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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยเพศ อายุ รายได้
ครอบครัว อาชีพ สถานภาพสมรส จานวนบุตรในปกครอง และระดับการศึกษา, และปัจจัยลักษณะของ
ครอบครัว ได้แก่ ขนาดครอบครัว ภูมิลาเนา ทาเลที่ตั้งที่ทางาน และปัจจัยข้อเสนอการให้บริการ (7 Ps) มี
ผลอย่างไรต่อการพิจารณาตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับสถานรับเลี้ยงเด็ก
บอสส์บุ๋น เบบี้โฮม อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการวิจัยครั้งนี้มีพบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ที่นาบุตรเข้าฝากเลี้ยงที่สถานรับ
เลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเพศหญิง คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.8 ที่
มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นอัตราร้อยละ 68.4 ,รองลงมาคือกลุ่มอายุ 45-50 ปี ร้อยละ18.4 และมี
รายได้ครอบครัวต่อเดือน 50,001-100,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.0 ,มีอาชีพทางานเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 79.2 ,และมีสถานภาพการอยู่เป็นคู่สมรสมีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.2,
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีจานวนบุตรในการดูแล 1 คน คิดเป็นร้อยละ 71.6 ,และมีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิด เป็นร้อยละ 68.0,ผลการวิจัย ด้านขนาดของครอบครัวส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่
ครอบครัวมีขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก อาศัยอยู่ร่วมกันเท่านั้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.6 ,
ด้านภูมิลาเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คือ กลุ่มครอบครัวที่มีภูมิลาเนาอยู่ในตาบลเดียวกันกั บที่ตั้ง
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ของสถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋นฯ คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.4 , ด้านทาเลที่ทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีทาเลที่ทางาน อยู่ห่างจากสถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋นฯ 5-10 กิโลเมตรคิดเป็นอัตราร้อยละ 26.8
, ผลการวิ จั ย ในประเด็ น ศึ ก ษาเรื่ อ งข้ อ เสนอในการให้ บ ริก าร(7Ps)พบว่ า ด้ า นการให้ บ ริ ก าร(Service)
กลุ่มเป้าหมาย มีความเห็นในระดับ(เห็นด้วย)มากที่สุด กับทุกประเด็นการสารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเห็นด้วย
มากที่สุด ระหว่าง 4.53-4.78,ด้านราคาค่าบริการ(Price) กลุ่มเป้าหมาย มีระดับความเห็นด้วยมีค่าคะแนน
เฉลี่ย ระหว่าง 3.76-4.20 และเห็น ด้วยในระดับ(เห็น ด้วย)มาก ในประเด็น สารวจเรื่องราคาค่าบริการที่
น าเสนอมี ให้ เลื อ กหลากหลายราคา (Mean=4.17,S.D= 0.781)และราคาค่ า บริ ก ารที่ น าเสนอมี ค วาม
เหมาะสม คุ้ ม ค่ า (Mean=4.20,S.D= 0.811),ด้ า นท าเลที่ ตั้ ง (Place) มี ค วามเห็ น ด้ ว ย มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย
ระหว่าง 3.64-4.44 โดยมีระดับ(เห็นด้วย)มากที่สุด ในประเด็น สถานรับเลี้ยงเด็กฯตั้งอยู่ ณ จุดที่สามารถ
เดิ น ทางไป-กลั บ สะดวก(Mean=4.44, S.D. =0.733), ด้ า นโปรโมชั่ น ให้ บ ริ ก าร(Promotion) หรื อ การ
ส่งเสริมทางการตลาดต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขาย มีค่าคะแนนเฉลี่ยความเห็นด้วย ระหว่าง 2.85-3.44 โดยมี
ระดับ(เห็นด้วย)มาก ในประเด็น การรับทราบข้อมูลสถานรับเลี้ยงเด็ก จากทางสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ
นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ฯ(Mean=3.44, S.D. =1.314),ด้านการจัดการสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในสถานที่
ให้บริการ(Physical evidence) มีค่าคะแนนเฉลี่ยความเห็นด้วย ระหว่าง 4.14-4.40โดยมีระดับ(เห็นด้วย)
มากที่สุด ในประเด็น สถานรับเลี้ยงเด็กฯมีการจัดตกแต่งภายในที่ปลอดภัย(Mean=4.40, S.D. =0.738),
และมีการจัดตกแต่งภายในที่ ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม(Mean=4.31, S.D. =0.800),ด้านบุ คลากร
ผู้ดูแลเด็ก(People) มีค่าคะแนนเฉลี่ยความเห็นด้วย ระหว่าง 4.20-4.62โดยมีระดับ(เห็นด้วย)มากที่สุด ใน
ประเด็น ครูผู้ดูแลเด็ก มีอัธยาศัยไมตรี และมารยาทดี(Mean=4.62, S.D. =0.625),รองลงมา ครูผู้ดูแลเด็กที่
มีลักษณะมีเมตตา กรุณาต่อเด็ก(Mean=4.58, S.D. =0.649), และครูผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้ ความชานาญ
ผ่านการฝึกอบรมการเลี้ยงเด็ก(Mean=4.42, S.D. =0.730),และด้านกระบวนการให้บริการ(Process) พบว่า
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความเห็นด้วย ระหว่าง 4.26-4.51โดยมีระดับ(เห็นด้วย)มากที่สุด ในประเด็น สถานรับเลี้ยง
เด็กฯมีขั้นตอนการให้บริการที่ผู้ปกครองสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย (Mean=4.51, S.D. =0.660), สถาน
รับเลี้ยงเด็กฯมีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว(Mean=4.41, S.D. =0.719), และสุดท้าย คือ สถาน
รับ เลี้ ย งเด็ กฯมี ระเบี ย บขั้ น ตอนการให้ บ ริก ารที่ เป็ น ระบบ ระเบี ย บ มี แบบแผนที่ ชั ด เจน แจ้ งให้ ท ราบ
(Mean=4.37, S.D. =0.729)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน โดยภาพรวม มี
ผลต่อการพิจารณาตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับสถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น
เบบี้โฮม อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น
ด้านอายุที่พบว่าแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ, และปัจจัยด้านลักษณะของครอบครัวที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการพิจารณาตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับสถานรับเลี้ยงเด็ก บอสส์บุ๋น
เบบี้โฮมฯ ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ 0.05 ,และปัจจัยข้อเสนอด้านการให้บริการ (7 Ps) ที่แตกต่างกัน โดย
ภาพรวมมีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับสถานรับเลี้ยง
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เด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮมฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และด้านกระบวนการ (Process) มีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คาสาคัญ: สถานรับเลี้ยงเด็ก; รับฝากเลี้ยงลูก; ศูนย์ดูแลเด็ก
Abstract
This independent study on factor affecting parent who use service from nursery
Bossboonbabyhome on decision making, Bang Phi, Samut Prakan. The purpose of this
research were to study (1) personal factor consisted of gender, age, monthly income,
career, marital status, number of babies and education background, (2) family factor
consisted of size, domicile, working location, and (3) marketing mix factors (7P’s) affecting
parent who use service from nursery Bossboon babyhome on decision making, Bang Phi,
Samut Prakan.
The result of the study has found that major respondents were female (74.8%), 3130 years old (68.4%), 45-50 years old and monthly income at 50,001-100,000 baht (50%),
private company employee (79.2%) and married status (91.2%), parent has one baby
(71.6%), bachelor degree (68%). In part of family size, there were father, mother and baby
at 75.6% who located in the same village with Bossboonbabyhome at 38.4%. Major
respondents have working location near Bossboonbabyhome at 5-10 km. In part of
marketing mix factors (7P’s), there is the highest positive result on service factor (4.53-4.78)
and price factor (3.76-4.20). In part of service price, there are many price rate
(Mean=4.17,S.D= 0.781) and high quality (Mean=4.20,S.D= 0.811), place factor also has high
positive result and Bossboonbabyhome are very convenient for access (Mean=4.44, S.D.
=0.733). Promotion factor has positive comment from television, radio, magazine, or
newspaper (Mean=3.44, S.D. =1.314). Physical evidence factor has the most positive
comment on the point that Bossboonbabyhome is safe. People factor and process factor
also have high score on comment. According to Inferential Statistics, different overall
demographic factor indifferent affecting parent who use service from nursery
Bossboonbabyhome on decision making, Bang Phi, Samut Prakan at the 0.05 level
statistically significant, except, different age factor and family factor at the 0.05 level
statistically significant. Overall marketing mix factors (7P’s) and in part of promotion and

4

process factor affecting parent who use service from nursery Bossboonbabyhome on
decision making at the 0.05 level statistically significant.
Keyword: Nursery; Childscare; Daycare Center
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
ปัจจุบันสภาพของสังคมไทย โดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและโครงสร้างสังคมหน่วย
ย่อยระดับครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยเฉพาะสังคมเมืองที่มีการขยายตัวและพัฒนาขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ทาให้ ค่าใช้จ่ายต่ างๆ ก็ขยับ เพิ่ มขึ้นเรื่อยๆตามภาวะเงิน เฟ้ อ ครอบครัวคนยุคใหม่จึงอยู่กัน แบบ
ครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็กแบบ พ่อ แม่ ลูก สามีภรรยาต้องออกทางานนอกบ้านทั้งคู่ ทาให้ไม่มีใครอยู่ดูแล
ลูกได้ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กถือเป็นทางเลือกที่ดี ในการนาลูกไปฝากเลี้ยง ระหว่างที่พ่อแม่ ต้องออกไปทางานหา
รายได้ แต่การจะนาบุตรของตนฝากไว้กับใครนั้นจาเป็นที่จะต้องคานึงถึงปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน เช่น ศูนย์รับ
เลี้ยงเด็กสามารถดูแลบุตรของตนได้ดีแค่ไหน ความสะดวกในการไปรับไปส่ง ค่าใช้จ่ายในการฝากบุตร และ
ยังมีอีกหลายๆปัจจัย ผู้วิจัยจึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจสร้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่พยายามตอบโจทย์พ่อและแม่
ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กให้ได้มากที่สุด
ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ของผู้วิจัย จึงมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่ามีแรงจู งใจและความจาเป็น
อะไรบ้างในการที่ทาให้ ผู้ปกครองของครอบครัวคนไทยยุคใหม่ หันมาสนใจในการนาลูกมาฝากเลี้ยงในสถาน
รับเลี้ยงเด็ก และมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสม สาหรับบุตรหลานของตนเองใน
ประเด็นใดบ้าง โดยผู้วิจัยได้เลือกทาการศึกษา ในสถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวของผู้วิจัยเอง เพื่อจะได้นาผลวิจัยที่ค้นพบ ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงในการบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพิจารณาตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับสถานรับ
เลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ รายได้ครอบครัว อาชีพ สถานภาพสมรส จานวนบุตรในปกครอง และระดับการศึกษา
2. เพื่อศึกษาการพิจารณาตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับสถานรับ
เลี้ ย งเด็ กบอสส์ บุ๋ น เบบี้ โฮม อาเภอบางพลี จั งหวั ด สมุ ท รปราการ จ าแนกตามปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะของ
ครอบครัว ได้แก่ ขนาดครอบครัว ภูมิลาเนา ทาเลที่ตั้งที่ทางาน
3. เพื่อศึกษาการพิจารณาตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ย งบุตรกับสถานรับ
เลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตามข้อเสนอด้านการให้บริการ
(7 Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
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4. เพื่ อศึกษาปั จ จั ยส่ ว นบุ คคล ปั จจั ย ด้ านลั กษณะของครอบครัว และปั จ จัย ข้อเสนอด้ านการ
ให้บริการ (7 Ps) ที่มีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับสถาน
รับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋นเบบี้โฮม อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ขอบเขตของงานวิจัย
งานวิจัยนี้เป็ นงานวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ที่ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closeended Questionnaire) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) โดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก (Convenience sampling) จากกลุ่มของผู้ปกครองเด็กที่ฝากเลี้ยงบุตร ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก
บอสส์บุ๋น เบบี้โฮม อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 250 รายระหว่างวันที่ 5-20 เมษายน พ.ศ.
2563
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ รายได้ครอบครัว
อาชีพ สถานภาพสมรส จานวนบุตรในปกครอง และระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ใน
การเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับสถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บนุ๋ เบบี้โฮม อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2: ปัจจัยด้านลักษณะของครอบครัวที่แตกต่างกัน อันได้แก่ ขนาดของครอบครัว
ภูมิลาเนา และทาเลที่ตั้งที่ทางาน มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับ
สถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 3: ปั จจัยข้อเสนอด้านการให้บ ริการ (7 Ps)ที่ แตกต่างกัน อันได้ แก่ ผลิต ภัณ ฑ์
(Products/Service) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
บุ ค คล (People) ด้ าน การส ร้ า งแล ะน าเส น อลั กษ ณ ะท างกายภ าพ (Physical Evidence and
Presentation) และด้านกระบวนการ (Process) มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการ
ฝากเลี้ยงบุตรกับสถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน
การทดสอบสมมติ ฐ านทั้ ง 3 ข้ อ จะท าการทดสอบที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ย อมรั บ ความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 หรือนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลการวิจัยนี้คาดว่าสามารถนาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของสถานรับเลี้ยงเด็ก
บอสส์บุ๋น เบบี้โฮม การดาเนินธุรกิจการรับฝากเลี้ยงดูแลเด็ก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครอง
ของครอบครัวคนไทยยุคใหม่ ที่ส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในสังคมเมือง และคาดว่างานวิจัยนี้จะสามารถ
ช่วยเพิ่มยอดขายในการให้บริการ ที่มากขึ้น ในอนาคต
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2. ผลการวิจัยนี้คาดว่าจะนาไปแก้ไขและปรับปรุง วางแผนพัฒนาระบบการจัดการดูแลเด็ก การ
บริหารดาเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก ให้สามารถสนองตอบกับความต้องการของผู้ปกครอง ที่เป็นกลุ่ม
ลูกค้าเดิมได้ดีมากขึ้น เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
3. ผลการวิ จัย นี้ คาดว่า จะเป็ น แนวทางสาหรับ การกาหนดยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาคุณ ภาพการ
ให้บริการของสถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮมฯ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
ในอนาคตต่อไป
4. ผลการวิจัยนี้คาดว่าจะเป็นแนวทางสาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภายในสถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮมฯ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยช่วยให้
สามารถวางแผนระยะยาวในการแข่งขันสาหรับตลาดธุรกิจเลี้ยงเด็ก (Nursery/Daycare) ภายในประเทศ
ไทย ทาให้มีความได้เปรียบมากขึ้น
5. ผลการวิจั ย นี้ คาดว่ าจะน าไปแก้ไขและปรับ ปรุง ออกแบบ วางแผนพั ฒ นาสิ่ งแวดล้ อมและ
สวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอการให้บริการ(7Ps) ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ปกครองเด็กและ
บุ ต รได้ ดี ยิ่ งขึ้น ได้ แก่ รูป แบบการให้ บ ริการ/ราคา/สถานที่ ให้ บ ริการ/โปรโมชั่ น จู งใจ/ครู/บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม/และกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ที่อานวยความสะดวกต่อการใช้บริการฯ
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framwork)
ตัวแปรต้นประกอบด้วย
X1: ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ครอบครัว อาชีพ สถานภาพสมรส จานวน
บุตรในการดูแล และระดับการศึกษา
X2: ปัจจัยด้านลักษณะของครอบครัว ได้แก่ ด้านขนาดของครอบครัว ด้านภูมิลาเนา ด้านทาเล
ที่ตั้งที่ทางาน
X3: ปัจจัยข้อเสนอด้านการให้บริการ ได้แก่ ข้อเสนอด้านการให้บริการดูแลเด็ก (Products)
ข้อเสนอด้านราคาค่าบริการ (Price) ข้อเสนอด้านทาเลที่ตั้งการให้บริการ(Place) ข้อเสนอด้านโปรโมชัน่
ให้บริการ (Promotion) ข้อเสนอด้านการจัดสถานทีส่ ิ่งแวดล้อมภายในสถานบริการ (Physical) ข้อเสนอ
ด้านบุคลากรผู้ดูแลเด็ก(People) และข้อเสนอด้านกระบวนการการให้บริการ(Process)
ตัวแปรตาม(Y) คือ “การพิจารณาตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับ
สถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบีโ้ ฮม อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ที่นาบุตรเข้าฝากเลี้ยงที่สถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเพศหญิง คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.8 ที่มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นอัตราร้อยละ 68.4 ,รองลงมา
คือกลุ่มอายุ 45-50 ปี ร้อยละ18.4 และมีรายได้ครอบครัวต่อเดือน 50,001-100,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อย
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ละ 50.0 ,มีอาชีพทางานเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 79.2 ,และมีสถานภาพการอยู่เป็นคู่
สมรสมีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.2,ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีจานวนบุตรในการดูแล 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.6 ,และมีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.0,ผลการวิจัย ด้านขนาด
ของครอบครัวส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่ครอบครัวมีขนาดเล็กที่ป ระกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก อาศัยอยู่ร่วมกัน
เท่านั้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.6 , ด้านภูมิลาเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คือ กลุ่มครอบครัวที่มี
ภูมิลาเนาอยู่ในตาบลเดียวกันกับที่ตั้งของสถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋นฯ คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.4 , ด้าน
ทาเลที่ทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีทาเลที่ทางาน อยู่ห่างจากสถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋นฯ 510 กิ โลเมตรคิ ด เป็ น อั ต ราร้อ ยละ 26.8 , ผลการวิ จั ย ในประเด็ น ศึ ก ษาเรื่อ งข้ อ เสนอในการให้ บ ริก าร
(7Ps)พบว่า ด้านการให้ บริการ(Service) กลุ่มเป้าหมาย มีความเห็นในระดับ(เห็นด้วย)มากที่สุด กับทุ ก
ประเด็น การสารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเห็น ด้วยมากที่สุด ระหว่าง 4.53-4.78,ด้านราคาค่าบริการ(Price)
กลุ่มเป้าหมาย มีระดับความเห็นด้วยมีค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 3.76-4.20 และเห็นด้วยในระดับ(เห็นด้วย)
มาก ในประเด็นสารวจเรื่องราคาค่าบริการที่นาเสนอมีให้เลือกหลากหลายราคา (Mean=4.17,S.D= 0.781)
และด้ า นราคาค่ า บริ ก ารที่ น าเสนอมี ค วามเหมาะสม คุ้ ม ค่ า (Mean=4.20,S.D= 0.811),ด้ า นท าเลที่ ตั้ ง
(Place)กลุ่มเป้าหมาย มีความเห็นด้วย มีค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 3.64-4.44 โดยมีระดับ(เห็นด้วย)มากที่สุด
ในประเด็นข้อสารวจคือ สถานรับเลี้ยงเด็กฯตั้งอยู่ ณ จุดที่สามารถเดินทางไป-กลับ สะดวก(Mean=4.44,
S.D.= 0.733), ด้ า นโปรโมชั่ น ให้ บ ริ ก าร(Promotion) หรือ การส่ ง เสริม ทางการตลาดต่ า งๆเพื่ อ กระตุ้ น
ยอดขาย พบว่ากลุ่มเป้าหมาย มีค่าคะแนนเฉลี่ยความเห็นด้วย ระหว่าง 2.85-3.44 โดยมีระดับ(เห็นด้วย)
มาก ในประเด็นการสารวจ คือ การรับทราบข้อมูลสถานรับเลี้ยงเด็ก ฯ จากทางสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น ทีวี
วิทยุ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ฯ(Mean=3.44, S.D. =1.314),ด้านการจัดการสถานที่สิ่งแวดล้อมภายใน
สถานที่ให้บริการ(Physical evidence) กลุ่มเป้าหมาย มีค่าคะแนนเฉลี่ยความเห็นด้วย ระหว่าง 4.14-4.40
โดยมีระดับ(เห็ นด้วย)มากที่สุด ในประเด็นการสารวจ คือ สถานรับเลี้ยงเด็กฯมีการจัดตกแต่งภายในที่
ปลอดภัย(Mean=4.40, S.D. =0.738),และ สถานรับ เลี้ย งเด็กฯ มี การจัดตกแต่ งภายในที่ ถูกสุ ขลักษณะ
สะอาด สวยงาม(Mean=4.31, S.D. =0.800),ด้านบุคลากรผู้ดูแลเด็ก(People) กลุ่มเป้าหมาย มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความเห็นด้วย ระหว่าง 4.20-4.62โดยมีระดับ(เห็นด้วย)มากที่สุด ในประเด็นการสารวจ คือ ครูผู้ ดูแล
เด็กมี อัธยาศัยไมตรี และมารยาทดี(Mean=4.62, S.D. =0.625),รองลงมา ครูผู้ดูแลเด็กที่มีลักษณะมีเมตตา
กรุณาต่อเด็ก(Mean=4.58, S.D. =0.649), และครูผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้ ความชานาญ ผ่านการฝึกอบรมการ
เลี้ยงเด็ก(Mean=4.42, S.D. =0.730),และด้านกระบวนการให้บริก าร(Process) พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีค่า
คะแนนเฉลี่ยความเห็นด้วย ระหว่าง 4.26-4.51โดยมีระดับ(เห็นด้วย)มากที่สุด ในประเด็นการสารวจ คือ
สถานรับเลี้ยงเด็กฯมีขั้นตอนการให้บริการที่ ผู้ป กครองสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย (Mean=4.51, S.D.
=0.660),ถั ด มาคื อ สถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก ฯ มี ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารที่ ส ะดวก รวดเร็ ว (Mean=4.41, S.D.
=0.719), และสุดท้าย คือ สถานรับเลี้ยงเด็กฯ มีระเบียบขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบ
แผนที่ชัดเจน แจ้งให้ทราบ(Mean=4.37, S.D. =0.729)
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ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ตามสมมติฐานที่1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ รายได้ครอบครัว อาชีพ สถานภาพสมรส จานวนบุตรในปกครอง และระดับ
การศึกษา โดยภาพรวมมีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับ
สถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านอายุที่พบว่าแตกต่าง, และตามสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะของ
ครอบครัวที่แตกต่างกัน มีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับ
สถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ 0.05 ,
และตามสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ปัจจัยข้อเสนอด้านการให้บริการ (7 Ps) ที่แตกต่างกัน ปัจจัยข้อเสนอการ
ให้บริการ(7 Ps) โดยภาพรวม(ตามตารางที่ 4.26) ลักษณะของข้อเสนอการให้บริการ(7 Ps)มีผลต่อการ
พิจารณาตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการฝากเลี้ยงบุตรกับสถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05) เมื่อวิเคราะห์เป็น
รายด้ าน พบว่ า ด้ านการส่ งเสริม การตลาด (Promotion) และด้ านกระบวนการ (Process)มี ผลอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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