 

กิจกรรมการเรียนรูตาม

วัย ทานอาหารวาง 

กิจกรรมการเรียนรูส่ิง

รอบตัว ศิลปะ ทาน

 

ใช่ 

ใช่ 
ไม่ใช่ 

1ป ถึง 1ป 5 เดือน 

1 ป 5 เดือน ถึง 3 ป 

กิจกรรมการเรียนรูตามวัย 

ทานอาหารกลางวัน 

กิจกรรมเรียนรูดานภาษา

และสนุกกับนิทาน  ทาน

อาหารกลางวัน 

นอนพักผอน 

Free Play 

ผูปกครองแสดงบัตร 

เซ็นตช่ือและรับเด็กกลับบาน 

 

ใช่ 

ใช่ 
ไม่ใช่ 
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บทที ่ 9   

แผนการเงิน  

9.1 ประมาณการในการลงทุน 

ตารางท่ี 21 ประมาณการในการลงทุน 

 

ลาํดบั รายการ ทุนเจ้าของ เงนิร่วมลงทุน เงนิกู้ รวมมูลค่า 

1 น.ส.บุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย 1,000,000 - - 1,000,000 

2 น.ส.จารุวรรณ ดวนสูง - 1,000,000 - 1,000,000 

รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 1,000,000 1,000,000 - 2,000,000 

โครงสร้างทางการเงิน (เปอร์เซนต์) 50 50  100 

 

 

9.2 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิในปัจจุบัน 

ตารางท่ี 22 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน 

 

ลาํดบั รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ ภาระผูกพนั 

1 ท่ีดิน  -                   -     - 

2 อาคาร  -   1,500,000   - 

3 สวนตกแตง/ปรับปรุง  - 144,700   - 

4 อุปกรณและเคร่ืองใชในการใหบริการ  -        91,000   - 

5 เคร่ืองใชสํานักงาน  -         45,500   - 

6 คาใชจายกอนการดําเนินงาน  -         10,800   - 

7 เงินทุนหมุนเวียน  -       208,000   - 

รวมมูลค่าทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิปัจจุบัน    2,000,000    

กกกกกกกหมายเหตุ  : คาใชจายในการตกแตง ประกอบดว ย 1. เคร่ืองตกแตงตามท่ีกฎกระทรวง

กําหนด 11,560 บาท 2ใ คาตกแตงตอเติม 115,540 บาท 3. คาติดแผนฟองน้ําหุมเสา 17,600 บาท 
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9.3 ประมาณรายเดือน 

ตารางท่ี 23 ประมาณรายเดือน 

รายการ 
เดอืนที ่

1 

เดอืนที ่

2 

เดอืนที ่

3 

เดอืนที ่

4 

เดอืนที ่

5 

เดอืนที ่

6 

เดอืนที ่

7 

เดอืนที ่

8 

เดอืนที ่

9 

เดอืนที ่

10 

เดอืนที ่

11 

เดอืนที ่

12 
รวม 

จํานวนเดก็ผู้ใช้บริการ(คน)                           

    Daily care  25  25  25  25  25  25         25  25  25  25  25  25  300  

    0ne-day care   5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  60  

    บริการทดลองเรียน 5 วัน 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   5  5  60  

รวมจํานวนเดก็ผู้ใช้บริการ  35  35  35  35  35  35  35  35  35   35  35  35  420  

ราคาค่าบริการ(บาท/คน) 

  Daily care  3,500  3,500  3,500   3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500   3,500  3,500   3,500  42,000  

    0ne-day care  180  180  180  180  180  180  180  180  180  180  180  180       2,160  

    บริการทดลองเรียน 5 วัน 850  850  850  850  850  850  850  850  850   850  850  850  10,200  

ค่าบริการเฉลีย่(บาท)  1,510  1,510  1,510  1,510  1,510  1,510  1,510  1,510  1,510  1,510  1,510  1,510    18,120  

รายได้จากการบริการ(บาท)                           

    Daily care  87,500  87,500  87,500  87,500  87,500  87,500  87,500  87,500  87,500  87,500  87,500   87,500  1,050,000  

    0ne-day care  900  900  900  900  900  900  900  900  900   900  900   900    10,800  

   บริการทดลองเรียน 5 วัน 4,250  4,250  4,250     4,250  4,250  4,250  4,250  4,250  4,250  4,250  4,250  4,250  51,000  

รวมรายได้จากการบริการ(บาท) 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  
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รายการ เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3 เดอืนที ่4 เดอืนที ่5 เดอืนที ่6 เดอืนที ่7 เดอืนที ่8 เดอืนที ่9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12 รวม 

จํานวนเดก็ที่ช้ือชุดเคร่ืองแบบ(คน) 

   Daily care      22  22  22  22    22  22  22  22  22  22  22   22  264  

    0ne-day care           -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -              -             -    

 บริการทดลองเรียน 5 วัน            -               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -              -    

รวมจํานวนเดก็ที่ซ้ือชุดเคร่ืองแบบ  22  22  22  22  22  22  22  22  22  22  22  22  264  

ราคาค่าชุดเคร่ืองแบบ(บาท/ชุด)  

     Daily care      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  

     0ne-day care             -               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -               -    

    บริการทดลองเรียน 5 วัน             -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -               -    

รวมราคาค่าชุดเคร่ืองแบบ  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  

รายได้จากการขายชุด 

    Daily care  22,000  22,000  22,000  22,000  22,000  22,000  22,000  22,000    22,000  22,000  22,000  22,000  264,000  

    0ne-day care              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -              -    

    บริการทดลองเรียน 5 วัน -    -     -    -    -    -    -      -        -       -     -      -       -    

รวมรายได้การขายชุด 22,000   22,000   22,000  22,000  22,000  22,000  22,000   22,000   22,000   22,000  22,000  22,000  264,000  

เงนิรับจากการบริการ(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  1,375,800   

หมายเหตุ  : ความสามารถในการรับดูแลเด็กในสถานรับเล้ียงเด็กไดเต็มที่ 42 คน  (อธิบายในบทที่ 6  แผนบริหารจัดการ) 
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9.4 ประมาณการรายได้จากการบริการ 

ตารางท่ี 24 ประมาณการรายไดจากการบริการ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จํานวนผู้ใช้บริการ(คน)   เพิ่ม 5 % เพิ่ม 10% เพิ่ม 15% เพิ่ม 20% 

      Daily care   300  315  347  398           478  

      0ne-day care           60  63  69  80  96  

บริการทดลองเรียน 5วัน  60  63  69                80  96  

รวมจํานวนผู้ใช้บริการ 420  441         485  558 669  

ราคาค่าบริการ(บาท/คน)           

      Daily care  3,500   3,500  3,500  3,500           3,500  

      0ne-day care  180  180  180  180              180  

บริการทดลองเรียน 5วัน 850  850   850      850              850  

รวมค่าบริการเฉลีย่(บาท) 1,510  1,510   1,510  1,510         1,510  

รายได้จากการบริการ (บาท)           

      Daily care 1,050,000  1,102,500  1,212,750     1,394,663     1,673,595  

      0ne-day care       10,800     11,340       12,474          14,345          17,214  

บริการทดลองเรียน 5วัน 51,000    53,550  58,905         67,741         81,289  

รวมรายได้จากการบริการ 

(บาท) 

      

1,111,800  

        

1,167,390  

     

1,284,129  

        

1,476,748  

        

1,772,098  

รายได้อืน่ ๆ จากการขายชุดเคร่ืองแบบและอุปกรณ์  

จํานวนเดก็ทีช้ื่อชุด

เคร่ืองแบบ (คน) 

  
เพิ่ม 5 % เพิ่ม 10% เพิ่ม 15% เพิ่ม 20% 

      Daily care             264             277             305 351 421 

      0ne-day care                  -                    -                    -                     -                     -    

      บริการทดลองเรียน 5วัน                -                    -                    -                     -                     -    

รวมจํานวนเดก็ทีซ้ื่อชุด

เคร่ืองแบบ 
          264             277            305 351 421 
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รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ราคาค่าชุดเคร่ืองแบบ(บาท/ชุด)   

      Daily care  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 

รวมราคาค่าชุดเคร่ืองแบบ

(บาท)  
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

รายได้จากการขายชุดเคร่ืองแบบ         

      Daily care  264,000  277,200  304,920 350,658  420,790  

      0ne-day care                   -                     -                     -                     -                     -    

     บริการทดลองเรียน 5วัน                  -                     -                     -                     -                     -    

รวมรายได้จาการขายชุด

เคร่ืองแบบ(บาท) 
264,000    277,200  304,920  350,658         420,790  

เงนิสดรับจากการบริการ

(บาท) 
1,375,800   1,444,590   1,589,049      1,827,406     2,192,888   

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  คาํนวณค่าเส่ือมราคา 

ตารางท่ี 25 คํานวณคาเส่ือมราคา 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

การคาํนวณค่าเส่ือมราคา      

     คาเสื่อมอาคาร 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  

ค่าเส่ือมราคารวม(บาท/ปี) 102,300  102,300  102,300  102,300  102,300  

ค่าใช้จ่ายก่อนดาํเนินงานตดัจ่าย      

     คาใชจายกอนการดําเนินงานตัดจาย

(บาท/ป) 
10,800         -           -            -               -    
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9.6 ประมาณการต้นทุนสินค้าทีซ้ื่อมาเพือ่บริการ 

ตารางท่ี 26 ประมาณการตนทุนสินคาท่ีซ้ือมาเพื่อบริการ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จํานวนสินค้าซ้ือมาในการบริการ 

(หน่วย) 

  เพิม่ขึน้ 2 

% 

เพิม่ขึน้ 2 

% 

เพิม่ขึน้ 2 

% 

เพิม่ขึน้ 2 

% 

      สบูเหลวสระผม อาบนํ้า 48 49 50 51 52 

      อาหาร 2 มื้อ 12,000 12,240 12,485 12,734 12,989 

      ขนมหรือผลไม 2มื้อ 12,000 12,240 12,485 12,734 12,989 

      นํ้าแกลอน 96 98 100 102 104 

      ผลิตภัณฑทําความสะอาด 1 ลิตร 12 12 12 13 13 

      

ราคาต่อหน่วยของสินค้าซ้ือมาในการ

บริการ 
 

เพิม่ขึน้ 2 

% 

เพิม่ขึน้ 2 

% 

เพิม่ขึน้ 2 

% 

เพิม่ขึน้ 2 

% 

      สบูเหลวสระผม อาบนํ้า 150 153 156 159 162 

      อาหาร 2 มื้อ 10 10 10 11 11 

      ขนมหรือผลไม 2มื้อ 4 4 4 4 4 

      นํ้าแกลอน 10 10 10 11 11 

      ผลิตภัณฑทําความสะอาด 1 ลิตร 230 235 239 244 249 

      

ต้นทุนสินค้าซ้ือมาในการบริการ 

(บาท) 
     

      สบูเหลวสระผม อาบนํ้า 7,200 7,491 7,794 8,108 8,436 

      อาหาร 2 มื้อ 120,000 124,848 129,892 135,139 140,599 

      ขนมหรือผลไม 2มื้อ 48,000 49,939 51,957 54,056 56,240 

      นํ้าแกลอน 960 999 1,039 1,081 1,125 

      ผลิตภัณฑทําความสะอาด 1 ลิตร 2,760 2,872 2,988 3,108 3,234 

รวมต้นทุนสินค้าซ้ือมาในการบริการ 

(บาท) 
178,920 186,148 193,669 201,493 209,633 

เงนิสดจ่ายค่าสินค้าซ้ือมาเพือ่บริการ 178,920 186,148 193,669 201,493 209,633 
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9.7 ประมาณการต้นทุนบริการและต้นทุนขาย 

ตารางท่ี 27 ประมาณการตนทุนบริการและตนทุนขาย 

รายการ   ปีที ่1   ปีที ่2   ปีที ่3   ปีที ่4   ปีที ่5  

ต้นทุนค่าบริการ(บาท)      

     คาแรงงาน/พนักงานในการบริการ      

          ครูชาวตางชาติ(15,000บ/ด)  1 คน 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

         พ่ีเลี้ยงเด็ก( 8,000 บ/ด) 4คน 384,000 403,200 423,360 444,528 466,754 

รวมค่าแรงงานในการบริการ 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 

     คานํ้าประปา (เดือนละ600 บาท) 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 

     คาวัสดุสิ้นเปลืองในการบริการ 8,847 8,847 8,847 8,847 8,847 

     คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 971 971 971 971 971 

     คาชุดเครื่องแบบและอุปกรณสําหรับ

เด็ก 
76,560 76,560 76,560 76,560 76,560 

รวมต้นทุนการบริการ (1) 861,698 888,126 915,807 944,799 975,166 

รวมต้นทุนขาย (บาท) 861,698 888,126 915,807 944,799 975,166 

กกกกกกหมายเหตุ :  

กกกกกกกกกกกก1  เงินเดือนของพี่เล้ียงเพิ่มข้ึนปละ 5% ทุก ๆ ป เร่ิมจากปท่ี 2 เปนตนไปเพื่อจูงใจ

กกกกกกพนักงานใหทํางานนาน ๆ 

      กกกกกกกก2  คาวัสดุส้ินเปลืองในการบริการ ประกอบดวย   อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีมีอายุกก

กกกก   การใชงานไมเกิน 1 ป และจะไมมีการคิดคาเส่ือมราคา 

      กกกกกกกก3  คาวัสดุส้ินเปลืองในการบริการจะเทากันทุกป   เนื่องจากของเลนมีขนาดเล็ก   

กกกก  หาย  ชํารุดงายหรือสินคาบางอยางเส่ือมสภาพ จึงตองมีการซ้ือใหม 
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9.8 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ตารางท่ี 28 ประมาณการคาใชจายในการขายและบริหาร 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย (บาท) 

   เงินเดือนบุคลากร  2 คน 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 

   คาใชจายดานสวัสดิการบุคลากร

(คาอาหาร) 
3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

   คาใชจายโทรศัพท, โทรสาร 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

   คาประกันอุบัติเหตุสําหรับเด็ก 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

   คาโฆษณา ประชาสัมพันธ 11,400 3,350 3,350 3,350 3,350 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการ

ขาย 
281,400 273,350 273,350 273,350 273,350 

 

กกกกกกหมายเหตุ : 

             กกกกกก1 คาโฆษณาและประชาสัมพันธ  

                   กกกกกก1.1 การแจกใบปลิวจะลดจํานวนสัปดาหลงในแตละป โดยปแรกแจกเปน

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

                    กกกกก1.2 คาใชจายในการแจกใบปลิวปแรก 1,800 บาท การแจกใบปลิวตั้งแตปท่ี 

กกกกกก2 จะไมจางพนักงานแจกใบปลิวแตจะใหพี่เล้ียงเด็กเปนผูแจกแทนเพื่อลดคาใชจาย  

                   กกกกกก1.3 การโฆษณาบนเว็บไซตปแรกจะเสียปละ 3,000 บาท ตั้งแตปท่ี 2 เสีย

กกกกกก  เฉพาะคาเชาพื้นท่ีปละ 2,000 บาท  

                   กกกกกก1.4 คาโฆษณาบนเว็บไซต มีคาออกแบบเว็บไซตคร้ังแรก 3,500 บาท  

                   กกกกกก1.5 คาโฆษณาบนวิทยุทองถ่ินปละ  1,000 บาท 

             กกกกกก2 คาโทรศัพทสวนใหญเกิดจากการโทรแจงลูกคากรณีจะหยุดวันสําคัญ   หรือ

กกกกกกโทรติดตอผูปกครองใหมารับเด็กท่ีปวยกลับบานจึงเทากันทุกป 

             กกกกกก3 คาสวัสดิการบุคลากร  คือ คาอาหารเฉล่ียเดือนละ 300 บาท 
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9.9 ประมาณการงบกาํไรขาดทุน 

ตารางท่ี 29 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

รายการ   ปีที ่1   ปีที ่2   ปีที ่3   ปีที ่4   ปีที ่5  

       รายได้      

              รายไดจากการ

บริการ 
1,375,800  1,444,590  1,589,049  1,827,406  2,192,888  

              รายไดอื่น - - - - - 

       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) 

       กาํไรขั้นต้น 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) 

หัก – คาใชจายกอนการ

ดําเนินงานตัดจาย 
(10,800) - - - - 

       กาํไรจากการดาํเนินการ 119,602 180,814 297,592 506,957 842,072 

หัก - ดอกเบี้ยจาย - - - - - 

       กาํไรก่อนหักภาษีเงนิได้

นิตบุิคคล 
119,602 180,814 297,592 506,957 842,072 

หัก – ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

30% 
(35,881) (54,244) (89,278) (152,087) (252,622) 

       กาํไรสุทธิ 83,721 126,570 208,315 354,870 589,450 

หัก – เงินปนผลจาย 20%                                         

(แบงเปน 2 คนๆละ 10%) 
(16,744) (25,314) (41,663) (70,974) (117,890) 

       กาํไรสะสม 66,977 101,256 166,652 283,896 471,560 
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9.10 ประมาณการงบกระแสเงินสด  

ตารางท่ี 30 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

รายการ ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

เงนิสดรับ       

     ทุน 1,792,000 208,000 - - - - 

     เงินกูระยะยาว - - - - - - 

     เงินกูเงินทุน

หมุนเวียน 
- - - - - - 

     รายไดที่เก็บเงิน

ไดในปเดียวกัน 
-    1,375,800  1,444,590  1,589,049  1,827,406  2,192,888  

     รายไดที่เก็บเงิน

ไดในปถัดไป 
- - - - - - 

รวมเงนิสดรับ (A) 1,792,000  1,583,800  1,444,590  1,589,049  1,827,406  2,192,888  

เงนิสดจ่าย       

     อาคาร 1,500,000 - - - - - 

     สวนตกแตง/

ปรับปรุง 
144,700 - - - - - 

     อุปกรณและ

เครื่องใชในการ

ใหบริการ 

91,000 - - - - - 

     เครื่องใช

สํานักงาน 
45,500 - - - - - 

     คาใชจายกอน

การดําเนินงาน 
10,800 - - - - - 

     คาวัตถุดิบที่ซื้อ

และชําระในป

เดียวกัน 

- - - - - - 

     คาวัตถุดิบที่ซื้อ

แตชําระในปถัดไป 
- - - - - - 

     เงินสดจาย

คาใชจายในการ

บริการ 

- 861,698 888,126 915,807 944,799 975,166 
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รายการ ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

     เงินสดจาย

คาใชจายในการ

บริหารและการขาย 

- 281,400 273,350 273,350 273,350 273,350 

    จายดอกเบี้ย

ธนาคาร 
- - - - - - 

    จายคืนตนเงินกู

ระยะยาว 
- - - - - - 

     จายคืนเงินทุน

หมุนเวียน 
- - - - - - 

     จายภาษีในป

ถัดไป 
- - 35,881 54,244 89,278 152,087 

     เงินปนผลจาย - 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.) 
- - 423,958  645,877 949,862 1,398,868 

     เงินสดคงเหลือ

ระหวางงวด(A-B) 
-     423,958  645,877 949,862 1,398,868 2,073,262 

เงินสดคงเหลือปลาย

งวด (31 ธ.ค.) 
-     423,958  645,877 949,862 1,398,868 2,073,262 
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9.11 ประมาณการงบดุล 

ตารางท่ี 31 ประมาณการงบดุล 

รายการ ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

สินทรัพย์       

     สินทรัพย์หมุนเวยีน       

     เงินสดในมือและเงิน

สดในธนาคาร 
-  423,958  645,877 949,862 1,398,868 2,073,262 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน -   423,958  645,877 949,862 1,398,868 2,073,262 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

     อาคาร 1,500,000 1,425,000 1,350,000 1,275,000 1,200,000 1,125,000 

     สวนตกแตงและ

ปรับปรุง 
144,700 144,700 144,700 144,700 144,700 144,700 

     อุปกรณและเครื่องใช

ในการใหบริการ 
91,000 72,800 54,600 36,400 18,200 - 

     เครื่องใชสํานักงาน 45,500 36,400 27,300 18,200 9,100 - 

รวมสินทรัพย์ไม่

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

     สินทรัพย์อืน่ๆ 10,800 - - - - - 

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือ

หุ้น 
      

     หนีสิ้นหมุนเวยีน       

     เงินกูระยะสั้น - - - - - - 

     เจาหน้ีการคา - - - - - - 

     เจาหน้ี - คาภาษี - 35,881 54,244 89,278 152,087 252,622 

  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - - - - - - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน - 35,881 54,244 89,278 152,087 252,622 
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รายการ ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

     หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       

     เงินกูระยะยาว - - - - - - 

     หน้ีสินไมหมุนเวียน

อื่น 
- - - - - - 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน - - - - - - 

รวมหนีสิ้น - 35,881 54,244 89,278 152,087 252,622 

     ส่วนของผู้ถือหุ้น       

    ทุนจดทะเบียนชําระ

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

สวนเกิน (ตํ่า) กวาทุน - - - - - - 

กําไร (ขาดทุน) สะสม - 66,977  168,233 334,884 618,781 1,090,341 

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

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้

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

ตารางท่ี 32 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

รายการการวเิคราะห์ หน่วย ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

การวดัสภาพคล่องทางการเงนิ 

(Liquidity ratios)        

     อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

(Current ratio) 
เทา  11.82  11.91 10.64 9.20 8.21 

     อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว 

(Quick ratio) 
เทา  11.82  11.91 10.64 9.20 8.21 

     อัตราสวนเงินสด (Cash ratio) เทา 11.82 11.91 10.64 9.20 8.21 

การวดัความสามารถในการดาํเนินงาน 

(Efficiency ratios) 
      

     อัตราการหมุนสินทรัพยถาวร รอบ 0.82 0.92 1.08 1.33 1.73 

     อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม  

(Total asset turnover) 
เทา 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 

การวดัความสามารถในการชําระหนี้  

(Leverage ratios) 
      

     อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Debt to 

Equity Ratio) 
เทา 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 

     หน้ีสินตอสินทรัพยรวม (Debt to 

Total Assets ratio) 
เทา 0.02 0.02 0.04 0.05 0.08 

การวดัความสามารถในการบริหารงาน       

     อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย 

(ROA) 
% 3.98 5.69 8.59 12.81 17.63 

     อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของ

ผูถือหุน (ROE) 
% 4.05 5.84 8.92 13.55 19.07 

     อัตรากําไรขั้นตน  (Gross Profit 

Margin) 
% 37.37 38.52 42.37 48.30 55.53 

     อัตรากําไรจากการดําเนินการ  

(Operation profit margin) 
% 8.69 12.52 18.73 27.74 38.40 

 

 



68 

รายการการวเิคราะห์ หนวย ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

     อัตรากําไรสุทธิ  (Net profit margin) % 6.09 8.76 13.11 19.42 26.88 

ข้อมูลทางการเงนิจากการลงทุน 

  มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 2,139,556.98 

   อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 34% 

     ระยะเวลาคืนทุน 2 ป 11 เดือน 

 



69 

บทที ่10 

แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

กกกกกกกกเนื่องจาก Nanny Nursery ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็กซ่ึงมีคูแขงขันเปนจํานวนมาก 

ในอําเภอหัวหินเปนพื้นท่ีมีเด็กเกิดใหมทุก ๆ ป ไมวาจะชาวไทยหรือชาวตางชาติ   การทําธุรกิจ

สถานรับเล้ียงเด็กสามารถสรางรายไดใหกับผูประกอบการไดเปนอยางดี เพราะผูปกครองมีความ

จําเปนตองใชบริการสถานรับเล้ียงเด็กในการเล้ียงดูบุตรหลานท่ีอายุนอย  ในการเล้ียงดูเด็กชวงวัน

จันทรถึงศุกร   

 

ตารางท่ี 33 แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

 

ลาํดบั ลกัษณะปัญหา ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ แนวทางแก้ไข 

1 เนิรสเซอร่ียังไมเปน

ท่ีรูจัก 

รายไดไมเพิ่มข้ึนหรือเกิด

การขาดทุน 

แนะนําบริการใหเปนท่ีรูจัก

โดยการแจกใบปลิว  หรือการ

โฆษณา ประชาสัมพันธ   

2 การดําเนินการ

ธุรกิจเจาของธุรกิจ

ยังประสบการณใน

การประกอบธุรกิจ 

การดําเนินการและระบบ

การจัดการยังไมดีเทาท่ีควร 

ทําใหเกิดอุปสรรค เชน  

การเล้ียงดูเด็ก 

นําวิธีการ Benchmarking มา

ปรับใช คือ การเปรียบเทียบ 

Nanny Nursery กับธุรกิจท่ี

ประสบความสําเร็จ  แลวนํา

แนวทางประยุกตใชให

เหมาะสมกับธุรกิจ  

3 บริการบางประเภท

อาจถูก

ลอกเลียนแบบหรือ

ถูกตัดราคาโดย

คูแขง 

รายไดและกําไรลดลง

เนื่องจากมีลูกคาลดนอยลง 

 

 

 

ประชาสัมพันธโดยมุงเนน

ความเปนผูบุกเบิกระบบการ

สอนแบบ 2 ภาษา โดยมี

บุคลากรท่ีมีมาตรฐานท่ีผาน

การอบรมจากปลัดกระทรวง

หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ   
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ลาํดบั ลกัษณะปัญหา ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ แนวทางแก้ไข 

4 ตนทุนการบริการ  

หรือการบริหารจัดการ

สูงกวาท่ีคาดไว 

กําไรลดลง ศึกษากระบวนการทํางาน

ตั้งแตการบริการ  การตลาด  

ตลอดจนการจัดการ  เพื่อหา

แนวทางในการลดตนทุน 

5 การดําเนินงานของ

กิจกรรมเกิดลมเหลว

หรือไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีวางไว 

ขาดทุน รายไดไมพอกับ

รายจาย 

ดําเนินการหาจุดบกพรองท่ี

เปนอุปสรรคตอการประกอบ

ธุรกิจหรือการเปล่ียนธุรกิจไป

ธุรกิจประเภทสถาบันสอน

ภาษา  

 

แผนการปรับปรุงเพือ่ขีดความสามารถ 

กกกกกกกกNanny Nursery มีแผนการท่ีจะพัฒนาการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเล้ียงเด็ก ในหลาย 

ๆ ดานเพื่อใหการบริการมีคุณภาพ  สรางความประทับใจตอลูกคาท้ังกอนและหลังการใชบริการ  

รวมถึงการดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ โดยมีงานท่ีตองพัฒนาปรับปรุงดังตอไปนี้ 

 

ด้านการตลาด 

กกกกกกกก ในเร่ืองของการขยายตลาดกลุมลูกคาใหเพิ่มมากข้ึน  ไมเฉพาะแคกลุมท่ีอยูในพื้นท่ี

อําเภอหัวหินเทานั้น  แตจะขยายตลาดไปในเขตใกลเคียง  อาทิ  กลุมลูกคาท่ีอาศัยในอําเภอชะอํา

และอําเภอปราณบุรี ท่ีเขามาทํางานในอําเภอหัวหิน เปนตน  โดยการเพิ่มบริการใหมีความ

หลากหลายมากยิ่งข้ึน  บริการเหลานั้นจะตองกําลังเปนท่ีตองการ  หรือเปนท่ีนิยมของตลาด 

สามารถทําไดโดยการสอบถามขอมูลจากความตองการของลูกคาดวยการแจกแบบสอบถาม  หรือ

การอานส่ือตาง ๆ ตัวอยางเชน การสํารวจความนิยมจากอินเตอรเน็ต  บทวิเคราะหและวิจารณจาก

หนังสือพิมพ  นิตยสาร วารสาร และยังสงตัวแทนเขาไปแจกใบปลิวตามพื้นท่ีใกลเคียงเพื่อแนะนํา  

Nanny Nursery ใหเปนท่ีรูจัก 

กกกกกกกกผลท่ีคาดวาจะไดรับ  การวางแผนในการปรับปรุงทางดานการตลาดนั้น  สามารถเขาถึง

กลุมลูกคาเปาหมายอ่ืนไดเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากกลุมลูกคาเปาหมายเดิมท่ีอยูในพื้นท่ี   และสามารถ

ดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการไดเพิ่มข้ึน ลูกคามีความพึงพอใจในดานการบริการเนื่องจากไดรับ

การตอบสนองความตองการ 
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ด้านการบริหารจัดการ 

กกกกกกกกมีการวางแผนท่ีจะพัฒนาบุคลากร  ตั้งแตการเขารับการอบรมเร่ืองการเล้ียงเด็ก  การเขา

ไปดูงานวิธีการเล้ียงเด็กในสถานรับเล้ียงเด็กแหงตาง ๆ Nanny Nursery ยังสงเสริมในเร่ืองการให

ความรูแกพนักงานอยางท่ัวถึง  มีการสอนงานใหกับพนักงานทุกคน  เพื่อใหมีความรูเทาเทียมกันใน

ทุกเร่ืองไมเพียงเทานั้นยังหาแหลงความรูใหม ๆ มาเสริมใหพี่เล้ียงอยูตลอดเวลา เพื่อจะไดรูอยาง

ถองแท จนสามารถท่ีจะใหคําปรึกษาแกลูกคาได  ตลอดจนมีการจัดสวัสดิการใหกับพนักงาน

เพิ่มเติม  เชน การเล้ียงอาหารม้ือกลางวัน  การจายคาลวงเวลา เปนตน 

กกกกกกกก ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  เจาของกิจกรรมมีความรู  สามารถนํามาปรับใชในการบริหาร

จัดการธุรกิจจนประสบความสําเร็จ  มีการจัดสรรบริการแบบใหม ๆ ออกมาตอบสนองความ

ตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา พนักงานทุกคนสามารถทํางานแทนกันได  หากพนักงานคนใดขาด

งานไปในชวงเวลาหนึ่ง ทําใหไมเกิดผลกระทบตอการทํางาน    พนักงานทุกคนสามารถใหความ

อบอุน   ความปลอดภัยเสมือนพอและแมเด็ก   และสงเสริมพัฒนาการตาง ๆ ของเด็กใหมีพัฒนาการ

ท่ีดีกาวเขาสูสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ด้านการบริการ 

กกกกกกกกการควบคุมภาพการใหบริการ คือ การแจกแบบสอบถามผูมาใชบริการถึงการใหบริการ

ของพี่เล้ียงเด็ก เพื่อจะไดควบคุม และปรับปรุงใหบริการมีคุณภาพ ปลอดภัยอยูเสมอ     นอกจากนี้

จะเพิ่มบริการรับดูแลเด็กตั้งแตระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาหลังโรงเรียนเลิก  และยังรับสอน

พิเศษวิชาภาษาอังกฤษแกนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา  ผูท่ีมีปญหาหรือตองการเพิ่มความรูให

แนน โดยเด็กจะไดทําแบบฝกหัดท่ีจัดให 

กกกกกกกผลท่ีคาดวาจะไดรับ ลูกคาเกิดความพึงพอใจในรูปแบบบริการท่ีมีความหลากหลาย จน

เกิดการบอกตอปากตอปาก 

 

ด้านการเงิน 

กกกกกกกกมีการจัดสรรผลกําไรท่ีไดรับไปลงทุนขยายกิจการท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน เชน การรับ

ดูแลเด็กตั้งแตระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาหลังโรงเรียนเลิก  นอกจากนั้นยังจะรับสอนพิเศษ

วิชาภาษาอังกฤษแกนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา 

กกกกกกกกผลท่ีคาดวาจะไดรับ  สามารถดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการเพิ่มมากข้ึน  เนื่องจากลูกคา

สามารถไดรับการตอบสนองความตองการ  สงผลใหมีรายไดเพิ่มมากข้ึน 
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การขออนุญาตจัดตั้งเนิร์สเซอร์ 

กกกกกกกกคุณสมบัติของผูขอใบอนุญาต , ผูดําเนินกิจการ , ผูเล้ียงดูเด็ก 

 1.ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลีย้ง 

 (1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ  และจบการศึกษาภาคบังคับ 

 (2) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมมีประวัติการ

กระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 

(3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตในความผิด      อันไดกร

ทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ ซ่ึงไมเปนความผิดเกี่ยวกับเด็ก 

(4) ไมเปนโรคติดตอรายแรง  ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไม

เปนเปนผูติดสารเสพติด 

(5) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

กกกกกกกกในกรณีผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็กเปนนิติบุคคล  ผูมีอํานาจทําการแทน

นิติบุคคลนั้น  ตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกัน 

 2.ผู้ดําเนินกจิการ 

 (1) กรณีผูรับใบอนุญาตเปนผูดําเนินกิจการดวยตนเอง  ตองมีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับการ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือตองมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอยางนอย 1 ป  โดย

มีหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  หรือผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีปลัดกระทรวง

กําหนด  และมีความรูเร่ืองโภชนาการและอาหารสําหรับเด็กปฐมวัยเปนอยางดี 

 (2) กรณีเปนผูดําเนินกิจการแทนมีคุณสมบัติเชนเดียวกัน 

3.ผู้เลีย้งดูเด็ก 

 (1) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  และจบการศึกษาภาคบังคับ 

 (2) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  ไมมีประวัติการ

กระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 

 (3)ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษซ่ึงไมเปนความผิดเกี่ยวกับเด็ก 

 (4) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอรายแรง  ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ  หรือไมเปนผูติดสารเสพติด  โดยตองมีการตรวจสุขภาพอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

 (5) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาสม  ท้ังดานจิตใจ  อารมณ  สังคม  มีความขยัน  

อดทน  และมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติตอเด็กดวยความเมตตา ความออนโยนท่ีจะเอ้ืออํานวยตอการทํา

หนาท่ีเล้ียงดูเด็กไดอยางเหมาะสม 
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 (6) ผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีปลัดกระทรวงกําหนด 

เอกสารสําหรับประกอบการขออนุญาตจัดตั้งเนิร์สเซอร่ี 

 กรณผู้ีขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลีย้งเด็กเป็นบุคคลธรรมดา  

(1) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในสถานท่ีและอาคารท่ีจะขออนุญาตจัดตั้งสถานรับ

เล้ียงเด็ก  ในกรณีท่ีสถานท่ีหรืออาคารเปนของผูอ่ืน  ผูขอรับใบอนุญาตจะตอง

หนังสือแสดงวาไดรับความยินยอมจากเจาของสถานท่ีหรืออาคาร 

(2) แผนผังแสดงท่ีตั้งของสถานรับเล้ียง 

(3) แบบแปลนแผนผังอาคารภายในสถานท่ีท่ีจะขออนุญาตจัดตั้งพรอม

รายละเอียดเกี่ยวกับการใชสอยอาคารและหองตาง ๆ ทุก หอง 

(4) ระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเล้ียงเด็ก 

(5) ภาพถายการใชสอยอาคารและหองตาง ๆทุกหอง ท้ังภายนอก และภายใน 

ดังนี้ 

5.1 ภายนอกอาคาร ประกอบดวย 

 5.1.1 ภาพดานหนา  ดานขาง และทางเขา – ออกของอาคาร 

 5.1.2 ปายช่ือสถานรับเล้ียงเด็ก 

 5.1.3 ท่ีเลนในรม/สนามเด็กเลน  ในกรณีท่ีตั้งบนพื้นท่ีซีเมนต

ตองมีวัสดุกันกระแทก 

 5.1.4 สมุดเซ็นรับ – สงเด็กในแตละวัน 

 5.1.5 มุมผูปกครอง 

 5.1.6 เสาธงชาติ 

 5.1.7 ช้ันวางรองเทาเด็ก พรอมติดสัญลักษณ 

5.2 ภายในอาคาร ประกอบดวย 

 5.2.1  พระบรมฉายาลักษณรัชกาลปจจุบัน พระพุทธรูป ธงชาติ

ไทย 

 5.2.2  ตารางกิจกรรมและตารางอาหารประจําวัน 

 5.2.3  ช้ันวางกระเปาเด็ก  พรอมติดสัญลักษณ 

 5.2.4  บอรดสมาชิกเด็ก 

 5.2.5  ปายช่ือหนาหองทุกหอง  พรอมระบุอายุเด็ก 

 5.2.6  หองพัฒนาเด็ก จัดเปนมุมประสบการณตาง ๆ  

 5.2.7  หองนอนเด็ก พรอมติดมุงลวด 
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 5.2.8  หองนั่งรับประทานอาหาร พรอมภาชนะเคร่ืองใช 

 5.2.9  หองพักเด็กปวยพรอมเตียง ท่ีนอน ตูยาและยาสําหรับเด็ก 

 5.2.10 เคร่ืองช่ังน้ําหนัก  ท่ีวัดสวนสูง 

 5.2.11 ท่ีดื่มน้ําสําหรับเด็กพรอมภาชนะ 

 5.2.12 หองครัวหรือท่ีเตรียมอาหาร และติดตั้งเคร่ืองดับเพลิง 

 5.2.13 หองน้ําหองสวมสําหรับเด็ก 

 5.2.14 การหุมเหล่ียมเสาดวยวัสดุกันกระแทก 

 5.2.15 ท่ีกั้นทางข้ึน-ลงบันได (กรณีสูงกวา 1 ช้ัน ) 

(6)  สําเนาทะเบียนบาน 

(7)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

(8)  ใบรับรองแพทย พรอมผล X-Ray ปอด 

(9)  สําเนาหลักฐานการศึกษา/ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรเกี่ยวกับการศึกษาเด็ก

ปฐมวัย  หรือผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีปลัดกระทรวงกําหนด  หรือมี

ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึ่งป  โดยมีหนังสือ

รับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(10) รูปถายคร่ึงตัวหนาตรงของผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็ก  ไมสวม

หมวก  ขนาด 2 นิ้ว ซ่ึงถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวนสามรูป 

(11) กรณีผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็กไมดําเนินกิจการดวยตนเอง  

สามารถหาผูดําเนินกิจการแทนได โดยตองมีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย  หรือมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึ่งป 

โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  หรือผานการอบรมตามหลักสูตรท่ี

ปลัดกระทรวงกําหนด  และมีความรูเร่ืองโภชนาการและอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย

เปนอยางดี  พรอมหลักฐานแสดงคุณวุฒิ  และเอกสารตามขอ (6)  (7)  และ (8) 
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กรณผู้ีขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลีย้งเด็กเป็นนิติบุคคล 

  (1) เอกสารตามขอ(1)  (2) (3)  (4)   และ (5) ของกรณีเปนบุคคลธรรมดา 

  (2) สําเนาหรือภาพถายใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท , หางหุนสวนจํากัด 

ฯลฯ แสดงวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการสถานรับเล้ียงเด็ก 

  (3) หลักฐานการมอบอํานาจใหเปนผูแทนนิติบุคคลและผูดําเนินกิจการ 

 (4) หลักฐานของผูดําเนินกิจการ  ตามขอ    (6)  (7)  (8) และ (9) ของกรณีเปน

บุคคลธรรมดา 

การต่อใบอนุญาต  

กกกกกกกก ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็กมีอายุหนึ่งป  นับแตวันออกใบอนุญาต  การตอ

ใบอนุญาตตองดําเนินการกอนใบอนุญาตหมดอายุไมนอยกวาสามสิบวัน 

 

บทกาํหนดโทษ  

กกกกกกกกผูท่ีจัดตั้งหรือดําเนินกิจการสถานรับเล้ียงเด็กโดยมิไดรับใบอนุญาต  หรือใบอนุญาตถูก

เพิกถอน  หรือหมดอายุ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท  

หรือท้ังจําและปรับ 
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ตัวอย่างใบสมัครเนิร์สเซอร่ี 
 

Nanny Nursery 

รายละเอยีดเด็ก 

เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................  นามสกุล  .............................................................. 

ช่ือเลน  .................................  เกิดวันท่ี  ..................  เดือน  ...........................  พ.ศ.  ........................ 

อายุ ( ณ วันท่ีสมัคร ) ...........................  เกิดท่ีโรงพยาบาล................................................................. 

อําเภอ / เขต  ......................................  จังหวัด  ....................................  น้ําหนัก  ......................  กก. 

สวนสูง  ..................  ชม.  เช้ือชาติ  ......................  สัญชาติ  ......................  ศาสนา  ........................ 

ท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี  ................................  หมูบาน  ...............................  ซอย  ........................... 

ถนน  ..................................  ตําบล / แขวง  ....................................  อําเภอ  ...................................... 

จังหวัด  ...................................  รหัสไปรษณีย  ............................  โทรศัพท..................................... 

 

แผนทีบ้่าน 
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รายละเอยีดผู้ปกครอง 

สถานภาพของบิดา-มารดา    (     )  อยูบานเดียวกัน  (     )  แยกกันอยู  (     )  หยาราง 

ช่ือบิดา  ...........................................................  นามสกุล  .................................................................. 

อายุ  .........................  ป  สถานท่ีทํางาน  ............................................................................................ 

โทรศัพทท่ีทํางาน  .................................................  โทรศัพท  ........................................................... 

E-mail  ................................................................  วุฒิการศึกษา  ....................................................... 

สถาบัน  ...............................................................  ปท่ีจบ  ................................................................. 

 

ช่ือมารดา  .........................................................  นามสกุล  ................................................................ 

อายุ  .........................  ป  สถานท่ีทํางาน  ............................................................................................ 

โทรศัพทท่ีทํางาน  .................................................  โทรศัพท  ........................................................... 

E-mail  ................................................................  วุฒิการศึกษา  ....................................................... 

สถาบัน  ...............................................................  ปท่ีจบ  ................................................................. 

 

ผูท่ีสามารถมารับเด็กแทนบิดา / มารดาได 

1. ช่ือ  .............................................................  นามสกุล  ................................................................ 

โทรศัพท  ................................................... 

2. ช่ือ  .............................................................  นามสกุล  ................................................................ 

โทรศัพท  ................................................... 

3. ช่ือ  .............................................................  นามสกุล  ................................................................ 

โทรศัพท  ................................................... 
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ประวตัิสุขภาพ 

หมูโลหิต  .................................. 

 

ประวตัิการเจ็บป่วย  กรุณาระบุชนิดความรุนแรงของโรค   และยาประจําตัวทีต้่องใช้ 

(     )  โรคประจําตัว  ........................................................................................................................... 

(     )  ประวัติการเปนโรคติดเช้ือ  อีสุกอีใส คางทูม  อ่ืน ๆ ................................................................. 

(     )  หลอดลมอักเสบ  หอบหืด  โรคทางเดินหายใจ  อ่ืน ๆ  ............................................................. 

(     )  ความผิดปกติขอหัวใจแตกําเนิด  ............................................................................................... 

(     )  เบาหวาน  .................................................................................................................................. 

(     )  โรคลมชัก  ชักจากไขสูง  ........................................................................................................... 

(     )  แผล ฝตามตัว อ่ืน ๆ ................................................................................................................... 

(     )  ประวัติการเจ็บปวยรายแรง  หรือไดรับอุบัติเหตุ  ...................................................................... 

(     )  แพยา  อาหาร พืช  สัตวเล้ียง  ..................................................................................................... 

 

การได้รับวคัซีนภูมิคุ้มกนั 

(     )  ฉีดวัคซีนปองกันโรควัณโรค  

(     )  ฉีดวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ  

(     )  ฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด  หัดเยอรมัน  คางทูม  

(     )  ฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ  ไอกรน  บาดทะยัก  จํานวน  ................  คร้ัง  

(     )  ฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสบี  จํานวน  ................  คร้ัง 

(     )  ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบ  จํานวน  ................  คร้ัง  

 

แพทย์ประจําทีรั่กษา 

ช่ือ-นามสกุลแพทย  ………………………........................................................................................ 

สถานท่ีติดตอ  ....................................................................  โทรศัพท  .............................................. 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัพฤติกรรม 

พฤติกรรมประจํา  ............................................................................................................................... 

พฤติกรรมท่ีตองการใหแกไข  ............................................................................................................. 
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ข้อตกลง 

1. ในกรณีท่ีบิดา / มารดาไมสามารถมารับเด็กได   แตไดมอบใหบุคคลอ่ืนมารับแทน  กรุณาโทร

แจงกอนลวงหนาทุกคร้ัง 

2. ในกรณีท่ีเด็กเจ็บปวยฉุกเฉินใหนําเด็กสงโรงพยาบาล  ................................................................ 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ   และขาพเจามีความยินยอม

ตามขอตกลงขางตน 

 

     ลงช่ือ  .........................................................  (ผูปกครอง)  

      (..................................................)  

          วันท่ี  .................  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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ตวัอย่างรายงานประจําวนั 

  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 / อาบนํ้า  (     )  อุจจาระ ....... ครั้ง (     )  ปสสาวะ..... ครั้ง (     )  อาบนํ้า 

ผม (     )  สะอาด (     )  ยาวควรตัด (     )  ควรตัดผม 

ตา (     )  ปกติ (     )  มีขี้ตา (     )  ตาแดง 

หู (     )  สะอาด (     )  มีขี้หู (     )  มีคราบสกปรก 

จมูก (     )  สะอาด (     )  มีนํ้ามูก (     )  มีการอักเสบ 

ฟน (     )  สะอาด (     )  มีคราบนม (     )  ควรพบทันตแพทย 

เล็บมือ (     )  สะอาด (     )  เล็บยาว (     )  เล็บสกปรก 

เล็บเทา (     )  สะอาด (     )  เล็บยาว (     )  เล็บสกปรก 

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ตวัอย่างแบบสังเกตพฤตกิรรม 

  ด.ช. / ด.ญ  ......................................................................... 

วันที่  ....................................... 

กจิกรรม พฤตกิรรม 

กอนเขาเรียน (     )  พูดคุยและเลนกับเพื่อน (     )  เลนคนเดียว (     )  สังเกต 

สนทนาเวลาเชา (     )  รวมสนทนาและตอบคําถาม (     )  ต้ังใจฟงอยางเงียบ ๆ (     )  สังเกต 

การเคลื่อนไหวและจังหวะ (     )  สนใจและทําไดดี (     )  ทําไดบาง (     )  สังเกต 

กิจกรรมเสริมประสบการณ (     )  สนในเน้ือหาและตอบคําถาม (     )  สนใจเน้ือหาที่สอน (     )  สังเกต 

กิจกรรมสรางสรรค (     )  ต้ังใจทําและทําไดดี (     )  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. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

น.น. สูง น.น. สูง น.น. สูง น.น. สูง น.น. สูง น.น. สูง น.น. สูง น.น. สูง น.น. สูง น.น. สูง น.น. สูง น.น. สูง 

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

    อื่น ๆ ............................................................................................................................................................................................................................. 
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91 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับ-ส่งเด็ก 

วันท่ี  ............................................................ 

ลาํดบัที่ ช่ือ-สกลุ เวลามา เวลากลบั ลงช่ือผู้ปกครอง หมายเหตุ 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           
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ปฏิทนิการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ (contents of learning) 

เดอืน 

(month) 

เร่ือง 

(subjects) 

มกราคม 

(Jan) 

การปรับตัวเขากับเพ่ือน  สภาพแวดลอมรอบตัวและการปฏิบัติตามขอตกลงของ

หองเรียน 

กุมภาพันธ 

(Feb) 

ตัวเรา สวนตางๆของรางกาย สุขนิสัยที่ดี ระเบียบวินัย การชวยเหลืองานและการ

ชวยเหลือตัวเอง 

มีนาคม 

(Mar) 

ประสาทสัมผัส การเห็น การดม การไดยิน การชิมรส    

เมษายน 

(Apr) 

การเลนและออกกําลังกาย  

พฤษภาคม 

(May) 

ครอบครัว  กิจกรรมตางๆในครอบครัวและวันสําคัญของครอบครัว  

มิถุนายน

(Jun) 

เรียนรูศิลปะรอบตัว 

กรกฎาคม

(Jul) 

ธรรมชาติรอบตัว สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและการอนุรักษ

ธรรมชาติ 

สิงหาคม 

(Aug) 

วันแมและความสําคัญของแม 

กันยายน 

(Sep) 

อาชีพตางๆเชน ทหาร ตํารวจ หมอฯลฯ 

ตุลาคม 

 (Oct) 

บุคคลตางๆที่ควรรูจัก อาชีพตางๆเชน ทหาร ตํารวจ หมอฯลฯ  

พฤศจิกายน 

(Nov) 

ศาสนา  วันสําคัญตาง ๆ และประเพณีลอยกระทง  

ธันวาคม 

(Dec) 

วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (วันพอ) (to know important days) 
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เมนูอาหารกลางวนั (Lunch menu) 

 สัปดาห์ที ่1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

วนัจันทร์ 

(Mon)  
ไขตุนพลังผัก 

 
ขาวตมใบเตย 

 
ขาวตุนพลังตับผักรวม 

 
โจกเห็ดหอมเตาหู 

วนั

องัคาร 

(Tue) 
 

ขาวตุนพลังตับผักรวม 
 

ปลาตุนไขแดง 
 

โจกตําลึงสับ 
 

ขาวตมใบเตย 

วนัพุธ 

(Wed)  
โจกเห็ดหอมเตาหู 

 
ไขตุนพลังผัก 

 
ขาวตมพระจันทร 

 
โจกตุนสมุนไพร 

วนั

พฤหัสฯ 

(Thu) 
 

ขาวตุนพลังตับผักรวม 
 

โจกเห็ดหอมเตาหู 
 

โจกตําลึงสับ 
 

เก๊ียวนํ้าดอกไม 

วนัศุกร์ 

(Fri)  
ปลาตุนไขแดง 

 
เก๊ียวนํ้าดอกไม 

 
ขาวตมพระจันทร 

 
โจกตุนสมุนไพร 

http://food.namozaa.com/%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81/�
http://food.namozaa.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a2/�
http://food.namozaa.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3/�
http://food.namozaa.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b9%e0%b9%89/�
http://food.namozaa.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3/�
http://food.namozaa.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87/�
http://food.namozaa.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9a/�
http://food.namozaa.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a2/�
http://food.namozaa.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b9%e0%b9%89/�
http://food.namozaa.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3/�
http://food.namozaa.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3/�
http://food.namozaa.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b9%e0%b9%89/�
http://food.namozaa.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9a/�
http://food.namozaa.com/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%8a%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89/�
http://food.namozaa.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87/�
http://food.namozaa.com/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%8a%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89/�
http://food.namozaa.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c/�
http://food.namozaa.com/%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3/�
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แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมของผู้ปกครองในการใช้บริการสถานรับเลีย้งเด็ก 

บริเวณอาํเภอหัวหิน จังหวดัประจวบครีีขันธ์ 

คาํช้ีแจง : แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งในแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในชอง (  ) ท่ีทานตองการเลือกและเติมคําในชองวาง............................. 

ส่วนที ่1 ของมูลท่ัวไป                สําหรับผูตรวจ   

1. เพศ  (     ) ชาย    (     ) หญิง             1……………. 

2. อายุ  (     ) นอยกวา 20 ป   (     ) 20-30 ป            2……………. 

(     ) 31-40 ป   (     )  41-50 ป 

(     ) 51-60 ป   (     ) มากกวา 60 ป 

3. สถานภาพ (     ) โสด   (     ) มีแฟนแตยังไมแตงงาน             3…………….. 

(     ) แตงงานแลว 

4. ตอจากขอ 3 (     ) ไมมีบุตร   (     ) มีบุตร 1-2 คน                          4……………… 

(     ) มีบุตร 3-4 คน   (     ) มีบุตร 5-6 คน 

(     ) มีบุตรมากวา 6 คน 

5. อาชีพ (     ) รับราชการ   (     ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ                   5……………… 

(     ) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  (     ) รับจาง  

(     ) นักศึกษา   (     ) ลูกจาง  

6. รายได (     ) 6,000 – 10,000 บาท/เดือน (     ) 10,001 – 15,000 บาท/เดือน    6………………. 

(     ) 15,001 – 20,000 บาท/เดือน (     ) 20,001 – 25,000 บาท/เดือน 

(    ) มากกวา 25,001 บาท/เดือน 

ส่วนที ่2 พฤติกรรมของผูปกครองผูใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก 

7. ทานเคยใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กหรือไม ( ผูที่ไมเคยใชบริการขามไปขอ 16 )                 7………………. 

(     ) เคย    (     ) ไมเคย  

8. ทานพาบุตรหลานอายุเทาไหรไปใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก                                               8………………. 

(     ) นอยกวา 1 ป   (     ) 1-2 ป 

(     ) 2 ป 1 เดือน – 3 ป  (     ) 3 ป 1 เดือน – 4 ป 

(     ) มากกวา 4 ป 

9. ทานใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กนานแคไหน                                                                         9………………. 

(     ) นอยกวา 1 ป   (     ) 1-2 ป 

(     ) 2-3 ป   (     ) มากกวา 3 ป 
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10. ใครเปนผูแนะนําใหทานใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก                                                                 10……………. 

(     ) พอและแม   (     ) ญาติพ่ีนอง  

(     ) แฟนหรือคูสมรส  (     ) เพ่ือน  

(     ) คนรูจัก   (     ) อื่น ๆ โปรดระบุ........................  

11. สื่อใดมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กของทาน                                              11……………. 

(     ) อินเตอรเน็ต   (     ) หนังสือพิมพ  

(     ) ใบปลิว   (     ) ปายโฆษณา  

(     ) โทรทัศน   (     ) วิทยุ  

(     ) โทรศัพท   (     ) อื่น ๆ โปรดระบุ.......................  

12. ใครเปนผูตัดสินใจใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก                                                                          12……………. 

(     ) ตัวทานเอง   (     ) คูสมรส  

(     ) ญาติพ่ีนอง   (     ) อื่น ๆ โปรดระบุ.......................  

13. ปจจัยใดที่ทานคํานึงถึงเมื่อตัดสินใจเลือกใชบริการ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ )                           13……………. 

(     ) ช่ือเสียง   (     ) ราคาบริการ 

(     ) ความปลอดภัย  (     ) บริการ  

(     ) ความสะดวก   (     ) อื่น ๆ โปรดระบุ.......................  

14. เหตุผลที่ทานตัดสินใจเลือกสถานรับเลี้ยงเด็ก                                                                           14……………. 

(     ) ไมมีผูดูแลเด็กในชวงเวลาทํางาน 

(     ) เพ่ือตองการใชเด็กมีพัฒนาการที่ดี 

(     ) เพ่ือตองการใชเด็กรูจักปรับตัวเขากับสังคม 

(     ) อื่น ๆ โปรดระบุ..........................................  

15. ทานเสียคาบริการใหสถานรับเลี้ยงเด็กเดือนละเทาใด                                                              15…………….. 

(     ) 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                                            16……………. 

(     ) 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                                                        17…………….. 

(     ) สอนพิเศษ   (     ) รับดูแลเด็กหลังเลิกเรียน  

(     ) รับดูแลเด็กในวันเสาร-อาทิตย (     ) รับดูแลผูสูงอายุ  

(     ) มีบริการรถรับสง  (     ) อื่น ๆ โปรดระบุ......................  
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18. ทานตองการใหมีสถานรับเลี้ยงเด็กแบบ 2 ภาษา ( ไทย-องักฤษ ) ในอําเภอหัวหินหรือไม      18…………….. 

(     ) ตองการ   (     ) ไมตองการ  

19. สาเหตุใดที่ทานตองการใหมีสถานรับเลี้ยงเด็กแหงใหม                                                          19………….... 

……………………………………………………………………………. 

20. สาเหตุใดทานจึงไมตองการสถานรับเลี้ยงเด็กแหงใหม                                                            20……..…….. 

(     )  ทานเลี้ยงเอง       (     ) จางพ่ีเลี้ยงเด็ก  

(     )  มีสถานรับเลี้ยงเด็กแลวในพื้นที่ (     ) อื่น ๆ โปรดระบุ......................  

21. ทานไมเลือกใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเพราะเหตุใด                                                              21……………. 

(     )  ไมนาเช่ือถือ   (     ) คาบริการแพง  

(     )  มีสถานรับเลี้ยงเด็กแลวในพื้นที่ (     ) อื่น ๆ โปรดระบุ......................  

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

..................................................................................................................................................... ..............................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

********************** 

ขอบพระคุณทุกทานที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ี 
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ผลสรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม 

กกกกกกกก ผลสรุปขอมูลจาการสํารวจผูอยูอาศัยบริเวณหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 

200 คน   ดวยแบบสอบถามเร่ืองพฤติกรรมของผูปกครองในการใชบริการสถานรับเล้ียงเด็กโดย

แบงขอมูลออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลท่ัวไป และพฤติกรรมของผูปกครองผูใชบริการสถานรับเล้ียง

เด็ก 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

กกกกกกกกผูใหขอมูลเปนเพศหญิงมากถึง  164 คน ท่ีเหลืออีก 36 คนเปนเพศชาย  อันเนื่องมาจาก

ผูชายมักเห็นวาตนมีความรูเกี่ยวกับการเล้ียงเด็กนอย  กลุมตัวอยางอายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวน

มากท่ีสุดถึง 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 และผูใหขอมูลจํานวนนอยท่ีสุดอายุมากกวา 60 ป จํานวน 2 คน  กลุม

ตัวอยางสวนใหญแตงงานแลวมีบุตรประมาณ 1-2 คน สวนนอยมีบุตร 3-4 คน และไมพบครอบครัว

ท่ีมีบุตรมากกวา 6 คน 

กกกกกกกกดานอาชีพนั้นเทาท่ีพบมักจะประกอบอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัว 71 คน  รองลงมา

เปนลูกจาง 44 คน  รับจาง 35 คน รับราชการ 31 คน ท่ีเหลือประกอบอาชีพในบริษัทเอกชนหรือ

รัฐวิสาหกิจและนักศึกษา  กลุมตัวอยางสวนมาก  53 คนมีรายได 20,001 -25,00 บาท   ลําดับถัดมา

จํานวน 45 คน มีรายได 15,001 – 20,000 บาท  นอกนั้น 37 คน มีรายได10,001 – 15,000 บาท 35 

คนมีรายไดมากกวา 25,000 บาท   และ 30 คน มีรายได6,001 – 10,000 บาท  

ระดับรายได้ผู้ตอบแบบสอบถาม

0

20

40

60

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

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

20,001-25,000

>25,000
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ส่วนที ่2 พฤติกรรมของผู้ปกครองผู้ใช้บริการสถานรับเลีย้งเด็ก 

กกกกกกกก170 คนเคยใชบริการสถานรับเล้ียงเด็กและอีก 30 คนไมเคยใชบริการสถานรับเล้ียงเด็ก 

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 

กกกกกกกกพอแมและญาติพี่นองมักเปนผูท่ีแนะนําสถานรับเล้ียงเด็กใหกลุมตัวอยางไปใชบริการ  

สวนการตัดสินใจวาจะใชบริการสถานนับเล้ียงเด็กแหงใดนั้นเปนของกลุมตัวอยางเอง 

กกกกกกกกส่ือท่ีเขามามีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสถานรับเล้ียงเด็ก  ไดแก การบอกแบบปาก

ตอปาก ใบปลิวและอินเตอรเน็ต 

กกกกกกกกการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานรับเล้ียงเด็ก 136 คนจะคํานึงถึงเร่ืองความสะอาดและ

ปลอดภัยในการเล้ียงดูบุตรหลาน อีก 25 คน เปน ช่ือเสียงของสถานรับเล้ียงเด็ก  และ 9 คน เปนเร่ือง

ของราคา 

กกกกกกกก ในกลุมผูท่ีเคยใชบริการหรือกําลังใชบริการ  สวนใหญเสียคาบริการ เดือนละ 2,001-

3,000 บาท จํานวน 102 คน และ อีก 68 คน เสียคาบริการเดือนละ 3,001-4,000 บาท  แตเม่ือถาม

ความเห็นท้ังกลุมท่ีเคยใชบริการและไมเคยใชบริการ   สวนใหญ 105 คน เห็นวาสถานรับเล้ียงเด็ก

ควรมีราคาท่ีเหมาะสมอยูท่ีระหวาง 2,001 – 3,000 บาทตอเดือน  อีก 91 คนเห็นวาราคาควรอยูท่ี

ระหวาง  3,001 -4,000 บาทตอเดือน  ท่ีเหลือ 4 คน เห็นวา ควรอยูท่ี 1,001-2,000 บาทตอเดือน 
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ระดับราคา
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กกกกกกกกสวนบริการเสริมท่ี 150 คนเห็นตรงกันคือ สอนพิเศษภาษาอังกฤษ รองลงมา 43 คนเห็น

วาควรรับเล้ียงดูเด็กในวันเสาร-อาทิตย และท่ีเหลือคือรับดูแลเด็กหลังเลิกเรียน 

กกกกกกกกโดยสรุปแลวพบวามี 75% ของผูท่ีตอบแบบสอบถามตองการใหมีสถานรับเล้ียงเด็ก

แหงใหม เพื่อชวยแบงเบาภาระของผูปกครองท่ีตองทํางานนอกบาน จะไดไมตองเปนหวงความ

เปนอยูของบุตรหลาน อีกท้ังเปนทางเลือกเปรียบเทียบระหวางแหงเกาท่ีเปดอยูบริเวณหัวหิน และ

จะไดปรับตัวใหเขากับเพื่อนในวัยเดียวกันได สวน  25% ของผูท่ีตอบแบบสอบถามไมประสงคจะ

ใหมีสถานรับเล้ียงเด็ก สาเหตุมาจากเคยไดรับขาวสารท่ีไมดีของพี่เล้ียงเด็กจากส่ือโทรทัศน จึงเปน

หวงดานความปลอดภัยของบุตรหลาน รวมถึงคาบริการท่ีแพง 

 

ความต้องการสถานรับเลี้ยงเด็ก

ต้องการ

75%

ไม่ต้องการ

25%
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เคร่ืองเล่นในร่มและเคร่ืองเล่นสนาม 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 



107 

อุปกรณ์และภาพบรรยากาศ 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-สกลุ   นางสาวบุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย 

ทีอ่ยู่   157/1 หมู 5 ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

ประวตัิการศึกษา    

พ.ศ.2548 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนราชินีบูรณะ  

จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ.2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ท่ัวไป       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาวจารุวรรณ  ดวนสูง 

ท่ีอยู 174/41 หมู 1 ตําบลดอนไกด ีอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

74110 

ประวัติการศึกษา    

พ.ศ.2548 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกระทุมแบน

วิเศษสมุทคุณ จังหวัดสมุทรสาคร 

พ.ศ.2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ท่ัวไป       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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