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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของส่วนประสมทางการตลาดของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 2) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในทรรศนะของผู้ปกครอง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จ านวน 7 คน และแบบสอบถามที่มีโครงสร้างของผู้ปกครอง ในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จ านวนท้ังสิ้น 300 คน โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple random sampling และ สถิติที่
ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของส่วนประสมทางการตลาดของ
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น พบว่า มีกิจกรรมพัฒนาด้านร่างกายของเด็ก ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามความเหมาะสม มีที่ตั้งสะดวกต่อการรับส่งเด็ก แจกแผ่นพับส าหรับให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง จัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ กรณีบุคลากรป่วยสถานรับเลี้ยงเด็กจะให้หยุดงาน และท าความสะอาดสถานรับเลี้ยง
เด็กทุกวัน 2) แนวทางการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
ขอนแก่นในทรรศนะของผู้ปกครอง ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ควรเพิ่มการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ ด้านราคา ควร
มีบริการผ่อนจ่าย/แบ่งช าระค่าบริการรับเลี้ยงเด็กรายเดือน ด้านสถานที่ ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด ด้านส่งเสริมการตลาด 
ควรมอบส่วนลดพิเศษแก่ผู้ปกครอง เมื่อแนะน าผู้ปกครองรายอื่นมาใช้บริการ ด้านกระบวนการ ควรบันทึกและประเมิน
การเจริญเติบโต พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กตามวัยทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์-จิตใจ และสังคม ด้าน
บุคคล ควรอบรมบุคลากรให้รู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ควรมีลานกิจกรรมกลางแจ้งและ
ลานกิจกรรมในร่ม 
 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to study existing marketing mix which operated by 
private day care centers in Amphoe Mueang, Khonkaen 2) to propose guidelines for marketing mix of 
private day care centers in Amphoe Mueang, Khonkaen. This research were Mixed researches. The 
instrument used was a questionnaire of parent data from 300 parents in Amphoe Mueang, Khonkaen 
by doing sampling Simple random sampling and in-depth interviews with a day care yield of 7 people. 
The statistics used were percentage, mean and standard deviation. The research findings were as 
follows: 1) For existing marketing activities, it is found that private day care centers had physical 
activities, had appropriated entrance fee, located convenient areas, had leaflets for parents, had 
integrated learning processes, had day off for sick staffs and had daily cleaning. 2) Guidelines for 
marketing mix of private day care center were to teach foreign languages, to have installment services, 
to install CCTV, to have extra discount for parents in case for introducing other parents to use day care 
services, to have child development records, to have first aid training programs for staffs and to have 
outdoor and indoor activity spaces.  
 

Keywords: Marketing mix, private day care center 
 

บทน า 
แนวโน้มการเพิ่มจ านวนของสถานรับเลี้ยงเด็ก 

(Day care center) ทั้งแบบจัดตั้งโดยหน่วยงานรัฐและ
เอกชนมีมากขึ้น ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร 
โดยเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก (Day care center) ในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ
หน่วยงานราชการ องค์กร และบริษัท  ระดับจังหวัด และ
ระดับภาค จ านวนมาก ประกอบกับการเตรียมความพร้อม
ของเด็กเพื่อเข้าสู่กลุ่มประชุมอาเซียนในปี 2558 เป็นเรื่อง
ที่ส าคัญยิ่ง คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการท าวิจัยเรื่อง แนว
ทางการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดของสถานรับ
เลี้ยงของเอกชน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เพื่อ
ศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของส่วนประสมทางการตลาดของ
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด และ
เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด
ของสถานรับเลี้ยงเอกชน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
ขอนแก่นในทรรศนะของผู้ปกครอง  

 
 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของส่วนประสมทาง

การตลาดของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงส่วนประสม
ทางการตลาดของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเอกชน ในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในทรรศนะของผู้ปกครอง  
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.ประชากร ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ท าเรื่องขออนุญาต
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จ านวน 16 แห่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนสถานรับ
เลี้ยงเด็กเอกชน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 7 แห่ง   

2.ประชากร ได้แก่ จ านวนผู้ปกครองที่น าบุตร
หลานไปฝากไว้กับสถานรับเลี้ยงเด็ก ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ข้อสมมติฐานว่า ผู้ปกครอง 1 ราย 
ฝากเด็กกับสถานรับเลี้ยงเด็ก 1 คน จ านวน 1,026 คน 
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(ตามจ านวนที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนได้ระบุไว้กับพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น) โดยมี
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 300 ตัวอย่าง ใช้การสุ่มขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (วรรณี แกมเกตุ, 
2551) [8] และท าการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple random 
sampling 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ผู้ประกอบการสถาน
รับเลี้ยงเด็ก) 
 2. แบบสอบถาม (ผู้ปกครอง) 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวม
รวมข้อมูลปฐมภูมิจากการส ารวจภาคสนาม โดยการใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม  
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่มีการตีพิมพ์ อาท ิ
เอกสาร บทความ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย  

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

2. การก าหนดขอบเขตของข้อมูลที่จะจัดเก็บ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

3. การสังเกตส่วนประสมทางการตลาดของ
สถานรับเลี้ยงเด็กของเอกชน 

4. สอบถาม และสัมภาษณ์บุคคลทั่วไป เพื่อ
ทราบความคิดเห็น และน าไปเป็นแนวทางในการสร้าง
ค าถามและค าตอบในแบบสอบถาม  

5. น าแบบสอบถามไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 3 
ท่ าน  เพื่ อประ เ มิ นความ เที่ ย งต ร งของ เนื้ อหา ใน
แบบสอบถาม  

6. ออกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 ราย เพื่อทดสอบความเข้าใจในค าถาม 
และค าตอบของแบบสอบถาม รวมทั้งเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เกี่ยวกับแบบสอบถาม  

7. น าผลที่ได้มาหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอน
บัค (Cronbachs’s alpha coefficient) เพื่อวัดค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) (วุฒิชาติ สุนทร
สมัย, 2552: 202) [7] น าผลจากหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาครอนบัค และข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุง
แบบสอบถาม  

8. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิ เ คราะห์ข้ อมู ล เ ชิ งคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และการสังเกต น ามาเป็นความเรียง และแบบสอบถาม 
วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เ ชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistics) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้  
 แนวทางการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด
ของสถานรับเลี้ยงเด็กของเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง
จั งห วั ด ขอนแก่ น  ค่ า ส ถิ ติ ที่ ใ ช้  ไ ด้ แ ก่  ค่ า ค ว ามถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 
ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ   
 ส่วนประสมทางการตลาดที่รู้จักกันมากที่สุด
ได้แก่ 4 P’s ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด และราคา ภายหลังมีการเพิ่มส่วน
ประสมการตลาดให้ เหมาะสมส าหรับธุรกิจบริการ 
ประกอบด้วย 7 Ps (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2549: 29) 
[5] ดังต่อไปนี้  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
ธุรกิจบริการจะเสนอการบริการเข้าสู่ตลาด 

ธุรกิจต้องเชื่อมโยงมุมมองระหว่างผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ
กับผู้ให้การบริการ ซึ่งสามารถอธิบายความเช่ือมโยงได้ 4 
ระดับขั้น (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2549: 36-49) [5] 
ดังนี้  

ระดับขั้นที่ 1 แนวความคิดด้านผลประโยชน์
ของผู้บริโภค (The Consumer Benefit Concept) 

ความต้องการของผู้บริโภค เป็นตัวหลักในการ
ก าหนดรูปแบบของสินค้าและการบริการที่จะเสนอให้แก่
ผู้บริโภค ความแตกต่างระหว่างการที่ธุรกิจบริการจะเสนอ
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การบริการอะไรกับการที่ผู้บริโภคจะได้รับผลประโยชน์
อะไรจากการบริการนั้นล้วนเป็นสิ่งส าคัญ เช่น ผู้ปกครอง
ใช้บริการเนอสเซอรี่ที่รับดูแลและพัฒนาทักษะเด็กก่อน
เรียน (1-4 ปี) แห่งหนึ่ง สิ่งที่ผู้ปกครองต้องการไม่ใช่แค่
การดูแลเด็ก แต่รวมถึงความสะอาด ความสะดวกสบาย 
บรรยากาศ และความปลอดภัยส าหรับเด็กด้วย สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ ธุรกิจบริการต้องพยายามค้นหา และน าเสนอให้
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
  

ระดับขั้นที่ 2 แนวความคิดด้านการบริการ 
(The Service Concept) 
 แนวความคิดด้านการบริการ คือ ผลประโยชน์ที่
ธุรกิจบริการน าเสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของ
ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคค้นหา แนวความคิดนี้ท าให้ผู้ให้
การบริการทราบว่า ตนเองอยู่ ในธุรกิจอะไร และจะ
ตอบสนองความต้องการอะไรของผู้บริโภค 

จากแนวความคิดด้านการบริการซึ่งเป็นหัวใจ
แห่งการน าไปสู่การเสนอผลิตภัณฑ์บริการต่อผู้บริโภค 
รวมถึ งการออกแบบระบบส่ งมอบบริการด้ วย ซึ่ ง
แนวความคิดนี้มีอยู่ 2 ระดับ ระดับแรกเป็นแนวคิดการ
บริการทั่วไป (General Service Concept) เป็นการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความจ าเป็น เช่น คุณภาพสถานที่
รับเลี้ยงเด็กเป็นปัจจัยส าคัญที่บอกว่าเด็กจะสามารถ
ปรับตัวได้หรือไม่ การชมสถานที่ รวมถึงการพูดคุยกับครู
หรือผู้ดูแลเด็ก ก่อนส่งเด็กไปจริงๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ผู้ปกครองจะเลือก DAY CARE ที่มีสภาพแวดล้อม
ปลอดภัย ไม่มีจุดที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ พลัดตกหรือจมน้ า 
เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยท่ีชอบส ารวจ และความสะอาดก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญ เพราะเด็กก่อนวัย 3 ขวบ 
เป็นวัยที่ยังไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ เด็กหลายคน
ต้องใช้ผ้าอ้อม รวมทั้งเด็กหลายคนยังรักษาความสะอาด
ร่างกายตัวเองไม่เป็น เมื่อมีโรคติดต่อทางเดินหายใจหรือ
ทางเดินอาหาร เด็กที่อยู่ใน DAY CARE ก็มีแนวโน้มป่วย
ตามกัน ดังนั้นการเตรียมอาหาร ห้องน้ าเด็ก ที่เปลี่ยน
ผ้าอ้อมต้องสะอาด มีจ านวนอ่างล้างมือที่มากพอ รวมทั้งมี
อ่างล้างมือส าหรับเด็ก  

ระดับขั้นที่ 3 การเสนอการบริการ (The 
Service Offer) 
 การเสนอบริการจะเกี่ยวกับการตัดสินใจว่าจะ
ให้บริการอะไรแก่ผู้ปกครองเมื่อไหร่ อย่างไร สถานที่ ใน
การใหก้ารบริการ และผู้ให้บริการคือใคร 

ระดับขั้นที่ 4 ระบบการส่งมอบบริการ (The 
Service Delivery System)  

ระดับสุดท้าย คือ ระบบส่งมอบบริการ  เมื่อ
กระบวนการการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์บริการได้เริ่มขึ้น 
(Service Product Performance) การส่งมอบบริการจะ
ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์บริการ ซึ่งแตกต่างกับ
สินค้าท่ีจับต้องได้ทีก่ระบวนการผลิตและการตลาดจะแยก
จากกัน แต่การบริการกระบวนการทั้งสองไม่สามารถ
แยกกันได้ เมื่อมีการปฏิบัติด้านการบริการจะเกิดระบบ
การส่งมอบลูกค้าในเวลาเดียวกัน ความแตกต่างอีก
ประการหนึ่ง  คือ ผู้ ใ ช้บริการจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตด้วย 
 2.  ราคา (Price)  
 ราคา คือ การพิจารณาด้านราคารวมถึงระดับ
ราคา ส่วนลด และเง่ือนไขการช าระเงิน เนื่องจากราคาท า
ให้เกิดความแตกต่างของการบริการ และส่งผลต่อการรับรู้
ด้านคุณค่าที่ได้รับจากบริการของผู้ปกครอง โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างราคาและคุณภาพของบริการ  

3. การจัดจ าหน่าย (Place) 
ที่ตั้งของผู้ให้บริการและความยากง่ายในการ

เข้าถึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการตลาดบริการ ทั้งความ
ยากง่ายในการเข้าถึงบริการนั้น มิใช่แต่เฉพาะการเน้นทาง
กายภาพ แต่ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นประเภท
ของช่องทางการจัดจ าหน่ายและครอบคลุมจะเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการเข้าถึงบริการอีกด้วย (ยุพาวรรณ วรรณ
วาณิชย,์ 2549: 32) [5] 

4. กลยุทธ์ การส่ ง เส ริมการตลาด 
(Promotion) 

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Mix) มีเครื่องมือหลักอยู่ 4 ชนิด (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
, 2549: 81-94) [5] คือ  
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1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง 
การจ่ายเงินเพื่อส่งเสริมการตลาดที่มิได้อาศัยบุคคลในการ
น าเสนอ โดยระบุผู้สนับสนุนรายการโฆษณา หรือสิ่ง
โฆษณานั้นๆ การโฆษณาของธุรกิจบริการควรก าหนด
รูปแบบที่มีผลทางบวกต่อภาพพจน์ของธุรกิจ ซึ่งพนักงาน
ผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติได้  

2. ก า ร ข า ย โ ด ย พ นั ก ง า น ข า ย 
(Personal Selling) หมายถึง วิธีการเสนอสินค้าและ
บริการโดยการพบปะลูกค้าตัวต่อตัวและมีการเจรจา
ระหว่างกัน ทั้งนี้การเจรจาเพื่อการให้บริการนั้นจะกระท า
กับคนบางคน หรือกระท าพร้อมกันเป็นกลุ่มผู้ที่อาจจะเป็น
ลูกค้าหรือผู้ซื้อครั้งละหลาย ๆ คนก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อขายสินค้าหรือการบริการ 

3. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย  (Sales 
Promotion) การส่งเริมการขายไม่มีรูปแบบแน่นอน 
บางครั้งการส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้ได้กับบริการ
บางอย่างได้ แต่ธุรกิจเป็นจ านวนมากยังให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมการขาย  

4. การประชาสั ม พันธ์  (Publicity) 
หมายถึง การสร้างความต้องการซื้อสินค้าหรือการบริการ
โดยไม่ใช้บุคคลเข้าช่วย แต่จะสอดแทรกข่าวสารที่ส าคัญ
ทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจให้
ปรากฏอยู่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือให้มีโอกาสได้เสนอ
ตัวเองออกไปโดยมีทัศนะที่ดีต่อผู้ดู อาจปรากฏในรูปแบบ
ของข่าวสาร ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์  แต่ที่ส าคัญที่สุด คือ 
เป็นการกระท าท่ีไม่มีการใช้จ่ายเงิน 

5. บุคลากร (People) บุคลากรประกอบ 
ไปด้วย 2 ประเด็น (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2549: 32) 
[5] ดังนี้ ประเด็นแรก คือ บทบาทของบุคลากร ผู้ให้การ
บริการนอกจากท าหน้าที่ผลิตบริการแล้ว ต้องท าหน้าที่
ขายผลิตภัณฑ์บริการด้วย ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ามีความจ าเป็นอย่างมาก ประเด็นที่สอง คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า คุณภาพบริการของลูกค้าราย
หนึ่งอาจมีผลมาจากลูกค้ารายอื่นแนะน ามา  

6. กระบวนการ (Process) กระบวนการ
ในการส่งมอบบริการมีความส าคัญไม่น้อยกว่าเรื่องบุคคล 

แม้ว่าผู้ให้บริการจะสนใจลูกค้าเป็นอย่างดี ก็ไม่สามารถ
แก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้ทุกอย่าง เช่น การรับเด็กจะ
ครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการที่น ามาใช้ ระดับ
การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับเด็ก อ านาจการตัดสินใจ
ของครูผู้ดูแล การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกระบวนการ
ให้บริการ  ความส าคัญดังกล่าวไม่เพียงส าคัญต่อฝ่าย
ปฏิบัติการเท่านั้น แต่ยังส าคัญต่อฝ่ายการตลาดด้วย 
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับ 
เห็นได้ว่าการจัดการทางการตลาดให้ความสนใจเรื่อง
กระบวนการให้บริการและการน าส่ง ดังนั้นส่วนประสม
การตลาดควรครอบคลมุถึงประเด็นของกระบวนการนี้ด้วย 
(ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2549: 32-33) [5] 

7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) ลักษณะทางกายภาพของบริการ สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ , 
2549: 115-116) [5] ประกอบด้วย ลักษณะภายนอก 
(Peripheral Evidence) ซึ่งลูกค้าเป็นเจ้าของได้เมื่อซื้อ
การบริการ แต่ไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าตั้งใจจ่ายเงินเพื่อรับสิ่งนี้ แต่
สิ่งนี้สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ แม้ว่าจะมี
ค่าน้อยมาก หรือไม่มีค่า ลักษณะภายนอกจะเป็นตัวเพิ่ม
ค่าให้กับลักษณะที่จ าเป็นโดยมีต้นทุนเพิ่มไม่มากนัก
ลั กษณะต่ อมา  คื อ  ลั กษณะที่ จ า เ ป็ น   (Essential  
Evidence) ลักษณะที่จ าเป็นแตกต่างจากลักษณะ
ภายนอกตรงที่ลูกค้าไม่สามารถเป็นเจ้าของ แต่ลักษณะที่
จ าเป็นมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
บริการ เช่น ลักษณะที่ปรากฏโดยรวมของสถานรับเลี้ยง
เด็ก ที่ตั้ง ความสะอาด และความปลอดภัย หรือได้รับการ
ยกย่องเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กดีเด่นต่อเนื่องจากกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ เป็นต้น 
  

ผลการวิจัย 
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงส่วนประสมทาง

การตลาดของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี ้
วัตถุประสงค์ที่ 1 สภาพปัจจุบันของส่วนประสมทาง
การตลาดของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (จากการ
สัมภาษณ์ตัวแทนสถานรับเลี้ยงเด็ก) 
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ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการวิจัย ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนสถานรับเลี้ยงเด็ก จาก
การสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 เพศชาย จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 เปิดให้บริการสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน จ านวน 10 ปีจ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 
เปิดให้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จ านวน 4 ปี 
จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.28 เปิดให้บริการสถาน
รับเลี้ยงเด็กเอกชน จ านวน 5 ปี จ านวน 1 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 14.28 เปิดให้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
จ านวน 14 ปี จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.28 เปิด
ให้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จ านวน 15 ปี จ านวน 
1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.28 เปิดให้บริการสถานรับเลี้ยง
เด็กเอกชน จ านวน 18 ปี จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
14.28 วันท่ีเปิดให้บริการใน 1 สัปดาห์ คือ วันจันทร์- ศุกร์ 
จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวนเด็ก จ านวน 
51-100 คน จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 จ านวน
เด็ก จ านวนต่ ากว่า 51  คน จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
28.57 จ านวนเด็กมากกว่า 100 คน จ านวน 1 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 14.28 ไม่เปิดเผยจ านวนเด็ก จ านวน 1 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 14.28 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของส่วนประสม
ทางการตลาดของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 

ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ  พบว่า  จัด
กิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย ประกอบด้วย กิจกรรม
เคลื่อนไหวตามจังหวะ ดนตรี และกายบริหาร จ านวน 6 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 จัดกิจกรรมพัฒนาด้าน
สติปัญญา โดยการพัฒนาภาษาทางการสื่อสาร ด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 
จัดกิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจโดยจัดกิจกรรมเข้า
จังหวะ จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 มีกิจกรรม
พัฒนาสังคม ประกอบด้วย การเล่นเป็นกลุ่ม กิจกรรมใน
ห้องเรียน โดยเน้นให้เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่รังแกกัน ไม่
อยากได้ของของคนอื่น จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
57.14 มีกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

การจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ จ านวน 5 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 71.43 ไม่มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่เด็ก 
จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 มีการสอนเสริม
ภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
จัดอาหารหลักและอาหารว่างที่มีโภชนาการตามวัยของ
เด็ก จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จัดสื่อการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 มีช่วงเวลารับส่งเด็ก ระหว่างเวลา 7.30 น. ถึง 17.00 
น. จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 มีก าหนดการ
ตรวจสุขภาพเด็กชัดเจน จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
71.43  คิดค่าบริการเมื่อผู้ปกครองมารับเด็กหลังเวลาที่
ก าหนดเป็นเงิน 100 บาท จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
57.14 โทรศัพท์แจ้งผู้ปกครอง เมื่อพบว่าเด็กป่วย จ านวน 
5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.43  ไม่มีบริการรถรับส่งเด็ก 
จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.43  ไม่มีเครื่องแบบให้
เด็ก จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 

ด้านราคา พบว่า ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรก
เข้าตามความเหมาะสม จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
28.57 มีอัตราค่าบริการรับเลี้ยงตามอายุ จ านวน 6 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 85.71 กรณีที่ผู้ปกครองมารับเด็กช้าจะคิด
ค่าบริการช่ัวโมงละ 100 บาทจ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 71.43 ก าหนดค่าบริการแบบเหมาจ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 
จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แจกแจงรายการ
ค่าใช้จ่าย /ค่าบริการแก่ผู้ปกครองจ านวน 6 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 85.71 ไม่มีการต่อรองราคาค่าบริการจ านวน 6 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 แบ่งช าระค่าบริการจ านวน 4 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 

ด้านสถานที่ พบว่า มีที่ตั้งสะดวกต่อการรับส่ง
เด็กของผู้ปกครอง ตั้ งอยู่ ในสิ่งแวดล้อมเหมาะสม มี
ทางเข้า-ทางออกสะดวก จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 มีที่จอดรถให้ผู้ปกครอง จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 85.71 ปรับอุณหภูมิห้องเหมาะสม จ านวน 7 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 100 มีแสงสว่างเหมาะสม จ านวน 7 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 100 ตกแต่งสถานที่ปลอดโปร่งสะอาด 
ปลอดภัย จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 ติดตั้ง
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กล้องวงจรปิด จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ไม่มี
เครื่องฟอกอากาศ จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.43 

ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า มีแผ่นพับส าหรับ
ให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
มีบอร์ดประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครองจ านวน 5 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 71.43 ไม่มีบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้า 
จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เชิญชวนผู้ปกครอง
และนักข่าวเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็ก จ านวน 4 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 57.14 ไม่มีโฆษณาผ่านสื่อกลางต่าง ๆ จ านวน 
5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.43 ไม่มีส่วนลด และของแถมให้
ผู้ปกครอง จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.43 

ด้านกระบวนการ พบว่า จัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างบูรณาการ จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 มี
บันทึกและประเมินการเจริญเติบโต พฤติกรรมและการ
พัฒนาการเด็กตามวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
สติปัญญา ด้านอารมณ์-จิตใจ และด้านสังคมจ านวน 5 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.43 มีกระบวนการคัดเลือกเด็กตาม
สุขภาพ เกณฑ์อายุ และพัฒนาการ จ านวน 5 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 71.43 มีกระบวนการรับเรื่ องร้องเรียนจาก
ผู้ปกครองจะมีการร้องเรียนโดยตรงจ านวน 3 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 42.86 มีกระบวนการป้องการโรคติดต่อโดยตรวจ
สุขภาพจ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 มี
กระบวนการช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการทุกเดือน 
จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 มีกระบวนการรับส่ง
เด็ก โดยให้ผู้ปกครองรับส่งเด็กเอง จ านวน 3 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 42.86 

ด้านบุคคล พบว่า กรณีบุคลากรป่วยทางสถาน
รับเลี้ยงเด็กจะให้หยุดงาน จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
71.43 บุคลากรจบการศึกษาระดับการศึกษาตั้งแต่ ม .6, 
ปวช.-ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
57.14 การแต่งกายของบุคลากรต้องกระฉับกระเฉง 
สะดวก สุภาพ เรียบร้อย จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
57.14 มีข้อก าหนดเรื่องการพูดจาของบุคลากรที่ไพเราะ 
อ่อนหวาน น่าฟัง จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มี
ข้อก าหนดของเรื่องการแสดงออกของบุคลากรกับเด็กและ
ผู้ปกครองอย่างสุภาพและเหมาะสม จ านวน 6 แห่ง คิด

เป็นร้อยละ 85.71 อบรมบุคลากรของสถานรับเลี้ยงเด็ก
รู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 100 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ท าความ
สะอาดทุกวัน จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 แยก
พื้นที่เด็กตามช่วงอายุ จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
แยกห้องเรียน ห้องสื่อการเรียนรู้ พื้นที่รับประทานอาหาร 
ห้องน้ าเป็นสัดส่วน จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มี
ลานกิจกรรมกลางแจ้งและลานกิจกรรมในร่ม จ านวน 7 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จัดเก็บสิ่งปฏิกูลเก็บใส่ถุงด าและ
มัดปากถุงให้สนิท จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 มี
ห้องสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย จ านวน 7 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 100 มีห้องน้ าและเครื่องสุขภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับวัยของเด็ก จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีรั้วกั้น
บริเวณรับเลี้ยงเด็ก จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วัตถุประสงค์ที่ 2 แนวทางการปรับปรุงส่วนประสมทาง
การตลาดของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดขอนแก่นในทรรศนะของผู้ปกครอง  

1. ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ จ าแนกตาม
ความถี่ของความคิดเห็นที่ให้มีการปรับปรุงเรียงจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ เพิ่มการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นต้นจ านวน 102 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.00 รองลงมา ได้แก่ เพิ่มกิจกรรมพัฒนา
ด้านร่างกาย เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆ 
และก าหนดตารางการออกก าลังกายประจ า เป็นต้น 
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 และเพิ่มกิจกรรม
พัฒนาด้านอารมณ์-จิตใจ เช่น การเปิดเพลง การสวดมนต์ 
และการท าสมาธิ เป็นต้น จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.00  

 2. ด้านราคา พบว่าจ าแนกตามความถี่ของความ
คิดเห็นที่ให้มีการปรับปรุงเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่มี
บริการผ่อนจ่าย/แบ่งช าระค่าบริการรับเลี้ยงเด็กรายเดือน
ความถี่ 142 คิดเป็นร้อยละ 43.70 รองลงมาได้แก่ ปรับ
ค่าบริการรับเลี้ยงเด็กรายเดอืนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ
ปัจจุบัน ความถี่ 108 คิดเป็นร้อยละ 36 และมอบส่วนลด
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ให้แก่ผู้ปกครองที่ช าระค่าบริการราย 3 เดือน 6 เดือน 
หรือ รายปี ความถี่ 95 คิดเป็นร้อยละ 31.70 

3. ด้านสถานที่ พบว่าจ าแนกตามความถี่ของ
ความคิดเห็นที่ให้มีการปรับปรุงเรียงจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ติดตั้งกล้องวงจรปิดความถี่ 148 คิดเป็นร้อยละ 
49.30 รองลงมา ได้แก่ จัดให้มีที่จอดรถแก่ผู้ปกครอง 
ความถี่ 108 คิดเป็นร้อยละ 36 และจัดให้มีภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมกับการเลี้ยงเด็ก ความถี่ 87 คิดเป็นร้อยละ 29 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตาม
ความถี่ของความคิดเห็นที่ให้มีการปรับปรุงเรียงจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ มีส่วนลดพิเศษแก่ผู้ปกครอง เมื่อแนะน า
ผู้ปกครองรายอื่นให้มาใช้บริการจ านวน 133 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.30 รองลงมาได้แก่ การจัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครองจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.70 และมีของแถมให้ผู้ปกครองเมื่อช าระค่าบริการเป็น
ราย 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีจ านวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.30 

5. ด้านกระบวนการ พบว่าจ าแนกตามความถี่
ของความคิดเห็นที่ให้มีการปรับปรุงเรียงจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ จัดท าบันทึกและประเมินการเจริญเติบโต 
พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กตามวัยทั้ง 4 ด้าน ด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์-จิตใจ และสังคม เป็น จ านวน 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมา ได้แก่
กระบวนการรับ-ส่งเด็กอย่างรัดกุมเช่น มีการลงช่ือส่งเด็ก 
และรับเด็ก หรือมีบัตรรับเด็ก เป็นต้น จ านวน 97 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.30 และ กระบวนการช าระค่าธรรมเนียม/
ค่าบริการต่างๆ ที่เหมาะสมเช่น มีความรวดเร็ว ถูกต้อง 
และมีใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.30 

6. ด้านบุคคล พบว่าจ าแนกตามความถี่ของ
ความคิดเห็นที่ให้มีการปรับปรุงเรียงจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ จัดอบรมให้บุคลากรรู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 รองลงมา ได้แก่ 
เพิ่มจ านวนบุคลากรให้สอดคล้องกับจ านวนเด็ก จ านวน 
126 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 และส่งเสริมให้บุคลากร
ของสถานรับเลี้ยงเด็กมีความเต็มใจในการให้บริการ 

จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 และส่งเสริม
บุคลากรมีพฤติกรรมเหมาะสม จ านวน 88 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.30 

7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่าจ าแนก
ตามความถี่ของความคิดเห็นที่ให้มีการปรับปรุงเรียงจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ จัดให้มีลานกิจกรรมกลางแจ้งและ
ลานกิจกรรมในร่ม จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 
รองลงมา ได้แก่ ติดตั้งรั้วกั้นบริเวณสถานรับเลี้ยง จ านวน 
78 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และปรับปรุงบริเวณสถาน
รับเลี้ยงเด็กใหม้ีความสะอาด และเป็นระเบียบจ านวน 75 
คน คดิเป็นร้อยละ 25.00 

 

วิเคราะห์ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันของส่วนประสมทางการตลาด
ของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
ขอนแก่น 

1. ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ พบว่า มีกิจกรรม 
เคลื่อนไหวตามจังหวะ ดนตรี และกายบริหาร มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาด้านสติปัญญา โดยการพัฒนาภาษา
ทางการสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจโดยจัดกิจกรรมเข้า
จังหวะ มีกิจกรรมพัฒนาสังคม ประกอบด้วย การเล่นเป็น
กลุ่ม กิจกรรมในห้องเรียน โดยเน้นให้เคารพสิทธิของผู้อื่น 
ไม่รังแกกัน ไม่อยากได้ของของคนอื่น มีกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่าง ๆ ไม่มีการจัดกิจกรรม ทัศนศึกษาแก่เด็ก มีการสอน
เสริมภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก มีอาหารหลักและอาหารว่างที่
มีโภชนาการตามวัยของเด็ก มีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
วัยของเด็ก มีช่วงเวลารับส่งเด็ก ระหว่างเวลา 7.30 น. ถึง 
17.00 น. ก าหนดการตรวจสุขภาพเด็กชัดเจน คิด
ค่าบริการเมื่อผู้ปกครองมารับเด็กหลังเวลาที่ก าหนดเป็น
เงิน 100 บาท โทรศัพท์แจ้งผู้ปกครอง เมื่อพบว่าเด็กป่วย 
ไม่มีบริการรถรับส่งเด็ก ไม่มีเครื่องแบบให้เด็ก ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของบัวขาว จารุจินดา (2546) [3] 
เรื่องการจัดการธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
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เด็กกิจการทุกแห่งจัดกิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 1 ½ ถึง 3 
ขวบ คือ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาเป็น
การสอนให้เด็กอ่านและจ าพยัญชนะทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์
และสังคม จัดให้เล่นและท างานร่วมกับผูอ้ื่นได ้โดยมกีติกา
ง่ายๆ มีกิจกรรมเข้าจังหวะ สอนร้องเพลงประกอบท่าทาง 
สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นสื่อส าเร็จรูป เกณฑ์ในการ
เลือกสื่อและวัสดุอุปกรณ์ เจ้าของกิจการพิจารณาจาก 
ความเหมาะสมกับอายุของเด็ก 

2. ด้านราคา พบว่ามีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าตามความเหมาะสม มีอัตราค่าบริการรับเลี้ยงตาม
อายุ กรณีที่ผู้ปกครองมารับเด็กช้าจะคิดค่าบริการช่ัวโมง
ละ 100 บาท ก าหนดค่าบริการแบบเหมาจ่ายให้แก่
ผู้ปกครอง แจกแจงรายการค่าใช้จ่าย /ค่าบริการแก่
ผู้ปกครอง ไม่มีการต่อรองราคาค่าบริการ มีการแบ่งช าระ
ค่าบริการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของบัวขาว จารุ
จินดา (2546) [3] เรื่องการจัดการธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็ก
ก่อนวัยเรียน ผลการวิจัยพบว่า สถานรับเลี้ยงเด็กทุก
กิจการเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน โดยใช้เกณฑ์อายุของ
เด็กเป็นเกณฑ์ในการก าหนดค่าบริการ  

3. ด้านสถานท่ี พบว่ามีที่ตั้งสะดวกต่อการรับส่ง
เด็กของผู้ปกครอง ตั้ งอยู่ ในท า เลที่มีสิ่ งแวดล้อมที่
เหมาะสม มีทางเข้า -ทางออกสะดวก มีที่จอดรถให้
ผู้ปกครอง ปรับอุณหภูมิห้องเหมาะสม จัดแสงสว่าง
เหมาะสม ตกแต่งสถานที่ปลอดโปร่งสะอาด ปลอดภัย มี
กล้องวงจรปิด ไม่มีเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธิติมา ประภากรเกียรติ (2543) [2] เรื่อง 
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของสถานบริการรับ
เลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สถาน
รับเลี้ยงเด็กเอกชนให้ระดับความส าคัญมากกับสถานที่ตั้ง
ปลอดภัยห่างจากมลภาวะ มีทางเข้า-ออกสะดวก แสง
สว่างภายในอาคาร และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้ระดับ
ความส าคัญปานกลางกับบริเวณที่จอดรถรับ-ส่งเด็ก 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่ามีแผ่นพับส าหรับ 
ให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง มีบอร์ดประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง 
ไม่มีบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้า ไม่เชิญชวน

ผู้ปกครองและนักข่าวเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็ก  ไม่มี
โฆษณาผ่านสื่อกลางต่างๆ ไม่มีส่วนลด และของแถมให้
ผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของ มันทนา 
พรเพิ่มสุข (2546) [4] เรื่องการด าเนินงานของสถานรับ
เลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลในอ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัญหาด้านการตลาดในการ
ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คือ ไม่สามารถทุ่ม
งบประมาณด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ เพราะ
รายได้ที่ได้รับไมคุ่้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ไดม้า จ านวน 16 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 34.78  

5. ดา้นกระบวนการ พบว่ามีกระบวนการเรียนรู้
อย่างบูรณาการ บันทึกและประเมินการเจริญเติบโต 
พฤติกรรมและการพัฒนาการเด็กตามวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์-จิตใจ และด้าน
สังคมมีกระบวนการคัดเลือกเด็กตามสุขภาพ เกณฑ์อายุ 
และพัฒนาการ มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้ปกครอง มีการร้องเรียนโดยตรง มีกระบวนการป้องการ
โรคติดต่ อโดยตรวจสุขภาพ  มี กระบวนการช าระ
ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการทุกเดือน มีกระบวนการรับส่งเด็ก 
โดยให้ผู้ปกครองรับส่งเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับการค้นคว้า
อิสระของ มันทนา พรเพิ่มสุข (2546) [4] เรื่องการ
ด าเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลใน
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
การจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพและการป้องกันโรคให้แก่
เด็กในรอบปีที่ผ่าน ส่วนใหญ่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมา
ตรวจสุขภาพที่สถานรับเลี้ยงเด็ก/โรงเรียนอนุบาลทุก 3 
เดือน จ านวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.57 และส่วน
ใหญ่มีการจัดท าบันทึกประจ าตัวเด็ก และเป็นปัจจุบัน 
จ านวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.13 

6. ด้านบุคคล พบว่า มีแนวปฏิบัติกรณีบุคลากร
ป่วยทางสถานรับเลี้ยงเด็กจะให้หยุดงาน บุคลากรจบ
การศึกษาระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6/ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึงระดับปริญญาตรี การแต่งกาย
ของบุคลากรต้องกระฉับกระเฉง สะดวก สุภาพ เรียบร้อย 
มีข้อก าหนดเรื่ องการพูดจาของบุคลากรให้ไพเราะ 
อ่อนหวาน น่าฟัง มีข้อก าหนดของเรื่องการแสดงออกของ
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บุคลากรกับเด็กและผู้ปกครองอย่างสุภาพและเหมาะสม 
อบรมบุคลากรให้รู้ จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล รุ่งรัตน์มณีมาศ (2546) [9] 
เรื่อง การพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่จัดตั้งกับ
ส า นั ก ง า น พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ท าการสถานรับเลี้ยง
เด็กและพี่เลี้ยงเด็ก มีความคิดเห็นว่าสถานรับเลี้ยงเด็ก
อบรมบุคลากรเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ใน
ระดับมาก 

7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  พบว่า ท าความ 
สะอาดทุกวัน แยกพื้นที่เด็กตามช่วงอายุ แยกห้องเรียน 
ห้องสื่อการเรียนรู้ พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องน้ าเป็น
สัดส่วน มีลานกิจกรรมกลางแจ้งและลานกิจกรรมในร่ม 
จัดเก็บสิ่งปฏิกูลเก็บใส่ถุงด าและมัดปากถุงให้สนิท จัดห้อง
สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย มีห้องน้ าและเครื่ อง
สุขภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวัยของเด็ก มีรั้วกั้นบริเวณรับเลี้ยง
เด็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไล รุ่งรัตน์มณีมาศ 
(2546) [9] เรื่อง การพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่
จัดตั้งกับส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ท าการสถานรับเลี้ยง
เด็กและพี่เลี้ยงเด็ก มีความคิดเห็นว่า สถานรับเลี้ยงเด็กมี
รั้วกั้นบริเวณเป็นสัดส่วนอยู่ในระดับมาก 
ส่วนที่ 2 แนวทางการปรับปรุงส่วนประสมทาง
การตลาดของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดขอนแก่นในทรรศนะของผู้ปกครอง  

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ควรเพิ่มการสอน
เสริมภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
เป็นต้นเพิ่มกิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย เช่น จัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆ และก าหนดตารางการออก
ก าลังกายประจ า เป็นต้น และเพิ่มกิจกรรมพัฒนาด้าน
อารมณ์-จิตใจ เช่น การเปิดเพลง การสวดมนต์ และการ
ท าสมาธิ เป็นต้น ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ลือชัย สุรทรัพย์ (2545) [6] เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานรับเลีย้งเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง
ในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์  ทุกข้อมีความส าคัญในระดับปานกลาง 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 
จัดให้มีการเรียนการสอนให้เด็กพัฒนาด้านภาษา จัดให้มี
การเรียนการสอนให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยให้
เล่นเสรี  ให้ เกิดทักษะต่างๆ และการจัด ช้ันเรียนมี
บรรยากาศค่อนข้างเป็นทางการ มีการสอนอ่านและเขียน
ตามล าดับ  
 2. ด้านราคา ควรมีบริการผ่อนจ่าย/แบ่งช าระ
ค่าบริการรับเลี้ยงเด็กรายเดือน ปรับค่าบริการรับเลี้ยงเด็ก
รายเดือนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบัน และมอบ
ส่วนลดให้แก่ผู้ปกครองที่ช าระค่าบริการราย 3 เดือน      
6 เดือน หรือ รายปี ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลือชัย สุรทรัพย์ (2545) [6] เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนของ
ผู้ปกครองในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านราคา ทุกข้อมีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก คือ
ต่อรองราคาค่าจ้างได้ ผ่อนช าระค่าเลี้ยงดูเป็นงวดได้ และ
ราคาค่าจ้างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ตามล าดับ  

3. ด้านสถานที่ ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด จัดที่
จอดรถแก่ผู้ปกครอง และจัดภูมิทัศน์ใหเ้หมาะกับการเลี้ยง
เด็ก ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยลักษณ์ 
ขันทา ปริศนา นวลบุญเรือง และศิริวรรณ ใบตระกูล 
(2547) [10] เรื่องความต้องการและการได้รับการ
ตอบสนองของผู้ปกครองในสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 
ผลวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความต้องการในระดับมาก ให้
สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนจัดสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม 
เช่น มีสนามหญ้าร่มรื่น ผนังห้องสะอาด มีลายการ์ตูน 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีส่วนลด
พิเศษแก่ผู้ปกครอง เมื่อแนะน าผู้ปกครองรายอื่นให้มาใช้
บริการ มีบอร์ดประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง และมีของ
แถมให้ผู้ปกครองเมื่อช าระค่าบริการเป็นราย 3 เดือน     
6 เดือน หรือ 1 ปีตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการค้นคว้า
อิสระของ ณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์  (2552) [1] เรื่อง 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วน
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ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจขอ ง
ผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ปัจจัยย่อยมีส่วนลดพิเศษให้แก่ผู้ปกครองที่
แนะนะผู้ปกครองท่านอื่นมาใช้บริการ และปัจจัยย่อยมี
การแถมของเล่นให้ในกรณีจ่ายค่าบริการฝากเลี้ยงเหมา
จ่ายแบบรายปี มีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง  

5. ด้านกระบวนการ ควรจัดท าบันทึกและประเมิน 
การเจริญเติบโต พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กตามวัย
ทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์-จิตใจ และ
สังคม ปรับปรุงกระบวนการรับ-ส่งเด็กอย่างรัดกุม เช่น มี
การลงช่ือส่งและรับเด็ก หรือมีบัตรรับเด็ก เป็นต้น และ
ปรับปรุงกระบวนการช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการต่างๆ 
ให้เหมาะสม เช่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีใบเสร็จรับเงิน 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ ใบตระกูล 
วิลาวัลย์ ต่อปัญญา และนฤพร พงษ์คุณากร (2550) [11] 
เรื่อง รูปแบบการด าเนินงานด้านบริการที่เหมาะสมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยบรมราชชนนี นคร
ล าปาง ผลการวิจัยพบว่า ด้านพัฒนาการการเรียนรู้ของ
เด็ก ควรมีการติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเป็น
ระยะๆ  

6. ด้านบุคคล ควรจัดอบรมให้บุคลากรรู้จักวิธี
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพิ่มจ านวนบุคลากรให้สอดคล้อง
กับจ านวนเด็ก ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเต็มใจในการ
ให้บริการ และส่งเสริมบุคลากรมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวรรณ ใบตระกูล วิลาวัลย์ ต่อ
ปัญญา และนฤพร พงษ์คุณากร (2550) [11] เรื่อง 
รูปแบบการด าเนินงานด้านบริการที่เหมาะสมของศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยบรมราชชนนี นครล าปาง 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้านการ
บริหารจัดการน้อยที่สุด ควรจัดการด้านสัดส่วนของครูพี่
เลี้ยงให้เหมาะสมกับจ านวนและอายุเด็กท่ีมารับบริการ  

7. ดา้นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ควรจัดให้มีลาน
กิจกรรมกลางแจ้งและลานกิจกรรมในร่ม ติดตั้งรั้วกั้น
บริเวณสถานรับเลี้ยง และปรับปรุงบริเวณสถานรับเลี้ยง
เด็กให้สะอาด และเป็นระเบียบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอรฉัตร ทวีสุข (2552) [12] เรื่อง ความคิดเห็นของ

ผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานรับ
เลี้ยงเด็กในอ าเภอเมืองสมุทรสาครผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นด้าน สถาน
รับเลี้ยงเด็กควรมีรั้วกั้นเป็นสัดส่วน ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดของ
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
และการบริการ  

การ เป็นส่ วนหนึ่ งของประชาคมอาเซี ยน 
ผู้ปกครองหลายท่านตระหนักถึ งความส าคัญของ
ภาษาต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
ควรสอดแทรกการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นต้น ในตารางกิจกรรมของ
เด็กแต่ละสัปดาห์ และควรจัดตารางกิจกรรมพัฒนาด้าน
ร่างกาย และด้านอารมณ์-จิตใจ เช่น กิจกรรมเพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้อต่างๆ ตารางการออกก าลังกายประจ า การเปิด
เพลง การสวดมนต์ และการท าสมาธิ เป็นต้น ให้ชัดเจน 
เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาการด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

2. ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผู้ปกครอง

ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายหลายอย่าง และผู้ปกครองบางท่าน
อาจได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ จึงมี
ความประสงค์ให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน มีบริการผ่อน
จ่าย/แบ่งช าระค่าบริการรับเลี้ยงเด็ก และปรับค่าบริการ
รับเลี้ยงเด็กรายเดือนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบัน  

ผู้ปกครองบางท่านใส่ใจในเรื่องความประหยัด 
สถานรับเลี้ยงเด็กอาจมอบส่วนลด หรือแจกของแถมให้แก่
ผู้ปกครองที่ช าระค่าบริการราย 3 เดือน 6 เดือน หรือ ราย
ปีเพื่อกระตุ้นการช าระค่าบริการของผู้ปกครอง 

3. ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที ่
ปัจจุบันมีกระแสข่าวด้านลบเกี่ยวกับสถานรับ

เลี้ยงเด็ก หรือศูนย์เด็กเล็ก ในแง่การท าร้ายร่างกายเด็ก 
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ดังนั้นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจึงควรติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพื่อฉายภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ผู้ปกครองใน
ช่วงเวลาที่ฝากเด็กไว้กับสถานรับเลี้ยงเด็ก ผู้ปกครองจะได้
เกิดความสบายใจ และมีความมั่นใจในการดูแลเด็กของ
สถานรับเลี้ยงเด็กมากขึ้น  

การรับส่งเด็กช่วงเช้าและเย็นเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน 
รวมทั้งผู้ปกครองแต่ละท่านมียานพาหนะส่วนตัว จึงเกิด
ปัญหาที่จอดรถ ดังนั้นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ควรจัดที่
จอดรถแก่ผู้ปกครองอย่างเป็นสัดส่วน หรืออาจจัดบุคลากร
มารอรับเด็กที่ด้านหน้าของสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือที่
ยานพาหนะของผู้ปกครอง ในช่วงเวลารับเด็กในช่วงเช้า   

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนบางแห่งอาจปรับพื้นที่
พักอาศัยมาเป็นพื้นที่ เลี้ยงเด็ก ท าให้มีภูมิทัศน์ ที่ ไม่
เหมาะสมในการเลี้ยงเด็ก ดังนั้นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
จึงควรจัดให้มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงเด็ก เช่น 
แบ่งส่วนพ้ืนท่ีในการเลี้ยงเด็กอย่างเป็นสัดส่วน ใช้โทนสีให้
เหมาะสมกับเด็ก มีรูปสัตว์ หรือตัวการ์ตูนบนผนัง และ
ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ขนาดเล็กโดยรอบบริเวณ เป็นต้น 

4. ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริม
การตลาด  

ปัจจุบันผู้ปกครองมีความประสงค์รับรู้ด้าน
กิจกรรมต่างๆ ที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจัดขึ้น รวมทั้ง
ต้องการรับรู้ผ่านภาพถ่ายและรายละเอียดข้อความ
เกี่ยวกับบุตรหลานของตน ดังนั้นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
ควรจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครองทราบใน
ร ายล ะ เ อี ย ดกา รท า กิ จ ก ร รมขอ ง เ ด็ ก  ห รื ออ า จ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ปกครอง 
เช่น การป้องกันโรคมือเท้าปาก ตารางกิจกรรมของเด็ก 
และตารางอาหารกลางวันของเด็ก เป็นต้น 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่เกิดการรับรู้เกี่ยวกับการจัด
รายการส่งเสริมการขายในท้องตลาดมากขึ้น ดังนั้นสถาน
รับเลี้ยงเด็กเอกชนอาจประยุกต์การจัดรายการส่งเสริมการ
ขายกับการบริการรับเลี้ยงเด็ก เช่น มีส่วนลดพิเศษแก่
ผู้ปกครอง เมื่อแนะน าผู้ปกครองรายอื่นให้มาใช้บริการ มี
ของแถม หรือมอบส่วนลดให้ผู้ปกครองเมื่อช าระค่าบริการ
เป็นราย 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีตามล าดับ 

5. ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ  
เนื่องจากผู้ปกครองมีความใส่ใจในพัฒนาการ

ของบุตรหลานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชนควรท าบันทึกและประเมินการเจริญเติบโต 
พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กตามวัยทั้ง 4 ด้าน ด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์-จิตใจ และสังคม รายงาน
ผู้ปกครองเป็นประจ าทุกเดือน นอกเหนือจากการรายงาน
กิจกรรมที่เด็กมีส่วนร่วม ปริมาณอาหารและนมที่บริโภค 
รวมทั้งการขับถ่ายของเด็กในแต่ละวัน  

ข่าวสารเรื่องการขโมยเด็กไปขายมีมากขึ้น ท าให้
ผู้ปกครองเกิดความวิตกด้านความปลอดภัยของบุตรหลาน 
ดังนั้นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนควรปรับปรุงกระบวนการ
รับ-ส่งเด็กอย่างรัดกุม เช่น มีการลงช่ือรับส่งเด็ก หรือมี
บัตรรับเด็ก เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง
มากขึ้น  

กระบวนการรับช าระเงินของสถานรับเลี้ยงเด็ก
บางแห่ง อาจไม่มีความชัดเจน ถูกต้อง เช่น ผู้ปกครองอาจ
ฝากเงินค่าบริการไว้กับครูพี่เลี้ยง และครูพี่เลี้ยงอาจน าส่ง
ฝ่ายการเงินล่าช้า ท าให้ผู้ปกครองได้รับจดหมายเตือนจาก
ฝ่ายการเงิน ท าให้ผู้ปกครองไม่มั่นใจในกระบวนการช าระ
เ งิน ดั งนั้นสถานรับเลี้ยง เด็ก เอกชน ควรปรับปรุ ง
กระบวนการช าระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการต่างๆ ให้
เหมาะสม เช่น ระบุช่วงเวลาในการช าระเงินค่าบริการ
อย่างเป็นทางการ ระบุบุคคลผู้รับเงินอย่างชัดเจน ใช้เวลา
ในการรับช าระเ งินอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แจกแจง
รายละเอียดค่าบริการอย่างชัดเจน และมีใบเสร็จรับเงิน
อย่างเป็นทางการ เป็นต้น 

6. ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล 
เนื่องจากเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสถานรับเลี้ยง

เด็กเอกชน เป็นวัยที่มีความซุกซนมาก โอกาสเกิดอุบัติเหตุ
สูง ดังนั้นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนควรอบรมให้บุคลากร
รู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อลดความเจ็บปวดของเด็ก 
รวมทั้งลดโอกาสการติดเช้ือโรคจากแผลเปิดได้  

สถานรับเลี้ยงเด็กบางแห่งมีผู้ปกครองน าบุตร
หลานมาฝากไว้เป็นจ านวนมาก ท าให้สัดส่วนบุคลากรกับ
เด็กไม่เหมาะสม คือ บุคลากรหนึ่งท่านอาจต้องดูแลเด็ก
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จ านวนมากเกินไป ดงันั้นสถานรับเลี้ยงเด็กควรเพิ่มจ านวน
บุคลากรให้สอดคล้องกับจ านวนและวัยของเด็ก เพื่อให้
บุคลากรสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง และเด็กแต่ละคน
มีพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์-จิตใจ และสังคม อย่างเหมาะสม 

สถานรับเลี้ยงเด็กบางแห่งอาจมีกระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรไม่ได้มาตรฐาน ท าให้บุคลากรมีการ
แสดงออกกับเด็ก และผู้ปกครองไม่เหมาะสม ดังนั้นสถาน
รับเลี้ยงเด็กควรหาแนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
เต็มใจในการให้บริการ และส่ งเสริมบุคลากร ให้มี
พฤติกรรมเหมาะสมผ่านกระบวนการคัดเลือก การให้
สวัสดิการ การให้สิ่งจูงใจ การควบคุมดูแล การประเมินผล
งาน และการก าหนดบทลงโทษบุคลากรอย่างชัดเจน 

7. ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ 

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนบางแห่งปรับปรุงที่พัก
อาศัยมาเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก จึงมีพื้นที่คับแคบ และบาง
แห่งไม่มีลานกิจกรรมให้เด็กท ากิจกรรมกลางแจ้ง ดังนั้น
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนท่ีเปิดใหม่ ควรจัดการวางผังพื้นที่
ให้เหมาะสม โดยเฉพาะพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมกลางแจ้ง 
รวมทั้งควรติดตั้งรั้วกั้นบริเวณสถานรับเลี้ยง เพื่อป้องกัน
ไม่ใหบุ้คคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาบรเิวณสถานรบัเลีย้งเด็กได้ 
และป้องกันเด็กไม่ให้เข้าใกล้บ่อน้ า หรือพ้ืนท่ีอันตรายอื่นๆ 
ในบริเวณใกล้เคียง ประการส าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนควรปรับปรุงบริเวณสถานรับเลี้ยง
เด็กให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเพื่อป้องกันโรคติดต่อ 
และอันตรายจากการจัดเก็บสิ่งของที่ไม่เป็นระเบียบ 
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