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บทคัดย่อ 
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 จากการวิเคราะห์ กลยุทธ์ของธุรกิจ จะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหาร
จัดการ  และเข้าช่วยเหลือการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของผู้ลงทุนด้วย  ซึ่งการต่อยอดธุรกิจ
จําเป็นต้องใช้เงินลงทุน จํานวน 480,000 บาท  มีมลูค่าปัจจุบันสุทธิ 634,134.37 บาท  อัตรา
ผลตอบแทน 36%  และระยะเวลาในการคืนทุน 3 ปี  
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ABSTRACT 
 

This business plan was to study business expansion of “Baan Hansa” which 
previously is just a preschool child school and they will expand their business by 
franchising. This business plan was using business environmental analysis; strength 
was their education system “play & learn” while the weakness was not well known. 
On the other hand, the opportunity was the people nowadays want to own a 
business but the threat was the reliability of personal attitude towards the preschool 
child school. According to the analysis of the business competitor, it found that the 
competitor was well known and have a good reputation but its price was high. By 
this business expansion, the Baan Hansa will sell their franchise starting from Bangkok 
and surrounding. By the interview of marketing research, it found that most of the 
sample have a good attitude towards the preschool child school and want to own a 
business. 
 From business strategy analysis, they will provide new technology to support 
their management and to maintain the relationship between the client and the 
investor. This expansion needs 480,000 baht for the investment, present net value is 
634,134.37 baht, a yield is 36% and a payback period is not more than 3 years 
 
Keyword : School for Preschool Child, Breakeven Point, Business Plan 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  แนะนาํประเภทของธุรกิจ 
 Baan Hanza เป็นธุรกิจบริการที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  เป็นการให้บริการทางด้านการเลี้ยง
ดู ฝึกทักษะในด้านการศึกษา ให้กับเด็กอายุ 2-4 ปี หรือ กอ่นเข้าเรียนช้ัน อนุบาล 1  ในปัจจุบันการ
เรียนรู้ เป็นสิ่งที่มีความสําคญัมาก ทําให้คณุพ่อคุณแมใ่สใ่จและต้องการให้ลูกมคีวามรู้ที่มากที่สุด รวม
ไปถึงการทํางานของคนปัจจุบัน ทํางานกันหนักข้ึน ไม่มีเวลาดูแลลูกเท่าที่ควร  การเข้าโรงเรียนเตรียม
อนุบาล หรือเนอสเซอรี่ จึงถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อย 
 
ภาพที่ 1.1 : ตราสินค้า 
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ภาพที่ 1.2 : ภายในโรงเรียน 
 

 
 
Baan Hanza  จะเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทํากิจกรรม ซึ่ง

การเล่นน้ันจะแบ่งออกไปด้วยกัน 5 อย่าง 1. การทํากิจกรรมทางร่างกาย  2. การได้รับประสบการณ์
ซ้ํา  3. การได้ใช้จินตนาการ  4. การเข้าใจถงึสิ่งแวดล้อม  5. การเตรียมการเพ่ือชีวิต  ซึ่งทั้ง 5 
กิจกรรมนี้มีการออกแบบพัฒนากิจกรรมมากกว่า 3,000 กิจกรรม สลับสับเปลี่ยนกันไปเพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการผ่านการทํา กิจกรรม ด้วยเทคนิค จอลลี ่โฟนิคส์ (Jolly Phonics) สําหรับปฐมวัน และ
กิจกรรม เล่นเป็นกลุ่ม(Play Group) ทําใหค้รูมีความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของเด็ก ๆ ได้เป็น
อย่างดี   

1.1.1 จุดเด่น 
1. ให้การดูแลเด็กพร้อม ๆ กบัการเสริมสร้างพัฒนาการเพ่ือเตรียมความพร้อม โดยทีม

ผู้บริหารและคณะครูที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. เน้นให้เด็กมคีวามสุข และ สนุกกับการเรียนรู้ และไม่ลมืที่จะสอนมารยาท และ 

การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมด้วย  
3. ให้ความสําคัญกับ สุขอนามัยของเด็กทั้งด้านความสะอาด และการป้องกัน

โรคติดต่อโดยทําข้อตกลงร่วม กับผู้ปกครองก่อนว่า หากบุตรหลานของท่านมีอาการป่วย ไม่สบาย ขอ
อนุญาตให้พาบุตร หลานของท่านกลับบ้านโดยทันที  
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4. มีระบบดูแลความปลอดภัยของเด็กตลอดเวลา โดยการติดต้ังกล้องวงจรปิด  

โดยรอบเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง หากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ผู้ปกครองสามารถขอดูวิดิโอ
ย้อนหลัง จากกล้องวงจรปิดได้  

5. ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี Application (LINE) บนโทรศัพท์ มือถือสมาร์ทโฟน 
เพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการดูแลเด็กตลอดเวลา พร้อมทั้งอัพเดตข่าวสาร รูปภาพกิจกรรม ในวัน
น้ัน ๆ ให้ผู้ปกครองทราบ 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็ก 
- English : Role Play and Jolly Phonics 
- English Stories Time : เรียนรู้ศัพท์ ประโยค คําคล้องจองจากนิทาน 
- Chinese : กจิกรรมภาษาจีนผ่านคําศัพท์ และศิลปะโดยเหล่าซื้อผู้มีประสบการณ์สอน

เด็กเล็ก 
- Gym & Play : เรียนรู้ผ่านการเล่นแลออกกําลังกาย 
- Music & More : พัฒนาสมองและเสริมสร้างทักษะด้วยดนตรี ผ่านการร้องและใช้

เคร่ืองดนตรีเคาะจังหวะ 
- Arts & Craft : ฝึกกล้ามเน้ือมือ ใช้จินตนาการอย่างอิสระกับศิลปะ 
- Hand Works : พัฒนากล้ามเน้ือมือ ให้สมองกับร่างกายทํางานร่วมกัน 
- Library Hours : ช่ัวโมงนิทาน ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 
- Active Learning Activities & Brain Gym : ออกกําลังสมองเพ่ือกระตุ้นการจัด

ระเบียบประสาท และการเช่ือมโยงของเซลล์สมอง 
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ตารางที่ 1.1 : ตัวอย่างเวลาเรียน 
 

 
 
ภาพที่ 1.3 : ตัวอย่างกิจกรรมในหรรษา 
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การติดตามพฒันาการ 
- ในแต่ละสัปดาห์จะต้องมีการจดบันทึกว่าเด็กแต่ละคน มพัีฒนาการเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมขึ้น ลดลงอย่างไรบ้างเพ่ือหาเหตุผลกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละคน 
- ในสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนจะมีการประเมินกับผู้ปกครองพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลง

ของเด็กในเดือนที่ผ่านมาว่ามีพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้าง 
- พัฒนาการทางด้านกล้ามเน้ือมัดใหญ ่และมัดเล็ก   
-  พัฒนาการทางด้านสังคม  
- พัฒนาการทางด้านภาษา   
- พัฒนาการทางด้านสมาธิ  การจดจ่อในห้องเรียน   

1.1.2 นวัตกรรม 
 ในส่วนของการจัดการบริหาร จะนําระบบเข้ามามีส่วนในการบริหาร ทั้งทางด้านการบันทึก
ข้อมูลของเด็ก  การจัดการด้านบัญชี  รวมไปถึง การติดกล้องวงจรปิด ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กๆ 
ได้รับความปลอดภัยและการดูแลที่ได้มาตรฐาน  รวมไปถงึการแจ้งข้อมูลให้กับผู้ปกครอง ด้วยการใช้
แอพพลิเคช่ัน อย่างทางโรงเรียน ที่จะมีข่าวสารต่าง ๆ ของทางโรงเรียน  รวมไปถึงการแจ้งข้อมูล เป็น
ศูนย์รวมแลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อสารกันในกลุ่มผู้ปกครอง  และในส่วนสําคัญ กล้องวงจรปิดของ
โรงเรียนจะเปิดให้ผู้ปกครองได้เห็นบุตรหลาน ในส่วนของห้องอาหาร ในช่วงเวลาพักกลางวัน และ
ช่วงเวลาของว่างอีกด้วย 
 
1.2 ที่มาของการดําเนินธุรกิจ 
 ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ.2559  โดยผูก้่อต้ังน้ันเริ่มต้นจาก คุณแมท่ี่มีลูกสาว จึงอยากให้ลูกสาวมี
พัฒนาการที่ดี โดยไม่เน้นวิชาการท่ีไม่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก เขาได้เลือกหาโรงเรียนมายมาย
แต่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการท่ีจะให้ลกูเลน่เพ่ือฝึกพัฒนาการ เน่ืองจากเนอสเซอร่ีส่วนใหญ่เน้นเลี้ยง
ดู แต่ไม่เน้นใหท้ักษะแก่เด็ก และเน่ืองด้วยผู้ก่อต้ังมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเด็กเล็ก
อยู่แล้ว จากประสบการณ์ที่ไปดูงานด้านการศึกษามาจากหลายๆประเทศ จึงได้จุดประกายในการใช้
บ้านส่วนตัว ที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดการเรียนการสอนแบบ Pre-school แก่เด็กเล็ก 
อายุต้ังแต่ 2 -4 ปี เพ่ือใหลู้กสาวของเขาได้เรียน หลังจากเปิดบ้านหรรษาได้เกิดกระแสตอบรับที่ดีมาก 
จนบ้านส่วนตัวรองรับไม่พอ และเล็งเห็นอีกว่า จังหวัดอ่ืนก็มีความต้องการ การศึกษาแบบ Pre-
School แบบน้ี จึงมีความคดิที่จะขยายธุรกิจไปที่กรุงเทพฯ ณ ตอนน้ีก่อน และผู้ก่อต้ังยังได้ออกแบบ
หลักสูตรการศึกษาอีกมากมาย เพ่ือเอาไว้ให้ สถาบันสําหรบัเด็กเล็กที่สนใจ สามารถ ซือ้หลักสูตรที่
ต้องการไปเปิดสอนเป็นรายวิชาได้อีกด้วย 
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1.3 วิสัยทัศน ์
 เป็นผู้นําทางด้านสถานการณ์เรียนรู้ของเด็ก อายุ 2-4 ปี ทีม่ีส่วนแบ่งการตลาดติด 1 ใน 5 
ของประเทศ 
 

1.4 พันธกิจ 
 1. สร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ในพ้ืนที่ กรุงเทพและปริมณฑลให้เพ่ิมขึ้น 30% 
 2. เด็กที่เข้าเรยีนแล้ว  ก่อนจบการเรียนจะต้อง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับอนุบาล มากกว่า 
90% จากเด็กทั้งหมด 
 3. ควบคุมดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
 

1.5 เปา้หมาย 
 1. มีสาขา 5 สาขาในพ้ืนที่กรุงเทพ และปรมิณฑล ภายใน 4 ปี 
 2. มียอดขายเพ่ิมขึ้น 10%ของทุกปี 
 

1.6 วัตถุประสงคข์องธรุกิจ 
 1. เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์มากขึ้น 
 2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ และสร้างความน่าเช่ือถือ 
 3. เพ่ือสร้างผลกําไรที่มากข้ึน 10 % ของทุกปี 
 

1.7 ที่ต้ังของสถานประกอบการ 
 

ภาพที่ 1.4 : แผนที่ต้ัง 
 

 
 

ที่มา : แผนที่ต้ัง. (ม.ป.ป.). สบืค้นจาก https://www.home.co.th/home/i/7610. 
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564/69  หมู่ที ่3  หมู่บ้านปาล์มสปริงแกรนด์วิลล์  ตําบลควนลัง  อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 
 
1.8 วัตถุประสงคข์องการจัดทําแผน 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการทําธุรกิจ 
 2. เพ่ือสํารวจตลาดและวางแนวทางในการดําเนินงาน 
 3. เพ่ือใช้ในการกู้ยืมทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
วิธีการดําเนนิการในการจัดทําแผนธุรกิจ 

 
2.1 ประเภทของขอ้มูลที่นาํไปใช ้

2.1.1 ทฤษฎีกลยุทธ์ตราสินค้า 
2.1.2 ทฤษฎีระบบแฟรนไชส์ 
2.1.3 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
2.1.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.1.1 ทฤษฎีกลยุทธ์ตราสินคา้ 

 นันทสารี สขุโต (2558)  ตราสินค้าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด เพราะ อาคาร เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักรที่แบรนด์ม ีหากถกูภัยธรรมชาติทําลาย ก็สามารถหยิบยืมเงินจากผู้อ่ืนสร้างข้ึนใหม่ได้ 

คุณคา่ของตราสนิค้า 
 ตราสินค้า มีความหมายที่มากกว่าช่ือเรียกธรรมดาหรือเป็นเพียงแค่สัญลกัษณ์  แต่ตราสินค้า
ยังมีความหมายอีก คือความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า  มันแสดงถึงความรู้สึก การรับรู้ของลูกค้า  
มีนักการตลาดเคยกล่าวไว้ว่า  สินค้าถูกสร้างในโรงงาน ในขณะที่ตราสินคา้ถูกสรา้งในใจลูกค้า  ตรา
สินค้าที่มีคุณคา่สูงจะเป็นตราสินค้าที่มีความแข็งแกร่ง แข็งแรง  ซึ่งคุณค่าของตราสินค้าจะสะท้อนให้
เห็นถึงของสําเร็จของตราสินค้าน้ัน ๆ  ว่าสามารถเข้าไปอยู่ในใจลกูค้า  ทําให้ลูกค้าจดจําได้มากน้อย
เพียงใด  ตราสินค้าที่แข็งแรงจะประกอบไปด้วย การรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อสินค้าน้ัน ๆ ใน 4 มิติ ดังน้ี  
ความแตกต่างโดดเด่นจากตราสินค้าอ่ืน  ความเกี่ยวเน่ืองกับตัวผู้บริโภค  ความรู้ที่ผู้บริโภคมีในตัว
สินค้า  ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อตราสินค้าน้ัน  ช้ีให้เห็นแล้วว่า ตราสินค้าที่มีคุณค่าที่สูงจะเป็น
สินทรัพย์ทีใ่ห้คุณค่ากับธุรกิจหรือแบรนด์   

การสรา้งตราสินค้าท่ีแขง็แกร่ง 
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ภาพที่ 2.1 : แสดงการตัดสินใจในกลยุทธ์ตราสินค้าที่สําคญั 
 

 
ที่มา : นันทสารี สุขโต. (2558). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน 

 
การกําหนดตาํแหน่งตราสินค้า   
แบรนด์ต้องมีการกําหนดตําแหน่งของสินค้าให้มีความชัดเจน  ซึ่งมีทั้งหมด 3 ระดับ 
1. กําหนดด้วยคุณสมบัติของสินค้า  เช่น เครื่องสําอางสามารถกําหนดด้วยการบอกลูกค้าว่า 

สินค้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
2. กําหนดตําแหน่งด้วยผลที่ได้รับ  เช่น การได้รับคําปรึกษา การได้รับความปลอดภัย   
3. วางตําแหน่งด้านความเช่ือและคุณค่า   เช่นความเช่ือในการซื้อสินค้าแล้วได้ช่วยเหลือ

ธรรมชาติ 
การเลือกชื่อตราสนิคา้   
ตราสินค้าที่ดี จะช่วยให้แบรนด์ประสบความสําเร็จได้ ดังนั้นการเลือกช่ือที่ดีจึงเป็นเรื่องที่ไม่

ง่ายนัก ต้องพิจารณาอย่างละเอียดให้ตรงกับเป้าหมายและกลยุทธ์   
 - ช่ือตราจะต้องมีนัยสําคัญทีส่ื่อถึงสินค้าน้ัน 
 - ช่ือตราต้องออกเสียงได้ง่าย และสร้างการจดจํา 
 - ช่ือตราจะต้องแปลกแตกต่างและมีเอกลักษณ์ 
 - ช่ือตราจะต้องสามารถขยายไปสู่สายผลิตภัณฑ์หรือสินคา้อ่ืนได้ 
 - ช่ือตราจะต้องสามารถแปลความหมายเป็นภาษาต่างประเทศได้ง่ายและไม่มีความหมาย
ทางลบ 
 - ช่ือตราจะต้องได้รับการรับรองทางกฎหมายในแง่ของลิขสิทธ์ิ 
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การสนับสนุนตราสินค้ามี 4 ทางเลือก 1. ตราผู้ผลิต  2. ตราผู้จัดจําหน่าย  3. ตราที่ได้รับ
สิทธิในการผลติ  4. ตราสินคา้ร่วม 
 ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ในช่วงที่การค้าปลีกเติบโตอย่างรวดเร็วก็มีการนํา
ตราสินค้าของผู้ผลิตมาใช้ เช่น Bigc หรือ Lotus ที่นําผลติภัณฑ์ออกมาขายโดยใช้ช่ือตราสินค้าเดิม ก็
เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า 
การพัฒนาตราสินค้า  
 การขยายสายผลิตภัณฑ์  เป็นการเพ่ิมรูปแบบของสินค้าและบริการ ในรูปแบบใหม่ เช่น โค้ก 
มีการแตกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมา  แต่ข้อเสียที่เกิดขึ้น คอืสร้างความสับสนให้กับลูกค้า  
 การขยายตราสินค้า  การใช้ตราสินค้าเดิมไปยังกลุ่มสินค้าใหม่ เช่นการขยายตราสินค้าไปใน
สินค้าที่แตกต่างกว่าเดิม จะทําให้ลูกค้าเกิดความจดจําได้ง่ายและรวดเร็ว 
 การใช้ตราสินค้าหลากหลาย  เป็นแนวทางที่ทําให้ธุรกิจสามารถขยายฐานลูกค้าให้กว้าง
ออกไป เน่ืองจากเป็นสินค้าที่แตกต่างจากเดิมทั้งคุณสมบัติ  รูปลักษณ์ รปูแบบ ราคา ซึง่ข้อเสียก็คือ 
ตราสินค้าแต่ละตราจะครองส่วนแบ่งการตลาดได้ไม่มากนักจึงไม่สามารถสร้างผลกําไรได้มาก   
 การใช้ตราสินค้าใหม่  การเขา้สู่ตลาดใหม่ในผลิตภัณฑ์ใหม่  มกีลุ่มเป้าหมายใหมใ่นตราสินค้า
ใหม ่
 
ตารางที่ 2.1 : แสดงกลยุทธ์การพัฒนาตราสินค้า 
 

  รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

 
           ช่ือตราสินค้า 

 มีอยู่แล้ว ใหม ่

มีอยู่แล้ว ขยายสายผลิตภัณฑ์ ขยายตราสินค้า 

ใหม ่ ตราสินค้าหลากหลาย ตราสินค้าใหม ่

 
ที่มา : นันทสารี สุขโต. (2558). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน 

 
การบริหารจัดการตราสินค้า 

 แบรนด์จะต้องจัดการตราสินค้าอย่างระมัดระวัง ต้องวางตําแหน่งของตราสินค้าอย่างชัดเจน 
และมีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง  ต้องมีการโฆษณา ลงทุน เพ่ือทีจ่ะส่งข้อมูลไปยังลูกค้า สร้าง



11 

การรับรู้และตอกยํ้าให้ลูกค้าได้จดจํา  ต่อมาคือ การสร้างประสบการณ์ของตราสินค้าให้เกิดขึ้นกับ
ลูกค้า  เช่น ปากต่อปาก เว็บเพจ เป็นต้น   

2.1.2 ทฤษฎีระบบแฟรนไชส์ 
 Franchise คําศัพท์ที่นิยมใช้เรียกกันโดยใช้คําทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ ซึ่งที่มาของคําศัพท์
คําน้ี มีรากศัพท์มาจากคําว่า  Franchir ที่หมายถึง Free From Sevitude  คําว่า Franchise แปลว่า 
สิทธิพิเศษ ในที่น้ีหมายถึงสทิธิพิเศษที่บริษัทหลักหรือบริษัทแมม่อบให้กับผู้ที่เข้าร่วมในการทํากิจการ
หรือผู้ที่ได้รับสทิธิประโยชน์ทางการค้า 
 แฟรนไชส์เป็นระบบที่นําเอาระบบงานที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถประสบความสําเร็จได้มา
จําหน่ายข้อตอน วิธีการในการทําธุรกิจ โดยผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์หรือผู้ที่ได้รับสิทธ์ิในการดําเนินธุรกิจ
จะต้องชําระค่าตอบแทนในสว่นของ ค่าธรรมเนียม ค่าสทิธ์ิต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ขายแฟรนไชส์  เพ่ือจะขอ
ใช้ขั้นตอนในการทําธุรกิจรวมไปถึงขอใช้ช่ือตราสินค้า โดยอยู่ภายใต้มาตรฐานและบรรยากาศเดียว
เดียวกับผู้ขายหรือบริษัทแม ่  

ประเภทของธรุกิจแฟรนไชส ์
1. Product and Brand Franchising  เป็นการให้สิทธ์ิในตัวผลิตภัณฑ์หรือ

เคร่ืองหมายการค้า โดยผู้มอบสิทธ์ิจะมีข้อกําหนดต่าง ๆ ให้กับผูซ้ื้อแฟรนไชส์ ซึ่งโดยสว่นมากน้ัน การ
ใช้แฟรนไชส์ประเภทน้ี จะเป็นเพียงแค่ผู้จัดจําหน่ายเท่าน้ัน มักไม่มกีารผลิตสินค้า นอกจากน้ี 
เจ้าของแฟรนไชส์จะไม่มีการเข้าไปควบคุมในการดําเนินธุรกิจ เพียงดูแลมาตรฐานตามข้อตกลง
เท่าน้ัน 

2. Business Format Franchising  เป็นประเภทท่ีกําลังนิยมมากในปัจจุบัน มันคือ 
แฟรนไชส์ที่กําหนดระบบของการดําเนินธุรกิจให้เหมือนกันทั่วโลก  ทั้งตัวสินค้า เคร่ืองหมายการค้า 
การบริหารงานต่าง ๆ ผูซ้ื้อแฟรนไชส์จะได้รับสิทธ์ิในการจําหน่ายและผลิตสินค้าหรือบริการโดยที่มี
สูตรหรือส่วนประกอบ ภายใต้รูปแบบของตราสินค้าเดียวกัน โดยจะมีมาตรฐานเดียวกัน 
(“คําศัพท์แฟรนไชส์ที่ควรรู้”, 2553)  
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ภาพที่ 2.2 : แสดงระบบแฟรนไชส์ 
 

 
 
ที่มา : แสดงระบบแฟรนไชส์. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก https://www.thaifranchise.net/บทความ/ข้อดี

ข้อเสียของการทําธุรกิจ/. 
 
2.1.3 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

 อนุชา โสมาบุตร (2556) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีการ
เกิดขึ้นจากตัวผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้ที่สร้างความรู้ขึ้น จากประสบการณ์ สิง่ที่พบเห็น สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
มาเช่ือมโยงกับความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม จนเกิดเป็นความเข้าใจของตัวเอง หรือเรียกได้อีกช่ือหน่ึง
ว่า  โครงสร้างทางปัญญา  ซึง่ช้ีให้เห็นว่า ความรู้ไม่ได้เกิดจากการจดจํา แต่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ
สิ่งต่าง ๆ ที่กลา่วมาข้างต้น  โดยทฤษฎีน้ีจะให้ความสําคัญที่ตัวผู้เรียนมากกว่าผู้สอน ซึง่ตัวผู้เรียนจะ
เป็นผู้ที่เกิดปฏิสัมพันธ์กับ วัตถุ สิ่งแวดล้อม หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเกิดกระบวนการทําความเข้าใจ
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  แก่นแท้ของทฤษฎีน้ี คือ เน้นการสร้างความรู้ด้วยตัวเองและมีการเก่ียวเน่ือง
กับประสบการณ์ที่มี  ได้มีการกล่าวถึงทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีน้ีคือ ทฤษฎีความรู้ โดยมี
หลักการ 2 ประการ ดังน้ี 
 ความรู้ เป็นการกระทําการมทีี่ความกระตือรือร้นโดยผู้เรียนเอง ไม่ใช่การทําให้ผู้เรียนเป็น
เพียงแค่ฝ่ายรับอย่างเดียว แต่ผู้เรียนจะต้องมีการหาความรู้ด้วยตัวเองด้วย 
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 การรู้จัก  เป็นกระบวนการในการปรับตัวที่ต้องมีการปรับแก้อยู่เสมอด้วยตัวผู้เรียนเองจาก
ประสบการณ์ของผู้เรียนจากโลกความเป็นจริง 

ต่อมา ดร.ชัยอนันต์ สมุทวาณิช ได้มีการกล่าวไว้ว่า การเรียนอย่างเดียวก็ทําให้เกิดความเบ่ือ
หน่าย การเล่นอย่างเดียวก็ไร้สาระเกินไป ซึง่ควรที่จะผสมผสานทั้ง 2 อย่างเข้าด้วยกันอย่างลงตัว การ
เล่นอย่างเดียวก็ไม่ดี การเรียนอย่างเดียวก็ไม่ดี แต่หากมีการเรียนรู้ที่อยู่ในรูปแบบการเล่น ก็จะทําให้
เด็กไม่เบ่ือหน่ายและการเล่นก็จะมีสาระมากข้ึน  ดังน้ัน จากท้ังหมดที่กล่าวมาข้างต้นน้ี สามารถสรปุ
ได้ใจความสําคญัดังน้ี 

1. ความรู้ของใครก็คือโครงสร้างทางปัญญาของคนน้ันที่ได้มาจากประสบการณ์ต่างๆท่ี
คนน้ันพบเจอและได้แก้ปัญหา 

2. ผู้ที่เรียนจะมีการสร้างความรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ซึ่งจะได้ประสบการณ์ ความรู้เดิม 
เป็นแรงจูงใจในการเริ่มต้น 

3. ครูผู้สอนมีหน้าที่ในการจัดนวัตกรรมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีการปรับโครงสร้าง
ทางปัญญาด้วยตัวเอง 

การออกแบบการสอนที่มีพ้ืนฐานจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 
1. การสร้างการเรียนรู้ ความรู้ที่เกิดขึ้นจะถูกสร้างจากประสบการณ์ 
2. การแปลความหมายของแต่ละบุคคล   ความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละคนจะมีการแปล

ความหมายที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ที่ได้รับ 
3. การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระทํา  ผู้เรียนจะต้องมีการลงมือทํา พบเจอกับ

ประสบการณ์ด้วยตัวเอง เพ่ือพัฒนามาเป็นความรู้ต่อไป 
4. การเรียนรู้ที่เกิดจากความร่วมมือ  การพัฒนาความรู้ของตัวเอง ก็ได้มาจากการร่วม

แบ่งปัน แนวคดิจากกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
5. การเรียนรู้ที่เหมาะสม  ควรเกิดขึ้นในสภาพจริง 
6. การทดสอบเชิงการบูรณาการ   คือ การทดสอบควรเกิดขึ้นจากการบูรณาการกับ

ภารกิจการเรียน ไม่ควรเป็นกิจกรรมทีแ่ยกออกมาจากการเรียนรู้ 
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ภาพที่ 2.3 : แสดงการเรียนรู้ของเด็ก 
 

 
 
ที่มา : แสดงการเรียนรู้ของเด็ก. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก https://www.shutterstock.com/th/ 

image-vector/imagination-exploration-study-play-learn-kindergarten-759350221. 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ธัชพงษ์  อภิรักษ์นันท์ชัย (2557) ได้ทําการวิจัยในหัวข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภคท่ีสนใจจะเป็นผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นการวิจัยที่ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการทําวิจัย โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการในงาน 
FRANCHISE EX ASEAN 2015 และงานมหกรรมแฟรนไชส์ สร้างอาชีพ ครั้งที่ 15 จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 270 ราย  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มอีายุ 20-25 ปี 
ปัจจัยต่อการเลือกแฟรนไชสท์ี่สําคัญคือความผูกพันต่อตราสินค้า ต่อมาคือประสบการณ์ของแฟรน
ไชส์  น่ันหมายความว่า ย่ิงแบรนด์เป็นที่รู้จักและดูน่าเช่ือถือเท่าไหร่ ก็จะย่ิงส่งผลดึงดูดผู้ประกอบการ
ที่ต้องการลงทุนมากเท่าน้ัน 
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 สุกัญญา สอนสี, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ และนุจรี ไชยมงคล (2560)  ได้ทําการวิจัย ปัจจัยทีม่ี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมการเล่นแก่บุตรวัยการเรียน งานวิจัยน้ีมีการวิจัย
จากมารดาที่มีการเข้ามาใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ปราจีนบุรี จํานวน 76 คน ซึง่ใช้เคร่ืองมือใน
การวิจัยคือแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไป พ้ืนอารมณ์เด็กก่อนวันเรียน ที่มีค่าความเช่ือมั่น 0.83  โดย
ผลการวิจัยพบว่า พ้ืนอารมณ์ของเด็กและสิ่งแวดล้อมที่บ้านมีผลต่อการสง่เสริมของมารดา โดยมี
ข้อแนะนําจากงานวิจัยน้ีว่า มารดาควรมีการเล่นกับเด็กก่อนวัยเรียน เน้นให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
กับเด็ก 
 
2.2 การดําเนนิการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ทําการวิจัยผ่านการใช้เคร่ืองมือการสัมภาษณ์  มีการสุม่เลือกกลุ่มตัวอย่าง
และสัมภาษณส์อบถามข้อมูล  ข้อมลูที่ได้รับจัดอยู่ในกลุ่มขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 2.2.1 ผู้ให้ข้อมูล 
 ในการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือทําการสัมภาษณ์ หรือเลือกผู้ให้ข้อมลูน้ัน สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 กลุม่ ซึ่งมีลักษณะพ้ืนที่พักอาศัยที่ต่างกัน ดังน้ี 

1. พักอาศัยให้หมูบ้่านจัดสรร  เป็นกลุ่มที่ผูใ้ห้ข้อมูล มีบ้านพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
จัดสรร  มีผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันจํานวนหน่ึง  ซึ่งมีความสัมพันธ์ และมีการใช้พ้ืนที่บางส่วนร่วมกัน 

2. พักอาศัยพ้ืนที่ชุมชน  เป็นบ้านพักที่ไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลาง  อยู่ในบริเวณท่ีมบ้ีานพัก
ทั่วไป   
 2.2.2 เครื่องมือในการทําวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือทําวิจัยในครั้งน้ี คือการสัมภาษณ์ที่เป็นการถามข้อมูลเชิง
ลึก  และเป็นการถามความคิดเห็นที่เปิดกว้าง  โดยมีการกําหนดคําถามที่สําคัญไว้เบ้ืองต้น  ในการ
กําหนดคําถามที่ใช้สัมภาษณ์ สามารถจําแนกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ในสว่นแรกเป็นการสอบถาม
ข้อมูลส่วนตัว  ในส่วนต่อมา คือการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเห็นที่มีต่อโรงเรียนก่อนเข้า
เรียน โดยแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นชุดคําถามเดียวกัน 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือ-นามสกุล 
2. เพศ 
3. อายุ 
4. สถานภาพ (หากมีบุตร มีบุตรจํานวนกี่คน) 
5. ที่อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดอะไร 
6. อาชีพ 
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ 
1. รู้สึกพึงพอใจกับอาชีพในปัจจุบันหรือไม่ 
2. คิดอย่างไรกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ 
3. รู้จักสถานศึกษาก่อนเข้าเรียนหรือไม่ 
4. คิดอย่างไรกับสถานศึกษาสําหรับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน 
5. คุณคิดอย่างไรกับการให้บุตรหลานของท่านเข้าเรียนในสถานศึกษาสําหรับเด็กวัย

ก่อนเรียน 
6. คิดอย่างไรหากบ้านหรรษามีการเปิดขายแฟรนไชส์ 
7. คิดอย่างไรหากต้องใช้บ้านพักมาเป็นสถานศึกษาสําหรับเด็ก 

2.2.5 สรุปผลการวิจัย 
2.2.5.1 ผู้ที่พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร 
ข้อมูลทั่วไป 

  จากการสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5 ราย  โดยแต่ละรายพัก
อยู่ในหมู่บ้านจดัสรร ทีม่ีพ้ืนทีใ่นหมู่บ้านพอสมควร  และอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ กันไป  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 
5 ราย เป็นเพศหญิง ไม่ได้ทาํงานประจํา มีการค้าขายออนไลน์บ้างแต่ไม่ใช่งานหลัก  มี 1 รายเป็นเชฟ 
แต่ไม่ได้เข้างานทุกวัน  งานหลักคือเลี้ยงลกูและเป็นแม่บ้าน  โดยเฉล่ียมีบุตร 1-2 คน  อายุ 1-3 ปี 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ 

1. อาชีพเชฟที่ทําอยู่ไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมด มีการทํางานแค่บาง 2-3 วันต่อ
สัปดาห์  ในส่วนของลูก วันทีไ่ปทํางานบางคร้ังจะพาลูกไปด้วย บางครั้งจะให้ญาติช่วยดูแล เพราะใช้
เวลาในการทํางานแค่ไม่นาน  ในความคิดเหน็ตอนน้ีก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ลูกโตขึ้น จึง
ต้องการความมั่นคงที่มากข้ึน นอกจากน้ัน การเป็นเชฟทําให้สามารถดูแลเรื่องอาหารได้ จึงอยากมี
เวลาดูแลลูกและมีรายได้ด้วย  เมื่อปีทีแ่ล้วได้มีการพาลูกไปเรียนในโรงเรียนที่สอนพัฒนาการก่อนเข้า
เรียน โดยโรงเรียนที่ไปเน้นทีพั่ฒนาการทั่วไป ไม่เจาะจงด้านการศึกษา แต่ในปัจจุบันไม่ได้เรียนแล้ว  
เน่ืองจากไปเรียนได้ไม่นาน น้องเป็นหวัดจึงได้ให้หยุดเรียนไป  โดยส่วนตัวคิดว่า การให้ลูกเข้าเรียนจะ
ช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีและเป็นไปตามวัย เน่ืองจากตัวเองไม่มีความรู้ในด้านนี้ จึงคิดว่าการให้ผู้ที่มี
ความรู้ช่วยพัฒนาจะส่งผลดีกับลูกมากกว่า  มีความสนใจและต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของบ้านหรรษา  ในส่วนของการเปลี่ยนที่พักเพ่ือมาเป็นโรงเรียน มีความรู้สึกเห็นด้วย
เน่ืองจากอยากทํางานที่บ้านด้วยและสามารถทําอาหารได้สะดวกเหมือนเดิม 

2. หลังจากต้ังครรภ์ ก็ไม่ได้ทํางานมาเกือบ 1 ปี รู้สึกเบ่ือกับชีวิตประจําวัน
พอสมควรแต่ด้วยความเป็นห่วงลูก จึงยังไม่อยากสมัครงาน เพราะไม่มีญาติที่ว่างช่วยดูแลลูก  
เมื่อก่อนเคยรู้สึกกลัวที่จะเริม่ทําธุรกิจ เพราะท่ีผ่านมาทํางานประจํามาตลอด  แต่ในปัจจุบันมีลูกแล้ว 
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อยากมีรายได้มากข้ึนเพ่ือให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุด จึงเร่ิมคิดจะหาธุรกิจทํา  เคยเห็นใน Facebook ที่มี
การให้ข้อมูลเกีย่วกับโรงเรียนก่อนวัยเรียนพอสมควร แต่ไม่ได้หาข้อมูลเพ่ิมเติม  แต่ในความคิดเห็น
รู้สึกว่าการให้ลกูเรียนมากเกินไปอาจเกิดความเครียด จึงอยากให้ลูกได้สนุกกับการเล่นตามวัย และ
แก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันได้ดี  หากโรงเรียนมีแบบการสอนที่น่าสนใจ ก็คิดว่าจะส่งลูกไปเรียน 
จากที่ได้รับข้อมูลเบ้ืองต้นรู้สึกสนใจ เพราะวิธีการสอนเป็นวิธีที่ช่ืนชอบ เพราะเน้นในเร่ืองเรียนและ
เล่นอย่างมีประโยชน์  แต่หากนําบ้านมาทําเป็นโรงเรียนควรต่อเติมบ้านให้มีพ้ืนที่มากข้ึน เพราะจะได้
มีสิ่งที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้เยอะขึ้น 

3. หลังจากมีลูก การออกไปทํางานเป็นสิ่งที่ไม่ได้นึกถึงเลย  แต่การเป็น
แม่บ้าน ก็ทําให้มีเวลาว่างอยู่ มีการขายสินค้าใน Facebook บ้าง แต่ไม่ใช่งานประจํา เพราะเพ่ิง
เร่ิมต้น  อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ มีธุรกิจเป็นของตัวเอง  ในกลุ่มเพ่ือนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโรงเรียน
ก่อนเข้าเรียนอยู่บ้าง ทําให้มีขอ้มูลเบ้ือต้น แต่ยังไม่ได้เลือกว่าลูกจะต้องเข้าเรียนที่ไหน แต่คิดว่าลูก
ควรได้รับการพัฒนาในวิธีการที่ถูกต้อง  รู้สกึสนใจธุรกิจบ้านหรรษาอยู่บ้าง  เน่ืองจากมีระบบการสอน 
และจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี  รู้สึกแปลกที่จะเปลีย่นบ้านส่วนตัวเป็นโรงเรียน แต่คิดว่าดีตรงที่ สามารถ
ทํางานที่บ้านได้ และลูกก็ได้พัฒนาได้ตลอดเวลา 

4. หลังจากแต่งงาน สามีทํางานในบริษัทเอกชน และตนเองต้ังครรภ์  จึงไม่ได้
สมัครงานต้ังแต่ตอนน้ัน ปัจจุบันลูกชายอายุ 2 ขวบ งานหลักคือแม่บ้านและดูแลลูก  ออกจะมีเวลา
ว่าง เพราะตอนลูกเล็กยุ่งมาก พอโตขึ้นก็เร่ิมไม่ซน ทําใหต้นเองมีเวลาว่างมากข้ึน  จึงเบ่ือๆ  เจ้าของ
ธุรกิจ ตามความคิดเห็นส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ดี แต่ต้องรับความเสี่ยง จึงยังไม่ตัดสินใจลงทุน แต่
สามีก็มีการมองหาธุรกิจเพ่ือจะเปลี่ยนจากงานประจํามาทําธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวเอง  ตอนน้ีก็
มองๆโรงเรียนก่อนเข้าเรียนให้ลูกชาย แต่ยังไม่ได้หาข้อมูลมากนัก รูส้ึกว่าตอนน้ีการศึกษาเป็นเรื่องที่
สําคัญ จึงจําเป็นที่เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาต้ังแต่เด็ก  

5. เร่ิมทํางานประจําช่วงต้นปี พ.ศ.2560  แต่พอลาคลอดแล้ว ไม่มีใครช่วย
ดูแลลูก จึงตัดสินใจออกจากงานมาดูแลลูกเอง  มีทําขนมขายบ้างในบางช่วงที่ว่าง  แต่ไม่ได้ทําเป็น
ประจํา รายได้ที่เข้ามาจึงน้อยและไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะทําจากเมนูที่ลกูชอบ และมีประโยชน์กับเด็ก 
ขายในหมู่บ้านเอง ทําเป็นงานอดิเรก แต่ติดปัญหาที่รายได้ยังไม่พอต่อความต้องการ  การเป็นเจ้าของ
ธุรกิจเป็นสิ่งที่ทําให้มีเวลาให้กับลูกได้มากกว่างานประจํา ยังไม่เคยศึกษาข้อมูลของโรงเรียนก่อนเข้า
เรียน แต่มีคนรู้จักรับฝากเลีย้งเด็ก ไม่ได้สอนพัฒนาการอะไร แค่เลี้ยงดูให้เท่าน้ัน จึงคิดว่า จะลองหา
โรงเรียนให้ลูกเรียนเพราะกลัวว่าตอนเข้าเรียน จะพัฒนาไม่ทันเพ่ือนรุ่นเดียวกัน  การนําบ้านมาทํา
เป็นโรงเรียนรู้สึกว่าดี เพราะปกติเป็นคนห่วงบ้าน ย่ิงได้ทํางานที่บ้านจึงทําให้มีความสุขมากขึ้น 

จากผู้สัมภาษณ์ทั้ง 5 คน ที่เลือกมาน้ัน เน่ืองจากทั้ง 5 คนมีลูก-หลานอายุ 1-7 
ปี มีบ้าน-ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน  สามารถนํามาเป็นโรงเรียนได้เลย และยงัไม่มีงานประจําที่ทําเต็มเวลา   
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2.2.5.2 ผู้ที่พักอาศัยพ้ืนที่ชุมชน 
ข้อมูลทั่วไป 

  ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ราย พบว่า สิ่งที่เหมือนกันคือการพักอาศัยใน
บ้านพ้ืนที่ชุมชน โดยแตกต่างจากกลุ่มแรก ไม่มีการจัดสรรที่ ไม่มีพ้ืนที่ส่วนรวม  โดยแต่ละรายจะอยู่
ในพ้ืนที่ ทีแ่ตกต่างกันไป มีทั้งเพศหญิงและชาย  อายุเฉลี่ย 30-38 ปี มีบุตรหรือหลาน 1-2 คน ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง  อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว  พนักงานบริษัทเอกชน  ว่างงาน 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ 

1. อาชีพที่ทําอยู่ในปัจจุบัน ทําให้มีรายได้ที่เพียงพอรวมถึงรายได้จากสามีที่
ทํางานด้วย  ตอนนี้ยังรู้สึกพอใจในอาชีพที่ทาํอยู่ แต่การเป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นสิ่งที่กําลังสนใจ เพราะ
ทําให้ได้ทําสิ่งใหม่ๆ ก่อนจะมลีูกคนที่สอง  ก็เคยขายยาสีฟันในอินเตอร์เน็ต ทําให้รู้เลยว่า การเป็น
เจ้าของธุรกิจ มีความอิสระกว่าทํางานประจํา  สําหรับโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน รู้จักนานแล้ว   คิดว่า
มันสามารถช่วยให้เด็กมีความพร้อมที่จะเริม่ใช้ชีวิต  ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน  และคิดว่ามันค่อนข้างสําคัญ
ในการให้ลกูเขา้เรียน เพราะจะช่วยให้เด็กปรับตัว ทั้งการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน  การห่างจากคุณแม่หรือ
ผู้ปกครอง ค่อยๆเริ่มต้น เพราะจะนําไปสู่การเข้าโรงเรียนที่ง่ายข้ึน  ในการเปิดแฟรนไชส์คิดว่ายังมีจุด
ที่ละเอียดอ่อนที่แบรนด์ต้องให้ความสําคัญกับผู้ที่ต้องการลงทุน  คือระบบความปลอดภัยของโรงเรียน 
ที่จะทําให้พ่อแม่ที่จะพาลูกมาเรียน รู้สึกมั่นใจ ในส่วนของการนําบ้านพักมาทําเป็นโรงเรียนน้ัน เป็น
ความคิดที่ดี เพราะจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายใหก้ับเด็ก 

2. หลังจากที่ลูกอายุได้ 1 ปีกว่า ก็เร่ิมมีการหางานแต่ยังไม่จริงจัง เพราะยังคง
เป็นห่วงลูกอยู่  แต่ทีส่ําคัญคอื ต้องการพบผู้คนเพราะเมื่อว่างงาน อยู่แต่บ้าน ทําให้ไม่ได้แลกเปลี่ยน
เร่ืองต่าง ๆ กับผู้อ่ืนเลย  อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เพราะสามีทํางานคนละจังหวัด ทําให้เจอกันแค่
เพียงเดือนละครั้ง  แต่หากมธุีรกิจก็จะให้สามีช่วยทําและจะทําให้ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตามาก
ขึ้น  รู้จักสถานศึกษาก่อนวัยเรียน แต่ยังไม่เคยได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง  เคยอ่านข้อมูลผ่านๆไว้สําหรับลูก
ที่กําลังเติบโต  เพราะการเลี้ยงลูกเองทั้งหมด อาจทําใหลู้กพัฒนาได้ไม่ดีเท่าที่ควร  แต่การเดินทางใน
ปัจจุบันค่อนข้างยาก รถติด ทําให้การพาลกูไปเรียนจึงมีส่วนที่ต้องพิจารณามากขึ้น  หากมีแฟรนไชส์
เปิด ก็สนใจที่จะพาลูกไปเรียนและสนใจลงทุนเปิดโรงเรียนด้วย  เพราะจะทําให้ได้ศึกษาเด็ก ๆ และมี
ธุรกิจเป็นของตัวเอง  ย่ิงการทํางานที่บ้านยิ่งทําให้รู้สึกดี 

3. เพ่ิงมีลูกคนแรก ทําให้ต่ืนเต้นกับการเตรียมพร้อม  ธุรกิจที่ทําอยู่ก็ไปได้
เร่ือย ๆ แต่ภรรยาไม่ได้ทํางาน เพราะเพ่ิงคลอดได้ไม่นานนัก  การเป็นเจ้าของธุรกิจทําให้มีชีวิตท่ีดีขึ้น 
ทั้งทางด้านรายได้หรือเวลาที่ให้กับครอบครัว  โรงเรียนเด็กเล็กเคยได้ยินมาจากเพ่ือนๆท่ีพาลูกไปเรียน 
หลายๆคนบอกว่าลูกมีการพัฒนาขึ้นที่เห็นชัดคือเรื่องของอารมณ์ เพราะก่อนหน้าน้ันค่อนข้างเอาแต่
ใจ พอได้ไปอยู่กับเด็กคนอ่ืน ๆ ก็เร่ิมดีขึ้น  เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะให้ลูกเข้าเรียนแฟรนไชส์ของ
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โรงเรียนเด็กเล็ก สนใจจะเปิดให้ภรรยา  เพราะว่าภรรยาจะได้ดูแลลูกและ เธอเป็นคนชอบเด็กก็จะได้
อยู่กับเด็กด้วย  การใช้บ้านเป็นโรงเรียนคิดว่าดีต่อเด็ก ๆ ที่มาเรียนเพราะทําให้ไม่กลัวมาก เหมือนมา
บ้านญาติหรือบ้านเพ่ือนมากกว่ามาเรียน 

4. ปัจจุบันเป็นแมบ้่าน เลี้ยงลูก เน่ืองจากเพ่ิงย้ายที่อยู่อาศัยจากบ้านสามีมา
อยู่กัน 3 คน จงึยังไม่ได้หางานทํา  การเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นอาชีพที่สนใจ แต่ยังหาสิ่งที่ช่ืนชอบไม่
เจอ เน่ืองจากต้ังใจที่จะเลี้ยงดูลูกอย่างเต็มที่ด้วย จึงลังเลระหว่างงานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัว  
สถานศึกษาก่อนเข้าเรียน เคยขับรถผ่านหลายแห่ง แต่ไม่มัน่ใจในการเลี้ยงดู ว่าปลอดภัยหรือไม่ จึงยัง
ไม่ตัดสินใจให้ลูกเข้าเรียน  แต่จากการถามข้อมูลกับญาติ พบว่าเด็กที่เข้าเรียนจะพัฒนาได้เร็วกว่าเด็ก
ที่ไม่ได้เรียนก่อนเข้าอนุบาล จึงคิดว่าเป็นส่วนที่ควรให้ความสําคัญ  หากมีแฟรนไชส์โรงเรียนก่อนวัย
เรียน ก็อยากจะศึกษาวิธีการสอน เพราะโดยส่วนตัวชอบท่ีให้เด็ก ๆ เลน่ ไม่เครียดเรือ่งเรียนมาก
เกินไป จึงอยากศึกษาข้อมูลก่อน  หากนําบ้านมาเป็นโรงเรียนก็คิดว่าดี เพราะลูกจะได้มีพ้ืนที่ที่ช่วย
เสริมสร้างพัฒนาการได้ตลอดเวลา 

5. ปัจจุบันทํางานบริษัทเอกชน  มีหลาน 2 คน คนเล็กเรียนอนุบาล คนที่ 2 
อายุ 6 เดือน  เป็นลูกของพ่ีสาว  พ่ีสาวอยู่บ้าน เลี้ยงลูกเต็มเวลา เน่ืองจากสามีของพ่ีสาวต้องการให้มี
คนคอยดูแลลกู เคยเห็นพ่ีทีท่ํางานเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโรงเรียนก่อนเข้าเรียน และเห็นจากคลิปใน
อินเตอร์เน็ตด้วย  คิดว่าดูน่าสนุก เพราะเด็ก ๆ เหมือนได้มีเพ่ือนเล่น และเป็นการเล่นที่มีสาระ  ดีกว่า
อยู่บ้านเล่นโทรศัพท์  หากมแีฟรนไชส์โรงเรียนก่อนเข้าเรียน คิดว่าจะชวนพ่ีสาวไปหาข้อมูล เพราะ
พ่ีสาวจะได้มีธุรกิจเป็นของตัวเอง และหลานจะได้มีการพัฒนาที่ถูกต้อง  บ้านพักที่จะนํามาทําโรงเรียน 
คิดว่ามีความพร้อมเพราะบ้านของพี่สาวมีบริเวณพอสมควร และพี่สาวก็ไม่ต้องเดินทางไปทํางานด้วย 
ปลอดภัยดี 

สาเหตุที่เลือกผู้สัมภาษณ์ทั้ง 5 คนน้ี เน่ืองจากท้ัง 5 คนมีลกูหลาน อายุ 1-7 ปี ที่
กําลังต้องการพัฒนาการที่ถูกต้อง รวมไปถึง ทั้ง 5 ราย ให้ความสําคัญกับบุตรหลานพอสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมธุรกิจ 

 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มคีวามเก่ียวข้องกับธุรกิจ ซึ่งมีทัง้ปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจที่เกิดจาก
ภายในและภายนอก  โดยปัจจัยต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนในการดําเนินธุรกิจ 
 
3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม  
 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กร โดยเคร่ืองมือที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และเป็นเคร่ืองมือ
ที่เลือกนํามาวิเคราะห์ คือ SWOT เคร่ืองมอืน้ี จะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กร ที่เป็นปัจจยั
ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร  SWOT จะประกอบไปด้วย 4 หัวข้อ ดังน้ี 
 S : จุดแข็ง  จดุเด่นขององค์กร จุดที่องค์กรได้เปรียบมากกว่าคู่แข่ง โดยที่คู่แข่งยังไม่มี  ซึ่งจุด
แข็งน้ี สามารถนํามาใช้เป็นกลยุทธ์หรือใช้เป็นตัวช่วยในการทําการตลาดได้  จุดแข็งของธุรกิจ ได้แก่  
การใช้ระบบ Play & Learn 
 W : จุดอ่อน  จุดด้อย หรือจุดที่เสียเปรียบ ที่องค์กรสู้กับคูแ่ข่งไม่ได้  เป็นจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใน
องค์กร เป็นสิ่งที่องค์กรสามารถควบคุมได้ จุดอ่อนของธุรกิจ ได้แก่ ช่ือเสียง ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก 
 O : โอกาส  เป็นสิ่งเกิดขึ้นและส่งผลดีต่อองค์กร เป็นปัจจัยภายนอกที่องค์กรทําการวิเคราะห์
ใช้ประโยชน์จากโอกาสน้ี เพ่ือให้องค์กรเกิดประโยชน์มากข้ึน  โอกาสของธุรกิจได้แก่  ค่านิยมใน
ปัจจุบันที่คนสว่นใหญ่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ 
 T : อุปสรรค  สิ่งที่เกิดขึ้นแลว้ส่งผลเสียต่อธุรกิจ อาจเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ต้ังตัว หรือเกิดข้ึนโดย
ที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  ดังนั้น ธุรกิจจะต้องมองภาพและวิเคราะห์เพ่ือวางแผนในการรับมือกับ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น อุปสรรคของธุรกิจ ได้แก่  แรงงานในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 3.1 : SWOT 
 

 
 
ที่มา : การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis). (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก http://www.thaiembassy. 

org/helsinki/th/thai-people/5899/65202-การวิเคราะห์-SWOT-(SWOT-Analysis).html. 
 
3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน 
 ปัจจัยแวดล้อมภายใน  หมายถึง ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  องค์กรสามารถควบคุมได้  
ปัจจัยภายใน มักเกิดขึ้นจากจุดเด่น จุดด้อย หรือจุดได้เปรียบเสียเปรียบขององค์กร 

1. ปัจจัยด้านการตลาด 
เป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหน่ึง ปัจจัยด้านการตลาดในที่น้ี ขอกล่าวถึงการทําการตลาด

ของแบรนด์หรือธุรกิจที่อาจมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่แตกต่างกันไป การทําการตลาดไม่ได้จํากัด
อยู่เพียงแค่การเพ่ิมยอดขาย แต่อาจมีเป้าหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ได้ 

สถานการณ์ : อีริคสัน คอนซเูมอร์ ได้เปิดเผยข้อมูลการใช้งานสมาร์ทโฟนของคนไทย ที่
เพ่ิมมากขึ้น 2-3 เท่าตัว จากข้อมูลน้ีช้ีให้เห็นแล้วว่า คนไทยมีการใช้สมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลาย ทั้ง
แอพลิเคช่ัน การค้นหาข้อมูลและการทํางานต่าง ๆ 

ผลกระทบ : แบรนด์สามารถทําการตลาดได้ง่ายมากข้ึน ด้วยการทําการตลาดผ่าน
อินเตอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟน เน่ืองจากการเข้าถึงเป็นไปได้ง่ายและได้รับข้อมูลที่ไมผ่ิดเพ้ียน 
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2. ปัจจัยด้านเทคนิค 
เทคนิคคือความได้เปรียบเฉพาะด้าน  มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดี และสามารถใช้งานได้จริง 

เทคนิคอาจหมายถึงวิธีการที่สามารถทําใหผ้ลลัพธ์มีประสทิธิภาพมากขึ้น 
สถานการณ์ : ปัจจุบันมีหลักสูตรที่ช่ือว่า Play & Learn  เป็นทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ ที่

มีการให้ความสําคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ เหตุการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการคิดและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

ผลกระทบ : ธุรกิจได้มีการนําระบบน้ีเข้ามาใช้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจ 
และดึงดูดผู้ปกครอง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่อยากให้เด็กเรียนรู้ทั้งความรู้
และประสบการณ์ 

3. ปัจจัยด้านการเงิน 
เงินเป็นคําที่คนส่วนใหญใ่ห้ความสนใจมากในปัจจุบัน ซึ่งคาํน้ีมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก 

เงินที่กล่าวถึงอาจส่งความหมายที่ว่า เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า และมอบคณุค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์  

สถานการณ์ : AMWAY เปิดเผยว่า ผลสํารวจความต้องการของคนไทยท่ีต้องการเป็น
นายตัวเอง หรือเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง สูงถึง ร้อยละ78 คนส่วนใหญ่ต้องการที่จะมีรายได้เพ่ิม  
บริหารจัดการเวลาของตนเองกับครอบครัว ได้มากข้ึน 

ผลกระทบ : ธุรกิจมีการวางแผนเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนไทยส่วนมากที่
ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยการมอบโอกาสในการเป็นเจ้าธุรกิจและจดัโปรโมช่ันเพ่ือดึงดูดลูกค้า
ได้มากข้ึน 

4. ปัจจัยด้านบุคลากร  
การทํางานในทุก ๆ ภาคส่วนหรือทุก ๆ งาน จําเป็นต้องใช้แรงงานคน และการมี

บุคลากรในการทํางาน จะสามารถควบคุมการทํางานบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
สถานการณ์ : คนในปัจจุบันไม่ต้องการที่จะทํางานที่ใช้แรงงาน หรือมีการเข้างานที่เป็น

เวลามากนัก หรือการจ่ายเงินเดือนที่คงที่ จะทําให้บุคลากรขาดแรงกระตุ้นในการทํางาน 
ผลกระทบ : หาแรงงานในการทํางานยาก ในตําแหน่งการตลาด จึงควรจ้างบริษัท

การตลาดมาช่วยเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและจัดการกับปัญหาการจัดหาแรงงาน 
 
3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
 ปัจจัยแวดล้อมภายนอก คือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรแต่องค์กรไม่สามารถแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ ทําได้เพียงใช้ประโยชน์หรือรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
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1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่หลายธุรกิจต้องจับตามองและวางแผนในการรับมือกับสิ่งน้ี  

เศรษฐกิจมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการกําหนดทิศทางของธุรกิจ 
สถานการณ์ : จากผลสํารวจพบว่า ค่า GDP ของคนไทยมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็น  

ร้อยละ3.8 ช้ีให้เห็นว่าเศรษฐกิจกําลังขยายตัวเพ่ิมขึ้น การขยายตัวของค่า GDP น่ันหมายถึงคนไทยมี
การจับจ่ายใช้สอย มีการใช้จา่ยที่คล่องตัวมากขึ้น 

ผลกระทบ : คนส่วนใหญ่เร่ิมหันมาลงทุนเพ่ือหวังผลตอบแทนที่มากข้ึน การท่ีค่า GDP 
สูงถือเป็นโอกาสให้ธุรกิจเติบโตขึ้น 

2. ปัจจัยด้านสงัคมและค่านิยม 
ปัจจัยด้านสังคมและค่านิยม คือความคิดส่วนใหญ่ของคนในสังคม หรือการเรียกให้เข้าใจ

ง่าย คือการอุปทานหมู่ น่ันหมายถึง ค่านิยมที่เกิดขึ้น คือการที่คนส่วนใหญ่คิดแบบน้ันหรือนิยมแบบ
น้ัน  

สถานการณ์ : ในสมัยก่อนการให้บริการรับเลี้ยงเด็กเป็นธุรกิจใหมท่ี่เกิดขึ้น แต่เมื่อมีการ
ดําเนินธุรกิจไปสักพัก ก็มีการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นการทําร้ายเด็ก หรือการดูแลเด็กได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
ธุรกิจน้ีจึงมีการชะลอตัวในการเติบโตไปสักพัก 

ผลกระทบ : จากค่านิยมของคนส่วนใหญ่น้ัน ทําใหผู้้ลงทนุตัดสินใจได้ยากในการลงทนุ
ทําธุรกิจน้ีเน่ืองจากกลัว หากลงทุนไปอาจไม่มีลูกค้าได้ 

3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยที่จะเพ่ิมความสะดวก สบายให้กับคนในปัจจุบัน ทัง้เทคโนโลยีที่ถกู

พัฒนามาเป็นสิ่งของ การคมนาคม การสื่อสาร การจัดการระบบต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการ
พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว 

สถานการณ์ : เทคโนโลยีที่ถกูพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพน้ัน  สามารถนํามา
ปรับใช้กับธุรกิจทั้งทางด้านการจัดการ การสื่อสารคมนาคม  ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่กล่าวมาน้ี ล้วนมี
ค่าใช้จ่ายที่สูงตามความสามารถของเทคโนโลยีด้วย 

ผลกระทบ : จาํเป็นต้องมีการวิเคราะห์ และคํานวณการใช้งานของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่
ต้องการ โดยการคํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก 
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3.4 การสรุปจุดแข็งที่นําไปใช้ภายใต้โอกาสจากสภาพแวดล้อม 
 ระบบการศึกษา PLAY & LEARN น้ันเป็นระบบท่ีผสมผสานการเรียนและประสบการณ์ ถือ
ว่าเป็นระบบที่ดีและราคาไมสู่งบุคลากรที่ทาํงานหาได้ง่าย จะช่วยให้คนที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจได้
ตอบสนองตามความต้องการน้ัน  ซึ่งต้องมีการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป เพ่ือให้
เกิดค่านิยมที่ต่างไปจากเดิม 
 
3.5 การสรุปจุดแข็งที่จะนาํไปใช้แก้ปัญหาจุดอ่อนและอุปสรรคเพื่อสรา้งโอกาสใหธุ้รกิจ 
 การใช้ระบบการศึกษา PLAY & LEARN จะเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจให้กับผู้ลงทนุและ
ลูกค้าทั่วไป แม้จะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่สามารถใช้การตลาดในการช่วยได้ 
 ระบบ PLAY & LEARN เป็นการสร้างสรรค์การเรียนรู้ และด้วยระบบน้ี และการดูแลทีไ่ด้รับ
มาตรฐานจะช่วยให้คนมีค่านิยมหรือมีทัศคติที่ดีขึ้นกับธุรกิจการบริการเลี้ยงเด็ก 
 



บทที่ 4 
โมเดลในการดําเนนิธุรกิจ 

  
ในการทําธุรกิจแต่ละครั้ง  การมองภาพรวมถือเป็นเรื่องที่สําคัญ การมองภาพรวม จะช่วยให้

การวางแผนในการทําธุรกิจมีความรอบคอบมากข้ึน  อีกทั้งยังช่วยให้มองเห็นถึงการทํางานของธุรกิจ 
โดยลดความซับซ้อนในการทาํธุรกิจได้ดี  เห็นถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอีกด้วย 
 
4.1 โมเดลของธุรกิจ 
 เคร่ืองมือที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจน้ี คือ Business Model Canvas  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ส่วนประกอบทั้งหมด 9 สว่น ได้แก่ 
 
ภาพที่ 4.1 : แสดง canvas 

 
ที่มา : แสดง canvas. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก http://startup-wiki.kr/archives/1704?ckattempt=1. 
 

1. ลูกค้า 
 2. คุณค่าทีส่ร้าง 
 3. ช่องทางในการจัดจําหน่าย 
 4. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
 5. รายได้ 
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 6. ทรัพยากรหลัก 
 7. กิจกรรมหลกั 

8. พันธมิตร 
9. โครงสร้างต้นทุน 
 

4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบแต่ละประเภทที่อยู่ในโมเดล 
1. ลูกค้า 

 กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ คือ  ทุกเพศ อายุ 30-45 ปี ที่เบ่ืองานประจํา หรือ มีลูกเล็กต้องการ
โรงเรียนสําหรับเด็กเล็กดี ๆ ให้กับบุตรของตัวเอง จึงอยากทําธุรกิจน้ีเอง 

2. คุณค่าทีส่ร้าง 
 ธุรกิจน้ี ใช้หลกัสูตร PLAY & LEARN  ในการเรียนการสอน ทั้งวิธีการสอน  สื่อทีใ่ช้ในการ
สอน รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ก็จะใช้หลักการน้ีเช่นกัน  ทางบรษิัทจะมีการ
อบรม ฝึกสอนให้กับลูกค้าและร่วมให้คําปรกึษาตลอดอายุสัญญา 

3. ช่องทางการจัดจําหน่าย 
 จะมีการออกบูธเพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า และลูกค้าทีต้่องการลงทุนก็สามารถสอบถาม
รายละเอียดที่ชัดเจนได้มากข้ึนด้วย  เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับลูกค้า  และมีการกระจาย
ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ด้วยเน่ืองจากจะช่วยให้คนรู้จักมากขึ้น และสร้างความไว้ใจให้กบัผู้ลงทุนด้วย 
 

ภาพที่ 4.2 : เพจของบ้านหรรษา 
 

 
 
ที่มา : เพจของบ้านหรรษา. (ม.ป.ป.). สืบคน้จาก https://www.facebook.com/BaanHanzaa/. 
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4. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
 ทางบริษัทจะสร้าง Line กลุ่มสําหรับลูกค้าทกุราย  เพ่ืออัพเดตข้อมูลทางการศึกษา  รวมไป
ถึง แชร์ข้อมูล หรือปัญหาที่แต่ละรายเจอ ทางบริษัทก็จะช่วยให้คําปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ ด้วย  รวมไป
ถึงการให้ข้อมลูกับลูกค้ารายใหม่ ทั้งภาพ และวิดีโอที่ชัดเจน 

5. รายได้ 
 รายได้หลักของแผนธุรกิจน้ี คือ การจําหน่ายแฟรนไชส์ และการจําหน่ายสื่อการเรียนการ
สอน 

6. ทรัพยากรหลัก 
 หลักสูตรทีใ่ช้ในการเรียนการสอน  และสื่อ อุปกรณ์การเรียน  
 
ภาพที่ 4.3 : สือ่ อุปกรณ์การเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา : สื่อ อุปกรณ์การเรียน. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก https://www.facebook.com/BaanHanzaa/. 
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7. กิจกรรมหลกั 
 กิจกรรมหลกัของธุรกิจน้ี คือการอบรม ฝึกสอนให้กับลูกค้า เพ่ือนําไปเปิดโรงเรียนในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ได้  และดึงดูดลูกค้าให้สนใจมาลงทนุ  ซึ่งในการอบรม ฝึกสอนหลักสูตร จะมกีารอบรมท่ี
สํานักงานใหญ ่ โดยทางบริษัทจะจัดหาที่พักให้ สําหรับผูล้งทุน 1 ท่านและครูทีจ่ะสอนอีก 1 ท่าน 

8. พันธมิตร 
 บริษัทขายอุปกรณ์ ของเล่นเด็ก  บริษัทที่ผลิตสื่อการสอน  โรงแรมที่พัก  สถาปนิกเพ่ือ
ออกแบบโรงเรียน โดยผู้ลงทนุสามารถนําแบบที่ทางบริษัทมีไปตกแต่งได้เลย หรือหากต้องการตกแต่ง
เองก็ต้องอยู่ในพ้ืนฐานเดียวกัน  บริษัทจําหน่ายกล้องวงจรปิด  เพราะโรงเรียนทุกแห่งจะต้องติดกล้อง
วงจรปิดเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 

9. โครงสร้างต้นทุน 
 ค่าหลักสูตรและเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน    ค่าจ้างพนักงาน  ค่าการตลาด  ค่า
การบริหารและจัดการ 
 
ภาพที่ 4.4 : แสดง Canvas ของบ้านหรรษา 
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4.3 คู่แข่งขนั 
1. คู่แข่งขันทางตรง 
Gymboree Play & Music Thailand เป็นโรงเรียนที่เหมาะสําหรับเด็ก อายุ 0-5 ปี ซึ่งมี

การใช้โปรแกรมการเรียนการสอนแบบ Gymboree Play & Music Thailand 
 
ภาพที่ 4.5 : Gymboree 
 

 
 
ที่มา : รวมคอร์ส 6 โรงเรียนเสริมทักษะสําหรับเด็ก ทั้งสนุกเเละสร้างพัฒนาการ. (2560). สืบค้นจาก 

https://www.parentsone.com/10-school-develop-skill-young-child/. 
 

จุดแข็ง 
1. มีคลาสเรียนที่หลากหลาย 
2. มีสาขาที่ต่างประเทศ 
3. คลาสแต่ละคลาสแบ่งตามอายุของนักเรียน 
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จุดอ่อน 
1. ราคาสูง 
2. ผู้ปกครองต้องมีเวลาเพ่ือเข้าเรียนด้วย 

2. คู่แข่งขันทางอ้อม 
คู่แข่งขันทางอ้อม 
Babies Genius  มีหลักการท่ียึดมั่น คือ ความฉลาดสอนได้  เป็นหลักสูตรทีม่าจากประเทศ

อังกฤษ  โดยเหมาะกับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน 
 
ภาพที่ 4.6 : Babies Genius 
 

 
 
ที่มา : รวมคอร์ส 6 โรงเรียนเสริมทักษะสําหรับเด็ก ทั้งสนุกเเละสร้างพัฒนาการ. (2560). สืบค้นจาก 

https://www.parentsone.com/10-school-develop-skill-young-child/. 
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จุดแข็ง 
1. มีคลาสเรียน 4 คลาส 
2. มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน 
1. ราคาสูง 
2. ผู้ปกครองต้องมีเวลาเพ่ือเข้าเรียนด้วย 

 



บทที่ 5 
แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

 
5.1  แนวคิดและทฤษฎี 
 วิเชียร วงศ์ณิชชากุล (2556) ส่วนประสมทางการตลาด เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองที่เป็นส่วนสําคัญ
ในการทําธุรกิจ ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 คือ 4P ที่ใช้สําหรับ
ธุรกิจที่เป็นสินค้า  ประกอบไปด้วย  ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จัดจําหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด  
ซึ่งในชุดที่ 2 กเ็หมาะสมกับธุรกิจประเภทบริการ โดยส่วนประกอบเหมือนกับชุดแรก แต่เพ่ิม 
พนักงาน กระบวนการ คุณภาพการบริการ  เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกส่วนของธุรกิจ และทําให้วางแผน
ในการดําเนินธุรกิจอย่าละเอียดได้ 
 1. ผลิตภัณฑ์  คือสิ่งที่ธุรกิจทาํการเสนอให้กับลูกค้า  เพ่ือให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการ โดย
ผลิตภัณฑ์จะเป็นที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าได้  ผลิตภัณฑ์ที่
สามารถจับต้องได้ เรียกว่า สินค้า เช่น ปากกา อาหาร  หนังสือเป็นต้น  ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถ
จับต้องได้ เช่น ร้านสระผม  ร้านนวด  คลินิกรักษาโรค  ถอืว่าเป็นการบริการ  เพราะลกูค้าไม่สามารถ
นําสิ่งใดกลับไปได้  ไม่สามารถนําช่างทําผม หรือ คณุหมอกลับไปได้ ดังน้ันจึงถือว่าเป็นการบริการ 
 2. ราคา ถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้เป็นตัวกําหนดคุณค่าหรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบัน 
ตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน คือ เงิน การกําหนดราคาจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างดี หากถูก
ไปก็จะไม่ได้กําไร และลูกค้าอาจคิดว่าสินค้าหรือบริการไม่มีคุณภาพ  หากราคาสูงเกินไป ลูกค้าก็ไม่
สามารถซื้อได้ 
 3. สถานทีใ่นการจัดจําหน่าย  เป็นจุดที่เกิดการซื้อ-ขายผลติภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันมีการจัด
จําหน่ายได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้ขาย 
 4. การส่งเสริมทางการตลาด  การส่งเสริมการตลาด ถือเป็นจุดที่ต้องมีการวางแผนอย่างดี 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ  การทํากิจกรรมต่างๆเพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขายสินค้า ทั้งการ
ทําโฆษณา  การขายโดยพนักงาน การประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆอีกมากมาย 
 5. พนักงาน  ในการบริการจะต้องมีบุคลากรที่ให้บริการ โดยบุคลากรทั้งหมดในองค์กร มี
ความสําคัญกับองค์กรทั้งสิน  จึงจําเป็นต้องมีการกําหนด นโยบายต่าง ๆ ให้กับพนักงานด้วย 
 6. กระบวนการ  กระบวนการในการให้บริการจะมีความซบัซ้อนกว่าการขายสินค้า เน่ืองจาก
ต้องใช้ประสิทธิภาพและความชํานาญ เพ่ือให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ  
 7. คุณภาพการบริการ  เป็นสิ่งที่จับต้องได้ ที่ลูกค้าจะได้สมัผัส เช่น ตัวอาคาร การตกแต่ง
ร้าน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในสํานักงาน  โดยทั้งหมดน้ีจะเป็นปัจจัยร่วมที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของ
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ลูกค้า เช่น การตกแต่งร้านอาหารก็เป็นอีกปัจจัยที่คนตัดสินใจเข้าร้าน  กลิ่นภายในร้านก็เป็นอีก
เหตุผลที่คนจะเข้าไปใช้บริการ เป็นต้น 
 
ภาพที่ 5.1 : แสดงส่วนประสมทางการตลาด 
 

 
 
ที่มา : แสดงสว่นประสมทางการตลาด. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก http://thaimarketing.in.th 

/archives/2799. 
 
5.2  ด้านการบริหารจัดการองค์กรและทรพัยากรบคุคล 
 ในองค์กรที่มีการทํางานที่หลากหลาย รวมไปถึงบุคลากรในองค์กรที่มากขึ้น จะทําให้เกดิ
ความสับสนในหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ  ดังน้ัน การจัดหน้าที่ อํานาจในการตัดสินใจ จะทําให้มี
การทํางานที่ไม่ซับซ้อน การตัดสินใจที่รวดเร็ว และการทาํงานที่มีความรอบคอบ  และส่วนที่สําคัญ 
คือบุคลากรสามารถใช้ความสามารถที่มทีํางานได้อย่างเต็มที ่
 5.2.1 การจัดโครงสร้างองค์กร และการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
 โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม กับบ้านหรรษา  จะจัดรูปแบบโดยยึดตามหน้าที่การทํางานเป็น
หลัก  โดยจะเริ่มที่เจ้าของกิจการ จะเป็นผูค้วบคุมดูแลทั้งหมด  และมีการจัดออกเป็นแต่ละฝ่าย 
เพ่ือให้ทํางานได้ดี เป็นระบบ  
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ภาพที่ 5.2 : แสดงแผนผังองค์กร 

 
-  ฝ่ายขาย  จะต้องรับผิดชอบในการขายแฟรนไชส์และการทําตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้และ

เพ่ิมยอดขายให้กับองค์กร โดยฝ่ายขายถือว่ามีบทบาทมากในการต่อยอดธุรกิจครั้งน้ี  จึงมีหัวหน้า
แผนก และลกูทีมอีก 2 คน 

-  ฝ่ายอบรม  เป็นฝ่ายประสานงานกับลูกค้าเพ่ือเข้าอบรม  การจองที่พักให้กับลูกค้า รวมถึง
อาหารต่างๆ  และสื่อทีใ่ช้ในการอบรม มีสมาชิกเพียง 1 คน 

- ฝ่ายการเงิน  ทําหน้าที่รับผดิชอบ การรับ-จ่ายของเงินในองค์กร  เน่ืองจากธุรกิจยังไม่มี
ความซับซ้อนจึงมีสมาชิกในฝา่ย แค่ 1 คน 
 5.2.2  เกณฑ์ในการรับบุคลากร 

- ฝ่ายขาย  จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ปวช. หรือ ม.6  จําเป็นต้องใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการสื่อสาร  มีความรับผิดชอบ  พูดชัด  ไพเราะ  ย้ิมแยม้ ใจเย็น ร่าเรงิ  
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  

- ฝ่ายอบรม  สามารถขับรถได้  อายุ 18 ปีขึ้นไป รู้เส้นทางในจังหวัดหาดใหญ่  รอบคอบ  
พูดจาชัดเจน 

- ฝ่ายการเงิน  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ  สามารถใช้ 
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้  มีความรู้เบ้ืองต้นทางด้านบัญชี ภาษี 
 5.2.3  เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 เกณฑ์ในการประเมินผลของบุคลากรในการทํางาน คือ  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  
ไม่มีคําร้อง ติหรือแจ้งให้ปรับปรุงเจาะจงบุคคล  สามารถรับผิดชอบหน้าที่ได้  เคารพในอํานาจหน้าที่ 
งานของผู้ร่วมงาน  ไม่ดูถูกเพ่ือนร่วมงานหรือลูกค้า 
 
 

เจ้าของกิจการ

ฝ่ายขาย ฝ่ายอบรม ฝ่ายการเงิน
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 5.2.4  วิธีการจูงใจและรักษาบุคลากร 
 การทํางานร่วมกันน้ี จะใช้ระบบครอบครัวเป็นหลัก  พนักงานและธุรกิจร่วมเติบโตไปด้วยกัน  
ให้บุคลากรมคีวามรู้สึกร่วมไปกับเจ้าของกิจการที่ต้องการพัฒนาและให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง  มีการ
ดูแลกันอย่างใกล้ชิด  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    บุคลากรทุกคนมีความสามารถ แต่แต่ละคนจะถนัด
ไปในด้านที่ต่างกัน ดังน้ัน เจ้าของกิจการจะศึกษาและดูความสามารถของพนักงานให้ทํางานในส่วนที่
ถนัดและทําได้ดี เพราะหากให้ทําในสิ่งที่ไมถ่นัดหรือไม่สามารถทําได้ พนักงานจะเกิดความกดดันและ
ไม่สามารถทํางานต่อไปได้ 
 5.2.5  การบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ 
 ในการทํางานจะมีการกําหนดวันหยุดไว้ต้ังแต่เดือนมกราคม  เพ่ือให้พนักงานทุกคนสามารถ
วางแผนการทํางานได้  และมีการช่วยเหลือในส่วนของสุขภาพช่วยเหลือค่ายา ร้อยละ20 ตาม
ใบเสร็จรับเงิน โดยลาหยุดได้ 1.5 วันต่อเดือน ลากิจได้ 1 วันต่อเดือน   
 5.2.6  การจ้างบุคลากร 
 เร่ิมต้นการทํางาน  พนักงานจะต้องทํางาน 1-3 เดือนแรก จะเป็นช่วงทดลองงาน จึงมีการ
จ้างงานเป็นรายวัน เพียงวันละ 300 บาทและยังไม่มีวันหยุดลาป่วยและลากิจให้  เมื่อทาํงานถึงช่วง
เดือนที่ 3-6 จะจ้างเป็นรายวัน วันละ 350 บาทและสามารถใช้สิทธิลาป่วยและลากิจได้  หลังจาก
ทํางานครบ 6 เดือนหากพนักงานคนใดต้องการเข้าประกันสังคม บริษทัจะทําเรื่องเข้าประกันสังคม
และชําระ ร้อยละ5 ของเงินเดือน สวัสดิการจะเป็นไปตามระเบียบของสํานักงานประกันสังคม  แต่
หากพนักงานไม่ต้องการเข้าประกันสังคมจะจ้างเป็นรายวัน  ได้สิทธิค่าสุขภาพ และวันหยุดตามท่ี
บริษัทกําหนด 
 
5.3  ด้านการตลาด 
 เมื่อธุรกิจเร่ิมก่อต้ังขึ้น การสร้างการรับรู้จึงเป็นเรื่องที่ทุกบริษัทให้ความสาํคัญ  หากไม่มใีคร
รู้จัก ก็จะไม่ทําให้เกิดรายได้  ดังน้ัน วัตถุประสงค์ในการทาํการตลาดมักจะถูกกําหนดทุกๆไตรมาส 
เพ่ือให้ลูกค้าได้เกิดการรับรู้ที่ทั่วถึง  และสิ่งที่มักเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทคือการเพ่ิมยอดขาย  
ยอดขายเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการให้ความสนใจ  เพราะเป็นการช้ีว่าธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปได้หรือไม่ 
 5.3.1  นวัตกรรมที่นํามาใช้กบับริการ 
 เทคโนโลยีในปัจจุบัน มีบางสิง่ที่สามารถนํามาช่วยในการทําธุรกิจให้เกิดความสะดวกและเป็น
ระบบมากขึ้น ซึ่ง นวัตกรรมที่บ้านหรรษานํามาใช้ คือระบบเครือข่ายออนไลน์  ทีส่ามารถส่งข้อมูล
ข่าวสาร  สื่อการสอน  และการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ร่วมลงทุน  เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและ
ช่วยเหลือ อย่างถูกต้อง  ระบบเครือข่ายที่น่าสนใจ Google Drive Cloud  เป็นต้น 
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 5.3.2  การเพ่ิมคุณค่าให้กับบริการ 
 บริษัทจะมีการให้บริการ ระบบการจัดการในส่วนของธุรกิจให้กับลูกค้า การทําบัญชี  การจัด
ตารางเรียนของเด็ก การออกใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ซึ่งจะให้บริการใช้ฟรี 3 เดือนแรกก่อนตัดสินใจ
ซื้อระบบการจัดการ  รวมไปถึง บริษัทจะทาํการโฆษณา สร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า  เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้
มั่นใจในการลงทุน ว่าจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ  และมกีารระบุรายละเอียดของแต่ละสาขาเพ่ือให้
สะดวกแก่ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม 
 5.3.3  แนวทางการพัฒนาบริการ 
 ธุรกิจจะพัฒนาและสร้าง Application บ้านหรรษา  เพ่ือให้บริการกับผูป้กครองที่เข้ามาใช้
บริการแต่ละสาขา โดยแต่ละสาขาจะทําการสมัครสมาชิก ให้กับผู้ปกครอง โดยการใช้งาน 
Application น้ี สามารถตรวจสอบผลการเรียน ผลงานของบุตรหลาน  และข่าวสาร ประกาศต่างๆ
ของแต่ละสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านทาง Application ได้เลย  รวมไปถึง ยังมีสื่อการสอน
เบ้ืองต้น วิดีโอ อนิเมช่ัน เพ่ือเสริมพัฒนาการให้กับเด็กเมื่อยู่ที่บ้านด้วย 
 5.3.4  การต้ังราคา 
 ค่าหลักสูตร ราคา 300,000 บาท อบรม วิชาการ 2 สัปดาห์ (10 วัน) เสาร์-อาทิตย์หยุด
จากน้ัน เจ้าของจะเอาไปถ่ายทอดให้ครู(ลูกจ้าง) และให้ครูมาลองปฏิบัติเอง ที่บ้านหรรษา (หาดใหญ่)
ก็ได้ หรือเจ้าของจะมาเองก็ได้ซึ่ง จะให้ทดลองสอนจริง 2 สัปดาห์ (10 วัน) ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะมาเอง 
หรือให้ครูมาปฏิบัติก็ได้ 
 5.3.5  การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย 
 มีการจัดจําหน่าย หรือสื่อสารกับลูกค้าที่ต้องการลงทุนด้วยช่องทางออฟไลน์เป็นหลัก 
เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มเฉพาะ  โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมเช่น  งานแฟรนไชส์ที่อิม
แพค อารีน่า เมืองทองธานี  หรืองานแสดงสินค้าตามจังหวัดต่างๆ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ และกระจาย
ข้อมูลที่ครบถ้วน  เน่ืองจากจํานวนเงินในการลงทุนค่อนข้างมาก ทําให้ลูกค้าต้องการข้อมูลที่ครบถ้วน
ในการตัดสินใจ  ในส่วนของช่องทางการติดต่อ  สามารถติดต่อได้ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์  
สามารถมาติดต่อได้ที่สํานักงานใหญ่ ทาง Facebook Line หรือโทรติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้  
รวมไปถึงการทําเว็บไซต์เพ่ือเป็นข้อมูลให้กบัผู้ที่ต้องการหาข้อมูลเพ่ิมเติม  โดยการติดต่อสอบถาม จะ
ให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย โดยได้แนวคิดจากการสัมภาษณ์ ผู้ปกครองจะให้
ความสําคัญกับตัวเด็ก ทั้งเรื่องความปลอดภัย หรือการพัฒนาทักษะ จึงช้ีให้เห็นว่า ลูกค้าต้องการหา
ข้อมูลทีล่ะเอียดและเข้าใจได้ง่าย 
 5.3.6  การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก 
 จุดที่สําคัญคือการทําให้ลูกค้าทั่วไปคุ้นชินกับตราสินค้า  โดยการเลือกใช้สื่อโฆษณาที่บุคคล
ทั่วไปเห็นได้ชัด ป้ายตามเส้นทางต่างๆ  โฆษณาในทีวี  และสื่อหนังสือเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก โดย
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เป็นการเน้นที่การรับรู้ และรูจ้ักแบรนด์ จนนําไปสู่การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์  จากการสัมภาษณ์ ใน
บางกลุ่มยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนก่อนวัยเรียนมากนัก ทําให้ยังอยู่ในช่วงการตัดสินใจ  การ
กระจายข้อมูลและทําข้อมลูให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย จะยิ่งทําให้ลูกค้าสามารถเข้าใจอย่างแท้จริง 
 5.3.7  การสร้างแรงจูงใจแก่ลูกค้า 
 การตัดสินใจของลูกค้า จําเป็นต้องผ่านกระบวนการคิดที่รอบคอบ จากปัจจัยต่างๆ โดยสิ่งที่
จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายที่สุด คือการมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้า  หากลูกค้าทีส่นใจ สามารถ
เข้ามาเย่ียมชมโรงเรียนที่สํานักงานใหญ่  ได้เห็นระบบเบ้ืองต้นที่สามารถเปิดเผยได้ เพ่ือให้ลูกค้าเข้าใจ
การทําธุรกิจน้ีมากขึ้น  และให้บริการตอบคําถามผ่านช่องทางต่างๆอย่างละเอียด  และจากการ
สัมภาษณ์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์รายที่ 1 ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร พบว่าเคยพาลูกไปเรียนแต่ลูกเกิด
อาการป่วย  ทางบ้านหรรษา มีการใช้วัสดุที่ได้รับมาตรฐาน มอก.685-2540  ของเล่นเป็นของมือ 1 
และมีการทําความสะอาดของเล่นทุกช้ินในทุกๆวัน  รวมไปถึง การรักษาความสะอาดของเด็กๆที่มา
เรียนด้วย 
 5.3.8  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 เมื่อลูกค้ามีความสนใจและเป็นลูกค้าแล้ว การบริการที่สาํคัญคือการบรกิารหลังการขาย  จะ
มีการให้คําปรกึษา ช่วยเหลือปัญหาต่างๆท่ีลูกค้าเจอ โดยจะสร้างกลุ่มใน Line เพ่ือมอบข่าวสารและ
ให้คําปรึกษา รวมไปถึงลูกค้าคนอ่ืน ๆ ก็สามารถเสนอความคิดเห็นหรือเก็บเป็นกรณีศึกษา  เพ่ือที่จะ
นําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากข้ึน  การสัมภาษณ์ในบทที่ 2 พบว่าคุณแม่ที่ดูแลลูกมักจะให้ความ
สนใจหรือมทีักษะในด้านที่หลากหลาย  การตั้งกลุ่ม Line จะทําให้กลุ่มผูล้งทุนได้รับความรู้และ
แลกเปลี่ยนทกัษะกันได้อย่างหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับโรงเรียนในแต่ละสาขาได้ในเวลา
เดียวกัน  ผู้ลงทุนทุกคน จะมคีวามรู้สึกร่วมไปกับบริษัทและตราสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆ 
 
5.4  ด้านการเงิน 
 5.4.1 แหล่งทีม่าของเงินทุน 
 เจ้าของจะเป็นผู้ลงทุนด้วยเงินของเจ้าของทั้งหมด เน่ืองจากเจ้าของเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะ
สามารถลดการเสียดอกเบ้ียในการกู้เงิน และลดความเสี่ยงที่จะนําสินทรพัย์ไปค้ําประกัน   
 5.4.2  งบการเงิน 
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ตารางที่ 5.1 : แสดงรายละเอียดงบประมาณการลงทุน 
 

งบประมาณการลงทุน 

รายการ รวม 
แหล่งที่มา 

ส่วนของเจ้าของ เจ้าหนี้(เงนิกู้ยมื) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ 300,000.00 300,000.00  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 300,000.00   
ค่าใช้จ่ายก่อนเร่ิมดําเนนิงาน    
ค่าออกแบบอุปกรณ์ 10,000.00 10,000.00 
ค่าโฆษณา 20,000.00 20,000.00 
ค่าสื่อที่ใช้ในการอบรม 50,000.00 50,000.00 
เงินทนุหมุนเวียน 100,000.00 100,000.00  
รวมเงินลงทนุเริ่มต้น 480,000.00 480,000.00 
โครงสร้างเงินทุน 100.00 100.00 

 
 การต่อยอดธุรกิจจะมีการลงทุนจากเจ้าของกิจการเท่าน้ัน ไม่มีการกู้ยืมเงิน โดยมีรายละเอียด
การลงทุน ดังน้ี 

- อุปกรณ์เคร่ืองใช้  ใช้เป็นสื่อในการออกบูธ  เคร่ืองมือสํานักงาน  เงินลงทุน 300,000 
บาท 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ต้องลงทุนก่อนเริ่มดําเนินการ  ค่าออกแบบ ค่าโฆษณา ค่าสื่อที่ใช้ใน
การอบรม จะมีรายจ่ายดังตารางข้างต้น 

โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะนําไปคิดค่าเสื่อมราคาในตารางถัดไป 
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ตารางที่ 5.2 : แสดงรายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคา 
 
การคํานวณคา่เสื่อมราคา  ปีที่ 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3  ปีที่ 4  ปีที่ 5 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 300,000.00          
ค่าเสื่อมราคาต่อปี 60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  60,000.00  
ค่าเสื่อมราคาสะสม 60,000.00  120,000.00 180,000.00 240,000.00  300,000.00 

 
 ค่าเสื่อมราคาข้างต้น จะนํามาคํานวณโดยคิดมูลค่า 5 ปี ซึ่งค่าในตารางได้จากการคํานวณ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หารเฉลี่ย 5 ปี จะได้ค่าเสื่อมต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่า ค่าเสื่อมราคาสะสมในปีที ่5 
จะมีมูลค่าเท่ากับสินทรัพย์ไมห่มุนเวียนในตารางที่ 5.1 
 
ตารางที่ 5.3 : แสดงประมาณการรายได้ 
 
การประมาณการรายได้ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
จํานวนผู้ซื้อแฟรนไชส์ 5 7 8 10 11
ราคาค่าแฟรนไชส์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
รายได้ต่อปี 1,500,000 2,100,000 2,400,000 3,000,000 3,300,000

 
 บ้านหรรษาเป็นโรงเรียนสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน  ถือเป็นธุรกิจในระยะยาว  ในปีแรกมผีู้
ซื้อแฟรนไชส์ 5 ราย และในปีที่ 5 มีผูซ้ื้อแฟรนไชส์ 11 ราย  รายได้ต่อปีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนปีที ่5 
รายได้อยู่ที่ 3,300,000 บาท 
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ตารางที่ 5.4 : แสดงการประมาณการค่าใช้จ่าย 
 
ต้นทุนคงที ่ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
ค่าใช้จ่ายดูแลลูกค้า 30,000 32,000 35,000 38,000  40,000  
ค่านํ้าประปา  3,600 3,672 3,745 3,820  3,897  
ค่าไฟฟ้า  36,000 37,800 39,690 41,675  43,758  
ค่าโทรศัพท์  15,000 15,750 16,538 17,364  18,233  
ค่าเสื่อมราคา 60,000 60,000 60,000 60,000  60,000  
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 2,000 2,000 2,000 2,000  2,000  
เงินเดือน 600,000 690,000 724,500 760,725  798,761  
โฆษณา 360,000 360,000 360,000 360,000  360,000  
รวมต้นทุนคงที่ 1,106,600 1,201,222 1,241,473 1,283,584  1,326,649  

 
 ค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ คือต้นทนุในส่วนของการต่อยอดธุรกิจจึงมีต้นทุนไมสู่งมากนัก  แต่
ค่าใช้จ่ายที่สําคัญและมากเป็นอันดับต้นๆ คือค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า 
 
ตารางที่ 5.5 : แสดงการประมาณการต้นทุนผันแปร 
 

ต้นทุนผันแปร  ปีที่ 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3  ปีที่ 4  ปีที่ 5 
ต้นทุนการให้บริการ 450,000 630,000 720,000 900,000  990,000 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  150,000 210,000 240,000 300,000  330,000 
รวมต้นทุนผันแปร 600,000 840,000 960,000 1,200,000  1,320,000 

 
 ต้นทุนผันแปร คือต้นทุนที่คํานวณจากรายได้ของแต่ละปี จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรายได้ 
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ตารางที่ 5.6 : แสดงการประมาณการจุดคุ้มทุน 
 

การคํานวณจุดคุ้มทุน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
กําไรส่วนเกิน 900,000 1,260,000 1,440,000 1,800,000  1,980,000 
อัตรากําไรส่วนเกิน 0.60 0.60 0.60 0.60  0.60 
จุดคุ้มทุนต่อปี 1,844,333 2,002,037 2,069,122 2,139,307  2,211,081 

  
จุดคุ้มทุน เป็นจุดที่ไม่มีกําไรและไม่ขาดทุน โดยจะคํานวณจากต้นทุนทัง้หมด และกําไรท่ีเกิน

จากจุดคุ้มทุนจะเรียกว่า กําไรส่วนเกิน ตารางข้างต้น ในปีที่ 5 กําไรส่วนเกิน 1,980,000 บาท  
 

ตารางที่ 5.7 : แสดงงบกําไรขาดทุน ประมาณการกรณีสถานการณ์ปกติ 
 

   ปีที่ 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3  ปีที่ 4  ปีที่ 5 
รายได้รวม 1,500,000.00 2,100,000.00 2,400,000.00 3,000,000.00 3,300,000.00
หัก ต้นทุนผันแปร 600,000.00 840,000.00 960,000.00 1,200,000.00 1,320,000.00
กําไรส่วนเกิน 900,000.00 1,260,000.00 1,440,000.00 1,800,000.00 1,980,000.00
หัก ต้นทุนคงที ่ 1,106,600.00 1,201,222.00 1,241,472.94 1,283,584.22 1,326,648.82
กําไรก่อนการ
ดําเนินงาน 

-206,600.00 58,778.00 198,527.06 516,415.78 653,351.18

กําไรก่อนหักภาษี -206,600.00 58,778.00 198,527.06 516,415.78 653,351.18
หัก ภาษี 20% 0 11,755.60 39,705.41 103,283.16 130,670.24
กําไรสุทธิ -206,600.00 47,022.40 158,821.65 413,132.62 522,680.94

 
 ตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นถงึรายได้ของธุรกิจ หักด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ รวมไป
ถึงหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้กําไรข้ันต้นหรือกําไรก่อนหักภาษี และมีการคํานวณภาษีที่ 20% จึงเหลือ
กําไรสุทธิ ดังน้ี  ปีที่ 1  ขาดทนุ  206,600 บาท  ปีที ่2  47,022.40 บาท  ปีที่ 3  158,821.65 บาท  
ปีที่ 4 413,132.62 บาท  และปีที่ 5  522,680.94 บาท 
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ตารางที่ 5.8 : แสดงกําไรสะสม ประมาณการจากสถานการณ์ปกติ 
 
 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
กําไรสะสมต้นปี -  -206,600.00 -159,577.60  -755.95 412,376.67
บวก กําไรสุทธิ -206,600.00 47,022.40 158,821.65 413,132.62  522,680.94 
หัก เงินปันผล -  -  -  -  -  
กําไรสะสมปลายงวด -206,600.00 -159,577.60 -755.95 412,376.67  935,057.61 

 
 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
ภาษีเงินได้ 0 11,755.60 39,705.41 103,283.16  130,670.24 
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่เพ่ิมขึ้น 0 11,755.60 27,949.81 63,577.74  27,387.08 

 
 กําไรสะสมปลายงวด เป็นการนํากําไรสะสมของทุกปี บวกรวมกันไป โดย มี -206,600  บาท  
-159,577.60  บาท  -755.95  บาท   412,376.67  บาท  และ 935,057.61   บาท โดยเรียงลําดับ
จากปีที่ 1-5 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5.9 : แสดงงบกระแสเงินสด ประมาณการณ์สถานการณ์ปกติ 
 

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการดําเนนิงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

กําไรสุทธิ -206,600.00 47,022.40 158,821.65 413,132.62  522,680.94 
บวก ค่าเสื่อมราคา 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00  60,000.00 
บวก ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00  2,000.00 
บวก ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ที่เพ่ิมขึ้น 

-41,320.00 11,755.60 27,949.81 63,577.74  27,387.08 

เงินสดจากกิจกรรมการ
ดําเนินงาน 

-144,600.00 120,778.00 248,771.46 538,710.36  612,068.02 

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการลงทุน 

       

สินทรัพย์รวม -300,000.00 -  -  -  -  
ค่าออกแบบอุปกรณ์ -10,000.00 -  -  -  -  
ค่าโฆษณา -20,000.00 -  -  -  -  
กระแสเงินสดจากการ
ลงทุน 

-330,000.00 -  -  -  -  

กระแสเงินสดจากการ
จัดหา 

      

ทุนหุ้นสามญั 480,000.00 -  -  -  -  
กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการจัดหา 

480,000.00 -  -  -  -  

เงินสดสุทธิ 5,400.00 120,778.00 248,771.46 538,710.36  612,068.02 
บวก เงินสดต้นงวด -  5,400.00 126,178.00 374,949.46 913,659.82  
เงินสดปลายงวด 5,400.00 126,178.00 374,949.46 913,659.82  1,525,727.84 

 
 เงินสดปลายงวดจากการดําเนินธุรกิจ 5 ปี มแีนวโน้มสูงขึ้นทุก ๆ ปี 
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ตารางที่ 5.10 : แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ประมาณการสถานการณ์ปกติ 
 

สินทรัพย์  ปีที่ 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3  ปีที่ 4  ปีที่ 5 
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร 

5,400 126,178 374,949 913,660  1,525,728 

รวมสินทรัพย์
หมุนเวียน 

5,400 126,178 374,949 913,660 1,525,728

 สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนรวมสุทธิ 

240,000 180,000 120,000 60,000  -  

ค่าตกแต่งสุทธิ 8,000 6,000 4,000 2,000  -  
ค่ามัดจําสถานที่ 20,000 20,000 20,000 20,000  20,000 
รวมสินทรัพย์ 273,400 332,178 518,949 995,660  1,587,048 
หน้ีสินและส่วนของ
เจ้าของ 

      

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - 11,756 39,705 103,283  130,670 
เงินปันผลค้างจ่าย -  -  -  -  -  
หน้ีสินหมุนเวียน - 11,756 39,705 103,283  130,670 
เงินกู้สุทธิ -  -  -  -  -  
รวมหน้ีสิน - 11,756 39,705 103,283  130,670 
ทุนเรือนหุ้นสามัญ 480,000 480,000 480,000 480,000  480,000 
กําไรสะสม -206,600 -159,578 -756 412,377  935,058 
ส่วนของเจ้าของ 273,400 320,422 479,244 892,377  1,415,058 
รวมหน้ีสินและส่วน
ของเจ้าของ 

273,400 332,178 518,949 995,660  1,545,728 
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ตารางที่ 5.11 : แสดงกระแสเงินรับตลอดโครงการ 
 

ปีที่   
0  กระแสเงินสดจ่าย ณ วันลงทุน -480,000.00  
1  กระแสเงินสดรับ 5,400.00  
2  กระแสเงินสดรับ 120,778.00  
3  กระแสเงินสดรับ 248,771.46  
4  กระแสเงินสดรับ 538,710.36  
5  กระแสเงินสดรับ* 732,068.02  

 
การคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิโดยใช้อัตราคิดลด 10% 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ ฿1,114,134.37 
หัก มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย -480,000.00  
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ฿634,134.37 
อัตราผลตอบแทนของโครงการ 36% 
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ตารางที่ 5.12 : แสดงการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 

รายการการวิเคราะห์ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
การวัดสภาพคล่องทางการเงิน       
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 0 10.73 9.44  8.85 11.68 
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่า) 0 10.73 9.44  8.85 11.68 
การวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน       
อัตราการหมุนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (รอบ) 6.25 11.67 20.00  50.00  
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (รอบ)  5.49 6.32 4.62  3.01 2.13 
การวัดความสามารถในการชําระหน้ี       
อัตราแห่งหนี้ (Debt to Equity Ratio) (เท่า) - 0.04 0.08  0.12 0.09 
การวัดความสามารถในการบริหาร       
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) -0.76 0.14 0.31  0.41 0.34 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น (ROE) -0.76 0.15 0.33  0.46 0.37 
อัตราส่วนกําไรส่วนเกิน (%) 60 60 60 60 60
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน (%) -13.77 2.80 8.27  17.21 19.80 
อัตราส่วนกําไรสุทธิ (%) -13.77 2.24 6.62  13.77 15.84 
ข้อมูลทางการเงินจากการลงทุน       
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ฿634,134.37
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 36% 
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 3.195

 
 จากการนําข้อมูล ตารางที่ 5.1-5.12 มาวิเคราะห์หาอัตราส่วนทางการเงิน ช้ีให้เห็นว่า มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ 634,134.37 บาท  อัตราผลตอบแทน  ร้อยละ 36  ระยะเวลาในการคืนทนุ  3.195 ปี  
ค่าที่ออกมาน้ัน วิเคราะห์ได้ว่า การต่อยอดธุรกิจน้ี มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ จึงเหมาะสมในการลงทุน 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเหน็ 

บ้านหรรษา 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือ-นามสกุล..................................................................................... 
2. เพศ................................................ 
3. อายุ............................................ 
4. สถานภาพ...................................(หากมีบุตร มีบุตรจํานวนก่ีคน.................................) 
5. ที่อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดอะไร......................................................................... 
6. อาชีพ....................................................................... 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเก่ียวกับบริการ 
1. รู้สึกพึงพอใจกับอาชีพในปัจจุบันหรือไม่.................................................................... 
2. คิดอยา่งไรกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ......................................................................... 
3. รู้จักสถานศึกษาก่อนเข้าเรียนหรือไม่............................................................. 
4. คิดอย่างไรกับสถานศึกษาสําหรับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน....................................................... 
5. คุณคิดอย่างไรกับการให้บุตรหลานของท่านเข้าเรียนในสถานศึกษาสําหรับเด็กวัยก่อน

เรียน………………………………………………………………………………………. 
6. คิดอย่างไรหากบ้านหรรษามีการเปิดขายแฟรนไชส์

.................................................................... 
7. คิดอย่างไรหากต้องใช้บ้านพักมาเป็นสถานศึกษาสําหรับเด็ก 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
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1. สุธิดา  อนุชา 
2. ศศิพันธ์  ทรัพยะโตษก 
3. นุสรา  ขําวิไล 
4. นฤมล เที่ยงทัด 
5. ปริศนา  บุตรวัน 
ผู้ที่พักอาศัยพ้ืนที่ชุมชน 
1.  จิตตรา  รฤตนา 
2.  อนุชา สอาดเอ่ียม 
3.  วรุฒ  ยุทธนาพิพัฒน์ 
4.  ณฐัฐากร บุญสมัคร 
5.  ภิญญาพัชร์ เลิศเฉลิมวุฒกิุล 
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