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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลือก

บริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ เก็บข้อมูลจากผู้ปกครองท่ีมาใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 

ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยพิจารณาจากจ านวนเด็กท่ีรับเลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ท่ีได้รับการจดทะเบียนจาก

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ท้ังหมด 4 แห่ง รวมจ านวนท้ังสิ้น 164 ราย โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหวา่ง 26 ถึง 35 ปี มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชพีธุรกิจ

ส่วนตัว/ค้าขาย รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 ถึง 20,000 บาท การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อายุ

ของเด็กที่ฝากเลี้ยง 2 ถึง 3 ปี โดยมีความเกี่ยวข้องกับเด็กในฐานะบดิา/มารดา 

 ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมือง

อุตรดิตถ์ สามารถเรียงตามล าดับการมผีล ดังนี้ 

 ด้านบุคคล การมีผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ผู้บริหาร ครู และพี่เลี้ยงเด็กมี

มนุษยสัมพันธ์ท่ีด ีให้การตอ้นรับอย่างเป็นกันเอง 

 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ การมผีลอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

คือ มีร้ัวล้อมกั้นบริเวณเป็นสัดส่วน 

 ด้านกระบวนการ การมีผลอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ มีการติดต่อสื่อสารกับ

ผู้ปกครองอย่างรวดเร็วในกรณฉีุกเฉิน 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การมีผลอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ที่ตั้งของสถานรับ

เลีย้งเด็กสะดวกในการเดินทาง 

 ด้านผลิตภัณฑ์ การมีผลอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ สถานรับเลี้ยงเด็กผ่านการจด

ทะเบียนอยา่งถูกตอ้งจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 ด้านราคา การมีผลอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ อัตราค่าบริการฝากเลี้ยงต่อเดือนถูก

ก าหนดอย่างเหมาะสมตามลักษณะการให้บริการ 

 และด้านการส่งเสริมการตลาด การมีผลอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ มีช่องทาง

ออนไลน์ในการติดต่อหรือแจ้งข่าวสารแกผู่้ปกครอง 

ABSTRACT 

The Independent study aimed to explore service marketing mix affecting parents decision towards selecting 

private nurseries in Mueang Uttaradit District. The data were collected from parents using the services of private 

nurseries in Mueang Uttaradit District. Considering the numbers of children taken care by private nurseries registered 

with Uttaradit Provincial Social Development and Human Security Office, 4 private nurseries were chosen and  the 

population gathered were totally 164 cases. The instrument used in this research study was questionnaires and the 

data obtained were then analyzed by descriptive statistical methods including frequency, percentage, means and 

standard deviation. 

The finding indicated that most parents were female, married, and worked as business owner/merchant. 

The average monthly income per household was in between 10,001 - 20,000 Baht. Most parents graduated with 

Bachelor’s degrees and most children taken care were 2 – 3 years old. Most population had relation to children as 

parents. 

Service marketing mix affecting parents decision towards selecting private nurseries in Mueang Uttaradit 

District can be discussed in order of priorities as follow : 

People Factor, the respondents agreed at the highest level in average and the sub-factor with highest 

means was Administrator, teachers and assisting staffs have a good relationship and a friendly welcome. 

Physical Evidence Factor, the respondents agreed at the highest level in average and the sub-factor with 

highest means was the safe fence encircling the compound. 

Process Factor, the respondents agreed at the high level in average and the sub-factor with highest means 

was that the nurseries have quickly communication in case of emergency. 

Place Factor, the respondents agreed at the high level in average and the sub-factor with highest means 

was convenient location of nurseries in terms of travel. 

Product Factor, the respondents agreed at the high level in average and the sub-factor with highest means 

was the nurseries registered with Uttaradit Provincial Social Development and Human Security Office. 

Price Factor, the respondents agreed at the high level in average and the sub-factor with highest means 

was the monthly charge of nurseries service which were calculated according to the services. 
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Promotion Factor, the respondents agreed at the high level in average and the sub-factor with highest 

means was that the nurseries have online channels of communication. 

บทน า  

 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันว่าเด็กปฐมวัยเป็นวัยเร่ิมต้นของชีวิตมนุษย ์

และนับเป็นชว่งวัยท่ีส าคัญท่ีสุดช่วงหนึ่ง เพราะเป็นช่วงวัยของการวางรากฐานและเตรียมตัวเพื่อชีวติ ทั้งยังเป็นช่วงระยะท่ี

เกิดการเรียนรู้มากท่ีสุดในชีวิตด้วย (คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาหลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา , 

2548: 11)  ครอบครัวจึงเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคัญและมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งในการวางรากฐานของบุตร ท าหนา้ที่หล่อหลอม

และขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่บุตรด้วยการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก พร้อมท้ังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้บุตร

เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป เนื่องด้วยปัจจุบันลักษณะครอบครัว

ไทยเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น โดยในปี 2556  มีครอบครัวเดี่ยวร้อยละ 69  

และครอบครัวขยายเพยีงร้อยละ 12 (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์ 2556) จ านวนสมาชกิในครอบครัว

นอ้ยลงท าให้การพึ่งพาสมาชิกในครอบครัวให้ช่วยเลี้ยงดูบุตรน้อยลงไปด้วย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจท าให้บิดามารดา

ต้องท างานนอกบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในสังคมเมืองท าให้บุตรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบิดามารดาน้อยลงไป 

บิดามารดาบางคนจึงส่งบุตรกลับไปอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้อง บิดามารดาบางคนได้จ้างพี่เลี้ยงให้อยู่ดูแลบุตร

ในบ้านหรือน าบุตรไปฝากเลีย้งท่ีบ้านของพ่ีเลีย้ง ซึ่งเด็กอาจจะไมไ่ด้รับการอบรมเลีย้งดูให้มพีัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม  และสติปัญญาท่ีเหมาะสมตามวัย สถานรับเลี้ยงเด็กจึงเป็นสถานท่ีดูแลเด็กก่อนวัยเรียน โดยมี

วัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย 

และยังเป็นการแบ่งเบาภาระของบิดามารดาที่ไม่มผีู้เลี้ยงดูเด็กในชว่งกลางวัน แตเ่ดิมสถานรับเลี้ยงเด็กเปิดด าเนินการไม่กี่

แห่งโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปัจจุบันธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นท่ีนิยมและ

แพร่หลายอยา่งต่อเนื่องในตา่งจังหวัด 

ในปี 2557 อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์มีประชากรจ านวน 150,341 คน (ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์, 2557)  

เป็นบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากกวา่ทุกอ าเภอ เป็นศูนยก์ลางของความเจริญด้านต่าง ๆ มีสถาบัน

การเงิน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบันทางการเมืองการปกครอง อีกท้ังการคมนาคม

สะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย และมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว บดิามารดาตอ้งออกไปท างานนอกบา้นท า

ให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรในช่วงกลางวัน จึงต้องน าบุตรมาฝากเลี้ยงท่ีสถานรับเลี้ยงเด็ก ท าให้มีผู้เล็งเห็นโอกาสในการจัดตั้ง

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมากขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองท่ีไม่มีเวลาดูแลบุตร ประกอบกับ

ปัจจุบันมีการแข่งขันในด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ท าให้ผู้ปกครองต้องการให้บุตรมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการท่ี

เหมาะสมตามวัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับต่อไป ในปี 2526 มสีถานรับเลีย้งเด็กเอกชนในอ าเภอ

เมืองอุตรดิตถ์เพียง 1 แห่ง ปี 2531 ปี 2533 ปี 2543 ปี 2544 ปี 2551 และปี 2557 มีจ านวนเพิ่มขึ้นปีละ 1 แห่ง เป็น

จ านวนท้ังหมด 7 แห่ง ซึ่งบางแห่งไมส่ามารถอยู่รอดได้ จึงมกีารปิดกิจการบางส่วนในปี 2544 ปี 2546 และ ปี 2558 ปีละ 

1 แห่ง รวมเป็นจ านวน 3 แห่ง โดยปัจจุบันในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์มีสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนท่ีจดทะเบียนกับส านักงาน
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พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  ปี 2558 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ คริสเตียนเนอสเซอร่ี  

นอ้ยเนอสเซอร่ี เตรียมอนุบาลบ้านลูกรัก และสานฝันปันรักเนอสเซอร่ี (ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดอุตรดิตถ์, 2558) ซึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนแต่ละแห่งมีสถานท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน ท าให้ต้องแข่งขันกันใน

การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและกลยุทธ์การตลาดท่ีแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและ

สามารถเตบิโตต่อไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้ปกครองท่ีมาใชบ้ริการ 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก

เอกชน ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ เพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่ผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจเปิดธุรกิจสถานรับเลีย้งเด็กต่อไป 

 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 

ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมอืทางการตลาดท่ีใชส้ าหรับธุรกิจบริการ เพื่อท าให้เกิดการบริหาร

คุณภาพโดยรวมท่ีสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า โดยค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ ธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้ส่วน

ประสมทางการตลาดเชน่เดียวกับธุรกิจขายสนิค้า ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด นอกจากนั้นยังต้องอาศัยเคร่ืองมืออื่นๆเพิ่มเติม ประกอบด้วย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรายละเอียดของส่วนประสมการตลาดบริการมีดั งนี้  

(ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หรือบริการ (Service) หมายถึง สิ่งท่ีผู้ขายมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าได้รับ

ผลประโยชน์ คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น  ๆ ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบ คุณสมบัติ คุณภาพ ความคงทน  

ความน่าเชื่อถือ รูปลักษณ์ และการออกแบบ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาลูกค้า ซึ่ง

ปัจจุบันการแขง่ขันมุง่เนน้การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีให้คุณค่าแก่ลูกค้ามากกวาท่ีลูกค้าคาดหวัง 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการในรูปของตัวเงิน ซึ่งเป็นต้นทุนท้ังหมดท่ีลูกค้า

ต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการ รวมท้ังยังเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดส่วนแบ่งตลาดและก าไรของ

ธุรกิจ โดยปกติแล้วราคาเป็นตัวก าหนดหลักท่ีลูกค้าจะใช้ตัดสินใจว่า จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่ เนื่องจากลูกค้าจะ

เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ ถ้าคุณค่าสูงกวา่ราคา ลูกค้าจึงตัดสนิใจซื้อ ดังนั้น ธุรกิจจ าเป็นตอ้ง

ก าหนดตน้ทุนให้มคีวามเหมาะสมกับระดับการให้บริการและสภาพตลาดอย่างชัดเจน 

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ในธุรกิจบริการ ช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นความสะดวกท่ีธุรกิจ

น าเสนอให้แก่ผู้บริโภค การจัดสถานท่ีหรือตัวแทนให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง  เช่น การเลือกท าเลท่ีตั้ง

ตอ้งเป็นท าเลท่ีตัง้ท่ีลูกค้าสามารถติดตอ่ได้สะดวก และตอ้งสามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการให้บริการกลุ่มเปา้หมายได้มาก

ท่ีสุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือในการตดิตอ่สื่อสาร แลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างธุรกิจ

กับผู้บริโภค การติดตอ่สื่อสารกับลูกค้านั้นอาจใช้หรือไม่ใช้พนักงานขาย ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสื่อสารการตลาดมีหลาย

วธีิการ เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าวสาร การใช้พนักงานขาย และการตลาด
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ทางตรง โดยทุกวธีิท่ีลูกค้าสัมผัสตรายี่ห้อ ท าให้เกิดความประทับใจทัง้ทางบวกและทางลบตอ่ธุรกิจได้ท้ังสิน้ ธุรกิจจึงตอ้ง

ใช้การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ

ลูกค้า ผลิตภัณฑแ์ละคู่แขง่ สะท้อนจุดยนืของธุรกิจได้อยา่งชัดเจน 

5. ด้านบุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) การให้บริการส่วนมากกระท าโดยบุคคล ดังนั้นการ

คัดเลือก การฝึกอบรม และการจูงใจพนักงานสามารถสร้างความแตกต่างในความพึงพอใจของลูกค้า โดยพนักงานควร

แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีทัศนคติท่ีดีต่อบริการ มีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทันที  

มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความสามารถ ในการแกไ้ขปัญหา และสามารถสร้างค่านยิมให้แกบ่ริษัทได้ 

6. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นวิธีการและล าดับขั้นตอนในการส่งมอบบริการ ซึ่งต้องค านึงถึงการ

ออกแบบและจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตท่ีไม่ได้รับการออกแบบท่ีดี มักจะสร้างความไม่

พอใจให้ลูกค้า เนื่องจากมีความล่าชา้ มีขั้นตอนยุง่ยาก ซับซ้อน ประสิทธภิาพในการบริการไม่เพียงพอ ผู้ให้บรกิารจึงต้อง

ให้ความส าคัญกับกระบวนการ เพื่อสง่มอบการบริการท่ีมีคุณภาพและสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เนื่องจาก

การบริการเป็นสิ่งท่ีไม่มีตัวตน ธุรกิจจึงต้องเปลี่ยนบริการท่ีไม่สามารถจับ ต้องได้ให้เป็นประโยชน์ท่ีจับต้อ งได้ โดยการ

แสดงให้เห็นถึงคุณภาพโดยรวม เช่น การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการให้บริการ การตกแต่งสถานท่ีควรให้

ความส าคัญต่อความสะอาด การใชอุ้ปกรณ์หรือวัสดุสื่อสารท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อสร้างคุณค่า

ให้กับลูกค้า 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา  

เนื้อหาในการศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลอืกบริการสถานรับเลีย้งเด็กเอกชน 

ในอ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

2. ข้ันตอนการศึกษา 

ในการศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  

ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ มีขัน้ตอนท่ีส าคัญดังนี้ 

1. รวบรวมขอ้มูล   2. สร้างแบบสอบถาม  3. เก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 5. จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ปกครองท่ีมาใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  

ท่ีได้รับการจดทะเบียนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่  

คริสเตียนเนอสเซอร่ี น้อยเนอสเซอร่ี เตรียมอนุบาลบ้านลูกรัก และสานฝันปันรักเนอสเซอร่ี ข้อมูลจากสถานรับเลี้ยงเด็ก
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เอกชนท้ัง 4 แห่ง ณ เดือนสิงหาคม 2558 มีจ านวนผู้ปกครองท่ีมาใช้บริการท้ังสิ้น 164 ราย (ส านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดอุตรดิตถ์, 2558) โดยการศกึษาคร้ังน้ี ศึกษาจากประชากกรท้ังหมด 

4. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

สว่นท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายได้ของครอบครัว

โดยเฉลี่ยต่อเดอืน ระดับการศกึษาสูงสุด อายุของเด็กท่ีฝากเลีย้ง และความเกี่ยวข้องกับเด็ก เป็นลักษณะค าถามท่ีก าหนด

ค าตอบให้เลอืก (Check list) 

 ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมผีลตอ่ผู้ปกครองในการเลอืกบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอ

เมืองอุตรดิตถ์ โดยพิจารณาส่วนประสมการตลาดบริการในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

เป็นลักษณะก าหนดค าตอบให้เลอืก (check list) 

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  

เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด 

ผลการศึกษา  

 การศึกษา ส่วนประสวมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  

ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองท่ีมาใชบ้ริการสถานรับเลีย้งเด็กเอกชน ในอ าเภอเมือง

อุตรดิตถ์ จ านวน 164 ราย ข้อมูลท่ีได้น ามาวเิคราะห์โดยแบ่งผลการศกึษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 ถึง 35 ปี มีสถานภาพ

สมรส ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 ถึง 20,000 บาท การศึกษา

สูงสุดระดับปริญญาตรี อายุของเด็กที่ฝากเลี้ยง 2 ถึง 3 ปี โดยมีความเกี่ยวข้องกับเด็กในฐานะบดิา/มารดา 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกบริการ

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมผีลต่อผู้ปกครองในการเลอืกบริการสถานรับ 

              เลีย้งเด็กเอกชน ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ 

ส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉลี่ย แปลผล ล าดับที ่

ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.14 มาก 5 

ด้านราคา 4.04 มาก 6 

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 4.19 มาก 4 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.73 มาก 7 

ด้านบุคคล 4.55 มากที่สุด 1 

ด้านกระบวนการ 4.49 มาก 3 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 4.52 มากที่สุด 2 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก

เอกชน ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ าแนกตามอายุของผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน ระดับ

การศึกษาสูงสุด และอายุของเด็กที่ฝากเลี้ยง 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่ผู้ปกครองในการเลือกบริการสถานรับเลีย้งเด็กอกชน  

               ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ จ าแนกตามอายุของผู้ปกครอง 

ส่วนประสม

การตลาดบริการ 

อายุของผู้ปกครอง 

ต่ ากว่า 25 ปี 26 – 35 ปี 36 – 45 ป ี 46 – 55 ป ี มากกว่า 55 ปี 

ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
4.06 

(มาก) 
5 

4.24 

(มาก) 
5 

4.07 

(มาก) 
5 

3.90 

(มาก) 
5 

4.09 

(มาก) 
5 

ด้านราคา 
3.98 

(มาก) 
6 

4.09 

(มาก) 
6 

4.02 

(มาก) 
6 

3.89 

(มาก) 
6 

3.92 

(มาก) 
6 

ด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย 

4.14 

(มาก) 
4 

4.26 

(มาก) 
4 

4.13 

(มาก) 
4 

4.01 

(มาก) 
4 

4.23 

(มาก) 
4 

ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

3.67 

(มาก) 
7 

3.90 

(มาก) 
7 

3.57 

(มาก) 
7 

3.52 

(มาก) 
7 

3.28 

(ปานกลาง) 
7 

ด้านบุคคล 
4.56 

(มากที่สุด) 
1 

4.58 

(มากที่สุด) 
2 

4.50 

(มาก) 
1 

4.47 

(มาก) 
1 

4.58 

(มากที่สุด) 
2 

ด้าน 4.47 3 4.56 3 4.38 3 4.43 2 4.53 3 
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กระบวนการ (มาก) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) 

ด้านการสร้าง

และน าเสนอ

ลักษณะทาง

กายภาพ 

4.52 

(มากที่สุด) 
2 

4.59 

(มากที่สุด) 
1 

4.43 

(มาก) 
2 

4.37 

(มาก) 
3 

4.77 

(มากที่สุด) 
1 

ตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ยของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลอืกบริการสถานรับเลีย้งเด็กอกชน  

    ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ จ าแนกตามรายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยตอ่เดอืน 

ส่วน

ประสม

การตลาด

บริการ 

รายได้ของครอบครัวโดยเฉล่ียต่อเดือน 

ต่ ากว่า 10,000 

บาท 

10,001 – 

20,000 บาท 

20,001 – 

30,000 บาท 

30,001 – 

40,000 บาท 

40,001 – 

50,000 บาท 

มากกว่า 

50,000 บาท 

ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ด้าน

ผลิตภัณฑ์ 

4.30 

(มาก) 
6 

4.11 

(มาก) 
5 

4.13 

(มาก) 
5 

4.25 

(มาก) 
4 

4.02 

(มาก) 
5 

3.99 

(มาก) 
5 

ด้านราคา 
4.32 

(มาก) 
5 

4.00 

(มาก) 
6 

4.07 

(มาก) 
6 

3.95 

(มาก) 
6 

3.83 

(มาก) 
6 

3.80 

(มาก) 
6 

ด้าน

ช่องทาง

การจัด

จ าหน่าย 

4.40 

(มาก) 
4 

4.14 

(มาก) 
4 

4.24 

(มาก) 
4 

4.09 

(มาก) 
5 

4.14 

(มาก) 
4 

4.02 

(มาก) 
4 

ด้านการ

ส่งเสริม

การตลาด 

4.06 

(มาก) 
7 

3.76 

(มาก) 
7 

3.69 

(มาก) 
7 

3.34 

(ปานกลาง) 
7 

3.77 

(มาก) 
7 

3.45 

(ปาน

กลาง) 

7 

ด้านบุคคล 
4.71 

(มากท่ีสุด) 
1 

4.50 

(มาก) 
2 

4.58 

(มากท่ีสุด) 
1 

4.44 

(มาก) 
3 

4.70 

(มาก

ท่ีสุด) 

1 
4.46 

(มาก) 
3 

ด้าน

กระบวน 

การ 

4.58 

(มากท่ีสุด) 
3 

4.46 

(มาก) 
3 

4.52 

(มากท่ีสุด) 
2 

4.45 

(มาก) 
2 

4.58 

(มาก

ท่ีสุด) 

3 

4.49 

(มาก) 
2 

ด้านการ

สร้างและ

น าเสนอ

4.67 

(มากท่ีสุด) 
2 

4.53 

(มาก

ท่ีสุด) 

1 
4.40 

(มาก) 
3 

4.53 

(มากท่ีสุด) 
1 

4.62 

(มาก

ท่ีสุด) 

2 

4.55 

(มาก

ท่ีสุด) 

1 
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ลักษณะ

ทาง

กายภาพ 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่ผู้ปกครองในการเลอืกบริการสถานรับเลีย้งเด็กอกชน  

              ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ จ าแนกตามระดับการศกึษาสูงสุดของผู้ปกครอง 

ส่วน

ประสม

การตลาด

บริการ 

ระดับการศกึษาสูงสดุของผู้ปกครอง 

ประถม 

ศึกษา 

มัธยมศกึษา

ตอนต้น 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปรญิญา/

ปวส. 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ล า 

ดับ 

ด้าน

ผลติภัณฑ์ 

4.20 

(มาก) 
5 

4.01 

(มาก) 
5 

4.08 

(มาก) 
5 

4.19 

(มาก) 
5 

4.14 

(มาก) 
5 

4.34 

(มาก) 
3 

4.07 

(มาก) 
5 

ด้านราคา 
4.15 

(มาก) 
6 

4.20 

(มาก) 
4 

4.05 

(มาก) 
6 

4.10 

(มาก) 
6 

3.96 

(มาก) 
6 

4.23 

(มาก) 
5 

3.40 

(มาก) 
7 

ด้าน

ช่องทาง

การจัด

จ าหน่าย 

4.46 

(มาก) 
4 

3.87 

(มาก) 
6 

4.14 

(มาก) 
4 

4.22 

(มาก) 
4 

4.20 

(มาก) 
4 

4.24 

(มาก) 
4 

4.17 

(มาก) 
4 

ด้านการ

ส่งเสริม

การตลาด 

4.05 

(มาก) 
7 

3.80 

(มาก) 
7 

3.64 

(มาก) 
7 

3.82 

(มาก) 
7 

3.69 

(มาก) 
7 

3.85 

(มาก) 
6 

3.80 

(มาก) 
6 

ด้านบุคคล 

4.65 

(มาก

ที่สุด) 

2 
4.42 

(มาก) 
2 

4.43 

(มาก) 
1 

4.55 

(มาก

ที่สุด) 

1 

4.55 

(มาก

ที่สุด) 

1 

4.83 

(มาก

ที่สุด) 

1 
4.89 

(มากทีสุ่ด 
2 

ด้าน

กระบวน 

การ 

4.60 

(มาก

ที่สุด) 

3 

4.56 

(มาก

ที่สุด) 

1 
4.34 

(มาก) 
3 

4.52 

(มาก

ที่สุด) 

3 
4.47 

(มาก) 
3 

4.83 

(มาก

ที่สุด) 

1 
4.83 

(มากที่สุด) 
3 

ด้านการ

สร้างและ

น าเสนอ

4.82 

(มาก

ที่สุด) 

1 

4.37 

(มาก) 

 

3 

4.38 

(มาก) 

 

2 

4.54 

(มาก

ที่สุด) 

2 

4.52 

(มาก

ที่สุด) 

2 

4.81 

(มาก

ที่สุด) 

2 
5.00 

(มากที่สุด) 
1 
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ลักษณะ

ทาง

กายภาพ 

 

ตารางที่ 5 แสดงคา่เฉลี่ยของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลอืกบริการสถานรับเลีย้งเด็กอกชน 

               ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ จ าแนกตามอายุของเด็กที่ฝากเลี้ยง 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมือง

อุตรดิตถ ์

 

 

 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

อายุของเด็กที่ฝากเล้ียง 

3 เดือน -  1 ปี 1 – 2 ปี 2 – 3 ปี 3 – 4 ปี 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 
ล าดับ 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 
ล าดับ 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 
ล าดับ 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 
ล าดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
4.19 

(มาก) 
6 

4.11 

(มาก) 
5 

4.17 

(มาก) 
5 

4.08 

(มาก) 
5 

ด้านราคา 
4.20 

(มาก) 
5 

4.09 

(มาก) 
6 

4.07 

(มาก) 
6 

3.85 

(มาก) 
6 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4.27 

(มาก) 
4 

4.16 

(มาก) 
4 

4.21 

(มาก) 
4 

4.11 

(มาก) 
4 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
3.83 

(มาก) 
7 

3.62 

(มาก) 
7 

3.81 

(มาก) 
7 

3.58 

(มาก) 
7 

ด้านบุคคล 
4.53 

(มากที่สุด) 
1 

4.59 

(มากที่สุด) 
1 

4.53 

(มากที่สุด) 
1 

4.56 

(มากที่สุด) 
3 

ด้านกระบวนการ 
4.40 

(มาก) 
3 

4.44 

(มาก) 
3 

4.49 

(มาก) 
3 

4.57 

(มากที่สุด) 
2 

ด้านการสร้างและน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 

4.41 

(มาก) 
2 

4.56 

(มากที่สุด) 
2 

4.51 

(มากที่สุด) 
2 

4.58 

(มากที่สุด) 
1 
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ตารางที่ 6 แสดงจ านวนของข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็ก  

               เอกชน ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ 

ข้อเสนอแนะ จ านวน 

อยากให้มีการป้องกันการติดต่อ เช่น ไอ มีน้ ามูก และควรแยกเด็กท่ีป่วยออกจากเด็กคนอื่นๆหรือให้เด็ก

หยุดเรียน 
2 

สถานรับเลี้ยงเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก ควรพิจารณาเลือกคุณครูหรือพี่เลี้ยงเด็กท่ีจบจากสาขาปฐมวัย

โดยตรง หรอืเลอืกบุคคลที่มลีักษณะนิสัยใจเย็น รักเด็ก และมีความอ่อนโยน 

 

1 

อยากให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีการส่งเสริมให้ดื่มนมเหมอืนสถานรับเลีย้งเด็กของรัฐบาล เช่น มีการให้

เด็กดื่มนมถั่วเหลืองบ้างเพราะเด็กบางคนแพ้นมวัว เด็กจะได้รู้จักนมถั่วเหลืองและเปลี่ยนรสชาติจาก      

นมเดิม ๆ 

1 

อยากให้มีหลักสูตรกิจกรรมให้เลอืกอยา่งหลากหลายมากกวา่นี ้โดยเฉพาะหลักสูตรภาษาตา่งประเทศ 1 

ให้ลงสื่อการเรียนหรือถ่ายรูปกิจกรรมท่ีเด็กท าลงทุกวันอยา่งต่อเนื่อง ผู้ปกครองจะได้เห็นพัฒนาการของ

บุตรหลาน 
1 

เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กท่ีดีและมีความสะอาด อยากให้รักษาแบบนี้ตลอดไป ราคาพอดี แต่อยากให้มีของ

เล่นท่ีโอเคกว่านี ้และมีของเล่นใหม่ ๆ 
1 

เคร่ืองเล่นสนามเป็นอุปกรณ์การเล่นท่ีเสริมพัฒนาการด้านการอยู่ร่วมกัน ควรส่งเสริมให้มีปริมาณ

เพยีงพอต่อการดูแลของสถานท่ี  
1 

อยากให้เพิ่มจ านวนครูพี่เลีย้ง 1 

อยากให้เพิ่มของเล่นสไลด์เดอร์และก าจัดมดแดงไฟ 1 

อยากให้เพิ่มหอ้งเรียนรู้ส าหรับเด็ก ๆ 1 

รวม 11 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  

ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ สามารถอภปิรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 จากผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมผีลต่อผู้ปกครองในการเลือกบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก

เอกชน ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ของผู้ตอบแบบสอบถามมากเป็นอันดับแรก คือ ส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคคล 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ (2552) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ส่วนประสม



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม  2560) 

 

Vol. 3 No. 1 (January – March 2017)   92 

 

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามมากเป็นอันดับแรก คือ ส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

บุคคล และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรฉัตร ทวีสุข (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กในอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร ซึ่งพบวา่ ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามมากเป็นอันดับแรก คือ ส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคคล และสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ นิศากร ชาญกัน และมนทกานติ์ มีทอง (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ

สถานรับเลีย้งเด็กของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมอืงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพบวา่ ส่วนประสมการตลาดบริการ

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามมากเป็นอันดับแรก คือ ส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคลากร 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อส่วนประสมการตการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์  

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่  

ท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศกึษาของอรฉัตร ทวีสุข (2552) ที่ได้ท าการศกึษา

ความคิดเห็นของผู้ใชบ้ริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กในอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร ที่มีค่าเฉลี่ย

ระดับความส าคัญอยูใ่นระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนศิากร ชาญกัน และมนทกานต์ิ มีทอง (2554) ที่ได้

ท าการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญอยูใ่นระดับมาก 

ในสว่นของปัจจัยย่อยดา้นผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานรับเลี้ยงเด็ก

ผ่านการจดทะเบียนอย่างถูกต้องจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

นศิากร ชาญกัน และมนทกานติ์ มทีอง (2554) ที่ได้ท าการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใชบ้ริการสถานรับเลี้ยงเด็กของ

ผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมอืงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานรับเลีย้งเด็ก

ผ่านการจดทะเบียนอย่างถูกต้องจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

มกีิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องตามพัฒนาการเด็ก และไมส่อดคล้องกับผลการศึกษาของอรฉัตร ทวสีุข (2552) 

ท่ีได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กในอ าเภอเมือง

สมุทรสาคร ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานรับเลี้ยงเด็กควรมีการฝึกให้ช่วยตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 

ท้ังนีส้าเหตุท่ีไม่สอดคล้องอาจเน่ืองจากการศกึษาของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ ์(2552) ท าการเก็บขอ้มูลในจังหวัดเชยีงใหม่

ซึ่งมีจ านวนของสถานรับเลี้ยงเด็กจ านวนมาก มีสถานรับเลี้ยงเด็กหลากหลายให้ผู้ปกครองเลือกใช้บริการตามความ

ต้องการของตน และอรฉัตร ทวีสุข (2552) ท าการเก็บข้อมูลในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีสถานรับเลี้ยงจ านวนไม่มากนัก 

กระจายอยู่ในเขตอ าเภอเมืองท่ีไกลกัน และชื่อเสียงของแต่ละแห่งเป็นท่ีรู้จักของผู้ปกครองในบริเวณนั้นอยู่แล้ว ผู้ตอบ

แบบสอบถามจึงให้ความส าคัญกับการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการ

และการฝึกให้ช่วยตนเองในชีวิตประจ าวันได้ 
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ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคา อยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับผลการศกึษาของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ ์(2552) ที่ได้ท าการศกึษาปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผล

ตอ่การตัดสนิใจของผู้ปกครองในการเลอืกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมอืงเชียงใหม ่ที่มคี่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ

อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรฉัตร ทวีสุข (2552) ที่ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ

ตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของสถานรับเลีย้งเด็กในอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญอยู่ในระดับ

มาก แตไ่ม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนศิากร ชาญกัน และมนทกานติ์ มีทอง (2554) ที่ได้ท าการศกึษาการตัดสนิใจใน

การเลือกใชบ้ริการสถานรับเลี้ยงเด็กของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีค่าเฉลี่ยระดับ

ความส าคัญอยูใ่นระดับปานกลาง ทั้งนี้สาเหตุท่ีไม่สอดคล้องอาจเนื่องจากการศึกษาของนิศากร ชาญกัน และมนทกานติ์ 

มทีอง (2554) มีจ านวนของสถานรับเลี้ยงไม่มากนัก ราคามีความแตกต่างกัน การแข่งขันยังไมรุ่นแรง ผู้ตอบแบบสอบถาม

สามารถเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กได้ตามงบประมาณท่ีตนมีอยู่ได้ จึงไม่ได้ให้ระดับการมีผลต่อส่วนประสม

การตลาดบริการด้านราคามากนัก 

 ในส่วนของปัจจัยย่อยด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อัตราค่าบริการฝาก

เลี้ยงต่อเดือนถูกก าหนดอย่างเหมาะสมตามลักษณะการให้บริการ ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของณภัทร รัตนเดชา

พิทักษ์ (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อัตราค่าบริการฝากเลี้ยงต่อ

เดือนถูกก าหนดอย่างเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรฉัตร ทวีสุข (2552)  

ท่ีได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กในอ าเภอเมือง

สมุทรสาคร ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานรับเลีย้งเด็กควรมีความชัดเจนของการแจ้งค่าบริการ และไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิศากร ชาญกัน และมนทกานติ์ มีทอง (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาการตัดสินใจในการ

เลอืกใช้บริการสถานรับเลีย้งเด็กของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพบวา่ ปัจจัยยอ่ยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อัตราค่าบริการฝากเลี้ยงต่อเดือนถูกก าหนดอย่างเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจ ท้ังนี้สาเหตุท่ีไม่

สอดคล้องอาจเนื่องจาก ผลการศึกษาของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ (2552) ผลการศึกษาของอรฉัตร ทวีสุข (2552) และ

ผลการศึกษาของนศิากร ชาญกัน และมนทกานติ์ มีทอง (2554) มอีัตราค่าบริการฝากเลีย้งตอ่เดอืนในราคาท่ีแตกต่างกัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามจึงให้การมีผลของปัจจัยย่อยแตกต่างกัน 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ (2552) ท่ีได้ท าการศึกษา

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิศากร ชาญกัน  

และมนทกานติ์ มีทอง (2554) ที่ได้ท าการศกึษาการตัดสินใจในการเลือกใชบ้ริการสถานรับเลี้ยงเด็กของผู้ปกครอง ในเขต

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของอรฉัตร ทวีสุข (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ

สถานรับเลี้ยงเด็กในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ สาเหตุท่ีไม่
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สอดคล้องอาจเนื่องจากการศึกษาของอรฉัตร ทวีสุข (2552) สถานรับเลี้ยงเด็กที่ท าการเก็บข้อมูลอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองท่ี

ไกลกัน และชื่อเสียงของสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นท่ีรู้จักในบริเวณนั้นผู้ตอบแบบสอบถามจึงไม่ได้ให้ระดับการมีผลต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ยมากนัก 

 ในส่วนของปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

ท่ีตั้งของสถานรับเลี้ยงเด็กสะดวกในการเดินทาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ (2552)  

ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็ก

เอกชน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่ีตั้งของสถานรับเลี้ยงเด็กไป-มาสะดวก  

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรฉัตร ทวีสุข (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสม

การตลาดบริการของสถานรับเลีย้งเด็กในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานรับเลีย้ง

เด็กควรมทีางเข้าออกสะดวกและปลอดภัย  และไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาของนศิากร ชาญกัน และมนทกานติ์ มีทอง 

(2554) ท่ีได้ท าการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพบว่า ปัจจัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถตดิตอ่กับทางสถานรับเลีย้งเด็กได้อย่างสะดวก 

เชน่ โทรศัพท์ อีเมลล์ เว็บไซต ์ทั้งนี้สาเหตุท่ีไมส่อดคล้องอาจเนื่องจากในเขตเทศบาลเมอืงหัวหินเป็นเมอืงท่องเท่ียว อาจมี

การจราจรตดิขัดท าให้การเดินทางไปมายังสถานรับเลีย้งเด็กไมส่ะดวก จึงให้ความส าคัญกับการมีช่องทางในการติดต่อกับ

สถานรับเลีย้งเด็กแบบออนไลน์ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านการ

ส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ (2552) ท่ีได้ท าการศึกษา

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรฉัตร ทวีสุข 

(2552) ที่ได้ท าการศกึษาความคิดเห็นของผู้ใชบ้ริการตอ่ส่วนประสมการตลาดบริการของสถานรับเลีย้งเด็กในอ าเภอเมอืง

สมุทรสาคร ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิศากร ชาญกัน 

และมนทกานติ์ มีทอง (2554) ที่ได้ท าการศกึษาการตัดสินใจในการเลือกใชบ้ริการสถานรับเลี้ยงเด็กของผู้ปกครอง ในเขต

เทศบาลเมอืงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญอยู่ในระดับนอ้ย ท้ังนี้สาเหตุท่ีไม่สอดคล้องอาจ

เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางสถานรับเลี้ยงเด็กได้อย่างสะดวกอยู่แล้ว  

จึงไม่ได้ให้ระดับการมผีลตอ่สว่นประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมากนัก 

 ในส่วนของปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

มีช่องทางออนไลน์ในการติดต่อหรือแจ้งข่าวสารแก่ผู้ปกครอง ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ 

(2552) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับ

เลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีเว็บไซต์ของสถานรับเลี้ยงเด็กท่ีให้

ข้อมูล รายละเอียดครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรฉัตร ทวีสุข (2552) ที่ได้ท าการศึกษาความคิดเห็น

ของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานรับเลี้ยงเด็กควรมบีริการตรวจสุขภาพเด็กอย่างสม่ าเสมอ และไมส่อดคล้องกับผลการศึกษาของ 
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นิศากร ชาญกัน และมนทกานติ์ มีทอง (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกบริการสถานรับเลี้ย งเด็กของ

ผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีเว็บไซต์ของ

สถานรับเลี้ยงเด็กท่ีให้ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ท้ังนี้สาเหตุท่ีไม่สอดคล้องอาจเนื่องจากในปัจจุบันมีความก้าวหน้า

ทางการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ผู้ตอบแบบสอบถามอาจให้ความส าคัญกับการมีช่องทางออนไลน์ในการ

ตดิตอ่สื่อสารมากกว่าการมเีว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลของสถานรับเลี้ยงเด็ก และผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามสะดวกในการพาบุตร

หลานไปตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิกได้มากกว่าแต่ก่อน ผู้ตอบแบบสอบบถามจึงให้ระดับการมีผลของปัจจัย

ยอ่ยแตกตา่งกัน 

 ด้านบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคคล อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ (2552) ที่ได้ท าการศกึษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับ

ความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิศากร ชาญกัน และมนทกานติ์ มีทอง (2554)  

ท่ีได้ท าการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรฉัตร ทวีสุข 

(2552) ที่ได้ท าการศกึษาความคิดเห็นของผู้ใชบ้ริการตอ่ส่วนประสมการตลาดบริการของสถานรับเลีย้งเด็กในอ าเภอเมอืง

สมุทรสาคร ท่ีมคี่าเฉลี่ยระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้สาเหตุท่ีไมส่อดคล้องอาจเนื่องจากการคัดเลือกบุคคลใน

การท างานของสถานรับเลี้ยงเด็กแต่ละแห่งก็แตกต่างกันตามกลยุทธ์ของตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามจึงให้ระดับการมีผล

ตอ่สว่นประสมการตลาดบริการด้านบุคคลแตกตา่งกัน 

 ในส่วนของปัจจัยย่อยด้านบุคคล จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร ครู  

และพี่เลี้ยงมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ 

(2552) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับ

เลีย้งเด็กเอกชน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่ซึ่งพบว่า ปัจจัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูและพี่เลี้ยงมีความพร้อมและเต็มใจ

ในการให้บริการ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรฉัตร ทวีสุข (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาความคิดเห็น ของ

ผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ควรมีผู้ดูแลเด็กท่ีปฏิบัติงานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิศากร 

ชาญกัน และมนทกานติ์ มีทอง (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กของ

ผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูและพี่เลี้ยงมี

ความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการ ทัง้นี้สาเหตุท่ีไม่สอดคล้องกันอาจเนื่องจากบุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กแต่ละแห่ง

แตกต่างกันไปในแตล่ะบุคคล และการคัดเลือกกบุคลากรของแตล่ะสถานรับเลีย้งเด็กแตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามจึง

ให้ระดับการมผีลของปัจจัยย่อยแตกต่างกัน 
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 ด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมผีลตอ่สว่นประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการ อยูใ่น

ระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ (2552) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ท่ีมีค่าเฉลี่ย

ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรฉัตร ทวีสุข (2552) ท่ีได้ท าการศึกษา        

ความคิดเห็นของผู้ใชบ้ริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กในอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร ที่มีค่าเฉลี่ย

ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิศากร ชาญกัน และมนทกานติ์ มีทอง (2554)  

ท่ีได้ท าการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญอยูใ่นระดับมาก 

 ในส่วนของปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือ  

มีการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ (2552)  

ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็ก

เอกชน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการบันทึกและประเมินการเจริญเติบโต 

พฤติกรรม และพัฒนาการของเด็กตามวัยท้ัง 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม ทุก ๆ      

6 เดอืน และไมส่อดคลอ้งกับผลการศึกษาของอรฉัตร ทวสีุข (2552) ที่ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใชบ้ริการต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

เด็กควรได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่วันแรก และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิศากร ชาญกัน และ  

มนทกานติ์ มีทอง (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กของผู้ปกครอง ในเขต

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดพี่เลี้ยงอ านวยความสะดวกแก่

ผู้ปกครองในการรับ-ส่งเด็กด้านหนา้ประตูเป็นประจ าทุกวัน ทั้งนี้สาเหตท่ีไมส่อดคล้องกันอาจเนื่องจากสถานรับเลี้ยงเด็ก

แต่ละแห่งมีการด าเนินงานและกระบวนการต่างๆแตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามจึงให้ระดับการมีผลของปัจจัยย่อย

แตกตา่งกัน 

 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อส่วนประสม

การตลาดบริการด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

นศิากร ชาญกัน และมนทกานติ์ มทีอง (2554) ที่ได้ท าการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใชบ้ริการสถานรับเลี้ยงเด็กของ

ผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่ไม่

สอดคล้องกับผลการศกึษาของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ ์(2552) ที่ได้ท าการศกึษาปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผล

ตอ่การตัดสนิใจของผู้ปกครองในการเลอืกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่ที่มคี่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ

อยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรฉัตร ทวีสุข (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของ

ผู้ใชบ้ริการต่อสว่นประสมการตลาดบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กในอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร ที่มคี่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ

อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีสาเหตุท่ีไม่สอดคลอ้งอาจเนื่องจากการจัดสภาพแวดลอ้มและบริเวณภายในสถานรับเลีย้งเด็กของแต่

ละแตกตา่งกัน ผู้ตอบแบบสอบถามจึงให้ระดับการมผีลตอ่สว่นประสมการตลาดบริการด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพแตกตา่งกัน 
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 ในส่วนของปัจจัยย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีร้ัวล้อมกั้นบริเวณเป็นสัดส่วน สอดคล้องกับผลการศึกษาของณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ (2552)  

ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็ก

เอกชน ในอ าเภอเมืองเชยีงใหม่ ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีร้ัวล้อมกั้นบริเวณเป็นสัดส่วน และสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของนิศากร ชาญกัน และมนทกานติ์ มีทอง (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ

สถานรับเลีย้งเด็กของผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมอืงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ มีร้ัวล้อมกั้นบริเวณเป็นสัดส่วน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรฉัตร ทวีสุข (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาความ

คิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งพบว่า ปัจจัย

ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บริเวณสถานรับเลี้ยงเด็กควรมีสถานท่ีกว้างขวาง สวยงาม เป็นธรรมชาติ ท้ังนี้สาเหตุท่ีไม่

สอดคล้องอาจเนื่องจาก การจัดสภาพแวดล้อมและบริเวณภายในสถานรับเลี้ยงเด็กของแต่ละแตกต่างกัน บางแห่งอาจมี

การจัดสถานภาพแวดล้อมและภายในตามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจ ผู้ตอบแบบสอบถามจึงให้ระดับการมีผลของ

ปัจจัยย่อยแตกต่างกัน 

 และจากการศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่ผู้ปกครองในการเลือกบริการสถานรับเลีย้งเด็กเอกชน 

ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ครัง้นี้ มีขอ้เสนอแนะตามสว่นประสมการตลาดบริการแตล่ะด้าน ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์  สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนควรมีใบอนุญาตจัดตั้งและผู้ด าเนินการอย่างถูกต้อง ผ่านการจด

ทะเบียนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับ

เลีย้งเด็ก ณ ท่ีเปิดเผยและเห็นได้งา่ย เพ่ือเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองท่ีน าเด็กมาฝากเลี้ยง และมีการจัดอาหารและนม

ท่ีมีคุณภาพ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ให้เด็กรับประทานและดื่มด้วยปริมาณที่เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละมื้อ 

 ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องราคาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากเป็นอันดับแรก คือ อัตราค่าบริการฝากเลีย้งต่อเดือน

ถูกก าหนดอย่างเหมาะสมตามลักษณะการให้บริการ ควรก าหนดราคาตามคุณภาพบริการ  ผู้ปกครองมักจะเปรียบเทียบ

ระหว่างคุณค่าของบริการกับราคา สถานรับเลี้ยงเด็กควรจะเน้นคุณภาพของกิจกรรมต่าง  ๆ และระบุระดับราคาใน      

การให้บริการของแต่ละช่วงวัยอย่างชัดเจน โดยมีราคาท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในราคาและคุณภาพท่ี        

จะได้รับ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ยท่ีมีผลตอ่การตัดสินใจมากเป็นอันดับแรก คือ 

ท่ีตั้งของสถานรับเลี้ยงเด็กสะดวกในการเดินทาง ความส าคัญในการเลือกสถานท่ีตั้งควรให้ความเหมาะสมของสถานท่ี  

อยู่ในย่านชุมชน ที่ตัง้สะดวกในการรับส่ง ตัง้อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม มีทางเขา้ออกสะดวก  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมากเป็นอันดับแรก คือ  

มีช่องทางออนไลน์ในการติดต่อหรือแจ้งข่าวสารแก่ผู้ปกครอง สถานรับเลี้ยงเด็ก เอกชนควรมีช่องทางออนไลน์ท่ีใช้ใน    

การติดต่อหรือแจ้งข่าวสารแก่ผู้ปกครอง เช่น ไลน์  เฟสบุ๊ก เป็นต้น เพื่อความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายใน                  

การตดิตอ่สื่อสาร และเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมและสร้างลูกค้าใหมด่้วย  
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ด้านบุคคล จากผลการศึกษา ผู้ปกครองให้การมผีลตอ่ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลเป็นอันดับแรก  ควรให้

ความส าคัญอย่างมากท่ีสุด เพราะเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยจะต้องพยายามสร้างให้ครูและพี่เลี้ยงเด็กมีใจรักใน

การให้บริการ (Service mind) โดยเฉพาะในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง  มีความพร้อม

และเต็มในในการให้บริการ รวมถึงครูและพี่เลี้ยงควรมีความรู้และประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอย่าง

น้อย 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีปลัดกระทรวงก าหนด และมี

ความรู้เร่ืองโภชนาการและอาหารส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการควรคัดเลือกครูและพี่เลี้ยงท่ีมีวุฒิภาวะ

และบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความขยันอดทน และมคีวามตั้งใจที่จะปฏิบัตติ่อเด็กด้วยความ

เมตตา ความอ่อนโยนท่ีจะเอื้ออ านวยต่อการท าหน้าท่ีเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับสถานรับ

เลีย้งเด็กและความไวว้างใจแก่ผู้ปกครองท่ีมาใชบ้ริการ  

ด้านกระบวนการ สถานรับเลี้ยงเด็กควรจัดกระบวนการให้บริการท่ีมีมาตรฐานหรือข้อก าหนดชัดเจน  

ให้ความส าคัญกับเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ต้องมกีารตดิตอ่สื่อสารกับผู้ปกครองอย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของ

เด็ก และเพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงปัญหาและรีบแก้ไขต่อไป รวมถึงบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม และพัฒนาการ

ด้านต่างๆของเด็ก และมีการรายงานพฤติกรรมของเด็กทุกวันให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง และประเมินพัฒนาการ

และการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อจะได้เฝ้าระวังและติดตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคนว่าเหมาะสมกับวัยหรือไม่ บันทึกผล

อย่างละเอยีดเพื่อท าให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์นการดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้เกิดคุณภาพในการให้บริการท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้ปกครองท่ีมาใชบ้ริการ 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษา ผู้ปกครองให้การมีผลต่อด้านนี้ในระดับ

มากท่ีสุด สถานรับเลี้ยงเด็กควรมีการออกแบบบริเวณของสถานรับเลี้ยงเด็กให้มีร้ัวล้อมกั้นเป็นสัดส่วน มีทางเข้าออกไม่

นอ้ยกว่าสองทาง ไมม่หีลุมหรือบ่อน้ า หรือตน้ไม้ท่ีมีหนามแหลมคมท่ีอาจเป็นอันตรายตอ่เด็ก บริเวณโดยรอบของสถานรับ

เลี้ยงเด็กควรสะอาดและเป็นระเบียบ จัดสถานท่ีให้เหมาะสมในการเลี้ยงดูเด็ก พื้นท่ีใช้สอยภายในอาคารควรสะอาดและ

ปลอดภัย จัดพื้นท่ีส าหรับจัดกิจกรรม รับประทานอาหาร และนอน แยกเป็นห้องเฉพาะหรือจัดรวมเป็นห้องเอนกประสงค์

ท่ีใช้ได้หลายอย่างในพื้นท่ีเดียวกันแต่ต่างเวลากัน  รวมถึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย หรือเคร่ืองตัดไฟฟ้า

อัตโนมัติภายในอาคาร และจัดเคร่ืองเล่นสนามอย่างเป็นสัดส่วนโดยค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก มีวัสดุ

อุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อท าให้เกิดความประทับใจอกีท้ังยังแสดงถึงภาพลักษณ์ท่ีผู้บริโภคสามารถมองเห็นได้ 

ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีกระตุ้นความตอ้งการ และสรา้งความเช่ือมั่นในการตัดสนิใจเลอืกใช้บริการ 
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ส าหรับข้อเสนอแนะเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองมีดังนี้ 

1. ผู้ปกครองท่ีมีอายุระหว่าง 26 ถึง 35 ปี  และมีระดับการศกึษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี 

สถานรับเลี้ยงเด็กควรควรมีใบอนุญาตจัดตั้งและผู้ด าเนินการอย่างถูกต้อง ผ่านการจดทะเบียนจากส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ณ ท่ีเปิดเผย

และเห็นได้ง่าย ควรจะเน้นคุณภาพของกิจกรรมต่าง ๆ และระบุระดับราคาในการให้บริการของแต่ละช่วงวัยอย่างชัดเจน 

โดยมีราคาท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ปกครองม่ันใจในราคาและคุณภาพท่ีจะได้รับ มีสถานท่ีต้ังสะดวกในการรับส่ง ตัง้อยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีทางเข้าออกสะดวก รวมถึงการมีช่องทางออนไลน์ส าหรับติดต่อสื่อสารหรือแจ้งข่าวสารแก่

ผู้ปกครอง เชน่ ไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นตน้ เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการตดิต่อสื่อสาร ผู้บริหาร ครูและพี่เลี้ยง

เด็กควรมมีนุษยสัมพันธ์ท่ีด ีและให้การตอ้นรับอย่างเป็นกันเอง และให้ความส าคัญกับเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ต้องมี

การตดิต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และเพ่ือให้ผู้ปกครองทราบถึงปัญหาและรบีแก้ไข

ตอ่ไป และการออกแบบบริเวณของสถานรับเลีย้งเด็กควรให้มร้ัีวล้อมกั้นเป็นสัดส่วน มทีางเข้าออกไม่นอ้ยกว่าสองทาง ไม่

มหีลมุหรือบ่อน้ า หรือตน้ไม้ท่ีมีหนามแหลมคมท่ีอาจเป็นอันตรายตอ่เด็ก 

2. ผู้ปกครองท่ีมีรายได้โดยเฉลี่ยของครอบครัวระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท  

สถานรับเลี้ยงเด็กควรควรมีใบอนุญาตจัดตั้งและผู้ด าเนินการอย่างถูกต้อง ผ่านการจดทะเบียนจากส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ณ ท่ีเปิดเผย

และเห็นได้ง่าย ควรมกีารแจ้งรายละเอียดคา่ใชจ้่ายในด้านตา่งๆอย่างชัดเจนแก่ผู้ปกครอง มีสถานที่ตัง้สะดวกในการรับส่ง 

ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีทางเข้าออกสะดวก รวมถึงการมีช่องทางออนไลน์ส าหรับติดต่อสื่อสารหรือแจ้ง

ข่าวสารแก่ผู้ปกครอง เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นตน้ เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการตดิตอ่สื่อสาร ควรคัดเลอืก

ครูและพี่เลีย้งท่ีมีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความขยันอดทน และมีความตั้งใจท่ี

จะปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเมตตา ความอ่อนโยนท่ีจะเอื้ออ านวยต่อการท าหน้าท่ีเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม และให้

ความส าคัญกับเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของ

เด็ก และเพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงปัญหาและรีบแก้ไขต่อไป รวมถึงการออกแบบบริเวณของสถานรับเลี้ยงเด็กควรให้มี     

ร้ัวล้อมกั้นเป็นสัดส่วน มีทางเข้าออกไม่น้อยกว่าสองทาง ไม่มีหลุมหรือบ่อน้ า หรือต้นไม้ท่ีมีหนามแหลมคมท่ีอาจเป็น

อันตรายตอ่เด็ก 

ส าหรับข้อเสนอแนะเฉพาะกลุ่มอายุของเด็กที่ฝากเลี้ยงมดีังนี้ 

1. อายุของเด็กที่ฝากเลี้ยงระหว่าง 3 เดอืนถึง 1 ปี 

 ทางสถานรับเลี้ยงเด็กควรมีการจัดวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ท่ีปลอดภัยและเหมาะสม ให้เด็กได้เคลื่อนไหว

และพัฒนาประสาทสัมผัสท้ังห้า ในกรณีท่ีเด็กมีพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยควรปรึกษาหารือกับผู้ปกครองของเด็กเพื่อให้มีส่ วน

ร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็กด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองรวมถึงสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงใน          

การให้บริการ สถานรับเลี้ยงเด็กควรหาแนวทางในการส่งเสริมให้ครูและพี่เลี้ยงเด็กมีความเต็มในในการให้บริการ การให้
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สวัสดิการ ให้ส่ิงจูงใจ และการประเมินผลงานของครูและพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อม่ันในบริการวา่บุคลากร

จะให้บรกิารอยา่งเต็มความสามารถ รวมถึงมีการบันทึกความเจริญเตบิโต พฤติกรรม และพัฒนาการด้านตา่ง ๆ ของเด็ก 

และรายงานพฤติกรรมของเด็กทุกวันให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง การออกแบบบริเวณของสถานรับเลี้ยงเด็กให้มี     

ร้ัวล้อมกั้นเป็นสัดส่วน บริเวณโดยรอบควรสะอาดและเป็นระเบียบ มทีางเข้าออกไมน่้อยกว่าสองทาง ไม่มีหลุมหรือบ่อน้ า 

หรือตน้ไม้ท่ีมีหนามแหลมคมท่ีอาจเป็นอันตรายตอ่เด็ก  

2. อายุของเด็กที่ฝากเลี้ยงระหว่าง 1 ถึง 2 ปี 

 สถานรับเลีย้งเด็กควรมกีารจัดอาหารและนมท่ีมคีุณภาพ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ให้เด็กรับประทานและดื่มด้วย

ปริมาณท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละมื้อ เพื่อรักษาความไว้วางใจและความพึงพอใจท่ีได้รับจากผู้ปกครองต่อไปใน

อนาคต และควรหาแนวทางในการส่งเสริมให้ครูและพี่เลีย้งเด็กมีความเต็มในในการให้บริการ การให้สวัสดกิาร ให้ส่ิงจูงใจ 

และการประเมินผลงานของครูและพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในบริการวา่บุคลากรจะให้บริการอยา่งเต็ม

ความสามารถ สถานรับเลี้ยงเด็กควรให้ความส าคัญกับเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับ

ผู้ปกครองอยา่งรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และเพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงปัญหาและรีบแก้ไขตอ่ไป รวมถึงบริเวณ

โดยรอบของสถานรับเลีย้งเด็กควรสะอาดและเป็นระเบียบ 

3. อายุของเด็กที่ฝากเลี้ยงระหว่าง 2 ถึง 3 ปี 

 สถานรับเลีย้งเด็กควรมีใบอนุญาตจัดตั้งและผู้ด าเนินการอย่างถูกต้อง ผ่านการจดทะเบียนจากส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตจัดตัง้สถานรับเลี้ยงเด็ก ณ ที่เปิดเผยและเห็น

ได้งา่ย เพ่ือเพิ่มความมั่นใจให้แกผู่้ปกครองท่ีน าเด็กมาฝากเลี้ยง ผู้ประกอบการควรคัดเลอืกครูและพี่เลีย้งท่ีมีวุฒภิาวะและ

บุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความขยันอดทน และมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติต่อเด็กด้วย        

ความเมตตา ความอ่อนโยนท่ีจะเอื้ออ านวยต่อการท าหน้าท่ีเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจและ  

ความไว้วางใจท่ีได้รับจากผู้ปกครองต่อไปในอนาคต และให้ความส าคัญกับเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ต้องมี         

การตดิต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และเพ่ือให้ผู้ปกครองทราบถึงปัญหาและรบีแก้ไข

ต่อไป รวมถึงการออกแบบบริเวณของสถานรับเลี้ยงเด็กให้มีร้ัวล้อมกั้นเป็นสัดส่วน มีทางเข้าออกไม่น้อยกว่าสองทาง  

ไม่มีหลุมหรือบ่อน้ า หรือต้นไม้ท่ีมีหนามแหลมคมท่ีอาจเป็นอันตรายต่อเด็ก เพื่อให้เกิดความประทับใจและกระตุ้นให้เกิด

ความตอ้งการ ความเชื่อม่ันในการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 

4. อายุของเด็กที่ฝากเลี้ยงระหว่าง 3 ถึง 4 ปี 

 สถานรับเลี้ยงเด็กควรมกีารจัดบริเวณท่ีพักเด็กปว่ย แยกเป็นสัดสว่นโดยมีตู้เก็บยา อุปกรณ์และเครื่องเวชภัณฑ์ท่ี

จ าเป็นในการปฐมพยาบาล ต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลตลอดเวลาท่ีเด็กป่วย กรณีท่ีม่ามารถจัดห้องพักเด็กป่วยโดยเฉพาะได้ 

ต้องจัดให้มีท่ีพักเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม ผู้บริหาร ครูและพี่เลี้ยงเด็กควรมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และให้

การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ให้ความส าคัญกับเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่าง

รวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และเพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงปัญหาและรีบแก้ไขต่อไป รวมถึงการออกแบบบริเวณ

ของสถานรับเลี้ยงเด็กให้มีร้ัวล้อมกั้นเป็นสัดส่วน มีทางเข้าออกไม่น้อยกว่าสองทาง ไม่มีหลุมหรือบ่อน้ า หรือต้นไม้ท่ีมี
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หนามแหลมคมท่ีอาจเป็นอันตรายต่อเด็ก เพื่อให้เกิดความประทับใจและกระตุ้นให้เกิดความต้องการ ความเชื่อมั่นใน   

การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการ 
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