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แผนธุรกิจเนอสเซอรี่ บ้ านปลูกปัญญา
เพ็ญรุ่ ง ประกอบกิจ1
---------------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริหาร
ปั จจุบนั สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
สังคม ขนาดของครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง การอย่าร้างเพิม่ สูงขึ้น พ่อแม่เลี้ยง เลี้ยงลูก
คนเดียวเพิ่มจํานวนมากขึ้น สมาชิกครอบครัวไม่มีผใู ้ หญ่ที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานให้ ทําให้
สภาพครอบครัวไม่มีความพร้อมในการดูแลเด็กก่อนวัยเรี ยน บางครอบครัวต้องจ้างพี่เลี้ยง
เด็กมาดูแล ซึ่งไม่สามารถไว้ใจให้อยูต่ ามลําพังได้ ดังที่ปรากฏในข่าว เรื่ องพี่เลี้ยงทําร้ายเด็ก
อีกทั้งพี่เลี้ยงก็ยงั ไม่มีความรู ้ในการพัฒนาศักยภาพเด็กตามวัย สิ่ งเหล่านี้เป็ นสาเหตุที่ส่งผล
ให้เด็กในวัยนี้เสี ยงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ไม่มีความพร้อมในการเข้าสู่ สงั คมวัย
ขาดคุณภาพทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ และด้านจิตใจ ประกอบกับผูป้ กครองต่างไม่มีเวลา
เลี้ยงดูบุตรหลานเอง เนื่องจากมีภาระหน้าที่การงาน ที่ตอ้ งหารายได้สาํ หรับครอบครัว
ด้วยเหตุน้ ี จึงมีแนวคิดที่จะก่อตั้ง “บ้านปลูกปัญญา เนอสเซอรี่ ” ขึ้น ซึ่งจะแตกต่าง
กับ
เนอสเซอรี่ ที่มีมากมายในปั จจุบนั เพราะจะไม่เป็ นเพียงแค่สถานรับเลี้ยงเท่านั้น
แต่ที่นี่ จะเป็ นเสมือน “บ้าน” ที่รับพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ของเด็กวัย 1-4 ปี โดยมีแนวคิด
การจัดตั้งเป็ นสถานที่ที่มุ่งมัน่ ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กก่อนวัยเรี ยนจากการเรี ยนรู ้ส่ิ ง
รอบตัว มุ่งมัน่ พัฒนาเด็กให้มีศกั ยภาพทั้งด้านการพัฒนาความสามารถของสติปัญญา ด้าน
พัฒนาอารมณ์ และด้านการพัฒนาให้มีจิตใจที่ดี เพื่อให้เด็กๆ มีความพร้อมที่จะเติบโตใน
สังคมเมืองยุคปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันสูง
บ้านปลูกปั ญญา เนอสเซอรี่ เชื่อมัน่ ในหลักการที่วา่ ประสบการณ์ในวัยเด็กเล็กมี
ผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กมากที่สุด และช่วงเวลา 3 ขวบปี แรกของชีวิต เป็ นโอกาส
ทองที่ผปู ้ กครองไม่ควรปล่อยให้ผา่ นเลยไป บ้านปลูกปัญญาจึงออกแบบโปรแกรมการ
เรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาสมองด้านซ้ายควบคู่ไปกับสมองด้านขวา เริ่ มการกระตุน้ สมอง
ด้านซ้ายเพื่อส่ งเสริ มการพึ่งพาตนเอง ด้วยกิจกรรมต่างๆ
__________________________________________
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นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ในห้องเนอสเซอรี่ ก่อนเข้าเรี ยนชั้นอนุบาล เด็กๆ จะเรี ยนรู ้การพึ่งพาตนเองเพราะ
ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เข้ามาในห้องด้วย เด็กต้องดูแลข้าวของของตนเอง เรี ยนรู ้จกั การยอม
เพื่อนๆ สิ่ งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในห้องแห่งการเรี ยนรู ้ ซึ่งจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เด็กรู ้จกั การพึ่งพา
ตนเองมากขึ้น และเป็ นวิธีที่ดีอนั หนึ่งในการเตรี ยมเด็กสําหรับการใช้ชีวิตในการเรี ยนชั้น
อนุบาลต่อไป
ด้วยความเชื่อที่วา่ เด็กๆ เป็ นผ้าขาว และเป็ นวัยที่พร้อมจะเรี ยนรู ้ส่ิ งต่างๆ อยูเ่ สมอ
ที่บา้ นปลูกปั ญญา จึงเน้นสร้างกิจกรรมให้เด็กๆ เกิดการเรี ยนรู ้ พร้อมกับการมีความสุ ขไป
ในเวลาเดียวกัน จะมีการจัดกิจกรรมที่เน้นความสนใจของเด็กๆ เป็ นหลัก ที่เหมาะสม
สําหรับเด็กแต่ละวัย และแต่ละคน มีการรายงานผลให้ผปู ้ กครองทราบถึงพัฒนาการทั้งใน
ด้านความสามารถด้านสติปัญญา อารมณ์ การมีความสุ ขของเด็กๆ และผลการพัฒนาด้าน
จิตใจ โดยมีวิสยั ทัศน์วา่ “ปลูกปั ญญาด้วยหัวใจ มุ่งมัน่ ให้เกิดความสุ ข และศักยภาพสูงสุ ด”
บ้านปลูกปั ญญา เนอสเซอรี่ ตั้งอยูบ่ นถนนบางกรวย -ไทรน้อย ซึ่งเป็ นละแวกที่มี
ประชากรหนาแน่น มีหมู่บา้ นจัดสรรโดยรอบจํานวนมาก อีกทั้งยังเป็ นเส้นทางลัดที่เป็ นที่
นิยม โดยสามารถผ่านสู่ ถนนหลัก 4 สาย ได้แก่ สะพานพระราม 7 ถนนวงศ์สว่าง มุ่งหน้าสู่
ถนนวิภาวดี เขตจตุจกั ร และบางเขน, ถนนพระราม 5, ถนนสิ ริธร และถนนจรัญสนิทวงศ์
ซึ่งมองว่าเป็ นทางผ่านที่ผปู ้ กครองสะดวกในการมารับส่ งบุตรหลาน และเดินทางไปทํางาน
ต่อ โดยในละแวกนี้ยงั ไม่มีเนอสเซอรี่ ที่มีชื่อเสี ยงในด้านคุณภาพ อีกทั้งยังมีจาํ นวนน้อย
มาก
ในการเริ่ มต้นธุรกิจ บ้านปลูกปั ญญา จะเริ่ มจากการเป็ นธุรกิจขนาดเล็ก ใช้บา้ น
เดี่ยว ขนาด 90ตรว. ที่เจ้าของธุรกิจอยูอ่ าศัยเป็ นสถานที่ และรับเด็กจํากัดสูงสุ ดที่ 40 คนต่อ
ปี โดยมีพนักงานรับผิดชอบดูแลเด็กจํานวน 6 คน เฉลี่ย พนักงาน 1 คนต่อเด็กอายุต่าํ กว่า
สามขวบไม่เกิน 6 คน และอายุสามขวบไม่เกิน 10 คน เพราะบ้านปลูกปัญหาจะเน้น
คุณภาพเป็ นหลัก
เนื่องจากบ้านปลูกปั ญญา มีจุดเด่นเหนือสถานรับเลี้ยงเด็กทัว่ ไป จึงมีความคุม้ ค่า
ทางด้านเศรษฐกิจ เพราะผูป้ กครองพร้อมที่จะเสี ยค่าใช้จ่ายในราคาที่สูงกว่า เพื่อแลกกับ
การพัฒนาบุตรหลาน และยังต้องเป็ นสถานที่ที่ไว้วางใจได้ ทั้งแง่ความปลอดภัย ความ
สะอาด โดยบ้านปลูกปั ญญา จะมีบริ การ กล้อง CCTV ผูป้ กครองสามารถใช้อุปกรณ์
สื่ อสารและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดูกิจกรรมของบ้านฯ ได้ตลอดเวลาทําการ
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ทีมผูบ้ ริ หารคือเจ้าของธุรกิจ ใช้เงินลงทุนค่าปรับแต่งสถานที่เดิมให้เหมาะสมด้วย
งบประมาณ 505,000 บาท คาดว่าจะมีรายได้ในปี ที่ 2 ของการเปิ ดให้บริ การ หลังหัก
ค่าใช้จ่ายเป็ นเงิน 1,770,000 บาท โดยประมาณ
คําสํ าคัญ
แผนธุรกิจ, เนอสเซอรี่
1.บทนํา
1.1 รูปแบบธุรกิจ
สถานที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กก่อนวัยเรี ยน อายุ 1-4 ปี ดําเนินธุรกิจโดย
คิดค่าใช้จ่ายแบบรายเดือน ให้บริ การสําหรับบุคคลทัว่ ไป เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
ปฐมวัยด้วยการทํากิจกรรม เพื่อให้เด็กได้พฒั นาศักยภาพด้านสติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ
อย่างเหมาะสม และ
เด็กได้รับโอกาสพัฒนาสู่ ความสามารถขั้นสูงสุ ดของแต่ละคน
1.2 ขอบเขตของธุรกิจ
ให้บริ การดูแลและพัฒนาศักยภาพของเด็กวัย 1-4 ปี รับจํานวนจํากัดปี ละ 40 คน
ดูแลตั้งแต่
7.00-17.00 น. เปิ ดให้บริ การ วันจันทร์-วันเสาร์
1.3 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ :“ปลูกปั ญญาด้วยหัวใจ ใช้ความสุ ข เป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มให้เด็กมี
ศักยภาพสู งสุ ด”
พันธกิจ :วางแผนในการพัฒนาศักยภาพและสร้างสถานที่ปลอดภัย สําหรับการ
เรี ยนรู ้ อย่างเหมาะสมให้แก่เด็กปฐมวัย เพื่อศักยภาพสูงสุ ด
เป้าหมาย :สร้างสถานที่พฒั นาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ ที่มุ่งเน้นให้เกิดเด็กพัฒนา
ศักยภาพสู งสุ ด ตามวัยที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของครอบครัวขนาดเล็กที่
ไม่มีผดู ้ ูแลเด็กก่อนวัยเรี ยน
เป้าหมายระยะสั้ น
1. เพื่อเป็ นสถานที่พฒั นาเด็กปฐมวัย ที่มีคุณภาพสูง เป็ นที่ไว้วางใจของผูป้ กครอง
ได้โดยมกลุ่มเป้ าหมายอาศัยในเขตบางกรวย, บางสี ทอง, พระราม 5, บางพลัด โดย
มีจาํ นวนเด็กครบ 36 คนในปี ที่ 2 ของการเปิ ดให้บริ การ
2.จํานวนเด็กที่เข้ารับบริ การจะต้องไม่ลดลงมากกว่า 10% ของจํานวนเด็ก ในเดือน
ที่ผา่ นมา
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เป้าหมายระยะยาว
1. เพื่อขยายธุรกิจให้สามารถรองรับจํานวนเด็กปฐมวัยได้ ครบ 40 คนในปี ที่ 3
2. พัฒนาศักยภาพของเด็ก ให้พร้อมสู่ การศึกษาระดับอนุบาล อย่างมีความสุ ข และ
สามารถวัดผลได้จริ ง
เป้าหมายทางการจัดการ
1. บุคคลากรผูด้ ูแลเด็ก มีอตั ราการลาออกไม่สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา
2.บุคคลากรผูด้ ูแลเด็ก ต้องได้รับการอบรมตามกฎที่ปลัดกระทรวง
กําหนด และอบรมหลักสูตรเพิ่มความรู ้เรื่ องการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3.จํานวนเด็กที่ป่วยจากการติดเชื้อจากบ้านปลูกปั ญญาเป็ น 0%
1.4 สั ญลักษณ์ และคําขวัญ

ภาพที่ 1.1 สัญลักษณ์บา้ นปลูกปัญญา
สั ญลักษณ์ มีโครงร่ างของต้นไม้ เพื่อแสดงถึงการเจริ ญเติบโตของเด็กอย่างมี
คุณภาพในบ้านปลูกปั ญญา ดาว 3 ดวง แทนความหมายถึงการเกิดขึ้นของปัญญา และ
มงกุฎบนศรี ษะเด็ก แสดงถึงการประสบความสําเร็ จในการพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละ
คน ใช้สีสนั ที่ดูสบายตา และรู ปหน้าเด็กยิม้ สื่ อความหมายถึงการมีความสุ ขในทุกนาทีที่อยู่
ในบ้านฯ
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ความหมายของสี
1. สี น้ าํ เงิน สื่ อถึงความหนักแน่น จริ งจังในการดูแลเด็ก มีความน่าเชื่อถือ
2. สี เขียว สื่ อถึงความเจริ ญงอกงามของปัญญา
คําขวัญ
“ปลูกปั ญญา ด้วยหัวใจ ใฝ่ คุณธรรม ลํ้าค่าด้วยศักยภาพสูงสุ ด”
1.5 ทําเลทีต่ ้งั

บ้านปลูกปั ญญา ตั้งอยู่ เลขที่ 219 หมู่บา้ นศิขริ นทร์ บนถนนบางกรวย -ไทรน้อย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ขนาดพื้นที่ 120 ตรว. ซึ่งเป็ นละแวกที่มีประชากร
หนาแน่น มีหมู่บา้ นจัดสรรโดยรอบจํานวนมาก อีกทั้งยังเป็ นเส้นทางลัดที่เป็ นที่นิยม โดย
สามารถผ่านสู่ ถนนหลัก 4 สาย ได้แก่ สะพานพระราม 7 ถนนวงศ์สว่าง มุ่งหน้าสู่ถนน
วิภาวดี เขตจตุจกั ร และบางเขน, ถนนพระราม 5, ถนนสิ ริธร, ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งมอง
ว่าเป็ นทางผ่านที่ผปู ้ กครองสะดวกในการมารับส่ งบุตรหลาน และเดินทางไปทํางานต่อ
โดยในละแวกนี้ยงั ไม่มีเนอสเซอรี่ ที่มีชื่อเสี ยงในด้านคุณภาพ อีกทั้งยังมีจาํ นวนน้อยมาก
1.6 ปัจจัยหลักแห่ งความสํ าเร็จ
1.6.1 ปัจจัยด้ านคุณภาพบ้ านปลูกปัญญา
มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กและผูด้ าํ เนินกิจการอย่างถูกต้อง โดยขณะนี้ใน
เขตบางกรวย ยังไม่มีเนอสเซอรี่ ที่คุณภาพพอที่จะเป็ นที่ไว้ใจของผูป้ กครองได้ ส่ วนมาก
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เป็ นสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กที่เปิ ดโดยบุคคลทัว่ ไป ไม่มีใบอนุญาต อีกทั้งโรงเรี ยนอนุบาลใน
เขตบางกรวยจํานวน 1 แห่ ง ที่รับดูแลเด็กปฐมวัย ก็มีชื่อเสี่ ยงในแง่ที่เป็ นลบอยูเ่ สมอ มีการ
เข็มงวดในการเลือกสรรบุคคลากรผูด้ ูแลเด็ก โดยทุกคนจะต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ และ
ผ่านการอบรมหลักสู ตรตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์กาํ หนด
1.6.2 ปัจจัยด้ านทีต่ ้งั
สถานประกอบการ บ้านปลูกปัญญา ตั้งอยูบ่ นถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซึ่งเป็ น
ละแวกที่มีประชากรหนาแน่น มีหมู่บา้ นจัดสรรโดยรอบจํานวนมาก และยังเป็ นพื้นที่ที่มี
การก่อสร้างหมู่บา้ นจัดสรรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็ นเส้นทางลัดที่เป็ นที่นิยม โดย
สามารถผ่านสู่ ถนนหลัก 4 สาย ได้แก่ สะพานพระราม 7 ถนนวงศ์สว่าง มุ่งหน้าสู่ ถนน
วิภาวดี เขตจตุจกั ร และบางเขน, ถนนพระราม 5, ถนนสิ ริธร และถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่ง
เป็ นทางผ่านที่ผปู ้ กครองสะดวกในการมารับส่ งบุตรหลาน และเดินทางไปทํางานต่อ โดย
ในละแวกนี้ยงั ไม่มีเนอสเซอรี่ ที่มีชื่อเสี ยงในด้านคุณภาพ
ที่ต้ งั ของบ้านปลูกปั ญญา ตั้งอยูใ่ นหมู่บา้ นศิขริ นทร์ ซึ่งมีทางออกสองทางเป็ น
หมู่บา้ นที่เป็ นทางตัน ไม่ใช่ทางผ่าน ทําให้มีความปลอดภัยเรื่ องคนแปลกหน้าที่จะเข้ามา
บริ เวณบ้านมีโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน อยูร่ อบละแวกที่ต้ งั ห่างออกไป 2-4 กิโลเมตร
ทําให้ผปู ้ กครองอุ่นใจกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
1.6.3 ปัจจัยด้ านราคา
เนื่องจากใช้บา้ นของผูป้ ระกอบเป็ นสถานที่ จึงทําให้มีค่าใช้จ่ายตํ่า โดยมีค่าตกแต่ง
สถานที่ใหม่ และค่าเสื่ อมของบ้าน แต่ในแง่โปรแกรมการดูแลเด็ก และหลักสู ตรที่ใช้จะมี
ความแตกต่างจากคู่แข่งโดนสิ้ นเชิง ผูป้ กครองจะได้รับคุณภาพจากการพัฒนาศักยภาพของ
เด็ก และสามารถไว้ใจได้ดว้ ยการมีบริ การกล้อง CCTV จึงทําให้เมื่อเปรี ยบเทียบกับสถาน
รับเลี้ยงอื่นๆ ราคาของบ้านปลูกปั ญญา จึงมีราคาไม่แพงจากเนอสเซอรี่ ทวั่ ไปมากนักแต่
ได้รับคุณภาพมากกว่า
1.6.4 ปัจจัยด้ านบริการ
มีหลักสู ตรแน่ชดั เน้นหลักสู ตรการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาในเด็กก่อนวัย
เรี ยน โดยคู่แข่งไม่มีหลักสู ตรสําหรับพัฒนาเด็ก การบริ การถือเป็ นหัวใจหลักของบ้านปลูก
ปัญญา จะเน้นเรื่ องการดูแลเด็กให้เด็กเกิดความสุ ข ในทุกๆ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูด้ ูแลเด็ก
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จะเอาใจใส่ เด็กๆ ทุกคนอย่างเท่าเทียมมีกระบวนการอย่างเป็ นมารตรฐานปฎิบตั ิ อาทิการ
รับ-ส่ งเด็กให้แก่ผปู ้ กครอง หากมีคนแปลกห น้ามารับ จะมีกระบวนการตรวจสอบไปยัง
ผูป้ กครองเด็กทุกครั้ง เป็ นต้น
1.6.5 ปัจจัยด้ านสถานที่
บ้านปลูกปั ญญา ใช้บา้ นเป็ นสถานประกอบการ ที่มีการตกแต่งใหม่ให้ดูอบอุ่น
และทันสมัย เน้นทําสถานที่ให้โปร่ ง อากาศถ่ายเทสะดวก สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่
อับชื่น ห้องนํ้าแยกส่ วนแห้งและเปี ยก เด็กๆ จะไม่ได้อยูใ่ นห้องแอร์ตลอดเวลา จะมีการคัด
แยกเด็กที่ป่วยด้วยโรคทัว่ ไป เช่นหวัด ให้อยูใ่ นห้องดูแลพิเศษ ที่มีกิจกรรมเบาๆ และมี
ผูด้ ูแลพิเศษ กรณี ที่เด็กเป็ นโรคติดต่อขั้นรุ นแรง บ้านจะไม่รับเด็กดูแลในช่วงเวลานั้น เพื่อ
ไม่ให้เกิดการติดต่อไปสู่ เด็กคนอื่น มีตน้ ไม้ใหญ่เพื่อให้ความร่ มรื่ นอย่างเป็ นธรรมชาติ
เด็กจะได้สมั ผัส และเรี ยนรู ้ธรรมชาติทุกวัน สถานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยสูง
มีทางออกฉุกเฉิ นสําหรับกรณี เกิดเหตุเช่น ไฟไหม้ มีการติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพลิงตาม
กฎหมายกําหนด และตกแต่งสถานที่ให้มีความปลอดภัยสูงสําหรับเด็กๆ
1.7 สั ดส่ วนผู้ถือหุ้น
เจ้าของกิจการถือหุน้
100%
1.8 เงินลงทุน
ใช้เงินลงทุน 505,000 บาท
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําธุรกิจ
เนอสเซอรี่ บ้านปลูกปัญญา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในการทําธุรกิจเนอสเซอรี่
บ้านปลูกปั ญญา
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดําเนินงาน

ความเป็ นไปในการทําธุรกิจ
เนอสเซอรี่ บ้านปลูกปัญญา

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกําลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับ ความเป็ นไปได้ในการทําธุรกิจเนอสเซอรี่
บ้านปลูกปั ญญา
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทําการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมีนาคม – เดือน
มิถุนายน 2556
นิยามศัพท์
1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต/การดําเนินงาน การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน และ
สรุ ปผลว่า ธุรกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดําเนินงานหรื อไม่
2. ที่นอนยางพารา หมายถึง
3. การวิเคราะห์สถานการณ์หมายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
(SWOT Analysis)
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การวิเคราะห์ดา้ นการตลาดหมายถึง การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวาง
ตําแหน่งทางการตลาด การกําหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย
และ การส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิตหมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการและกําลังคน หมายถึงการกําหนดโครงสร้าง
องค์การ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กําไรสุ ทธิ ระยะเวลา
คืนทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
4.

2.1 จุดแข็ง (Strength)
1. บ้านปลูกปั ญญามีทาํ เลที่ต้ งั ที่เป็ นจุดศูนย์กลางในการเชื่อต่อสู่ ถนน 4 สายหลัก
ซึ่งเป็ นที่นิยมในการใช้เป็ นเส้นทางลัด
2. บุคคลากรที่ดูแลจะจํากัดการดูแล 1 คนต่อเด็กไม่เกิน 6 คน สําหรับเด็กอายุ 1-2
ปี ทําให้การดูแลทัว่ ถึง
3. มีโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างชัดเจน สามารถวัดผลได้
4. เวลาการเปิ ดให้บริ การที่ยดื หยุน่ โดยเลือกเวลาที่อยูใ่ นระหว่าง 7.00-17.00 น.
5. เป็ นสถาน ประกอบ การที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องจากกระทรวง การพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
6. บุคคลากรผูด้ ูแลเด็กทุกคนผ่านการอบรมตามที่กระทรวงฯ กําหนด
7. มีความปลอดภัยสู ง จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้ามาในเขตบ้านฯ ในเวลาทํา
การ
8. มีกล้องวงจรปิ ด CCTV ผูป้ กครองสามารถใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตเพื่อ
เข้าดูได้ทุกเวลาในเวลาทําการของบ้านปลูกปั ญญา
2.2 จุดอ่ อน (Weakness)
1. ชื่อเสี ยงยังไม่เป็ นที่รู้จกั ในเขตที่ต้ งั ของสถานประกอบการ ยังไม่เป็ นที่
ไว้วางใจของผูป้ กครอง ต้องอาศัยเวลานานในการทําให้เป็ นที่ยอมรับ
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2. บริ เวณหน้าสถานประกอบการจะมีพ้ืนที่การจอดรถน้อย อาจมีการติดขัดใน
ช่วงเวลาที่เร่ งด่วน
3. มีค่าบริ การ ที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับสถานเลี้ยงเด็กที่เปิ ดให้บริ การก่อนหน้านี้ ใน
ละแวกพื้นที่เดียวกัน
4. การเปิ ดบริ การใหม่ ยังไม่เป็ นที่ไว้วางใจของผูป้ กครอง ต้องอาศัยเวลานานใน
การทําให้เป็ นที่ยอมรับ
5. ไม่มีบริ การรับ-ส่ งเด็ก
2.3 โอกาส (Opportunity)
1. การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศมีอตั ราการเติบสูงขึ้นเรื่ อยๆ ทําให้
การอุปโภคบริ โภคมีค่าใช้จ่ายสู งขึ้น ทําให้ผมู ้ ีครอบครัวต้องทํางานหนัก ไม่มีเวลาดูแลบุตร
หลานในช่วงวันทํางาน
2. สถาบันครอบครัวของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงจากระบบครอบครัวขยายมา
เป็ นครอบครัวเดี่ยว ทําให้ไม่มีผดู ้ ูแลเด็กเมื่อผูป้ กครองต้องออกไปทํางาน
3. กระแสความนิยมในการพัฒนาศักยภาพของเด็กก่อนวัยเรี ยน ที่เน้นการมี
ความสุ ข พร้อมๆกับ พัฒนาการในด้านร่ างกายและ สติปัญญา
4. ข่าวแง่ลบเกี่ยวกับสถานที่รับเลี้ยงเด็กมีมาก ทําให้ผปู ้ กครองมองหาทางเลือกที่
ทําให้มนั่ ใจได้วา่ บุตรหลานจะปลอดภัย และต้องการเห็นบุตรหลานอยูใ่ นสายตา
ตลอดเวลา
2.4 อุปสรรค (Threats)
1. การจัดตั้งเป็ นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทางรัฐบาลกําหนดให้มีการจ่ายภาษีที่
เกิดจาก
รายได้ ซึ่งเมื่อเทียบกับการจัดตั้งเป็ นโรงเรี ยนอนุบาลและรับเด็กก่อนวัยเรี ยนเข้าไปดูแล
รัฐบาลให้
งบประมาณในการช่วยเหลือทําให้การตั้งโรงเรี ยนอนุบาลเอกชนจะได้เปรี ยบกว่าการตั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็ก
2. ค่าครองชีพจะเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าผูด้ ูแลเด็ก รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ทําให้การตั้งอัตราค่าบริ การต้องปรับสูงขึ้นตาม
วารสารแผนธุรกิจ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)
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3. สังคมไทยยังนิยมส่ งบุตรหลานให้ญาติเลี้ยงที่ต่างจังหวัด เพราะมีความไว้ใจ
ญาติมากกว่า
3. การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
3.1 การกําหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (T: Target Market)
บ้านปลูกปั ญญา เนอสเซอรี่ เลือกกลุ่มหมาย ดังนี้
กลุ่มเป้าหมายหลัก
• จะเลือกผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในจังหวัดนนทบุรี ในเขตอําเภอบางกรวย อําเภอเมือง และผู ้
ที่อาศัยในเขตรัศมีของที่ต้ งั บ้านปลูกปัญญา เนอสเซอรี่

ได้แก่ ผูท้ ี่อาศัยใน

กรุ งเทพมหานคร ในแขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย
• ผูป้ กครองที่มีรายได้ต่อเดือนรวมกันครอบครัวละ 40,000 บาทขึ้นไป

ที่มี

การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
• เป็ นคนชนชั้นกลาง ระดับตํ่า-สู ง
กลุ่มเป้าหมายรอง
• ผูป้ กครองที่มีการเดินทางในชีวิตประจํา เช่นไปทํางาน โดยเดินทางผ่านเส้นทาง
ลัด ถนนบางกรวย-ไทรน้อย เป็ นประจําทุกวัน
• ผูป้ กครองที่มีรายได้ เดือนละ 40,000 บาทขึ้นไป
• ผูป้ กครองที่มีลกั ษณะครอบครัวขยาย แต่บุคคลในครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงบุตร
หลานได้
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3.2 การกําหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Positioning)
จํานวนเด็กสู ง
ต่อบุคคลากรผูด้ ูแล 1 คน

เน้นกิจกรรม
หลักสู ตรการ
เรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาศัย

โรงเรี ยน ศึกษาบัณฑิต
โรงเรี ยน รัตนกุล อนุบาล

บ้านปลูกปั ญญา

ครู นอ้ ย เนอสเซอรี่

แทนคุณ เนอสเซอรี่

จํานวนเด็กน้อย
ต่อบุคคลากรผูด้ ูแล 1
คน
จากภาพข้างต้น แสดงผลได้ ดังนี้
บ้านปลูกปั ญญา เนอสเซอรี่ วางตําแหน่งทางการตลาด โดยเน้นความแตกต่างใน
ด้านการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ให้เหมาะสมตามวัย ให้มีความฉลาดทั้งด้านอารมณ์และ
จิตใจ มุ่งเน้นคุณภาพการบริ การโดยมีปริ มาณเด็กน้อยต่อบุคคลากรผูด้ ูแล 1 คน ถูกต้อง
ตามกฎกระทรวง มุ่งเน้นบริ การด้วยคุณภาพ อาทิ มีมาตรการที่สนับสนุนด้านความ
ปลอดภัยสู ง ผูป้ กครองสามารถเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลาทําการ ผ่านกล้อง CCTV
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กลยุทธ์ ทางการตลาดทีใ่ ห้ บริการ
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
ส่ วนใหญ่ผปู ้ กครองที่เป็ นลูกค้า จะต้องการสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ จะ
มุ่งเน้นในเรื่ องสุ ขภาพ อนามัย และการสร้างพัฒนาการทางทักษะในด้านต่างๆ อย่าง
ครบถ้วน ในปั จจุบนั แต่ละแห่งจะมีการดําเนินงานที่แตกต่างกัน ซึ่งจะไม่ครบถ้วนเป็ น
อย่างที่ผปู ้ กครองต้องการทั้งหมด ดังนั้นการวางกลยุทธ์ในด้านผลิตภัณฑ์ ของบ้านปลูก
ปัญญา เนอสเซอรี่ จะเน้นชูโปรแกรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมประจําวัน
เป็ นหลัก และเน้นยํ้าเรื่ องระบบรักษาความปลอดภัย และความสะอาด เด็กๆ ทุกคน
จะต้องมีความสุ ขเมื่อเข้ามาอยูใ่ นบ้านปลูกปัญญา เนอสเซอรี่
ด้านราคา (Price)
ในด้านราคา ผูป้ กครองมักจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า ( Value) ของบริ การกับ
ราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้อ ดังนั้น การกําหนด
ราคาการให้บริ การของบ้านปลูกปั ญญา เนอสเซอรี่ จะสูงกว่าคู่แข่ง เพราะจะเน้นคุณภาพ
ของกิจกรรมต่างๆ และจะระบุระดับราคาในการให้บริ การของแต่ละช่วงวัยอย่างชัดเจน
โดยมีราคาที่เป็ นมาตรฐาน และบริ การเสริ มที่เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองมีสิทธิ์เลือกใช้
หรื อไม่เลือกใช้บริ การก็ได้ เช่น บริ การสอนภาษาอังกฤษ ในระหว่างรอผูป้ กครองมารับ
เป็ นต้น
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
บริ การเนอสเซอรี่ เป็ นบริ การที่ผปู ้ กครองจะทําการศึกษาหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต และจึงตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ายโดยการเดินเข้ามาซื้อที่สถานประกอบการเอง กล
ยุทธ์ดา้ นนี้ จึงต้องเน้นเรื่ องความคุณภาพของสถานที่ ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ทําให้
ผูป้ กครองเห็นถึงความพร้อมในการดูแลบุตรหลานอันเป็ นที่รัก โดยหากไม่แลกบัตร จะไม่
สามารถเข้ามาภายในบริ เวณรอบบ้านได้ และ
ผูท้ ี่ไม่ใช่บุคคลากรที่ดูแลเด็ก จะไม่มีสิทธิเข้ามาภายในตัวบ้าน
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รู ปแบบของช่องทางการให้บริ การสามารถแสดงได้ ดังนี้
บ้านปลูกปั ญญา
เนอสเซอรี่

ผูป้ กครอง
(ลูกค้า)

ด้ านส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ รู ้จกั สถานรับเลี้ยงเด็กที่มีในปั จจุบนั จากที่มีคนแนะนําหรื อ
จากเพื่อนร่ วมงาน ประกอบกับการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เช่น อ่านจากกระทูท้ ี่มี
ผูป้ กครองท่านอื่นแสดงความเห็นไว้
ในปี ที่เปิ ดบริ การเป็ นปี แรก บ้านปลูกปั ญญา จะมุ่งเน้นไปที่การทําตลาดโดยใช้
การโฆษณ าประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ทอ้ งถิ่น เพื่อเป็ นการแนะนําให้ผบู ้ ริ โภคในพื้นที่
เป้ าหมายได้รู้จกั บ้านปลูกปั ญญาก่อน จะเน้นไปที่การติดแผ่นป้ ายโฆษณากลางแจ้ง และ
แจกใบปลิว ใส่ ตรู ้ ับจดหมายในหมู่บา้ นที่มีกลุ่มเป้ าหมายอาศัยอยู่ รวมถึงการร่ วมทํา
กิจกรรมกับวัดและชุมชมในช่วงแรกๆ เพื่อให้กลุ่มเป้ าคุน้ เคยชื่อและเป็ นที่รู้จกั

ใน

ขณะเดียวกัน ก็ทาํ โฆษณาแผ่งทางสื่ ออินเตอร์เน็ต ใช้การกตลาดแบบบอกต่อ ( word-ofmouth) เช่นการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในกระทูท้ ี่ผปู ้ กครองมาสอบถามเรื่ องหาเนอสเซอ
รี่ ให้ลูก
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4. การวิเคราะห์ แผนการดําเนินงาน

รับบุตรหลานจากผูป้ กครองที่จุดรับ-ส่ ง

ครู เวรประจําวัน คัดแยกเด็กป่ วย

เด็กอายุ 1 ปี - ตํ่ากว่า
2 ปี
ครู ประจําห้อง
รับเข้าห้อง

เด็กอายุ 2 ปี - ตํ่ากว่า 3 ปี
A. รับประทานอาหารเช้า
B. เล่นที่สนามเด็กเล่น

เคารพธงชาติ
ทํากิจกรรมยามเช้า

เข้าห้องประจํา เริ่ มรับบริ การ
ตามโปรแกรมแต่ละวัย

ครู เวรประจําวัน ส่ งเด็กให้ผปู ้ กครอง
ณ จุดรับ-ส่ ง
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เด็กที่ป่วยเป็ น
โรคติดต่อจะแจ้ง
ให้ผปู ้ กครองรับ
กลับ

เด็กอายุ 3-4 ปี
A. รับประทา
นอาหาร
เช้า
B. เล่นที่
สนามเด็ก
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5. การวิเคราะห์ แผนการการจัดการและกําลังคน
เนื่องจากบ้านปลูกปั ญญาธุรกิจที่เริ่ มต้นใหม่ โดยเป็ นธุรกิจขนาดเล็กที่มุ่งเน้น
คุณภาพ และจํากัดการรับเด็กใน 2 ปี แรก เพียง 36 คน (รับเด็กสู งสุ ด 40 คนในปี ที่ 3) จึงมี
จํานวนบุคคลกร ดังนี้
โครงสร้ างองค์ กร (Organization Chart)
ผูบ้ ริ หารบ้านปลูกปัญญา
1 อัตรา

ครู อาวุโส
1 อัตรา
ครู พฒั นาศักยภาพ
1 อัตรา

แม่ครัว
1 อัตรา
พี่เลี้ยง ผูช้ ่วยครู
1 อัตรา

ผูช้ ่วยแม่ครัว และ
พนักงานทําความ
สะอาด 1 อัตรา

พี่เลี้ยง ผูช้ ่วยครู 1 อัตรา
(เพิ่ม 1 อัตราในปี ที่ 3)
6. การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 505,000 บาท มียอดขายปี ที่ 1 เท่ากับ 3,993,600 บาท
ปี ที่ 2 เท่ากับ 4,492,800 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 4,992,000 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 4,992,000 บาท
และปี ที่ 5 เท่ากับ 4,992,000 บาท มีกาํ ไรสุ ทธิในปี ที่ 1 เท่ากับ 1,518,224 บาท ปี ที่2เท่ากับ
1,774,371 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 2,038,243 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 2,002,268 บาท และปี ที่ 5
เท่ากับ 1,938,821 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 2 ปี มีมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (Net
วารสารแผนธุรกิจ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)
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Present Value; NPV) เท่ากับ 6,311,257 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน
(Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 428.98%
7. สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิต การวิเคราะห์ดา้ นกําลังคน และการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุรกิจที่เนอส
เซอรี่ ภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กําหนดขึ้นเป็ นมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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