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บทคัดยอ 

 

การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอความคาดหวังตอ

คุณภาพการบริการทีส่งผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจและดานความรูสึกของสถานรับเลี้ยงเด็ก

เนอสเซอรี่ ตัวอยางที่ใชในการศึกษามาจากประชากรทีเ่คยใชบริการสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่

จํานวน 400 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวนดังกลาวโดยใชตารางของ Yamane (1967)  

ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนทีร่ะดับรอยละ ±5 ซึ่งตัวอยางที่ไดผูทําวิจัย

เลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง แบงตัวอยางเปนหน่ึงกลุมจํานวนตามกลุมตัวอยางทีเ่คยใช

บริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแกบริเวณสาทร ลาดพราว, เจริญกรงุ, 

ปทุมวัน, ออนนุช และลาดกระบัง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาแบบสอบถามทีม่ีคาความนาเช่ือถือได

เทากับ 0.913 และมกีารตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลเบื้องตนคือสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ, คาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสถิติเชิง

อางอิงที่ใชในการทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารแตละดานสงผลตอทัศนคติ

ดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรีอ่ยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 โดยพบวา 

ความคาดหวังดานความมีช่ือเสียงของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรีส่งผลมากทีสุ่ด และความคาดหวังตอ

คุณภาพการบริการแตละดานสงผลตอทัศนคติดานความรูสกึของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถติที่ 0.05 โดยพบวา ความคาดหวังดานความมีช่ือเสียงของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่

สงผลมาที่สุด 
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ABSTRACT 

 

This study aims to explore the opinions of consumers with the expectations for 

the quality of service attitude that affect cognition and sense of Nurseries Nursery. The 

example used in the study come from the population used services Nurseries Nursery, 

400 participants. Researchers have determined the size of the sample using a table of 

Yamane (1967) at a confidence level of 95 percent. And the tolerance level of ± 5. 

The research sample was selected using a sampling method. Divide the sample into a 

number of groups, for example, that had used the services Nurseries Nursery in 

Bangkok include area Sathorn, Ladprao, Pathumwan, Onnut and Lat Krabang. Tools 

used in the study of the query with the research the reliability of 0.913. And verify the 

accuracy of the content from the experts, Including the percentage, mean, standard 

deviation. And the statistics reference assumptions used in the test is multiple 

regression analysis (Multiple Regression). 

Results of hypothesis testing. Found that expectations toward quality of service 

each side affect knowledge understanding attitude of Nurseries Nursery significant of 

statistics at 0.05. These results suggest that the expectations of its famous nursery 

Nursery most affected. And expectations for the quality of service each side affect 

sense attitudes of Nurseries Nursery significance of statistics at 0.05. It was found that 

the expectations of its famous nursery Nursery most affected. 

 

Keywords: Expectations, Attitudes, Expectations Quality of Service, Nursery 
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เนอสเซอรี่แตกตางกัน โดยประกอบดวยสมมติฐานยอยดังน้ี 
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สารบญัภาพ 

   

              หนา 

ภาพที่ 2.1: ความสัมพันธระหวาง ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการที่สงผลตอทัศนคติ 11 

ดานความรูความเขาใจและทัศนคติดานความรูสึกของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ปจจุบันมสีถานรบัเลี้ยงเด็กเกิดข้ึนมากมาย มีทัง้ทีเ่ปนลักษณะของสถาบันเสริมพฒันาการ

เด็กโดยมหีลกัสูตรการเรียนการสอนทีเ่นนการเสริมสรางพฒันาการเด็ก ๆ ในแตละชวงวัยหรือจะเปน

การรบัฝากเลี้ยงธรรมดาทั่ว ๆ ไป จนมีคําถามเกิดข้ึนมาวาสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ มีความสําคัญ

หรือบทบาทตอครอบครัวในปจจบุันอยางไร มีความจําเปนขนาดไหนที่ครอบครัวจะตองฝากลกูๆไว

กับเนอสเซอรี่ในชวงกลางวัน จะเห็นไดวาครอบครัวในปจจบุันเปนครอบครัวเด่ียวที่พอแมตองออกไป

ทํางานนอกบานหรือบางบานอาจจะเปนครอบครัวที่มีคนดูแลลูก ๆ อยูที่บาน แตการดูแลน้ันอาจจะ

ไมตรงกบัใจของพอแม เชน คนที่ดูแลเด็ก ๆ อาจจะตามใจเด็ก ๆ มากเกินไป การปลอยใหเด็ก ๆ กิน

ขนมหวานหรอือยูหนาจอทีวีเปนเวลานานก็เปนสาเหตุที่ทําใหเด็ก ๆ อาจจะไดรบัการดูแลที่ไม

เหมาะสม เด็ก ๆ มีความจําเปนทีจ่ะตองไดรับการเตรียมตัวกอนการเขาโรงเรียน บางครอบครัวมลีูก

คนเดียว เด็ก ๆ ก็อาจจะไมมีทกัษะหรือขาดทักษะในการเลนกับเด็กคนอื่น ๆ หรือบางครัง้ในแตละวัน 

เด็ก ๆ เองก็ยังแทบไมไดเจอใครเลยนอกจากพอแมจนอาจจะทําใหเด็ก ๆ กลัวคนแปลกหนาหรอืเขา

กับคนอื่น ๆ ไดยาก การพาใหเด็กไปเจอคนอื่น ๆ บางกจ็ะทาํใหเด็กคุนเคยกบัผูอื่นไดดีข้ึนหรือการฝก

พัฒนาการใหกบัเด็ก ๆ เชน การทานขาวเอง, การเขาหองนํ้าเอง ซึ่งหากเปนพอแมสอนใหเด็กทํา

บางครัง้เด็ก ๆ เองกจ็ะงอแงไมยอมทํา แตพอเด็ก ๆ ที่ไดเขาเนอสเซอรี่และไดเจอเพื่อน ๆ สามารถ 

ทําได ดังน้ัน พอแมสวนใหญจึงเลือกทีจ่ะฝากลูกไวกบัเนอสเซอรี ่แตการที่จะตัดสินใจเลอืกสถานรับ

เลี้ยงเด็กเนอสเซอรีส่ักแหงหน่ึงจงึมีปจจัยหลายอยางทีเ่ขามามีสวนในการตัดสินใจ จากตามขาวที่มี

การลงอยูบอยครั้งที่มีการนําลกู ๆ ไปฝากไวตามสถานรับเลีย้งเด็กและเกิดอุบัติเหตุทีเ่กิดข้ึนจากความ

ไมระวังของพี่เลี้ยงหรือผูทีท่ําหนาที่ดูแลเด็ก ๆ สงผลตอทัศนคติของพอแมผูปกครองทีม่ีตอสถานรับ

เลี้ยงเด็กเนอสเซอรีจ่ะเห็นไดจากปญหาของการทําวิจัยในครั้งน้ี คือ เรื่องของความคาดหวังคุณภาพใน

การบริการที่จะทําใหเลอืกใชบรกิารสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่น้ัน ๆ และมีผลกบัการตัดสินใจเลอืก

ทั้งสิ้น ไมวาจะเปนสถานที่ต้ังมีความปลอดภัย, ความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร, ความ

เปนมาตรฐานของการบริการ, ความมีช่ือเสียงของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี,่ ความพรอมในเรือ่ง

ของหลักสูตรการเรียนการสอน, การใสใจเอาใจใสลูกคา   

ดังน้ัน ผูทําวิจัยจึงเลือกทําการศึกษาเรือ่งความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารสงผลตอ

ทัศนคติที่มีตอคุณภาพการใชบรกิารสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ เพือ่ใหฝายที่เกี่ยวของผูประกอบ

ธุรกิจสามารถนําผลไปใชเปนแนวทางศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผูบริโภคที่มีตอสถานรับเลี้ยง 
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เด็กเนอสเซอรี่ ผูบริโภคนําเอาผลการวิจัยเพื่อใชประกอบการตัดสินใจเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่

และสถานประกอบการนําไปผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพของการบรกิารใหสามารถตอบสนองตรงกับ

ความคาดหวังและสรางความพงึพอใจใหแกผูใชบริการ   

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อสํารวจความคิดเห็นที่มีตอความคาดหวังตอคุณภาพการบริการของสถานรับเลี้ยง

เด็กเนอสเซอรี ่

1.2.2 เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติดานความรูความเขาใจและทัศนคติดาน

ความรูสึกที่มีตอสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

1.2.3 เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารทีส่งผลตอ

ทัศนคติดานความรูความเขาใจและทัศนคติดานความรูสึกทีม่ีตอสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี โดยเลือกวิธีการสํารวจและเก็บขอมูล

ดวยแบบสอบถามทีส่รางข้ึนและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไว ดังน้ี คือ 

1.3.1 ประชากรที่ใชศีกษา คือ ประชากรทีเ่คยใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

1.3.2 ตัวอยางที่ใชในการศึกษา เลือกจากประชากรโดยสํารวจจากการสุมประชากรแบบ

เจาะจง ทีเ่ปนครอบครัวเพศหญงิ-ชาย ที่มีอายุระหวาง 25-45 ป และใชจํานวน 400 คน ซึ่งจํานวนน้ี

ไดจากการใชตารางสําเรจ็รปูของ Yamane (1967) 

1.3.3 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประกอบดวย 

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูความเขาใจและทัศนคติดานความรูสึกของสถาน

รับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

   ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ 

1.3.4 สถานที่ศึกษาที่ผูวิจัยใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู คือ บริเวณพื้นที่กรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล 

1.3.5 ระยะเวลาในการเริ่มศึกษา เริ่มต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2558 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 

 1.4.1 ผูประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรีส่ามารถนําผลของการวิจัยนําไปศึกษา

แนวทางพฤติกรรมของกลุมผูบริโภคจากกลุมตัวอยางการวิจยัและนําไปพฒันาแผนการตลาดเพื่อ

ดึงดูดความสนใจของกลุมผูบริโภค 
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1.4.2 ผูบริโภคสามารถนําผลของการวิจัยมาประกอบการพจิารณาตัดสินใจเลือกใชบริการยัง

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

1.4.3 สถานประกอบการสามารถนําผลของการวิจัยมาพฒันาคุณภาพของการบริการเพื่อ

สรางความพงึพอใจสงูสุดใหกับผูบริโภค 

 

1.5 นิยามศัพท 

สถานรับเลี้ยงเด็ก หมายถึง สถานทีร่ับเลี้ยงและพัฒนาเด็กทีม่ีอายุไมเกินหกปบริบรูณและมี

จํานวนต้ังแตหกคนข้ึนไป ซึ่งเด็กไมเกี่ยวของเปนญาติกบัเจาของกิจการหรือผูดําเนินการสถานรับเลี้ยง

เด็กดังกลาว ทั้งน้ีไมรวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน 

เนอสเซอรี่ เปนคําทับศัพทมาจากคําภาษาอังกฤษวา NURSERY ในภาษาอังกฤษมีความหมาย

หน่ึงวา Baby’s Room (หองเลี้ยงเด็ก) แตเรานํามาใชกับสถานที่รับเลี้ยงดูเด็กเลก็กอนวัยอนุบาลซึง่

เราสามารถเรียกวาเปน “สถานรับเลี้ยงเด็ก” โดยสวนใหญจะรับเลี้ยงดูเด็กเลก็อายุแรกเกิดถึง 3 ขวบ 

แตบางแหงอาจจะรบัเฉพาะในระดับ 2-3 ขวบ คือ ในระดับ “เตรียมอนุบาล” และบางแหงอาจรับ

ดูแลเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ขวบ (เตรียมประถม) ไดเลย 

ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลที่คิดรเิริ่มดําเนินธุรกจิมาเปนของตนเองมีการวางแผนการ

ดําเนินงานและดําเนินธุรกจิทุกดานดวยตนเองโดยยอมรบัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 

เพื่อมุงหวังผลกําไรทีเ่กิดจากผลการดําเนินงานของธุรกจิตนเอง “ผูประกอบการ” เปนบุคคลที่

มองเห็นโอกาสทางธุรกจิและสามารถหาชองทางทีจ่ะสรางธุรกิจของตนเองและพรอมทีจ่ะรบัความ

เสี่ยงตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนต้ังแตการตัดสินใจเริ่มธุรกิจ 

ทัศนคติ หมายถึง ความคิดหรือแนวคิดที่มาจากประสบการณสิ่งแวดลอมที่เคยประสบมา 

ที่จะทําใหมีแนวโนมใหบุคคลแสดงถึงการตอบรบัการกระทําน้ัน ๆ ในเชิงที่สนับสนุนหรือปฏิเสธ 

ทัศนคติจะเปนสิง่ที่ไมสามารถจับตองไดหรอืมองเห็นไดอยางชัดเจนแตเปนการแสดงออกทางดาน

ความรูสึกและอารมณ 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิาร หมายถึง สิ่งที่ผูบรโิภคคิดหรือนึกไววาจะไดรบัการการ 

ใชบริการในสถานบริการที่เลือก ความคาดหวังตอคุณภาพของการบรกิารยังรวมไดถึงเรื่องของความ

คาดหวังเรือ่งความปลอดภัย, คาใชจายที่จะตองเสียไป, ความสะอาดของสถานทีท่ี่ใหบริการ,

บุคคลากรที่ใหการบริการ เปนตน 

 

 

 
 



 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

บทน้ีเปนการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรของการศึกษา  

ซึ่งผูวิจัยไดทําการสืบคนจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจยัจากแหลงตาง ๆ เพื่อนํามากําหนด

สมมติฐาน โดยแบงเน้ือหาการคนควาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ ตามลําดับดังตอไปน้ี 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีคุณภาพการบริการของ Parasuraman และ Berry (1988) 

2.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการบริการ 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพการบริการ 

2.4 ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (1964) 

2.5 ทฤษฎีความพึงพอใจของผูบรโิภคของ Kolter (2000) 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและพฒันาการเด็กปฐมวัย 

2.7 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจงูใจทางการตลาด 

2.8 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

2.9 สมมติฐานงานวิจัย 

2.10 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

2.11 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 

รายละเอียดในแตละสวนที่กลาวมาขางตนมี มสีาระสําคัญดังน้ี 

  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องคุณภาพการบริการ 

  Parasuraman และ Berry (1988) ไดช้ีใหเห็นดวยวา คุณภาพการใหบรกิาร เปนการ

ใหบรกิารที่มากกวาหรือตรงกบัความคาดหวังของผูรบับริการ ซึ่งเปนเรื่องของการประเมินหรือการ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนเลิศของการบริการในลกัษณะของภาพรวม ในมิติของการรบัรู 

ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุมน้ี ชวยใหเห็นวาการประเมินคุณภาพการใหบริการตามการรับรู

ของผูบริโภคเปนไปในรปูแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติทีม่ีตอบรกิารที่คาดหวังและการบรกิาร

ตามที่รบัรูวามีความสอดคลองกันเพียงไร ขอสรุปที่นาสนใจประการหน่ึงก็คือ การใหบริการที่มี

คุณภาพน้ันหมายถึง การใหบริการทีส่อดคลองกบัความคาดหวังของผูรบับริการหรอืผูบริโภคอยาง

สม่ําเสมอ ดังน้ัน ความพึงพอใจตอการบริการ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกบัการทําใหเปนไปตามความ

คาดหวังหรอืการไมเปนไปตามความคาดหวัง (Confirm or Disconfirm Expectation) ของผูบริโภค

น่ันเอง  
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Bitner และ Hubbert (1994 อางใน Lovelock, 1996) ซึ่งเสนอความเห็นวา คุณภาพการ

ใหบรกิาร เปนความประทับใจภาพรวมของลกูคาหรอืผูรับบริการ ทีม่ีตอความตัวองคกรและบริการที่

องคการจัดใหม ี

วีรพงษ เฉลมิจริรัตน (2543) กลาวถึงคุณภาพการใหบริการ วาคือความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการของลูกคา ระดับของความสามารถในการใหบริการทีท่ําใหลูกคาเกิดความ 

พึงพอใจจากบริการที่ไดรบั  

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ใหความหมายคําวา คุณภาพการใหบรกิาร (Service 

Quality) หมายถึง ความสามารถธุรกจิในการตอบสนองความตองการของการใหบริการ คุณภาพของ

บริการเปนสิง่สําคัญที่สุดที่จะสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได การที่ธุรกจิเสนอ

คุณภาพการใหบริการตรงกบัความคาดหวังของผูรบับริการจงึเปนสิ่งที่ตองทํา ผูรบับริการจะเกิด

ความพอใจถาไดรับการบริการในสิ่งที่ตองการในรปูแบบของสินคาหรอืบริการ 

 

2.2 แนวคิดท่ีเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอการบริการ 

สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533, หนา 122) กลาววา “ทัศนคติ เปนสิง่ที่ช้ีชัดวาบุคคลน้ันมี

ความคิดและรูสกึอยางไรกับสิ่งแวดลอมตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดยทัศนคติจะมีรากฐานมาจาก 

ความเช่ือที่อาจสงผลถึงพฤติกรรมที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได ทัศนคติจึงเปนเพียงการเตรียมความพรอม

กอนการตอบสนองตอสิ่งเราเพื่อแสดงความรูสึกวาชอบหรือไมชอบตอเรื่องน้ัน ๆ อยางไร ถือเปนการ

สื่อสารซึง่จะมีผลตอ พฤติกรรมตอไป” 

เสรี วงษมณฑา (2542, หนา 106) กลาวถึงความหมายของคําวา “ทัศนคติ (Attitude) ไววา

คือความรูสึกความคิดของบุคคลที่มีตอบุคคล สิง่ของหรอืความคิด เปนสิง่ที่จะทําใหบุคคลเปลี่ยน 

แปลงพฤติกรรม นักการตลาดใชเปนเครือ่งมือทางการตลาด ในการชวยกําหนดทัศนคติที่ดีตอสินคา

หรือบรกิาร ทีจ่ะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกตอสินคาหรือบริการ สงผลทําใหเกิดการซื้อ

สินคาหรอืบริการ”  

Krech และ Crutchfield (1948) กลาววา ทัศนคติ อาจเกดิข้ึนจากการตอบสนองความ

ตองการของบุคคล ถาสิง่ใดตอบสนองความตองการได ก็จะสงผลใหมีทัศนคติที่ดีตอสิ่ง ๆ น้ัน หากสิ่งใด

ตอบสนองความตองการไมไดก็จะสงผลใหมีทัศนคติที่ไมดีตอสิ่ง ๆ น้ัน โดยสวนมากบุคคลมกัยอมรับเอา

ทัศนคติของกลุมมาเปนของตนถาทัศนคติน้ันไมขัดแยงกบัทศันคติของตนเองมากจนเกินไป ทัศนคติเปน

สวนสําคัญสอดคลองกบับุคลกิภาพของบุคคล คือ ผูที่มบีุคลกิภาพสมบรูณมักมองผูอื่นในแงดี สวนที่มี

บุคลิกภาพไมสมบรูณมักจะปรบัตัวยาก คือ มักมองวามีคนคอยอิจฉาริษยาหรือคิดรายตาง ๆ ตอตน 
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2.3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูคณุภาพการบริการ 

Antonides และ Van Raaij (1998) กลาววา การรับรูคุณภาพเกิดไดจากการทีลู่กคาเกิด

ความคาดหวังตอตัวสินคาหรือการบริการวาจะมีคุณภาพสูง จะเกิดก็ตอเมื่อความตองการบริการของ

ลูกคาที่มีตรงกบัความคาดหวังที่ต้ังไว การรับรูคุณภาพที่สงูตอตัวสินคาหรือการบริการซึง่ลกูคาจะทํา

การพิจารณาจากความเหมาะสมของการใชงาน ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย 

ความไววางใจ บริการหรือสินคาจะมีคุณภาพก็ตอเมื่อลูกคาไดทําการเปรียบเทียบการไดรบัจริงกบั

ความคาดหวังตอสินคาหรือบริการ ถาไมตรงกบัความตองการหรือความคาดหวังของลูกคาการรบัรูตอ

ตัวสินคาก็จะตํ่า 

Assale (1998, p. 218) กลาววา การรบัรู เปนกระบวนการของบุคคลในการเลือก (Select) 

จัดระเบียบ (Organize) และตีความ (Interpret) สิ่งเราจนเกิดเปนภาพของสิ่งน้ัน ๆ การรบัรูของแต

ละคนจงึแตกตางกัน เน่ืองจากการรับรูข้ึนอยูกบัความตองการ คานิยมความคาดหวังของบุคคลเปนสิ่ง

สําคัญ  

Gronroos (1990) ไดกลาวถึงเงื่อนไขของการรบัรูคุณภาพบริการที่ดีมี 6 ประการ ไดแก 

ความเปนมืออาชีพและทกัษะในการบริการ, ทัศนคติและพฤติกรรมความรูสึกของลูกคาที่มีตอการ

บริการ พิจารณาเกี่ยวกับความ เอาใจใสในการแกปญหาดวยความเต็มใจโดยทันที, การเขาถึงบริการ

งายและมีความยืดหยุนจะพิจารณาจากผูใหบริการประกอบไปดวย สถานที่ ช่ัวโมงการทํางาน 

พนักงานและการงายตอการเขาถึงบริการ การบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา, ความ

ไววางใจและความซื่อสัตยของผูใหบริการ, การชดเชยเมื่อใดก็ตามที่ลกูคามีความรูสึกวามีบางอยาง

ผิดปกติหรอืไมเปนไปตามความคาดหวัง, ความมีช่ือเสียงของผูใหบรกิาร ลกูคามักเช่ือวาการ

ใหบรกิารของผูใหบริการสามารถเช่ือถือได และเหมาะสมกบัคุณคาของเงินทีจ่ายไป  

Smith และ Huston (1983) ไดกลาวถึงผลลัพธของความเปนไปไดในการประเมินคุณภาพ

บริการทีลู่กคาไดรับหลังจากการใชบริการมี 4 ประการ คือ ตํ่ากวาคุณภาพ, คุณภาพ, ยอมรบัได

คุณภาพดี และมีคุณภาพที่เหนือกวา 

 

2.4 ทฤษฎีความคาดหวัง   

Vroom (1964) ไดเสนอทฤษฎีความคาดหวังออกมาที่บอกถึงที่มาของแรงจูงใจอันสงผลให

เกิดพฤติกรรมตาง ๆ โดยเช่ือวามนุษยตัดสินใจทําสิง่ใดก็เปนเพราะความคาดหวังถึงผลลพัธที่จะ

เกิดข้ึน ดังน้ันการจูงใจเกิดพฤติกรรมกจ็ะทําไดโดยใชรางวัลหรือผลลัพธทําใหบุคคลเกิดความคาดหวัง

และจะเกิดความพงึพอใจเมื่อไดรับการตอบสนองที่ตรงกบัความตองการ 

พิภพ วชังเงิน (2547) กลาวถึง ความคาดหวังวาเปนพฤติกรรมเฉพาะบุคคล เปนความ

ตองการเหตุผลในการทีจ่ะทํากิจกรรมใด ๆ เพื่อใหผลตอบแทนตามที่บุคคลคนน้ันตองการหรือความ
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คาดหวังเกิดจากคุณคาของสิ่งที่มาลอใจ เชน รางวัล, เงิน เปนตน ที่จะไดรับถาสิ่งของเหลาน้ันมี

คุณคา ความคาดหวัง (Expectancy) เปนการประเมินความเปนไปไดวาการกระทําใดจะทําใหนําไป 

สูผลที่คาดหวัง  

 

2.5 ทฤษฎีความพึงพอใจของผูบริโภค 

 Kolter (2000) ไดกลาววา ความพึงพอใจ เปนเรื่องของความรูสกึของบุคคล เมื่อไดรับ

ความสุขหรือความผิดหวังซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรูกับความคาดหวังในผลลัพธ ของสิ่งที่

ตองการถาการรบัรูตอสิ่งที่ตองการพอดีกับความคาดหวังลูกคาจะเกิดความพงึพอใจ 

ศิริวรรณ เสรรีัตน, ปรญิ ลักษิตานนท, ศุภร เสรรีัตน และองอาจ ปทะวานิช (2546) และ  

ศิริวรรณ เสรรีัตน (2548) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนระดับ

ความรูสึกของลูกคาพงึพอใจหรือไมพงึพอใจ ซึง่เปน ผลลัพธจากการเปรียบเทียบระหวางการรบัรูใน

การทํางานของผลิตภัณฑ 

Jones และ Sasser (1995) ใหแนวคิดความพึงพอใจไววา การวัดความพึงพอใจเปนวิธีหน่ึง

ที่ใชกันอยูเพื่ออธิบายผลของการใหบรกิารที่ดีที่ทําใหลูกคาพึงพอใจ เปนสิ่งทีบ่ริษัทเช่ือวามีคุณคา

และควรใหความเขาใจในความตองการและปญหาของลกูคาในการใหบริการผูบรกิารขององคกรตอง

มีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพใหเกิดประสิทธิผลและไดผลดีอยางตอเน่ือง ดังน้ันการ

สํารวจความพงึพอใจจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบรหิารจดัการในการวัดความพึงพอใจของลูกคา

ตอการใหบรกิารของพนักงาน 

 

2.6 แนวคิดเก่ียวกับเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2553) กลาวถึงเด็กปฐมวัยวา เปนชวงวัยเด็กเริ่มต้ังแตแรกเกิด

จนถึงอายุแปดป ถือวาเปนชวงระยะที่สําคัญทีสุ่ดของพฒันาการทุกดานทั้งทางรางกาย สติปญญา  

อารมณจิตใจ สังคม และบุคลิกภาพ เมื่อพิจารณาตามธรรมชาติความ ตองการการเจรญิเติบโตและ

การเรียนรูสามารถจัดแบงเด็กปฐมวัยไดเปน 4 ชวงวัย คือ 

1) วัยทารก (Baby) หมายถึง เด็กที่มอีายุต้ังแตแรกเกิดถึง 2 ป 

2) วัยเด็กเลก็ (Infant or Toddle) หมายถึง เด็กที่มีชวงอายุคาบเกี่ยว 1-3 ป 

3) วัยอนุบาล หมายถึง เด็กที่มอีายุ 3 – 6 ป 

4) วัยอนุบาลตอนปลาย หมายถึง เด็กทีม่ีอายุ 6 – 8 ป 

พัชรี เจตนเจริญรกัษ (2545) กลาวถึงคําวา พัฒนาการ วาเปนความสามารถของบุคคลใน

การกระทําสิ่งตาง ๆ ไดมากข้ึนและดีข้ึนตามชวงวัยของชีวิตโดยปกติ เด็กจะเจรญิเติบโตไปตาม
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ข้ันตอน ตามแบบแผนพฒันาการของเด็ก เชน เด็กแรกเกิดมองตามสิ่งของที่เคลื่อนไหวในระยะสั้น ๆ

ไดเด็กอายุ 12 – 18 เดือน สามารถหยิบของใสภาชนะ เปนตน 

รักตวรรณ ศิริถาพร (2548) ไดกลาวถึงการพัฒนาการวาเปนการเปลี่ยนแปลงที ่เช่ือมโยงกัน

ไปในทุก ๆ ดานของมนุษย นับต้ังแตปฏิสนธิจนกระทัง่ตาย ซึ่งมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่แนนอน

และสามารถคาดการณได 

 ศึกษา คชโคตร (2538) กลาววา โรงเรียนปฐมวัยเปนโรงเรียนที่เตรียมเด็กสําหรับสังคมใหม 

ตามที่ตองการ โดยมีจุดประสงคเพื่อฝกเด็กใหมีพัฒนาการและเปนสถานที่ที่ใหความสุขแกเด็ก ซึ่งเด็ก

จะเรียนรูดวยเหตุผล ไมใชการเรียนรูจากการบังคับ โรงเรียนปฐมวัยจะตองกําหนดนิสัย ใจคอที่จะ 

ตองปฏิบัติไปสูนิสัยที่ดีงาม หลักสูตรปฐมวัย สําหรบัเด็ก 3-6 ขวบ ประกอบดวยการอาน การเขียน 

การคิดคํานวณ การเรียนรูภูมิศาสตรประวัติศาสตรการรองราํทําเพลงและหลักการทางจริยธรรม  

เด็กจะเรียนรูจากการปฏิบัติดวยการเลนสิ่งของการทองเที่ยวไปในทุงนาและปาเขาใกล ๆ โรงเรียน 

การเลนเกมสตาง ๆ การเรียนการสอนจะยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 

2.7 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจทางการตลาด 

 Maslow (1954) ไดอธิบายถึงความตองการของมนุษย ซึง่มลีักษณะเปนลําดับข้ันจากตํ่าไป

หาสูง (Hierarchy & Needs) มนุษยมีความตองการ ความตองการมีอยูเสมอ และไมมีทีส่ิ้นสุด สวน

ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิง่จูงใจของพฤติกรรมอกีตอไป  

 McGuire (1988) ไดพัฒนาระบบการจําแนกประเภทของแรงจงูใจ ทีม่ีลักษณะช้ีเฉพาะซึ่ง

เกี่ยวกับความตองการของผูบิโภคที่มีความสอดคลองกัน (Need for Consistency) ของผูบริโภคที่

ตองการในทุก ๆ ดาน ความตองการทราบเหตุผลที่เปนทีม่าของสิ่งตาง ๆ เพื่อที่จะสามารถจําแนก

ขอมูลและประสบการณที่เขาใจไดและสามารถนํามาใชประโยชนได 

 พิบูล ทปีะปาล (2545) ไดกลาววา สาเหตุของการเกิดแรงจงูใจมี 4 กรณีดังน้ี 

1) แรงจงูใจทีเ่กิดจากตัวผลิตภัณฑ คือ แรงจูงใจทีเ่กิดข้ึนจากความรูสึกภายในของผูบริโภค

ที่มีความตองการสินคาและบริการน้ัน ๆ เพื่อมาตอบสนองตอความตองการของตนเอง 

2) แรงจงูใจทีเ่กิดจากเหตุผล คือ แรงจูงใจที่เกิดจากการคิด พิจารณากอนตัดสินใจเลือก

อยางมีเหตุและผลของผูบริโภค ไดแก ความประหยัดในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนดานการซื้อหรือการใช

ก็ตาม ประสิทธิภาพและความเช่ือถือไดสิ่งสําคัญในการจงูใจผูบริโภคไดดีทีเดียว เพราะผูบริโภคทุก

คนตางตองการความนาเช่ือถือดวยกันทั้งสิ้น  

3) แรงจงูใจทีเ่กิดจากอารมณ ไดแก ความตองการอนุโลมคลอยตามผูอื่นมกัรอคอยหรอื

เลียนแบบบุคคลอื่น ซึ่งอาจเปนบุคคลใกลชิดหรือบุคคลทีม่ีช่ือเสียง ตองการความสะดวกสบายเปน

แรงจงูใจอยางหน่ึงที่ทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาในที่สุด เน่ืองจากคนทกุคนตางตองการ
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ความสะดวกสบายดวยกันทั้งสิ้น ความตองการความสําราญเพลิดเพลนิใจ เปนแรงจูงใจทีผู่บริโภค

ตองการความสนุกสนาน เชน การซือ้เครื่องเลนแผนบูเรยมาเลน 

4) แรงจงูใจที่เกิดจากการอุปถัมภรานคา มีสาเหตุไดแก บรกิารดี/ นาพอใจ, ราคาเหมาะ

ความสะดวกในการเดินทางมารานคาแหงน้ันมีสินคาใหเลือกหลากหลาย เชน หางสรรพสินคา 

ช่ือเสียงของรานคา 

 

2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กลุมพฒันาการสงเสรมิสุขภาพศูนยอนามัยที ่4 จังหวัดราชบุร ีกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข (2557) การศึกษาปจจัยดานการเลี้ยงดูของผูปกครองและการมสีวนรวมของชุมชนตอ

การสงเสรมิการเจริญเติบโตและพฒันาการเด็กปฐมวัย ในเขตสาธารณสุขที ่4 และ 5 เปนการ

วิเคราะหและสํารวจกลุมตัวอยาง เปนเด็กปฐมวัยอายุแรกเกดิ – 5 ป จํานวน 1,600 คน พบวา 

จํานวนเด็กปฐมวัยแรกเกิด – 5 ป มีความสมัพันธตอการเจรญิเติบโตของเด็กปฐมวัย ตามดัชนีสวนสงู

ตามเกณฑอายุ ปจจัยที่มีความสมัพันธตอพัฒนาการเด็กสมวัยรวม 4 ดาน ไดแก สถานภาพสมรส 

การศึกษาของผูเลี้ยงดูเด็ก อายุของผูเลี้ยงดู และรายไดของครอบครัว ที่คา P – Value<0.05 เด็ก

ปฐมวัยยังมปีญหาพัฒนาการลาชาถึง รอยละ 28.5 โดยเฉพาะ พัฒนาการดานภาษา มีภาวะทุพ

โภชนาการคือมีเด็กนํ้าหนักเกินเกณฑรอยละ 9.97 เริ่มอวน และอวน รอยละ 8.94 คอนขางเต้ีย  

และเต้ีย รอยละ 9.66 ดังน้ัน ผูปกครอง บุคลากรสาธารณสขุ ครูผูดูแลเด็ก ตองรวมกันสงเสริม

ความรูความเขาใจ ถึงวิธีการสงเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย เฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กโดยใช

สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก หนวยบริการสาธารณสุขทุกแหง พัฒนาระบบใหบริการตามมาตรฐาน

และมีคุณภาพ ปรบัปรุงระบบการกํากับติดตามดานการสงเสริมการเจริญเติบโตและพฒันาการเด็ก

ปฐมวัย โดยกําหนดผูรบัผิดชอบหลักในระดับอําเภอและจังหวัด 

 กรภัทร กาญจนพิศาล (2553) เรื่องโครงการเนอสเซอรีเ่พื่อพัฒนาการเด็ก การอบรมเลี้ยงดู

จากพอแม และสถาบันเลี้ยงดูเด็กจงึเปนสิ่งสําคัญ เพือ่ใหเด็กเติบโตและมปีระสิทธิภาพที่ดีในอนาคต 

ผลจากการวิจัยพบวามีความเปนไปไดในการประกอบธุรกจิ จากประเด็นหลัก 3 ประการคือ 1) ความ

เปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันเลี้ยงดูและพฒันาการเด็ก ยังมคีวามตองการทีสู่ง 2) การตอบรับของ

ผูบริโภคที่มีตอสถาบันเลี้ยงดูและพฒันาการเด็กในปจจุบัน มีผูใชบรกิารสถาบันประเภทน้ีเปน 

จํานวนมากข้ึน 3) ความเปนไปไดทางการตลาด ขนาดของตลาดยังมีความตองการมากและชัดเจน   

ปจจัยทํานายพฤติกรรมการเลนของเด็กวัยกอนเรียนที่เขารบับรกิาร ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(2558) เพื่อศึกษาปจจัยพฤติกรรม การเลนของเด็กวัยกอนเรียนที่เขารับบริการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในความรับผิดชอบของเทศบาล เมืองจงัหวัดชลบรุ ีพบวา พฤติกรรมการเลนทางสังคมของเด็กวัย

กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรายขอมากทีสุ่ด โดยสภาพแวดลอมที่บานมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการ
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เลนทางสงัคมของเด็กวัยกอนเรียนนเปนตัวทํานายที่ดีที่สุดและมีนัยสําคัญทางสถิติสามารถทํานาย

พฤติกรรมการเลนทางสังคมของเด็กวัยกอนเรียนไดรอยละ 35.9 

 ธนพล ดอนชวนชม (2552) เรื่องแนวทางการพฒันาศูนยพฒันาเด็กเลก็ สังกัดองคการ

บรหิารสวนตําบลกองแขก จงัหวัดเชียงใหม ทําการศึกษาปญหาและความตองพฒันาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กและเสนอแนวทางการพฒันาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จากการศึกษาพบวาปญหาการพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเลก็ดานการบรหิารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคาเฉลี่ยสงูสุดและถือวามีปญหาอยูในระดับนอย 

รองลงมาคือปญหาดานการจัดประสบการณของบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเลก็อยูในระดับนอยและ

ปญหาดานการบรหิารบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับนอย สวนปญหาดานการพัฒนาผูเรียน

พบวามีปญหาอยูในระดับนอยสวนความตองการในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ดานการ

บรหิารศูนยพัฒนาเด็กเลก็ตองการใหบุคลากรทุกฝายใหความสําคัญในการบริหารจัดการศึกษา

ปฐมวัย บรหิารบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองการใหมีการจัดฝกอบรมบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก และพัฒนาอยางตอเน่ืองมากทีสุ่ด ดานการจัดประสบการณพบวาตองการใหมการอบรมการใช

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และดานการพัฒนาผูเรียนพบวาตองการรับเด็กเขาศูนยพัฒนาเด็กเลก็อายุ

ตํ่ากวา 3 ปเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากที่สุด แนวทางการพฒันาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการ

บรหิารศูนยพฒันาเด็กเลก็มีแนวทางการพฒันาคือในชวงทีม่กีารจัดทํางบประมาณคณะกรรมการ

บรหิารศูนยพัฒนาเด็กมีการจัดทําโครงการเสนอของบประมาณในชวงที่องคการบริหารสวนตําบลกอง

แขกมีการจัดทําแผนพฒันา 3 ป หรือจัดทําขอบัญญัติงบประมาณประจําป การดําเนินกจิกรรมหรือ

การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในกิจกรรมน้ัน ดานการบรหิารบุคลากร ศูนย

พัฒนาเด็กเลก็มีแนวทางการพฒันาจดัใหมีการสํารวจความตองการของบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนําความตองการมากําหนดในการวางแผน

กําหนดปริมาณงานใหเหมาะสมกบัอัตรากําลงัที่มีอยูดานการจัดประสบการณของบุคลากรศูนย

พัฒนาเด็กเลก็มีแนวทางการพฒันาดังน้ี ใหคณะกรรมการบริหารศูนยม ีสวนรวมในการจัดทํา

หลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยผานกระบวนการตาง ๆ เชน การฝกอบรมการใชหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย เพื่อใหมีความรูความสามารถเรื่องการใชหลักสูตร และเพือ่เปนการแบงเบาภาระของผู

ปกครอง 

พูนทรัพย สิงหใหม, จําเรญิรัตน เจือจันทร และสมพร ไชยะ (2547) ไดศึกษาเรื่องการมีสวน

รวมของผูปกครองในการจัดการเรียนการสอนอนุบาลศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน

โรงเรียนอนุบาลในจังหวัดนครราชสมีา พบวา การมสีวนรวมของผูปกครองดานผูเรียนเกี่ยวกบัดาน

การพัฒนาผูเรียนทางรางกายใหเจริญเติบโตตามวัย ทุกขออยูในระดับที่ดีมากการพัฒนาทางดาน

สติปญญา พบวาทุกขออยูในเกณฑดีระดับดีมาก  
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Tyree (1986) การพัฒนาทักษะของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ 3-5 ป ในดาน

พัฒนาการทางภาษา อารมณ สังคมและการเคลื่อนไหวรางกาย พบวาผูปกครองที่ไดรับความรูจะ

สงผลดีตอวิธีการในการแกปญหาเด็กมากกวาเด็กที่ผูปกครองไมไดรับความรู การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการ

แบงประเภททักษะของผูปกครองดวยวิธีการของบลูม (Bloom) ไดแก ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย  

อันเปนรากฐานในการกําหนดโครงการการใหความรูแกผูปกครองดวย 

 

2.9 กรอบแนวคิด 

 

ภาพที่ 2.1: ความสัมพันธระหวาง ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการที่สงผลตอทัศนคติดานความรู

ความเขาใจและทัศนคติดานความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

1.           

          

          

          

          

          

          

          

          

         

 

       

กรอบแนวคิดขางตน แสดงถึงความสัมพันธระหวาง ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ  

กับทัศนคติดานความรูความเขาใจและทัศนคติดานความรูสกึของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ภายใต

แนวความคิดเรื่องทฤษฎีคุณภาพการบรกิาร แนวคิดที่เกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการบริการ, แนวคิด

ทฤษฎีเกี่ยวกับการรบัรูคุณภาพการบรกิาร, ทฤษฎีความคาดหวัง, ทฤษฎีความพึงพอใจของผูบริโภค, 

แนวคิดเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็กปฐมวัย, แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจงูใจทาง

การตลาด  

 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิาร 

1) ดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของ

บุคคลากร 

2) ดานความสามารถของผูใหบริการใน

เรื่องของหลักสูตรการสอน 

3) ดานความมีช่ือเสียงของสถานรับเลี้ยง

เด็กเนอสเซอรี ่

4) ดานความปลอดภัยของสถานที ่

5) ดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคา 

6) ดานความเปนมาตรฐานของการบริการ 

ทัศนคติดานความรูความเขาใจ

ของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ทัศนคติดานความรูสึกของสถาน

รับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่
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2.10 สมมติฐานการวิจัย 

ผลที่ไดจากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนสรุปไดวาความ

คาดหวังตอการบริการสงผลตอทัศนคติที่มีตอคุณภาพการใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรีซ่ึ่ง

การสรุปดังกลาว นําไปสูสมมติฐานเกี่ยวกับความสมัพันธระหวางความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ

กับทัศนคติดานความรูความเขาใจและทัศนคติดานความรูสกึของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ไดวา 

สมมติฐานท่ี 1: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารในแตละดานสงผลตอทัศนคติดาน

ความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรีแ่ตกตางกัน 

 ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการแตละดาน 

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

โดยมีสมมติฐานยอย ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1.1: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความนาเช่ือถือและ

ไววางใจไดของบุคคลากร สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความนาเช่ือถือและ

ไววางใจไดของบุคคลากร 

 ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สมมติฐานท่ี 1.2: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความสามารถของผู

ใหบรกิารในเรื่องของหลักสูตรการสอน สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็ก

เนอสเซอรี ่

ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความสามารถของผู

ใหบรกิารในเรื่องของหลักสูตรการสอน 

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สมมติฐานท่ี 1.3: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความมีช่ือเสียง สงผล

ตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพบริการดานความมีช่ือเสียง 

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สมมติฐานท่ี 1.4: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความปลอดภัยของ

สถานที่ สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความปลอดภัยของสถานที่  

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สมมติฐานท่ี 1.5: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานการเขาใจใสใจและรูจัก

ลูกคา สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่ 
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ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคา 

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สมมติฐานท่ี 1.6: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความเปนมาตรฐานของ

การบริการ สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความเปนมาตรฐานของ

การบริการ 

สมมติฐานท่ี 2: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการแตละดานสงผลตอทัศนคติดานความ 

รูสึกของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรีแ่ตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการแตละดาน 

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

โดยมีสมมติฐานยอย ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 2.1: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความนาเช่ือถือและ

ไววางใจไดของบุคคลากร สงผลตอทัศนคติดานความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความนาเช่ือถือและ

ไววางใจไดของบุคคลากร 

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สมมติฐานท่ี 2.2: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความสามารถของผู

ใหบรกิารในเรื่องของหลักสูตรการสอน สงผลตอทัศนคติดานความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความสามารถของผู

ใหบรกิารในเรื่องของหลักสูตรการสอน 

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สมมติฐานท่ี 2.3: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความมีช่ือเสียง สงผล

ตอทัศนคติดานความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพบริการดานความมีช่ือเสียง 

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูสกึของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สมมติฐานท่ี 2.4: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความปลอดภัยของ

สถานที่ สงผลตอทัศนคติดานความรูสกึของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความปลอดภัยของสถานที่  

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่



14 

สมมติฐานท่ี 2.5: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานการเขาใจใสใจและรูจัก

ลูกคา สงผลตอทัศนคติดานความรูสกึของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่ 

ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคา 

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สมมติฐานท่ี 2.6: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความเปนมาตรฐานของ

การบริการ สงผลตอทัศนคติดานความรูสึกของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติดานความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความเปนมาตรฐานของ

การบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

เน้ือหาของบทน้ีเปนการอธิบายถึงวิธีการวิจัยสําหรบัการศึกษาในครั้งน้ี ซึ่งใชรูปแบบของการ

วิจัยเชิงประมาณที่ ประกอบดวย ประชากรและตัวอยาง เครื่องมอืที่ใชในการศึกษาการเกบ็รวบรวม

ขอมูล การแปรผลขอมูล และวิธีการทางสถิติสําหรบัใชในการวิเคราะหและการทดสอบสมมติฐาน

เรื่องความสัมพันธระหวางตัวแปรทีก่ําหนดข้ึน 

  

3.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชากรทีเ่คยใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่  

ซึ่งการเลือกประชากรกลุมดังกลาว เน่ืองจาก เปนกลุมทีเ่คยใชบริการสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่

และมีประสบ การณตรงจากการทีจ่ะตองตัดสินใจเลอืกใชบริการ ทําใหสามารถไดผลของขอมลูที่ตรง

กับวัตถุประสงคของการศึกษา 

 

3.2 กลุมตัวอยาง 

ตัวอยางที่ใชศึกษาคือ ประชากรทีเ่คยใชบรกิารสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ จํานวน 400 คน 

ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวนดังกลาวโดยใชตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความ

เช่ือมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนทีร่ะดับรอยละ ±5 ซึ่งตัวอยางที่ไดน้ัน ผูทําวิจัยเลือกใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

ผูทําวิจัยไดดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอยาง ดังน้ี 

1) กําหนดคุณสมบัติและจํานวนของกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ซึ่งไดแก เพศ อายุ 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษาสงูสุด สถานภาพ เหตุผลทีท่ําใหพอแม ผูปกครองเลือกใช

บริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ คาใชจายที่เหมาะสมสําหรบัการสงลูก ๆ เด็ก ๆ ไปฝากทีส่ถานรบั

เลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ และมีจํานวนทัง้หมด 400 คน 

2) กําหนดขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปและไดจํานวน 30 คน 

3) จัดแบงตัวอยางเปนกลุมยอยโดยใชเกณฑ การแบงกลุมตัวอยาง 400 คน ซึ่งแบงไดเปน 1 กลุม  

4) จัดสัดสวนของจํานวนตัวอยางแตละกลุม ดังตอไปน้ี 

กลุมตัวอยางที่เคยใชบริการสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก

บริเวณสาทร ลาดพราว เจริญกรงุ ปทุมวัน ออนนุช และลาดกระบงั จํานวน 400 คน    

5) เลือกตัวอยางของแตละกลุมโดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง 
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นอกจากน้ีผูทําวิจัยไดเลือกตัวอยาง 10 คน คือ กลุมตัวอยางที่เคยใชบริการสถานรบัเลีย้งเด็ก

เนอสเซอรี่และผูประกอบการ สําหรบัการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหผลการศึกษามีความชัดเจนมากข้ึน 

 

3.3 ประเภทของขอมูล 

ขอมูลที่ใชในกระบวนการศึกษาไดแก การจัดทําขอมูล การเก็บรวบรวมขอมลู การวิเคราะห

ขอมูล การแปลความและการสรุปผล ประกอบดวย 

1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ผูวิจัยสรางข้ึนเองโดยอาศัยเครื่องมือที่มีความเหมาะสมสําหรับ

การเกบ็รวบรวมซึ่งในที่น้ี คือ แบบสอบถามและการใชวิธีการอื่น ๆ คือ การสมัภาษณเฉพาะกลุมซึง่

เปนการสมัภาษณเชิงลึกกับบุคคลหรือกลุมบุคคลทีม่ีความเกี่ยวของหรอืเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียกบั

ขอมูล ไดแก พอแม ผูปกครองของเด็ก ๆ และกลุมผูประกอบการธุรกิจสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

2) ขอมูลทุติยภูมิ เนนขอมูลที่ผูวิจัยเกบ็รวบรวมมาจากแหลงทีส่ามารถอางอิงไดและมีความ

นาเช่ือถือ ไดแก (1) ตํารา หนังสือ (2) เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผานมาแตมีความเกี่ยวของกบั

งานวิจัยในครั้งน้ี (3) วารสารและสิง่พิมพทางวิชาการทั้งที่ใชระบบสารสนเทศและระบบออนไลน 

 

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพื่อเกบ็รวบรวมขอมลูจากตัวอยาง โดยมีรายละเอียด

เกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามเปนข้ันตอนดังน้ี 

1) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2) สรางแบบสอบถามเพือ่ถามความเห็นในประเด็นตอไปน้ี คือ (1) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

ผูตอบแบบสอบถาม (2) ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังตอคุณภาพการบริการของสถานรับเลี้ยงเด็ก

เนอสเซอรี่ทัง้หมด 6 ดาน ไดแก ดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร เชน คุณคร,ู  

พี่เลี้ยง ดานความสามารถของผูใหบริการในเรื่องของหลกัสตูรการสอน ดานความมีช่ือเสียงของสถาน

รัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ดานความปลอดภัยของสถานที่ ดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคา ดานความ

เปนมาตรฐานของการบริการ (3) ขอมูลเกี่ยวกบัทัศนคติที่มตีอคุณภาพการใหบริการของสถานรับ

เลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ทัง้หมด 2 ดานไดแก ดานความรูความเขาใจ ดานความรูสึก 

3) นําแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเน้ือหาและ

เสนอแนะขอปรบัปรุงแกไข 

4) ทําการปรบัปรุงแกไขและนําเสนอผุทรงคุณวุฒิตรวจสอบเน้ือหาอีกครัง้หน่ึง 

5) ทําการแกไขปรับปรงุแบบสอบถามตามขอเสนอแนะใหถูกตอง 

6) นําแบบสอบถามไปทดลองกบัตัวอยางจํานวน 30 ราย เพื่อหาคาความเช่ือมั่นและนําผลที่

ไดเขาปรึกษากบัอาจารยทีป่รึกษา 
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7) ทําการปรบัปรุงแบบสอบถามฉบบัสมบรูณและนําเสนอใหอาจารยทีป่รกึษาอนุมัติกอน

แจกแบบสอบถาม 

8) แจกแบบสอบถามไปยังตัวอยาง 

 

3.5 การตรวจสอบเครื่องมือ 

การตรวจสอบเน้ือหา ผูทําวิจัยไดนําเสนอแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนตออาจารยที่ปรึกษาและ

ผูทรงคุณวุฒิเพือ่ตรวจสอบความครบถวนและความสอดคลองของเน้ือหาของแบบสอบถามที่ตรงกบั

เรื่องที่จะศึกษา 

การตรวจสอบความเช่ือมั่น ผูวิจัยพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ช อัลฟา 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 3.1: การตรวจสอบความเช่ือมั่น  

 

  สวนของคําถาม        คาอัลฟาแสดงความเช่ือมั่น       

สวนของคําถาม 

คาอัลฟาแสดงความเชื่อมั่น 

กลุมทดลอง 

n=30 

กลุมตัวอยาง 

n=400 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิาร   

1. ดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร เชน 

คุณคร,ู พี่เลี้ยง   
0.737 0.735 

2. ดานความสามารถของผูใหบริการในเรื่องของหลักสูตร

การสอน  
0.877 0.935 

3. ดานความมีช่ือเสียงของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่ 0.721 0.761 

4. ดานความปลอดภัยของสถานที ่ 0.888 0.851 

5. ดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคา  0.872 0.890 

6. ดานความเปนมาตรฐานของการบริการ  0.816 0.944 

คาความเชื่อมั่นรวมความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิาร 0.951 0.871 

ทัศนคติที่มีตอการใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่   

7. ดานความรูความเขาใจ  0.922 0.942 

8. ดานความรูสึก 0.886 0.938 

คาความเชื่อมั่นรวมทัศนคติ 0.945 0.826 
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ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นไดคาความเช่ือมั่นของคําถามแตละประเด็นและคาเช่ือมัน่ 

รวมอยูระหวางคา 0.7 – 1.00 นอกจากน้ีแบบสอบถามที่สรางข้ึนยังไดผานการตรวจสอบเน้ือหาจาก

ผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จงึสรุปไดวาแบบสอบถามที่ไดสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได 

(กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) 

 

3.6 องคประกอบของแบบสอบถาม 

ผูทําวิจัยไดออกแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 3 สวนพรอมกับวิธีการตอบแบบสอบถาม

ดังตอไปน้ี คือ 

 สวนที ่1 เปนคําถามเกี่ยวกบัขอมลูโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ เหตุผลที่ทําใหพอแม ผูปกครองเลอืกใชบริการ

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ คาใชจายทีเ่หมาะสมสําหรบัการสงลูก ๆ เด็ก ๆ ไปฝากที่สถานรับเลี้ยง

เด็กเนอสเซอรี่ ลักษณะคําถามปลายปดแบบใหเลอืกตอบ 

  สวนที ่2 เปนคําถามเกี่ยวของกับขอมลูเกี่ยวกับความคาดหวังตอคุณภาพการบริการของ

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรีท่ั้งหมด 6 ดาน ไดแก ดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร 

เชน คุณครู , พี่เลี้ยง ดานความสามารถของผูใหบริการในเรือ่งของหลักสูตรการสอน ดานความมี

ช่ือเสียงของสถานรัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ดานความปลอดภัยของสถานที่ ดานการเขาใจใสใจและรูจัก

ลูกคา ดานความเปนมาตรฐานของการบริการ ลักษณะเปนคําถามปลายปดซึ่งประกอบดวยคําตอบ

ยอยที่แบงเปนระดับ 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) และใหคะแนนแตละระดับ

ต้ังแตคาคะแนนที่นอยที่สุด คือ 1 ถึงคาคะแนนมากที่สุด คือ 5  

 

3.7 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเกบ็ขอมลูตามข้ันตอนตอไปน้ี คือ 

1) ผูทําวิจัยไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหาในแบบสอบถามและวิธีการตอบแกตัวแทน

และทีมงาน 

2) ผูวิจัยหรือตัวแทนและทีมงานเขาไปในสถานที่ตาง ๆ ที่ตองการศึกษาตามทีร่ะบุไวขางตน 

3) ผูวิจัยหรือตัวแทน ไดแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมายและรอจนกระทั่งตอบคําถามจน

ครบถวน ซึ่งในระหวางน้ันถาผูตอบมีขอสงสัยเกี่ยวกับคําถาม ผูวิจัยหรือตัวแทนจะตอบขอสงสัยน้ัน 
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3.8 การแปลงผลขอมูล 

 ผูทําวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคช้ัน สําหรบัการแปลงผลขอมูลโดยการคํานวณคาอัตรภาคช้ัน 

เพื่อกําหนดชวงช้ันดวยการใชสูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรลัแตละชวงช้ัน ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 

2548) 

 

   อันตรภาคช้ัน  = คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 

             จํานวนช้ัน 

      = 5 – 1 = 0.80 

          5 

 

   ชวงช้ันของคาคะแนน    คําอธิบายสําหรับการแปลงผล 

  1.00 – 1.80 ระดับนอยที่สุด 

  1.81 – 2.61 ระดับนอย 

  2.62 – 3.42          ระดับปานกลาง/ ระดับ 

  3.43 – 4.23                    ระดับมาก 

  4.24 – 5.00           ระดับมากที่สุด 

 

3.9 การวิเคราะหขอมูล 

 ในข้ันตอนน้ีเปนการวิเคราะหมาตรวัดของขอมูลแตละประเภทและแตละประเด็นทีค่รอบคลุมอยู

ในการศึกษาน้ีทั้งหมดกอนที่จะกําหนดคาสถิติที่เหมาะสมสําหรบัการใชประมวลผลและตีความขอมูล

ทางสถิติเพื่อนํามาวิเคราะหแปลผลกอนทีจ่ะสรปุเปนผลการทดสอบสมมติฐานหรือผลการศึกษาใน

ตอนทายของงานวิจัย การวิเคราะหมาตรวัดของขอมลูซึ่งแบงเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวแปรแตละ

ประเภทดังน้ี (กลัยา วานิชยบัญชา, 2542) 
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ตารางที่ 3.2: การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวแปรแตละประเภท 

 

ขอมูลของแตละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

1.ขอมูลทางประชากรศาสตร 

1.1 คุณลักษณะสวนบุคคล 

     เพศ 

นามบัญญัติ 
  1: เพศชาย 

  2: เพศหญงิ 

     อายุ นามบัญญัติ 

1= 25-29 ป 

2= 30-35 ป 

3= 36-40 ป 

4= 41-45 ป 

ขอมูลของแตละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

อาชีพ นามบัญญัติ 

1= ขาราชการ/ รัฐวิสาหกจิ 

2= คาขาย/ ธุรกิจสวนตัว 

3= ลูกจางเอกชน/ พนักงานบริษัท 

4= อื่น ๆ 

ระดับการศึกษาสงูสุด นามบัญญัติ 

1= ตํ่ากวาปริญญาตร ี

2= ปริญญาตร ี

3= สูงกวาปริญญาตร ี

4= อื่น ๆ...... 

สถานภาพ นามบัญญัติ 

1= โสด 

2= สมรส 

3= หยาราง/ แยกกันอยู 

4= อื่น ๆ...... 

เหตุผลทีท่ําใหพอแม 

ผูปกครองเลอืกใชบรกิาร

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

นามบัญญัติ 

1= เดินทางสะดวก เชน ใกลบาน/ เปน

ทางผานเวลาเดินทางไปทํางาน 

2= เคยพาเด็ก ๆ มาทดลองเรียนแลว 

เด็ก ๆ เกิดความขอบ สนุกสนานและไม

รองไห 

3= ราคาคาใชจายตอเดือนไมแพงจนเกินไป 

4= มีเพื่อนหรอืคนแนะนํา 
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ซึ่งเปนตัวแปรตามที่ใชเปนมาตรวัดอัตราภาคช้ัน ดังน้ัน สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ  

ไคสแควส (Chi-square) (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ, 2556) 

 

3.10 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

 ผูทําการวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครัง้น้ี

ไวดังน้ี คือ 

 1) สถิติเชิงพรรณา ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณาสําหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่องตอไปน้ี คือ 

1.1) ตัวแปรดานคุณสมบัติของตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายไดและ

ระดับการศึกษาซึง่เปนขอมูลที่ใชมาตรวัดแบบนามบญัญัติ เน่ืองจากไมสามารถวัดเปนมลูคาไดและ

ผูวิจัยตองการบรรยาเพื่อใหทราบถึงจํานวนตัวอยางจําแนกตามคุณสมบัติเทาน้ัน ดังน้ันสถิติที่

เหมาะสม คือ คาความถ่ี (จํานวน) และคารอยละ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2548) 

1.2) ตัวแปรดานระดับความคิดเห็น ไดแก ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการของ

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ดานตาง ๆ และทัศนติทีม่ีตอการใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ 

เปนขอมลูที่ใชมาตรวัดอัตรภาคเน่ืองจากผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนใหแตละระดับ และผูวิจัยตองการ

ทราบจํานวนตัวอยาง และคาเฉลี่ยคะแนนของแตละระดับความคิดเห็นของตัวอยางสถิติที่ใชจึงไดแก 

คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (นงลกัษณ วิรัชชัย, 2552) 

 2) การวิเคราะหเพือ่ทดสอบความสัมพันธหรือการสงผลตอกันระหวางตัวแปรอสิระหลายตัว 

ไดแก ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร ความ

คาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความสามารถของผูใหบริการในเรือ่งของหลกัสูตรการสอน ความ

คาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความมีช่ือเสียงของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ความคาดหวังตอ

คุณภาพการบริการดานความปลอดภัยของสถานที่ ดานการเขาใจใสใจและรูจกัลูกคา ความคาดหวัง

ตอคุณภาพการบรกิารดานความเปนมาตรฐานของการบริการ ซึ่งใชมาตรวัดอันตรภาคกบัตัวแปรตาม

หน่ึงตัวคือ ทัศนคติที่มีตอการใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ซึง่ใชมาตรวัดอันตรภาค และเพื่อ

ทดสอบถึงความแตกตางที่ตัวแปรอสิระดังกลาวมผีลตอตัวแปรตาม ดังน้ัน สถิติที่ใชคือการวิเคราะห

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) (กลัยา วานิชยบัญชา, 2550) 
 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 

บทน้ีเปนการวิเคราะหขอมลูเพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปร

แตละตัว ซึ่งขอมลูดังกลาวผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถวนสมบรูณ จํานวน

ทั้งสิ้น 400 ชุด คิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุด ผลการวิเคราะหแบง

ออกเปน 4 สวนประกอบดวย 

 สวนที ่1 เปนขอมลูทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 เปนขอมลูเกี่ยวกบัความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่

ในแตละดานที่แตกตางกัน  

 สวนที่ 3 เปนขอมลูกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอคุณภาพการใหบรกิารของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 สวนที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 การสรปุขอมูลทางประชากรศาสตร  

1) ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม  

การนําเสนอในสวนน้ีเปนผลการศึกษาเกี่ยวกับ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายไดเฉลี่ยนตอเดือน, 

ระดับการศึกษา, สถานภาพ, เหตุผลที่ทําใหพอแมผูปกครองเลือกใชบริการ และคาใชจายทีเ่หมาะสม 

โดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 

ตารางที่ 4.1: แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 132 33.0 

หญิง 268 67.0 

รวม 400 100.0 

 

จากขอมลูของกลุมตัวอยางที่จําแนกตามเพศในตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญงิมจีํานวนทั้งสิ้น 268 คน คิดเปนรอยละ 67.0 และกลุมตัวอยางทีเ่ปนเพศชายมีจํานวน

ทั้งสิ้น 132 คน คิดเปนรอยละ 33.0 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.2: แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

 

ชวงอาย ุ จํานวน รอยละ 

25-29 ป 93 23.3 

30-35 ป 15 15 

36-40 ป 114 28.5 

41-45 ป 178 44.5 

รวม 400 100.0 

 

จากขอมลูของกลุมตัวอยางที่จําแนกตามชวงอายุในตารางที ่4.2 พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญเปนมีอายุอยูในชวง 41-45 ป มีจํานวนทัง้สิ้น 178 คน คิดเปนรอยละ 44.5 รองลงมาคือ ชวง

อายุ 36-40 ป มีจํานวนทัง้สิ้น 114 คน คิดเปนรอยละ 28.5 ชวงอายุ 25-29 ป มีจํานวนทั้งสิ้น 93 

คน คิดเปนรอยละ 23.3 และชวงอายุ 30-35 ป มีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน คิดเปนรอยละ 15 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 4.3: แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 52 13.0 

คาขาย/ ธุรกิจสวนตัว 10 2.5 

ลูกจางเอกชน/ พนักงานบริษัท 338 84.5 

รวม 400 100.0 

 

จากขอมลูของกลุมตัวอยางที่จําแนกตามอาชีพในตารางที่ 4.3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนลูกจางเอกชน/ พนักงานบริษัท มีจํานวนทัง้สิ้น 338 คน คิดเปนรอยละ 84.5 รองลงมาคือ 

ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มจีํานวนทั้งสิ้น 52 คน คิดเปนรอยละ 13.0 และคาขาย/ ธุรกิจสวนตัว  

มีจํานวนทั้งสิ้น 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.4: แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

นอยกวา 20,000 บาท/ เดือน 45 11.3 

20,001 – 30,000 บาท/ เดือน 77 19.3 

30,001 – 40,000 บาท/ เดือน 146 36.5 

40,001 – 50,000 บาท/ เดือน 121 30.3 

มากกวา 50,000 บาท/ เดือน 11 2.8 

รวม 400 100.0 

 

จากขอมลูของกลุมตัวอยางที่จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนในตารางที่ 4.4 พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท/ เดือน มีจํานวนทัง้สิ้น 146 คน  

คิดเปนรอยละ 36.5 รองลงมาคือมรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 – 50,000 บาท/ เดือนมจีํานวน 

ทั้งสิ้น 121 คน คิดเปนรอยละ 30.3 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท/ เดือนมี

จํานวนทั้งสิ้น 77 คน คิดเปนรอยละ 19.3 และนอยกวา 20,000 บาท/ เดือน มีจํานวน 45 คน  

คิดเปนรอยละ 11.3 และมากกวา 50,000 บาท/ เดือน มีจํานวนทั้งสิ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 2.8 

ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 4.5: แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 45 11.3 

ปริญญาตร ี 384 87.0 

สูงกวาปริญญาตร ี 7 1.8 

รวม 400 100.0 

 

จากขอมลูของกลุมตัวอยางที่จําแนกตามระดับการศึกษาในตารางที่ 4.5 พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญมรีะดับการศึกษา ปริญญาตรี มีจํานวนทัง้สิ้น 384 คน คิดเปนรอยละ 87.0 รองลงมาคือ

ระดับการศึกษาตํ่ากวาปรญิญาตรีมจีํานวนทั้งสิ้น 45 คน คิดเปนรอยละ 11.3 และระดับการศึกษาสงู

กวาปริญญาตรี มจีํานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 และ ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.6: แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด 0 0 

สมรส 277 69.3 

หยาราง/ แยกกันอยู 123 30.8 

รวม 400 100.0 

 

จากขอมลูของกลุมตัวอยางที่จําแนกตามสถานภาพในตารางที่ 4.6 พบวา กลุมตัวอยาง 

สวนใหญทีม่ีสถานภาพสมรส มีจํานวนทัง้สิ้น 277 คน คิดเปนรอยละ 69.3 รองลงมาคือ มสีถานภาพ

หยาราง/ แยกกันอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 123 คน คิดเปนรอยละ 30.8 และมีสถานภาพโสด มจีํานวนทั้งสิ้น 

0 คน คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 4.7: แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลที่ทําใหพอแม ผูปกครอง  

 เลือกใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่  
 

เหตุผลท่ีทําใหพอแม ผูปกครองเลือกใชบริการ 

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

จํานวน รอยละ 

1. เดินทางสะดวก เชนใกลบาน/ เปนทางผานเวลาเดินทางไปทํางาน 209 52.3 

2. เคยพาเด็กๆมาทดลองเรียนและเด็ก ๆ ชอบสนุกสนานและไมรองไห 182 45.5 

3. ราคาคาใชจายตอเดือนไมแพงเกินไป 1 0.3 

4. มีเพื่อนหรือคนแนะนํา 8 2.0 

รวม 400 100.0 

 

 จากขอมลูของกลุมตัวอยางที่จําแนกตามตามเหตุผลทีท่ําใหพอแม ผูปกครอง เลือกใชบริการ

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่ในตารางที่ 4.7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลในเรื่องเดินทาง

สะดวก เชนใกลบาน/ เปนทางผานเวลาเดินทางไปทํางาน มีจํานวนทั้งสิ้น 209 คน คิดเปนรอยละ 

52.3 รองลงมาคือใหเหตุผลในเรือ่งเคยพาเด็ก ๆ มาทดลองเรียนและเด็ก ๆ ชอบสนุกสนานและไม

รองไห มีจํานวนทั้งสิ้น 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 ใหเหตุผลในเรื่องเพือ่นหรือคนแนะนํา มีจํานวน

ทั้งสิ้น 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 และใหเหตุผลในเรือ่งมรีาคาคาใชจายตอเดือนไมแพงเกินไป  

มีจํานวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.8: แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคาใชจายที่เหมาะสมสําหรับการ  

 สงลูก ๆ เด็ก ๆ ไปฝากทีส่ถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 

คาใชจายท่ีเหมาะสมสาํหรับการสงลูก ๆ เด็ก ๆ ไปฝากท่ี 

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

จํานวน รอยละ 

นอยกวา 10,000 บาท/ เดือน 187 46.8 

10,000 – 15,000 บาท/ เดือน 207 51.8 

15,000 – 20,000 บาท/ เดือน 5 1.3 

มากกวา 20,000 บาท/ เดือน 1 0.3 

รวม 400 100.0 

 

 จากขอมลูของกลุมตัวอยางที่จําแนกตามคาใชจายที่เหมาะสมสําหรับการสงลูก ๆ เด็ก ๆ  

ไปฝากทีส่ถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่ในตารางที่ 4.8 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลในเรื่อง

คาใชจายทีเ่หมาะสม 10,000 – 15,000 บาท/ เดือน มจีํานวนทั้งสิ้น 207 คน คิดเปนรอยละ 51.8 

รองลงมาคือใหเหตุผลในเรื่องคาใชจายที่เหมาะสมนอยกวา 10,000 บาท/ เดือน มีจํานวนทั้งสิ้น 187 

คน คิดเปนรอยละ 46.8 ใหเหตุผลในเรื่องคาใชจายที่เหมาะสม 15,000 – 20,000 บาท/ เดือน  มี

จํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 และใหเหตุผลในเรื่องคาใชจายที่เหมาะสมมากกวา 20,000 

บาท/ เดือน มีจํานวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลาํดับ  

 

2) ขอมูลเก่ียวกับความคาดหวังตอคุณภาพการบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ใน

แตละดาน  

 ซึ่งการนําเสนอในสวนน้ีเปนผลการศึกษาเกี่ยวกบัความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ ไดแก 

ดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร, ดานความสามารถของผูใหบริการในเรื่องของ

หลักสูตรการสอน, ดานความมีช่ือเสียง, ดานความปลอดภัยของสถานที,่ ดานการเอาใจใสใจและรูจัก

ลูกคา, ดานความเปนมาตรฐานของการบริการ สรปุไดตามตารางและคําอธิบายตอไปน้ี  
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ตารางที่ 4.9: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกับความคาดหวังตอคุณภาพการ 

บริการของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ในภาพรวม 

 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการของ 

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

x̄  S.D. ระดับความ

คาดหวัง 

1. ดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร 4.6733 0.40253 มากที่สุด 

2. ดานความสามารถของผูใหบริการในเรื่องของ

หลักสูตรการสอน 

4.3106 0.62446 มากที่สุด 

3. ดานความมีช่ือเสียง 4.4850 0.54769 มากที่สุด 

4. ดานความปลอดภัยของสถานที ่ 4.6581 0.54769 มากที่สุด 

5. ดานการเอาใจใสใจและรูจักลูกคา 4.5215 0.47487 มากที่สุด 

6. ดานความเปนมาตรฐานของการบรกิาร 4.6631 0.55107 มากที่สุด 

รวม 4.5519 400 มากที่สุด 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.9 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตอคุณภาพ

การบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด ( x =4.5519) แตเมื่อพิจารณาความคาดหวังตอคุณภาพการบริการของสถานรับเลี้ยงเด็ก

เนอสเซอรี่ในแตละดานในระดับมากทีสุ่ด พบวา ดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร 

( x =4.6733) รองลงมาเรียงลําดับไดแก ดานความเปนมาตรฐานของการบริการ ( x =4.6631) ดาน

ความปลอดภัยของสถานที ่( x =4.6581) ดานการเอาใจใสใจและรูจักลูกคา ( x =4.5215) ดานความ

มีช่ือเสียง ( x =4.4850) และนอยทีสุ่ดไดแก ดานดานความสามารถของผูใหบริการในเรื่องของ

หลักสูตรการสอน ( x =4.3106) 
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ตารางที่ 4.10: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกบัความคาดหวังตอคุณภาพการ 

บริการดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร ของสถานรบัเลี้ยงเด็ก 

เนอสเซอรี ่

 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความนาเชื่อถือและ

ไววางใจไดของบุคคลากรของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

x̄  S.D. ระดับความ

คาดหวัง 

1. ครูและผูดูแลเด็กมีวุฒิภาวะและผานการอบรมจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 

4.4625  0.57395 มากที่สุด 

2. ครูและผูดูแลเด็กมีความรูและทักษะความชํานาญในการ

สอนเด็ก ๆ 

4.8050 0.47702 มากที่สุด 

3. ครูและผูดูแลเด็กมีความใจเย็น เขาใจ รักเด็กและเอาใจใส

เด็ก ๆ เปนอยางดี 

4.7525 0.43210  มากที่สุด 

รวม 4.6733 400 มากที่สุด 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.10 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตอ 

คุณภาพการบริการดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบคุคลากร ของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่

ของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.6733) แตเมื่อพิจารณาความคาดหวังตอ

คุณภาพการบริการของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ในแตละดานในระดับมากที่สุด พบวา ครูและ

ผูดูแลเด็กมีความรูและทกัษะความชํานาญในการสอนเด็ก ๆ (x̄ =4.8050) รองลงมาเรียงลําดับไดแก 

ครูและผูดูแลเด็กมีความใจเย็น เขาใจ รักเด็กและเอาใจใสเด็ก ๆ เปนอยางดี (x̄ =4.8050) และนอย

ที่สุด ไดแก ดานครูและผูดูแลเด็กมีวุฒิภาวะและผานการอบรมจากกระทรวงศึกษาธิการ (x̄ =4.4625) 
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ตารางที่ 4.11: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกบัความคาดหวังตอคุณภาพการ 

บริการดานความสามารถของผูใหบริการในเรื่องของหลักสูตรการสอน ของสถานรับ    

เลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความสามารถ

ของผูใหบริการในเรื่องของหลักสูตรการสอนของสถานรับ

เลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

x̄  S.D. ระดับความ

คาดหวัง 

1. มีหลักสูตรการสอนแบบ2ภาษา 4.3350 0.57323 มากที่สุด 

2. มีสื่อการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสม 4.1475 0.82913 มาก 

3. มีการจัดการเรียนการสอนแบบที่เนนการอาน พูด ฟง 

เขียน 

4.5675 0.54881 มากที่สุด 

4. มีการจัดตารางกจิกรรมในแตละวันของเด็กๆและการ

เรียนการสอนที่ชัดเจน 

4.1925 0.73947 มาก 

รวม 4.3106 400 มากท่ีสุด 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.11 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตอ

คุณภาพการบริการดานความสามารถของผูใหบริการในเรื่องของหลักสูตรการสอน ของสถานรับเลี้ยง

เด็กเนอสเซอรี่ของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.3106) แตเมื่อพจิารณา

ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ในแตละดานในระดับมากที่สุด 

พบวา ดานมีการจัดการเรียนการสอนแบบที่เนนการอาน พดู ฟง เขียน (x̄ =4.5675) รองลงมา

เรียงลําดับ ไดแก ดานมีหลักสูตรการสอนแบบ 2 ภาษา (x̄ =4.3350) และนอยที่สุดไดแก ดานม ี

การจัดตารางกจิกรรมในแตละวันของเด็ก ๆ และการเรียนการสอนที่ชัดเจน (x̄ =4.1925) 
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ตารางที่ 4.12: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกบัความคาดหวังตอคุณภาพการ 

 บริการดานความมีช่ือเสียง ของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความมีชื่อเสยีง

ของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

x̄  S.D. ระดับความ

คาดหวัง 

1. สถานรับเลี้ยงเด็กไดรบัรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ 4.2175 0.75606 มาก 

2. สถานรับเลี้ยงเด็กมีช่ือเสียงและมีภาพลกัษณในทางที่ดี 

ไมเคยมีรายงานหรือขาใด ๆ ทางเสียหายที่เกี่ยวของกับ

การดูแลเด็ก 

4.8750 0.33862 มากที่สุด 

3. สถานรับเลี้ยงเด็กที่มีการเขารวมกิจกรรมหรือการ

ประกวดทีเ่ปนที่รูจักหรือยอมรบัของคนทั่วไป 

4.2525 0.89484 มากที่สุด 

4. สถานรับเลี้ยงเด็กไดรบัการยอมรับหรือพูดถึงในเรื่องของ

หลักสูตรและการบริการที่มีคุณภาพเกี่ยวกับเด็ก 

4.5950 0.62205 มากที่สุด 

รวม 4.4850 400 มากท่ีสุด 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.12 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตอ

คุณภาพการบริการดานความมีช่ือเสียง ของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.4850) แตเมื่อพจิารณาความคาดหวังตอคุณภาพการบริการของ

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ในแตละดานในระดับมากที่สุด พบวา ดานสถานรับเลี้ยงเด็กมีช่ือเสียง

และมีภาพลกัษณในทางที่ดี ไมเคยมรีายงานหรอืขาใด ๆ ทางเสียหายทีเ่กี่ยวของกบัการดูแลเด็ก  

(x̄ =4.8750) รองลงมาเรียงลําดับไดแก ดานสถานรบัเลี้ยงเด็กไดรับการยอมรับหรือพูดถึงในเรือ่งของ

หลักสูตรและการบริการที่มีคุณภาพเกี่ยวกับเด็ก (x̄ =4.5950) ดานสถานรับเลี้ยงเด็กทีม่ีการเขารวม

กิจกรรมหรือการประกวดที่เปนทีรู่จกัหรือยอมรับของคนทั่วไป (x̄ =4.2525) และนอยทีสุ่ด ไดแก 

ดานสถานรับเลี้ยงเด็กไดรับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ (x̄ =4.2175) 
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ตารางที่ 4.13: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกบัความคาดหวังตอคุณภาพการ 

  บริการดานความปลอดภัย ของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความปลอดภัย

ของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

x̄  S.D. ระดับความ

คาดหวัง 

1. มีเจาหนาที่ผูชํานาญและหองปฐมพยาบาลเบื้องตน 4.6025 0.62887 มากที่สุด 

2. มีกลองวงจรปดภายในบริเวณสถานรบัเลี้ยงเด็ก 4.9275 0.25964 มากที่สุด 

3. มีการทําประกันอุบัติเหตุใหกับเด็ก ๆ 4.7250 0.65609 มากที่สุด 

4. มีเจาหนาที่เพียงพอกับจํานวนเด็ก ๆ 4.3775 0.91766 มากที่สุด 

รวม 4.6581 400 มากท่ีสุด 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.13 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตอ

คุณภาพการบริการดานความมีปลอดภัย ของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.6581) แตเมื่อพจิารณาความคาดหวังตอคุณภาพการบริการของ

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ในแตละดานในระดับมากทีสุ่ด พบวา ดานมีกลองวงจรปดภายในบริเวณ

สถานรับเลี้ยงเด็ก (x̄ =4.9275) รองลงมาเรียงลําดับ ไดแก ดานมีการทําประกันอบุัติเหตุใหกบัเด็ก ๆ 

(x̄ =4.7250) ดานมีเจาหนาทีผู่ชํานาญและหองปฐมพยาบาลเบื้องตน (x̄ =4.6025) และนอยทีสุ่ด

ไดแก ดานมีเจาหนาทีเ่พียงพอกบัจํานวนเด็ก ๆ (x̄ =4.3775) 

 

ตารางที่ 4.14: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกบัความคาดหวังตอคุณภาพการ 

  บริการดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคา ของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานการเขาใจใสใจและ

รูจักลูกคาของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

x̄  S.D. ระดับความ

คาดหวัง 

1. มีการบันทึกและประเมิน พฤติกรรมและพฒันาการของ 

เด็ก ๆ ในแตละวัน ตามชวงวัยของเด็ก ๆ 

4.3125 0.57504 มากที่สุด 

2. มีการจัดตารางแสดงรายการเมนูอาหารและของวางในแตละ

วันอยางชัดเจน 

4.2100 0.68708 มาก 

(ตารางมตีอ) 
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ตารางที่ 4.14 (ตอ): คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกบัความคาดหวังตอคุณภาพ

การบริการดานการเขาใจใสใจและรูจกัลกูคา ของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานการเขาใจใสใจและ

รูจักลูกคาของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

x̄  S.D. ระดับความ

คาดหวัง 

3. มีการใหบริการอยางเต็มใจและพรอมในการตอบขอสงสัย

ของผูปกครองตลอดเวลา 

4.7075 0.50753 มากที่สุด 

4. มีชองทางในการติดตอสื่อสารกับผูปกครองพอแมใน

หลากหลายชองทางเพื่อสรางความสบายใจใหแกพอแม

ผูปกครอง 

4.8125 0.43912 มากที่สุด 

5. มีนักจิตวิทยาเฉพาะทางเกี่ยวกับเด็ก ๆ คอยใหคําปรึกษา

หรือคําแนะนํากบัพอแม ผูปกครอง 

4.5650 0.60968 มากที่สุด 

รวม 4.5215 400 มากท่ีสุด 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.14 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตอ

คุณภาพการบริการดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคา ของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ของผูตอบ

แบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด (x̄ =4.5215) แตเมื่อพิจารณาความคาดหวังตอคุณภาพ

การบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ในแตละดานในระดับมากทีสุ่ด พบวา ดานมีชองทางใน

การติดตอสือ่สารกับผูปกครองพอแมในหลากหลายชองทางเพื่อสรางความสบายใจใหแกพอแม

ผูปกครอง (x̄ =4.8125) รองลงมาเรียงลําดับไดแก ดานมีการใหบริการอยางเต็มใจและพรอมในการ

ตอบขอสงสัยของ  ผูปกครองตลอดเวลา (x̄ =4.7075) ดานมีนักจิตวิทยาเฉพาะทางเกี่ยวกับเด็ก ๆ

คอยใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํากับพอแม ผูปกครอง (x̄ =4.5650) ดานมีการบันทกึและประเมิน 

พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก ๆ ในแตละวัน ตามชวงวัยของเด็ก ๆ (x̄ =4.3125) และนอยทีสุ่ด

ไดแก ดานมีการจัดตารางแสดงรายการเมนูอาหารและของวางในแตละวันอยางชัดเจน (x̄ =4.2100) 
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ตารางที่ 4.15: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกบัความคาดหวังตอคุณภาพการ 

  บริการดานความเปนมาตรฐานของการบริการ ของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความเปน

มาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

x̄  S.D. ระดับความ

คาดหวัง 

1. มีการจดทะเบียนและไดรับอนุญาตอยางถูกตองจาก 

   สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมั่งค่ังของมนุษย 

4.7375 0.52848 มากที่สุด 

2. มีจํานวนคุณครูและพี่เลี้ยงที่ดูและเด็กในจํานวนที่

เหมาะสมและไมมากเกินไป ในอัตรา 1:3 พี่เลี้ยง 1 คน

ตอเด็ก 3 คน 

4.6425 0.54354 มากที่สุด 

3. มีการกั้นรั้วรอบบรเิวณสถานรบัเลี้ยงเด็กอยางเปน

สัดสวน 

4.7075 .058120 มากที่สุด 

4. มีหองสําหรับการทํากิจกรรมในแตงละวันอยางครบถวน 4.5650 0.71207 มากที่สุด 

รวม 4.6631 400 มากท่ีสุด 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.15 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังตอ

คุณภาพการบริการดานความเปนมาตรฐานของการบรกิาร ของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ของ

ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด ( x =4.6631) แตเมื่อพจิารณาความคาดหวังตอ

คุณภาพการบริการของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ในแตละดานในระดับมากที่สุด พบวา ดานม ี

การจดทะเบียนและไดรับอนุญาตอยางถูกตองจากสํานักงานพัฒนาสงัคมและความมั่งค่ังของมนุษย 

( x =4.7375) รองลงมาเรียงลําดับไดแก ดานมีการกั้นรั้วรอบบริเวณสถานรบัเลี้ยงเด็กอยางเปน

สัดสวน ( x =4.7075) ดานมีจํานวนคุณครูและพีเ่ลี้ยงที่ดูและเด็กในจํานวนที่เหมาะสมและไมมาก

เกินไป ในอัตรา 1:3 พี่เลี้ยง 1 คน ตอเด็ก 3 คน ( x =4.6425) และนอยที่สุด ไดแก ดานมีหองสําหรบั

การทํากจิกรรมในแตงละวันอยางครบถวน ( x =4.5650) 
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3) ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอคุณภาพการใหบรกิารของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ใน

แตละดาน  

 

ตารางที่ 4.16: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกบัทัศนติทีม่ีตอคุณภาพการให 

  บริการดานความรูความเขาใจ ของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 

ทัศนติท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการดานความรูความ

เขาใจสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

x̄  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยเสริมสรางพฒันาการ

และทักษะดานอื่น ๆ ใหกับเด็ก ๆ 

4.5550 0.49759 มากที่สุด 

2. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยเตรียมความพรอม

ใหกับเด็ก ๆ กอนเขาโรงเรียนอนุบาล 

4.8225 0.38907 มากที่สุด 

3. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยใหเด็กๆมีพฒันาการ

ตามชวงวัยชองเด็ก ๆ อยางเหมาะสม 

4.5500 0.70266 มากที่สุด 

4. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยใหเด็ก ๆ สามารถ

ปรับตัวและทํากจิกรรมกับผูอื่นไดดี 

4.7525 0.48148 มากที่สุด 

5. สถานรับเลี้ยงเนอสเซอรีเ่ด็กชวยใหเด็ก ๆ ไดคิดทดลอง

และรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

4.4200 0.71756 มากที่สุด 

6. สถานรับเลี้ยงเนอสเซอรีเ่ด็กชวยใหเด็ก ๆ มีพัฒนาการ

และเรียนรูเรื่องราวในชีวิตประจําวันได 

4.6575 050082 มากที่สุด 

7. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยใหเด็ก ๆ สามารถ

สื่อสารเพื่อบอกความตองการของตัวเองกบัคนอื่น ๆ

รอบขางไดดีข้ึน 

4.6525 0.50082 มากที่สุด 

รวม 4.6300 400 มากท่ีสุด 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.16 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนติที่มีตอคุณภาพ

การใหบริการดานความรูความเขาใจ ของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.6300) แตเมื่อพจิารณาความคาดหวังตอคุณภาพการบริการของ

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ในแตละดานในระดับมากที่สุด พบวา ดานสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่

ชวยเตรียมความพรอมใหกบัเด็ก ๆ กอนเขาโรงเรียนอนุบาล (x̄ =4.8225) รองลงมาเรียงลําดับ  
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ไดแก ดานสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยใหเด็ก ๆ สามารถปรับตัวและทํากจิกรรมกับผูอื่นไดดี  

(x̄ =4.7525) ดานสถานรบัเลี้ยงเนอสเซอรีเ่ด็กชวยใหเด็ก ๆ มพีัฒนาการและเรียนรูเรื่องราวในชีวิต 

ประจําวันได (x̄ =4.6575) ดานสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยใหเด็ก ๆ สามารถสื่อสารเพื่อบอก 

ความตองการของตัวเองกบัคนอื่น ๆ รอบขางไดดีข้ึน (x̄ =4.6525) ดานสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่

ชวยเสริมสรางพฒันาการและทักษะดานอื่น ๆ ใหกับเด็ก ๆ (x̄ =4.5550) และนอยที่สุด ไดแก  

ดานสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยใหเด็ก ๆ มีพัฒนาการตามชวงวัยชองเด็ก ๆ อยางเหมาะสม  

(x̄ =4.5500) 

 

ตารางที่ 4.17: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกบัทัศนติทีม่ีตอคุณภาพการให 

 บริการดานความรูสึก ของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 

ทัศนติท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการดานความรูสึก  

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

x̄  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยสรางความสมัพันธ

ภายในครอบครัวผานการทํากจิกรรมรวมกัน 

4.6850 0.48099 มากที่สุด 

2. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ที่ดีควรสอนใหเด็ก ๆ รูจัก

หนาที่และความรับผิดชอบและมรีะเบียบวินัยมากข้ึน 

4.8125 0.39080 มากที่สุด 

3. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ทําใหเด็ก ๆ รูสึกวาการไป

โรงเรียนไมใชเรื่องนากลัวและสนุกกับการไดทํากจิกรรม

ใหม ๆ ทุกวัน 

4.6750 0.51482 มากที่สุด 

4. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยใหเด็ก ๆ กลาแสดงออก

และมีความมั่นใจในตัวเองมากข้ึน 

4.8025 0.42301 มากที่สุด 

5. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยใหเด็ก ๆ มีพัฒนาการ

ทางอารมณในทางที่ดี 

4.7075 0.64263 มากที่สุด 

รวม 4.7365 400 มากท่ีสุด 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.17 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนติที่มีตอคุณภาพ

การใหบริการดานความรูสึก ของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูใน

ระดับมากทีสุ่ด (x̄ =4.7365) แตเมื่อพิจารณาความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารของสถานรบัเลี้ยง

เด็กเนอสเซอรี่ในแตละดานในระดับมากที่สุด พบวา ดานสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ที่ดีควรสอนให
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เด็ก ๆ รูจกัหนาที่และความรบัผิดชอบและมีระเบียบวินัยมากข้ึน (x̄ =4.8125) รองลงมาเรียงลําดับ

ไดแก ดานสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยใหเด็ก ๆ กลาแสดงออกและมีความมั่นใจในตัวเองมาก 

ข้ึน (x̄ =4.8025) ดานสถานรับเลี้ยงเนอสเซอรีเ่ด็กชวยใหเด็ก ๆ มีพัฒนาการทางอารมณในทางที่ดี  

(x̄ =4.7075) ดานสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยสรางความสมพันธภายในครอบครัวผานการทํา

กิจกรรมรวมกัน (x̄ =4.6850) และนอยที่สุด ไดแก ดานสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรีท่ําใหเด็ก ๆ รูสึก

วาการไปโรงเรียนไมใชเรือ่งนากลัวและสนุกกบัการไดทํากิจกรรมใหม ๆ ทกุวัน (x̄ =4.6750) 

 

4.2 การสรปุผลการทดสอบสมมติฐาน  

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยในครั้งน้ี มีการวิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferrantal Statistics) คือการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 ซึ่งผลการวิเคราะหขอมลูนําเสนอดังตารางที่ 4.18 และ 4.19 

 

ตารางที่ 4.18: ผลการวิเคราะหความคาดหวังตอคุณภาพการบริการและทัศนคติดานความรูความ

เขาใจที่มีตอคุณภาพการใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ 

ของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

B Beta t Sig. 

1. ดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร 

เชน คุณคร,ู พี่เลี้ยง   

-0.061 -0.051 -2.019 0.044* 

2. ดานความสามารถของผูใหบริการในเรื่องของ

หลักสูตรการสอน 

-0.218 -0.285 -9.930 0.000* 

2. ดานความมีช่ือเสียงของสถานรับเลี้ยงเด็ก 

เนอสเซอรี ่

0.774 0.846 28.591 0.000* 

4. ดานความปลอดภัยของสถานที ่ 0.154 0.177 3.864 0.000* 

5. ดานการเขาใจใสใจและรูจักลกูคา -0.126 -0.125 -6.437 0.000* 

6. ดานความเปนมาตรฐานของการบรกิาร 0.240 0.277 7.999 0.000* 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการโดยรวม 1.118  11.489 0.000* 

Adjusted R2 =0.944, F = 1126.022, *มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.18 การศึกษาความคาดหวังตอคุณภาพการบริการที่สงผลตอทัศนคติความรู

ความเขาใจที่มีตอคุณภาพการใชบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ดวยการหาวิเคราะหถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ พบวา ปจจัยดาน

ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารทีส่งผลตอทัศนคติความรูความเขาใจที่มีตอคุณภาพการใชบริการ

ของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ รอยละ 0.944 มีคา F. =1126.022 และคา Sig. =0.000 อยางมี

นัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 เมื่อพจิารณารายดานพบวา ดานความมีช่ือเสียงของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ 

(Beta = 0.846) ดานความเปนมาตรฐานของการบรกิาร (Beta =0.277) ดานความปลอดภัยของ

สถานที่ (Beta = 0.177) มีอิทธิพลตอทัศนคติที่มีตอคุณภาพการใชบริการสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ 

อยางมีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 สวนดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร เชน คุณคร,ู  

พี่เลี้ยง (Beta = -0.051) ดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคา (Beta = -0.125) ดานความสามารถของผู

ใหบรกิารในเรื่องของหลักสูตรการสอน (Beta = -0.285) ไมมีอิทธิพลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจ

ที่มีตอคุณภาพการใชบริการสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่ 

 

ตารางที่ 4.19: ผลการวิเคราะหความคาดหวังตอคุณภาพการบริการและทัศนคติดานความรูสึกทีม่ีตอ

คุณภาพการใชบริการสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ 

ของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

B Beta t Sig. 

1. ดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร 

เชน คุณคร,ู พี่เลี้ยง   

-0.337 -0.304 -8.300 0.000* 

2. ดานความสามารถของผูใหบริการในเรื่องของ

หลักสูตรการสอน 

0.156 0.218 5.255 0.000* 

3. ดานความมีช่ือเสียงของสถานรับเลี้ยงเด็ก 

เนอสเซอรี ่

0.762 0.893 20.855 0.000* 

4. ดานความปลอดภัยของสถานที ่ 0.281 0.346 5.227 0.000* 

5. ดานการเขาใจใสใจและรูจักลกูคา 0.006 0.006 0.221 0.000* 

6. ดานความเปนมาตรฐานของการบรกิาร -0.301 -0.371 -7.421 0.026* 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการโดยรวม 2.286  17.402 0.000* 

Adjusted R2 =0.883, F = 503.692, *มีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.19 การศึกษาความคาดหวังตอคุณภาพการบริการที่สงผลตอทัศนคติ

ความรูสึกที่มีตอคุณภาพการใชบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ดวยการหาวิเคราะหถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ พบวา ปจจัยดาน

ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารทีส่งผลตอทัศนคติความรูสกึที่มีตอคุณภาพการใชบรกิารของ

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ รอยละ 0.883 มีคา F. =503.692 และคา Sig. =0.000 อยางมีนัยยะ

สําคัญทีร่ะดับ 0.05 เมื่อพจิารณารายดานพบวา ดานความมีช่ือเสียงของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ 

(Beta = 0.893) ดานความปลอดภัยของสถานที ่(Beta =0.346) ดานความสามารถของผูใหบริการใน

เรื่องของหลักสูตรการสอน (Beta = 0.218) ดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคา (Beta = 0.006) มี

อิทธิพลตอทัศนคติความรูสึกที่มีตอคุณภาพการใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ อยางมี

นัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 สวนดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร เชน คุณคร,ู พี่เลี้ยง  

(Beta = -0.304) ดานความเปนมาตรฐานของการบริการ (Beta = -0.301) ไมมีอิทธิพลตอทัศนคติ

ความรูสึกที่มีตอคุณภาพการใชบริการสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่ 

 

ตารางที่ 4.20: ตารางสรปุผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวังตอคุณภาพการบริการในแตละดาน 

ที่แตกตางกันจะสงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอส

เซอรี่แตกตางกัน โดยประกอบดวยสมมติฐานยอยดังน้ี 

 

สมมติฐานท่ี 1: 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารในแตละดานสงผลตอทศันคติดาน

ความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.1: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความนาเช่ือถือ

และไววางใจไดของบุคคลากร สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของ

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 1.2: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความสามารถ

ของผูใหบรกิารในเรื่องของหลักสูตรการสอน สงผลตอทัศนคติดานความรู

ความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 1.3: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความมีช่ือเสียง 

สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สอดคลอง 

(ตารางมตีอ) 
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ตารางที่ 4.20 (ตอ): ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวังตอคุณภาพการบริการในแต

ละดานที่แตกตางกันจะสงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับ

เลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่แตกตางกัน โดยประกอบดวยสมมติฐานยอยดังน้ี 

 

สมมติฐานท่ี 1: 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารในแตละดานสงผลตอทศันคติดาน

ความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.4: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความปลอดภัย

ของสถานที่ สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็ก

เนอสเซอรี ่

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 1.5: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานการเอาใจใสใจ

และรูจักลูกคา สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็ก

เนอสเซอรี ่

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 1.6: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความเปน

มาตรฐานของการบริการ สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถาน

รับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สอดคลอง 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 4.20 สรปุไดวา ผลการศึกษาที่สอดคลองกับ

สมมติฐาน คือ 

สมมติฐานที ่1.1: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความนาเช่ือถือและไววางใจได

ของบุคคลากร สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่แตกตางกัน   

สมมติฐานที ่1.2: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความสามารถของผูใหบรกิารใน

เรื่องของหลักสูตรการสอน สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่

แตกตางกัน 

สมมติฐานที ่1.3: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความมีช่ือเสียง สงผลตอทัศนคติ

ดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่แตกตางกัน 

สมมติฐานที ่1.4: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความปลอดภัยของสถานที่ สงผล

ตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่แตกตางกัน 

สมมติฐานที ่1.5: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานการเอาใจใสใจและรูจกัลกูคา 

สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่แตกตางกัน 
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สมมติฐานที ่1.6: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความเปนมาตรฐานของการ

บริการ สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.21: ตารางสรปุผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวังตอคุณภาพการบริการในแตละดาน 

ที่แตกตางกันจะ สงผลตอทัศนคติดานความรูสกึของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่

แตกตางกัน โดยประกอบดวยสมมติฐานยอยดังน้ี 

 

สมมติฐานท่ี 2 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารแตละดานสงผลตอทัศนคติดาน

ความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.1: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความนาเช่ือถือ

และไววางใจไดของบุคคลากร สงผลตอทัศนคติดานความรูสกึของสถานรับ

เลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 2.2: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความสามารถ

ของผูใหบรกิารในเรื่องของหลักสูตรการสอน สงผลตอทัศนคติดานความรูสึก

ของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 2.3: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความมช่ืีอเสียง 

สงผลตอทัศนคติดานความรูสึกของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 2.4: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความปลอดภัย

ของสถานที่ สงผลตอทัศนคติดานความรูสึกของสถานรบัเลีย้งเด็กเนอสเซอรี ่

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 2.5: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานการเอาใจใสใจ

และรูจักลูกคา สงผลตอทัศนคติดานความรูสกึของสถานรับเลี้ยงเด็ก 

เนอสเซอรี ่

สอดคลอง 

สมมติฐานท่ี 2.6: ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความเปน

มาตรฐานของการบริการ สงผลตอทัศนคติดานความรูสกึของสถานรบัเลี้ยง

เด็กเนอสเซอรี ่

สอดคลอง 
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ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 4.21 สรปุไดวา ผลการศึกษาที่สอดคลองกับ

สมมติฐาน คือ 

สมมติฐานที ่2.1: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความนาเช่ือถือและไววางใจได

ของบุคคลากร สงผลตอทัศนคติดานความรูสกึของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่แตกตางกัน 

สมมติฐานที ่2.2: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความสามารถของผูใหบรกิารใน

เรื่องของหลักสูตรการสอน สงผลตอทัศนคติดานความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่แตกตางกัน 

สมมติฐานที ่2.3: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความมีช่ือเสียง สงผลตอทัศนคติ

ดานความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่แตกตางกัน 

สมมติฐานที ่2.4: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความปลอดภัยของสถานที่ สงผล

ตอทัศนคติดานความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่แตกตางกัน 

สมมติฐานที ่2.5: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานการเอาใจใสใจและรูจกัลกูคา 

สงผลตอทัศนคติดานความรูสึกของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่แตกตางกัน 

สมมติฐานที ่2.6: ความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความเปนมาตรฐานของการ

บริการ สงผลตอทัศนคติดานความรูสกึของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่แตกตางกัน 

 
 



 

บทท่ี 5  

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 

การศึกษาปจจัยดานความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารทีส่งผลตอทศันคติที่มีตอคุณภาพ 

การใชบรกิารสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ในครัง้น้ี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความคาดหวังตอ

คุณภาพการบริการของพอแม ผูปกครอง ที่ใชบรกิารสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ และการศึกษา 

ทัศนคติทีส่งผลตอคุณภาพการใชบรกิารสถานรับเลี้ยงเด็ก เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quatitative 

Research) ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอความคาดหวัง 

ตอคุณภาพการบรกิารของสถานรบัเลีย้งเด็กเนอสเซอรี ่มีวิธีการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยมีแบบสอบถามทีม่ีคาสัมประสทิธ์ิแอลฟาครอนบารช (Cronbach’s Alpha) 

ของปจจัยความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร เทากับ 

0.735 ดานความสามารถของผูใหบริการในเรื่องของหลกัสูตรการสอนมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบารช 

(Cronbach’s Alpha) เทากับ 0.935 ดานความมีช่ือเสียงของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่มีคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบารช (Cronbach’s Alpha) เทากับ 0.761 ดานความปลอดภัยของสถานที่ 

0.851 ดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคามีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบารช (Cronbach’s Alpha) 

เทากับ 0.890 ดานความเปนมาตรฐานของการบริการมีคาสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบารช (Cronbach’s 

Alpha) เทากับ 0.944 และคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบารช (Cronbach’s Alpha) ของทัศนคติที่มี 

ตอการใชบรกิารสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ดานความรูความเขาใจ เทากับ 0.942 ดานความรูสึกมีคา

เทากับ 0.938  เปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมลูในกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน และไดรับ

แบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งสิ้นรอยละ 100.00 ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลูประกอบดวย สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) คือการทําการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

ผูวิจัยเสนอสรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะตามลําดับ ดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 1) ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ

รอยละ 67 มีอายุระหวาง 41-45 ป รอยละ 44.5 มีสถานภาพสมรส รอยละ 69.30 มีการศึกษาใน

ระดับปรญิญาตรี รอยละ 87 มีอาชีพลกูจางเอกชนและพนักงานบริษัท รอยละ 84.5 มีรายไดเฉลี่ย 

ตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท/ เดือน รอยละ 36.5   
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 2) ความเห็นท่ัวไปเก่ียวกับเหตุผลท่ีทําใหเลือกใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ผูตอบแบบสอบถามใหเหตุผลทีท่ําใหเลือกใชบริการสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่เพราะ

เดินทางสะดวก เชน ใกลบาน/ เปนทางผานเวลาเดินทางไปทํางาน รอยละ 52.3 และเลือกเหตุผล

เรื่องคาใชจายที่เหมาะสม 10,000 – 15,000 บาท/ เดือน รอยละ 51.8 

 3) ความคิดเห็นตอปจจัยดานความความหวังตอคุณภาพการบริการของสถานรับเลี้ยง

เด็กเนอสเซอรี ่

จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอ

คุณภาพการบริการทีส่งผลตอทัศนคติที่มีตอคุณภาพการใชบริการของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่

โดยรวมอยูในระดับสูงมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา 

3.1) ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอปจจัยความคาดหวังตอคุณภาพการ

บริการดานความมีช่ือเสียง โดยรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด โดยมีความเห็นมากทีสุ่ดในประเด็นเรื่อง

สถานรับเลี้ยงเด็กมีช่ือเสียงและมีภาพลักษณในทางที่ดี ไมเคยมีรายงานหรือขาวใด ๆ ทางเสียหายที่

เกี่ยวของกบัการดูแลเด็ก โดยมีความคิดเห็นในระดับมากทีส่ดุ รองลงมาคือสถานรับเลี้ยงเด็กไดรับ

การยอมรับหรอืพูดถึงในเรื่องของหลักสูตรและการบริการทีม่ีคุณภาพเกี่ยวกับเด็ก มีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก สถานรบัเลี้ยงเด็กที่มกีารเขารวมกจิกรรมหรอืการประกวดทีเ่ปนทีรู่จักหรือยอมรบัของ

คนทั่วไป และนอยที่สุดคือ สถานรับเลี้ยงเด็กไดรับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ 

3.2) ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอปจจัยความคาดหวังตอคุณภาพการ

บริการปจจัยดานสามารถของผูใหบริการในเรือ่งของหลักสูตรการสอนของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ 

โดยรวมอยในระดับมากที่สุด โดยมีความเห็นมากทีสุ่ดในประเด็นเรื่อง มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ที่เนนการอาน พูด ฟง เขียน โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาคือมีหลักสูตรการสอนแบบ 

2 ภาษา และนอยที่สุดคือมีสื่อการสอนทีท่ันสมัยและเหมาะสม 

3.3) ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอปจจัยความคาดหวังตอคุณภาพการ

บริการปจจัยดานความเปนมาตรฐานของการบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ โดยรวมอยูใน

ระดับมากทีสุ่ด โดยมีความเห็นมากทีสุ่ดในประเด็นเรือ่งมกีารจดทะเบยีนและไดรบัอนุญาตอยาง

ถูกตองจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัง่ค่ังของมนุษยมากที่สุดในเรือ่ง มีการกั้นรั้วรอบบรเิวณ

สถานรับเลี้ยงเด็กอยางเปนสัดสวน เขียน โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาคือมีจํานวนคุณครู

และพี่เลี้ยงที่ดูและเด็กในจํานวนทีเ่หมาะสมและไมมากเกนิไป ในอัตรา 1:3 พี่เลี้ยง 1 คนตอเด็ก 3 คน 

และนอยทีสุ่ดคือ มีหองสําหรบัการทํากจิกรรมในแตงละวันอยางครบถวน 

3.4) ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอปจจัยความคาดหวังตอคุณภาพการ

บริการปจจัยดานความปลอดภัยของสถานที่ของสถานรบัเลีย้งเด็กเนอสเซอรี่ โดยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด โดยมีความเห็นมากที่สุดในประเด็นเรื่องมีกลองวงจรปดภายในบริเวณสถานรบัเลี้ยงเด็ก โดยมี
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ความคิดเห็นในระดับมากทีสุ่ด รองลงมาคือมกีารทําประกันอุบัติเหตุใหกบัเด็ก ๆ โดยมีความคิดเห็น

ในระดับมากทีสุ่ด รองลงมาคือมีเจาหนาที่ผูชํานาญและหองปฐมพยาบาลเบื้องตน และนอยทีสุ่ดคือมี

เจาหนาที่เพียงพอกับจํานวนเด็ก ๆ 

3.5) ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอปจจัยความคาดหวังตอคุณภาพการ

บริการปจจัยดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคาของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ โดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด โดยมีความเห็นมากทีสุ่ดในประเด็นเรื่องมชีองทางในการติดตอสื่อสารกับผูปกครองพอแมใน

หลากหลายชองทางเพื่อสรางความสบายใจใหแกพอแมผูปกครอง โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก

ที่สุด รองลงมาคือมกีารใหบรกิารอยางเต็มใจและพรอมในการตอบขอสงสัยของผูปกครองตลอดเวลา 

โดยมีความคิดเห็นในระดับมากทีสุ่ด รองลงมาคือมีนักจิตวิทยาเฉพาะทางเกี่ยวกับเด็ก ๆ คอยให

คําปรึกษาหรือคําแนะนํากบัพอแม ผูปกครอง โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาคือมีการ

บันทึกและประเมิน พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก ๆ ในแตละวัน ตามชวงวัยของเด็ก ๆ และนอย

ที่สุดคือ มีการจัดตารางแสดงรายการเมนูอาหารและของวางในแตละวันอยางชัดเจน 

3.6) ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอปจจัยความคาดหวังตอคุณภาพการ

บริการปจจัยดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร ของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีความเห็นมากทีสุ่ดในประเด็นเรื่องครูและผูดูแลเด็กมคีวามรูและ

ทักษะความชํานาญในการสอนเด็ก ๆ โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาคือครูและผูดูแลเด็กมี

ความใจเย็น เขาใจ รักเด็กและเอาใจใสเด็ก ๆ เปนอยางดี และนอยทีสุ่ดคือครูและผูดูแลเด็กมีวุฒิ

ภาวะและผานการอบรมจากกระทรวงศึกษาธิการ 

4) ความคิดเห็นตอปจจัยดานทัศนคติคุณภาพการใหบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอส

เซอรี่ 

  จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอ

ทัศนคติที่มีตอคุณภาพการใชบรกิารของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรีโ่ดยรวมอยูในระดับสูงมาก และ

เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา 

4.1) ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอทัศนคติที่มีตอคุณภาพการใหบริการดาน

ความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ โดยรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด โดยมีความเห็นมาก

ที่สุดในประเด็นเรือ่ง สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยเตรียมความพรอมใหกับเด็ก ๆ กอนเขาโรงเรียน

อนุบาล โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาตามลําดับคือสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยให

เด็ก ๆ สามารถปรบัตัวและทํากิจกรรมกบัผูอื่นไดดี, สถานรบัเลี้ยงเนอสเซอรี่เด็กชวยใหเด็ก ๆ มี

พัฒนาการและเรียนรูเรื่องราวในชีวิตประจําวันได, สถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยใหเด็ก ๆ สามารถ

สื่อสารเพื่อบอกความตองการของตัวเองกบัคนอื่น ๆ รอบขางไดดีข้ึน, สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่

ชวยเสริมสรางพฒันาการและทักษะดานอื่น ๆ ใหกับเด็ก ๆ, สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยใหเด็ก ๆ
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มีพัฒนาการตามชวงวัยชองเด็ก ๆ อยางเหมาะสม และนอยที่สุดคือสถานรับเลี้ยงเนอสเซอรี่เด็กชวย

ใหเด็ก ๆ ไดคิด ทดลองและรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

4.2) ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอทัศนคติที่มีตอคุณภาพการใหบริการดาน

ความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ โดยรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด โดยมีความเห็นมากที่สุดใน

ประเด็นเรื่องสถานรบัเลีย้งเด็กเนอสเซอรี่ที่ดีควรสอนใหเด็ก ๆ รูจักหนาที่และความรับผิดชอบและมี

ระเบียบวินัยมากข้ึน โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาตามลําดับคือสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่

ชวยใหเด็ก ๆ กลาแสดงออกและมีความมั่นใจในตัวเองมากข้ึน, สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยใหเด็ก ๆ 

มีพัฒนาการทางอารมณในทางที่ดี, สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยสรางความสมพันธภายในครอบครัว

ผานการทํากิจกรรมรวมกัน และนอยที่สุดคือสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรีท่ําใหเด็ก ๆ รูสึกวาการไป

โรงเรียนไมใชเรื่องนากลัวและสนุกกับการไดทํากจิกรรมใหม ๆ ทุกวัน 

 

5.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารแตละดาน สงผลตอทัศนคติ

ดานความรูความเขาใจของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารแตละดาน

สงผลตอทัศนคติดานความรูความเขาใจของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับของการสงผลจากมากไปหานอย พบวาความคาดหวังดานความมี

ช่ือเสียงของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรีส่งผลมากทีสุ่ด รองลงมาดานความสามารถของผูใหบริการใน

เรื่องของหลักสูตรการสอน, ดานความเปนมาตรฐานของการบริการ, ดานความปลอดภัยของสถานที,่ 

ดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคา และดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร ตามลําดับ 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยความคาดหวังตอคุณภาพการบริการแตละดาน สงผลตอทัศนคติดาน

ความรูสึกของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานความคาดหวังตอคุณภาพการบรกิารแตละดาน

สงผลตอทัศนคติดานความรูสึกของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อพจิารณา

เปนรายดานโดยเรียงลําดับของการสงผลจากมากไปหานอย พบวาความคาดหวังดานความมีช่ือเสียง

ของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่สงผลมากทีสุ่ด รองลงมาดานความเปนมาตรฐานของการบริการ, 

ดานความปลอดภัยของสถานที,่ ดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร, ดานความ 

สามารถของผูใหบริการในเรื่องของหลกัสูตรการสอน และดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคา 

ตามลําดับ 
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5.3 การอภิปรายผล 

1) ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยดานความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ 

ของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ มากทีสุ่ดในเรื่องความมีช่ือเสียงของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่  

โดยมีความเห็นมากทีสุ่ดในประเด็นเรื่อง การทีส่ถานรบัเลี้ยงเด็กมีช่ือเสียงและมีภาพลักษณในทาง 

ที่ดีไมเคยมรีายงานหรือขาวใด ๆ ในทางเสียหายทีเ่กี่ยวของกับการดูแลเด็ก ทั้งน้ี เน่ืองจากการทีม่ี

ภาพลักษณที่ดีของสถานรับเลี้ยงเด็กจะมีสวนในการสรางความนาเช่ือถือและไววางใจทําใหสถานรับ

เลี้ยงเด็กน้ัน ซึง่มีความสอดคลองกับแนวคิดของ Parasuraman และ Berry (1988) ที่กลาววา ความ

เปนเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวม ชวยใหเห็นวา การประเมนิคุณภาพการใหบริการตาม

การรบัรูของผูบรโิภคเปนไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอบริการที่คาดหวังและการ

บริการตามทีร่ับรูวามีความสอดคลองกันเพียงไร ขอสรุปที่นาสนใจประการหน่ึงก็คือ การใหบริการ 

ที่มีคุณภาพน้ันหมายถึง การใหบริการทีส่อดคลองกับความคาดหวังของผูรับบรกิารหรือผูบริโภค 

อยางสม่ําเสมอ และสอดคลองกบัแนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังของ พิภพ วชังเงิน (2547) วาความ

คาดหวังเปนเรื่องพฤติกรรมเฉพาะบุคคล เปนความตองการเหตุผลเพื่อทีจ่ะกระทํากิจกรรมตาง ๆ ที่

คาดวังวาจะไดสิ่งตอบแทนที่ตรงกบัความตองการ และมีความสอดคลองกันซึ่งจะสงผลตอทัศนคติที่มี

ตอการบริการของ เสรี วงษมณฑา (2542) กลาวไววา ความรูสึกนึกคิดของบุคคล ที่มีตอสิ่งหรือหรอื

บริการจะเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม เพราะฉะน้ันนักการตลาดกจ็ําเปนตองใช

เครื่องมือทางการเพื่อกําหนดทัศนคติที่ดีตอสินคาและบรกิารเพราะจะทําใหสงผลตอการตัดสินใจจน

เกิดพฤติการในการเลือกซื้อหรอืใชบริการ  

2) ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยดานความคาดหวังตอทัศนคติที่มีตอคุณภาพ

การบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ มากที่สุดในเรื่องทัศนคติที่มีตอคุณภาพการบรกิารดาน

ความรูสึกสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ที่ดีควรสอนใหเด็ก ๆ รูจักหนาที่และความรบัผิดชอบและมี

ระเบียบวินัยมากข้ึน มีความสอดคลองกับแนบคิดของ Kolter (2000) ที่วา ความพึงพอใจ เปนเรื่อง

ของความรูสกึของบุคคล เมื่อไดรับความสุขหรือความผิดหวังซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรูกบั

ความคาดหวังในผลลัพธ ของสิง่ที่ตองการถาการรบัรูตอสิง่ทีต่องการพอดีกับความคาดหวังลูกคาจะ

เกิดความพึงพอใจ และมีความสอดคลองกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) และ 

ศิริวรรณ เสรรีัตน (2548) ที่กลาววาความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนระดับ

ความรูสึกของลูกคาพงึพอใจหรือไมพงึพอใจ ซึง่เปน ผลลัพธจากการเปรียบเทียบระหวางการับรูใน

การทํางานของผลิตภัณฑ ทั้งน้ี เน่ืองจาก เมื่อผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการก็จะทําใหเกิด

ทัศนติที่ดีตอตัวบริการและสถานทีท่ี่ไปรบับริการ ทําใหมมีุมมองทีเ่ปนดานบวก แตหากผูรับบรกิาร

ไดรับการบรกิารที่ไมตรงกับความตองการหรอืไมไดรับความพอใจกจ็ะสงผลตอทัศนคติดานลบทันที 

และอาจจะทําใหเกิดความไมวางใจ เช่ือมั่นและความนาเช่ือถือ ดังน้ันเพื่อเปนการสรางทัศนคติที่ดีให
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เกิดข้ึนกับตราสินคาหรือการบริการ หรอืทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในเชิงบวกตอสินคาหรือ

บริการ สงผลทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคาหรอืบริการ ผูใหบรกิารจึงจะตองหาขอมลูเพือ่ทีจ่ะ

สามารถตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการไดอยางครอบคลมุและครบถวนทีสุ่ด 

 อยางไรก็ตามผลของการศึกษากลุมตัวอยาง เรือ่งความคาดหวังตอคุณภาพการบริการทีส่งผล

ตอทัศนคติที่มีตอคุณภาพการใชบริการสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ในระดับที่ดีมาก  

  

5.4 ขอเสนอแนะสาํหรับการนําผลไปใช 

 ธุรกิจที่ดําเนินการหรือประกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวกับสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ สามารถนําผล

จากการศึกษาไปใชได ดังน้ี 

1) การตอบสนองตอความความหวังตอตอคุณภาพการบรกิารและทัศนคติดานความรูความ

เขาใจที่มีตอคุณภาพการใชบริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ในการนําเอาไปใชของธุรกจิทีเ่กี่ยวกับ

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ควรทีจ่ะนําผลจากการศึกษาในเรื่องความมีช่ือเสียงของสถานรบัเลี้ยงเด็ก

เนอสเซอรี่ เน่ืองจากความมีช่ือเสียงของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่น้ันเปนสิ่งแรกทีจ่ะทําใหผูใชบริการ

เกิดทัศนคติดานความรูและความเขาใจวา ธุรกิจมกีารใหบรกิารอะไรบาง มหีลกัสูตรการเรียนการสอน

วาจะตองมกีารจัดการเรียนการสอนแบบที่เนนการอาน ฟง พูด เขียน เพื่อ ใหสามารถชวยเสริมสราง

พัฒนาตามชวงวัยใหแกเด็ก ๆ ไดอยางสูงที่สุด ธุรกจิจะตองมีการรักษาระดับดานความเปนมาตรฐาน 

ในการบริการใหไมตํ่าไปกวาเกณฑที่ต้ังไว นอกจากน้ีควรจะตองมีการจดทะเบียนและไดรบัอนุญาต

อยางถูกตองจากสํานักงานพฒันาสงัคมและความมั่งค่ังของมนุษย อยางถูก ตองและจะตองปฎิบัติตาม 

ในสวนของผูบริโภค การนําเอาผลจากการศึกษาในเรื่องความมีช่ือเสียงของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่

ไปใชในการประกอบการพจิารณาตัดสินใจเลือกใชบรกิารสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ เน่ืองจากสถาน

รับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ตาง ๆ ในปจจบุันมักจะเลือกนําเสนอจุดเดนในการใหบริการของธุรกิจเพื่อมา 

ดึงความสนใจจากกลุมผูบริโภคและสรางความแตกตางในการให บริการ ดังน้ันผูบริโภคอยางพอแม 

ผูปกครองจึงสามารถนําเอาผลจากการศึกษามาใชเพื่อประกอบ การตัดสินใจเลือกใชบริการเพือ่ทําให

ตรงกบัความตองการมากที่สุด ทั้งน้ีความมีช่ือเสียงของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรีจ่ะใหผูบริโภคเกิด

ทัศนคติดานความรูความเขาใจวาสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ใหการดูแลพัฒนาการของเด็กไดอยาง

เหมาะสมและทําใหพอแม ผูปกครองเกิดความเช่ือมั่นเมื่อตัดสินใจเลือกใชบริการ 

2) การสรางทัศนคติดานความรูสึกทีม่ีตอคุณภาพการบรกิารของธุรกิจที่เกี่ยวกับสถานรับ

เลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ควรทีจ่ะนําผลจากการศึกษาในเรื่องความคาดหวังตอคุณภาพการบริการทีส่งผล

ตอทัศนคติที่มีตอคุณภาพการใหบรกิารของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ดานความนาเช่ือถือและไว 

วางใจไดของบุคคลากร ที่พอแมผูปกครองมีความคาดหวังเรือ่ง ความรูและทักษะความชํานาญในการ

สอนเด็ก ๆ ของครูและผูดูแลเด็กมาใชประกอบการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเขามาทําหนาที่ในการสอน 
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เพราะคุณภาพของการบริการในดานน้ีจะมีผลตอการตัดสินใจของพอแมผูปกครองในการเลือกใช

บริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ โดยสิ่งที่ธุรกิจควรจะตองคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ 

จะตองมีกลองวงจรปดภายในบรเิวณ หรือการทําประกันอุบติัเหตุใหแกเด็ก ๆ ที่อยูภายในสถานรับ

เลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ การคัดเลือกเจาหนาทีห่รือบุคคลากรที่อยูภายในสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสแซอรี่  

ที่จะตองคํานึงถึงเรื่องความสามารถในการทีจ่ะตอบคําถามหรือขอสงสัยของพอแมผูปกครอง และ

ธุรกิจยังตองคํานึงถึงชองทางในการติดตอสื่อสารทีห่ลากหลายชองทางเพื่อสรางความสบายใจใหแก

พอแมผูปกครอง อาจจะมกีาร Online ภาพจากกลองวงจรปดภายในหองทีเ่ด็ก ๆ ทํากจิกรรม เพื่อให

พอแม ผูปกตรองสามารถเขาไปดูเด็ก ๆ ในระหวางวันที่มีการทํากจิกรรม ถือวาเปนการคลายความ

กังวลของพอแม ผูปกครองไดอีกชองทางหน่ึง รวมถึงระเบียบของทางหนวยงานทีม่ีหนาที่ดูแลอยาง

เครงครัด  

 

5.5 ขอเสนอแนะสาํหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

 เพื่อใหผลจากการทําการศึกษาในครั้งน้ีสามารถที่จะขยายตอไป และจะเปนประโยชนในการ

เรียนรู การพฒันาและการวิเคราะหหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดจากความคาดหวังในเรื่อง

คุณภาพการบริการทีส่งผลตอทัศนคติที่มีคุณภาพการใหบรกิารของสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ และ

ปญหาดานอื่น ๆ ทีอ่าจจะเกี่ยวของกัน ผูทําวิจัยจงึขอเสนอแนะประเด็นสําหรบัการทําวิจัยในครัง้

ตอไป ดังน้ี 

 1) แนะนําใหทําการศึกษากบักลุมตัวอยางอื่น ๆ  

 ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ จากกลุมตัวอยางที่ยังไมเคยใชบริการ 

หรือกลุมตัวอยางที่อยูในพื้นที่อื่น ๆ ที่เปนพื้นทีจ่ังหวัดศุนยการกลางเศรษฐกจิ เชน เชียงใหม ภูเก็ต 

ขอนแกน เปนตน เพื่อธุรกิจจะไดรบัทราบถึงความคาดหวังเรื่องคุณภาพการบรกิารและเพือ่เปนการ

เพิ่มชองทางการใหบริการ 

 2) แนะนําใหการศึกษากบัตัวแปรอื่นที่อาจจะมีความเกี่ยวของกับตัวแปรทีท่ําการศึกษาอยูน้ี 

 ควรทําการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกบัความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) ของธุรกจิสถาน

รับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ทําใหธุรกิจทราบถึงเหตุผลของความภักดีตอตราสินคา เพราะจะชวยใหธุรกิจ

สามารถหาชองทางในการรักษากลุมผูบริโภคกลุมน้ีไวและสรางความนาเช่ือถือของธุรกจิและแบรนด

ใหแข็งแกรงข้ึน เน่ืองจากผูบรโิภคกลุมน้ีจะบอกตอกบับุคคลใกลชิดถึงสิ่งที่ไดจากสถานรับเลี้ยงเด็ก

เนอสเซอรี่น้ัน ๆ หากไดรบัคุณภาพการบริการในทางที่ดีกจ็ะเปนประโยชนตอสถานรบัเลี้ยงเด็กแหง

น้ัน ๆ 
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 3) แนะนําใหใชสถิติตัวอื่น ๆ มาใชในการวิเคราะหในแงมุมอื่น ๆ 

 การใชสถิติ Analysis of Variance (ANOVA) ในการทดสอบถึงความแตกตางของกลุม

ตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไป เชน กลุมตัวอยางของผูทีเ่คยใชบริการและกลุมตัวอยางผูที่ยังไมเคยใช

บริการสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ และมีตัวแปรตามในมาตรวัด Interval หรอื Ratio Scale 1 ตัว 

สวนในตัวแปรตนในมาตราวัด Norminal Scale และเพื่อเปนการทสอบใหเหนถึงความแตกตางของ

คาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางต้ังแต 2 กลุม ข้ันไปน้ัน เชน กลุมผูที่เคยสงเด็ก ๆ ฝากสถานรบัเลี้ยงเด็ก

เนอสเซอรี่แหงเดียว และกลุมผูทีเ่คยสงเด็ก ๆ ฝากสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรีห่ลายแหง กรณีที่มีตัว

แปรตามมากกวา 1 ตัวและตัวแปรตน 2 ตัวข้ึนไปจะถือวาอยูในมาตรวัดแบบ Norminal Scale  

 

5.6 ขอเสนอแนะนําความพึงพอใจในคุณภาพการบริการท่ีไดจากการใชบริการ 

 เพื่อใหธุรกิจที่ดําเนินการหรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกบัสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ ไดทราบ

ถึงความพึงพอใจในคุณภาพบริการน้ัน ๆ สามารถตอบสนองตอความตองการและความคาดหวัง ของ

ผูใชบริการไดมากนอยเพียงใด ผูทําวิจัยจงึขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการประเมินความคาดหวังใน

การบริการ ดังน้ี 

  1) แนะนําใหธุรกิจที่ดําเนินการหรือประกอบธุรกิจทีเ่กี่ยวกบัสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ทําการประเมิณความพึงพอใจในการบริการของผูไดเขารับบริการ ดวยการใชแบบสอบถามความ 

พึงพอใจหลังการรบับริการ  

  2) แนะนําใหธุรกิจที่ดําเนินการหรือประกอบธุรกิจทีเ่กี่ยวกบัสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

ควรที่จะทําการปรบัปรุงการใหบริการในสวนของการปรบัปรุงการใหบริการเสรมิดานอื่น ๆ ตามที่

ไดรับขอเสนอแนะจากแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจในการบรกิาร เชน ในชวงที่เวลา 

พอแม ผูปกครองเด็ก ๆ มีความจําเปนหรอืติดธุระทําใหไมสามารถมารบัเด็กตามเวลาที่ธุรกจิเปดให 

บริการได เปนตน ควรมีการเพิม่บริการดานตาง ๆ ใหมากข้ึนเพื่อให ประชาชนมีความสนใจทีฝ่ากเด็ก

กับสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มข้ึนโดยควรเพิ่มหลกัสูตรดานการพฒันาสมอง การเรียนรู สุขภาพอาหารเสริม

ใหกับเด็ก ทั้งน้ีเน่ืองจากการพัฒนาเด็กดานดังกลาวเปนสิง่สาํคัญในการ เจริญเติบโตของเด็กใน

อนาคต 

  3) แนะนําใหธุรกิจที่ดําเนินการหรือประกอบธุรกิจทีเ่กี่ยวกบัสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ 

ควรที่จะมกีารทํากิจกรรมทีเ่ปนการสรางถึงภาพลักษณที่ดีของสถาบันและมกีารทํากิจกรรมรวมกัน

ระหวางพอแมผูปกครอง ของเด็ก ๆ และสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพที่

ดีระหวางกัน ทําใหเกิดความไววางใจในการบริการ อกีทั้งยังทําใหผูใชบริการเกิดความภักดีในตรา

สินคา (Brand Royalty) ที่ทําใหเกิดการบอกตอถึงคุณภาพในการบริการแบบปากตอปาก (Word of 
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Mouth) ซึ่งเปนการสื่อสารแบบด้ังเดิมในการติดตอสื่อสารระหวางผูบรโิภคดวยกันเอง ถือไดวาเปน

กิจกรรมการสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญในการทําธุรกจิเพราะถาผูบริโภคประทบัใจก็จะกลาย 

เปนผูบอกตอ (Talker) โดยการถายทอดประสบการณจากการใชสินคาหรอืบริการไปยังบุคคลใกลชิด

รอบ ๆ ตัว เสมอืนการสรางเครือขายสังคมของตนเอง (Social Network) นอกจากน้ียังอาจผสมผสาน

กับความรูสึกสวนตัว อารมณความประทับใจที่อยากใหคนที่เขารูจักมีโอกาสใชสินคาหรือบรกิารน้ัน ๆ 

และการบอกตอยังสามารถเลือกกลุมเปาหมายไดตรงกวา ไมวาจะเปนบุคคลในครอบครัว เพื่อนฝงู  

การบอกตอนอกจากจะเปนสื่อที่มีความนาเช่ือถือแลวยังมีความสามารถในการชักจงูโนมนาวบุคคล 

ใกลชิดใหใชสินคาและบรกิารไดดีอีกดวยจนปจจุบัน นักการตลาดยอมรับวาการสื่อสารการตลาด 

ตลาดรูปแบบน้ีเปนสื่อทีผู่บริโภคสรางข้ึนที่มีความนาเช่ือถือมากที่สุด 

 



51 

บรรณานุกรม 

 

กัลยา วานิชยบัญชา. (2542). การวิเคราะหขอมลูดวย SPSS for Windows (พิมพครัง้ที่ 3). 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

กัลยา วานิชยบัญชา. (2546). การวิเคราะหสถิติช้ันสงูดวย SPSS for Window (พิมพครัง้ที่ 3). 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

กัลยา วานิชยบัญชา. (2550). การวิเคราะหสถิติสถิติสําหรบัการบริหารและวิจัย (พิมพครั้งที่ 10). 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

จุฬาลักษณ แกวสุก. (2557). ปจจัยทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันโรคติดเช้ือเฉียบพลัน

ระบบหายใจ ในเด็กวัยกอนเรียน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบรูพา.  

ชัชวาลย เรืองประพันธ. (2543). สถิติพื้นฐาน (ฉบับปรบัปรงุ ครั้งที่ 5). ขอนแกน: คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2546). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน.  

ณภัทร รัตนเดชาพิทักษ. (2552). บทคัดยอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มผีลตอการตัดสินใจ

ของผูปกครองในการเลอืกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอําเภอเมืองเชียงใหม. การคนควา

อิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

ธนพล ดอนชวนชม. (2552). แนวทางการพัฒฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบรหิารสวนตําบล

กองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม. การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

นงลักษณ วิรัชชัย. (2548). สถิติชวนใช. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณหาวิทยาลัย.  

นงลักษณ วิรัชชัย. (2552). วิจัยและสถิติ: คําถามชวนตอบ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  

พัชรี เจตนเจริญรกัษ. (2545). การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัย (เอกสาร

ประกอบการสอนรายวิชา 1072307). ลพบุร:ี สถาบันราชภัฏเทพสตรี.  

พิบูล ทปีะปาล. (2545). หลักการตลาดยุคใหมในศตวรรษที ่21. กรุงเทพฯ: มิตรสัมพันธ กราฟฟ ก.  

พิภพ วชังเงิน. (2547). พฤติกรรมองคการ. กรงุเทพฯ: อักษรพิทยา.  

พูนทรัพย สิงหใหม, จําเรญิรัตน เจือจันทร และสมพร ไชยะ. (2547). การศึกษาการมสีวนรวมของ

ผูปกครองในการจัดการเรียนการสอนอนุบาลศึกษาตามแนวทางการปฏิรปูการศึกษาในโรงเรียน

อนุบาลเอกชนในเขตเทศบาล นครราชสมีา. นครราชสมีา: มหาวิทยาลัยวงษชวลิตรกลุ. 

รักตวรรณ ศิริถาพร. (2548). การจัดประสบการณสําหรบัเด็กปฐมวัย. ราชบรุ:ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง. 

วีรพงษ เฉลมิจริวัฒน. (2543). คุณภาพในงานบริการ (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 



52 

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ. (2556). คูมือการวิจัยสําหรบันักพฒันาการทดสอบขอมูลดวยไคสแควร. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

ศูนยอนามัยที ่4 ราชบุร ีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2557). การศึกษาปจจัยดานการเลี้ยงดู

ของผูปกครองและการมสีวนรวมของชุมชนตอการสงเสริมการเจริญเติบโตและพฒันาการ

เด็กปฐมวัย ในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 

ศิริวรรณ เสรรีัตน, ปรญิ ลักษิตานนท, ศุภร เสรรีัตน และองอาจ ปทะวานิช. (2546). การบรหิาร

การตลาดยุคใหม. กรงุเทพฯ: ธรรมสาร. 

ศิริวรรณ เสรรีัตน. (2548). การวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 

ศึกษา คชโคตร. (2538). การศึกษาปญหาการดําเนินงานของศูนยอบรมเด็กออนกอนเกณฑในวัด

จังหวัดยโสธร. ปริญญานิพนธปริญญาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. (2553). การวัดและประเมินผลแนวใหมเด็กปฐมวัย (ปรับปรงุแกไข). 

กรุงเทพฯ: ดอกหญาวิชาการ.  

สุรพงษ โสธนะเสถียร. (2533). การสือ่สารกับสังคม. กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

เสรี วงษมณฑา. (2542). กลยุทธการตลาด: การวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ: ธีระฟลม และไซเท็กซ  

สมนึก ภัททิยธนี. (2537). ความเช่ือมั่นของการัดผลการศึกษา. กาฬสินธุ: ประสานการพมิพ. 

Antonides, G., & Van Raaij, W. F. (1998). Consumer Behavior: An European perspective. 

Chicheter: John Wiley & Sons. 

Assale, H. (1998). Consumer behavior and marketing action (6th ed.). Cincinnati, Ho: 

International Thompson. 

Gronroos, C. (1990). Relationship approach to marketing in service contexts: The 

marketing and organizational behavior interface. Journal of Business Research 

20(1), 3-17. 

Jones, T. O., & Sasser, W. E. (1995). Why satisfied customer defeat. Harvard Business 

Review, 88–100. 

Kolter, P. (2000). Marketing management (The Millennium ed.). New Jersey: Prentice 

Hall. 

Krech, D., & Crutchfield, R. S. (1948). Theory and problem of social psychology. 

London: McGraw. 

Lovelock, C. (1996). Managing services. New York: McGraw-Hill. 

Maslow, A. M. (1954). Motivation and personality. NY: Harper & Brothers. 



53 

McGuire, C. A. (1998). Nursing competence and evolving regulatory issue in Kentucky. 

Nursing Administration Quarterly, 23(1), 25. 

Parasuraman, A., & Berry, L.L. (1988, August). A multiple item scale for measuring 

customer perception of service quality. Marketing Science Intitute, 86-108. 

Smith, R., & Huston, M. (1983). Script-based evaluations of satisfaction with service. In 

L. L. Berry, G. L. Shostack & G. D. Upah (Eds.), Emerging Perspectives in 

Services Marketing (pp. 59-62). Chicago: American Marketing Association. 

Tyree, C. L. (1986). Development of parenting skills taxonomy for parent education. 

Dissertation Abstract International, 47(4), 1182 – 1194.  

Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. Now York: Wiley & Sons. 

Yamane, T. (1976). Statistics: An introductory analysis. New York: Harper & Row. 
 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แบบสอบถามงานวิจัย 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



55 

 

  

       

แบบสอบถาม 

เรื่อง 

ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการสงผลตอทัศนคติท่ีมตีอคุณภาพการใชบริการ 

สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

 คําชี้แจง: แบบสอบถามชุดน้ีเปนเอกสารประกอบการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท

คณะบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จงึใครขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ดังรายละเอียดทีป่รากฏในแบบสอบถามน้ี โอกาสน้ีผูศึกษาวิจัย นางสาว รัชน์ิรมณ นัยนวิวัฒน 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาเอกการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอขอบคุณใน

ความรวมมือของทานเปนอยางสูง 

 

คําถามสวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  

คําแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคําตอบและความคิดเห็นของทานมาก

ที่สุด 

1. เพศ 

               1) ชาย                                                             2) หญงิ 

2. อาย ุ

               1) 25 – 29 ป                                               2) 30 – 35 ป 

               3) 36 – 40 ป                                                     4) 41 – 45 ป 

3. อาชีพ 

               1) ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ     2) คาขาย/ ธุรกิจสวนตัว 

               3) ลูกจางเอกชน/ พนักงานบริษัทฯ    4) อื่น ๆ โปรดระบุ.......... 

4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

              1) นอยกวา 20,000 บาท/ เดือน   2) 20,001 – 30,000 บาท/ เดือน 

              3) 30,001 – 40,000 บาท/ เดือน   4) 40,001 – 50,000 บาท/ เดือน 

              5) มากกวา 50,001 บาท/ เดือน 
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5. ระดับการศึกษาสูงสุด 

              1) ตํ่ากวาปริญญาตร ี    2) ปริญญาตร ี

   3) สูงกวาปริญญาตร ี    4) อื่น ๆ โปรดระบุ..........  

6. สถานภาพ  

            1) โสด        2) สมรส 

            3) หยาราง/ แยกกันอยู    4) อื่น ๆ โปรดระบุ.......... 

7. เหตุผลท่ีทําใหพอแม ผูปกครองเลือกใชบริการสถานรบัเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

              1) เดินทางสะดวก เชน ใกลบาน/ เปนทางผานเวลาเดินทางไปทํางาน   

   2) เคยพาเด็ก ๆ มาทดลองเรยีนแลวเด็ก ๆ ชอบสนุกสนานและไมรองไห              

   3) ราคาคาใชจายตอเดือนไมแพงเกินไป      

   4) มีเพื่อนหรอืคนแนะนํา              

8. คาใชจายท่ีเหมาะสมสาํหรับการสงลูก ๆ เด็ก ๆ ไปฝากท่ีสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

              1) นอยกวา 10,000 บาท/ เดือน  2) 10,000 - 15,000 บาท/ เดือน              

   3) 15,000 - 20,000 บาท/ เดือน  4) มากกวา 20,000 บาท/ เดือน 

 

คําถามสวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังตอคุณภาพการบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ 

ซึ่งขอคําถามน้ีจะแบงออกเปนตัวแปรยอย 6 ดาน ดานความนาเช่ือถือและไววางใจไดของบุคคลากร, 

ดานความสามารถของผูใหบริการในเรื่องของหลังสูตรการสอน, ดานความมีช่ือเสียงของสถานรับเลี้ยง

เด็กเนอสเซอรี,่ ดานความปลอดภัยของสถานที,่ ดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคา, ดานความเปน

มาตรฐานของการบริการ 

คําแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคําตอบและความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด 

ทานมีความคาดหวังตอคุณภาพการ

บริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

อยางไร 

ระดับความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ดานความนาเชื่อถือและไววางใจไดของบคุคลากร เชน คณุครู , พ่ีเลี้ยง 

1. ครูและผูดูแลเด็กมีวุฒภิาวะทาการศึกษา

และผานการอบรมจากระทรวงศึกษาธิการ 
     

2. ครูและผูดูแลเด็กมีความรูและทักษะ

ความชํานาญในการสอนเด็ก ๆ 
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ทานมีความคาดหวังตอคุณภาพการ

บริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

อยางไร 

ระดับความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ดานความนาเชื่อถือและไววางใจไดของบุคคลากร เชน คณุครู , พ่ีเลี้ยง 

3. ครูและผูดูแลเด็ก ใจเย็น เขาใจ รกัเด็ก

และเอาใจใสเด็ก ๆ เปนอยางดี 
     

ดานความสามารถของผูใหบริการในเรื่องของหลักสูตรการสอน 

1. มีหลักสูตรการสอนแบบ 2 ภาษา      

2. มีสื่อการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสม      

3. มีการจัดการเรียนการสอนแบบที่เนน

การอาน พูด ฟง เขียน 
     

4. มีการจัดตารางกจิกรรมในแตละวันของ

เด็ก ๆ และการเรียนการสอนที่ชัดเจน 
     

ดานความมีชื่อเสยีงของสถานรบัเลีย้งเด็กเนอสเซอรี ่

1. สถานรับเลี้ยงเด็กไดรบัรางวัลจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
     

2. สถานรับเลี้ยงเด็กมีจํานวนสาขาหลาย

สาขา 
     

3. มี Website และสื่อประชาสัมพันธ

แนะนําสถานรับเลี้ยงเด็ก 
     

4. มีลูกของดาราหรือบุคคลมีช่ือเสียงเรียน

อยูหลายคน 
     

ดานความปลอดภัยของสถานท่ี      

1. มีเจาหนาที่ผูชํานาญและหองปฐม

พยาบาลเบื้องตน 
     

2. มีกลองวงจรปดภายในบริเวณสถานรบั

เลี้ยงเด็ก 
     

3. มีการทําประกันอุบัติเหตุใหกับเด็ก ๆ      

4. มีเจาหนาที่เพียงพอกับจํานวนเด็ก ๆ      
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ทานมีความคาดหวังตอคุณภาพการ

บริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

อยางไร 

ระดับความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ดานการเขาใจใสใจและรูจักลูกคา 

1. มีการบันทึก ประเมินพฤติกรรมและ

พัฒนาการของเด็ก ๆ ในแตละวันตามชวง

วัยของเด็ก ๆ เพื่อแจงใหพอแมทราบ 

     

2. มีการจัดตารางแสดงรายการเมนูอาหาร

และของวางในแตละวันอยางชัดเจน 
     

3. มีการใหบริการอยางเต็มใจและพรอมใน

การตอบขอสงสัยของผูปกครองตลอดเวลา 
     

4. มีชองทางในการติดตอสื่อสารกับ

ผูปกครองพอแมในหลากหลายชองทางเพื่อ

สรางความสบายใจใหแกพอแมผูปกครอง 

     

5. มีนักจิตวิทยาเฉพาะทางเกี่ยวกับเด็ก ๆ

คอยใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํากับพอแม 

ผูปกครอง 

     

ดานความเปนมาตรฐานของการบริการ 

1. มีการจดทะเบียนและไดรับอนุญาตอยาง

ถูกตองจากสํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่งค่ังของมนุษย 

     

2. มีจํานวนคุณครูและพี่เลี้ยงที่ดูและเด็กใน

จํานวนที่เหมาะสมและไมมากเกินไป ใน

อัตราพี่เลี้ยงตอเด็ก 1:3 พี่เลี้ยง 1 คน  

ตอเด็ก 3 คน 

     

3. มีการกั้นรั้วรอบบรเิวณสถานรบัเลี้ยงเด็ก

อยางเปนสัดสวน 
     

4. มีหองสําหรับการทํากิจกรรมในแตละวัน

อยางครบถวน 
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คําถามสวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติทีม่ีตอคุณภาพการใหบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี ่

คําแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคําตอบและความคิดเห็นของทานมาก

ที่สุด 

ทานมีทัศนคติตอการใชบริการสถานรับ

เลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่อยางไร 

ความคิดเห็น 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 
ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ทัศนคติตอการใชบริการดานความรูความเขาใจ 

1. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวย

เสริมสรางพัฒนาการและทักษะดานอื่น ๆ

ใหกับเด็ก ๆ 

     

2. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยเตรียม

ความพรอมใหกับเด็ก ๆ กอนเขาโรงเรียน

อนุบาล 

     

3. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยให 

เด็ก ๆ มีพัฒนาการตามชวงวัยของเด็ก ๆ 

ไดอยางเหมาะสม 

     

4. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยใหเด็กๆ

สามารถปรบัตัวและทํากจิกรรมกับผูอื่นไดดี 
     

5. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยให   

เด็ก ๆ ไดคิดทดลองและรูจักการแกไข

ปญหาเฉพาะหนา 

     

6. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยให 

เด็ก ๆ มีพัฒนาการและการเรียนรูเรื่องราว

ในชีวิตประจําวันได 

     

7. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยให 

เด็ก ๆสามารถสือ่สารเพือ่บอกความตอง 

การของตัวเองกบัคนอื่น ๆ รอบขางไดดีข้ึน 
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ทานมีทัศนคติตอการใชบริการสถานรับ

เลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่อยางไร 

ความคิดเห็น 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 
ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ทัศนคติตอการใชบริการดานความรูความเขาใจ 

1. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวย

เสริมสรางความสัมพันธภายในครอบครัว

ผานการทํากิจกรรมรวมกัน 

     

2. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ที่ดีควรสอน

ใหเด็ก ๆ รูจักหนาที่และความรับผิดชอบ

และมรีะเบียบวินัยมากข้ึน 

     

3. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ทําใหเด็ก ๆ

รูสึกวาการไปโรงเรียนไมใชเรื่องนากลัวและ

สนุกกบัการทํากิจกรรมใหม ๆ ทุกวัน 

     

4. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยให 

เด็ก ๆ กลาแสดงออกและมีความมั่นใจใน

ตัวเองมากข้ึน 

     

5. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่ชวยให  

เด็ก ๆ มีพัฒนาการทางอารมณในทางที่ดี 
     

 

 

โอกาสน้ี ผูศึกษาวิจัยขอขอบคุณในความรวมมือของทานเปนอยางสงู 

ผูทําการวิจัย นางสาว รัชน์ิรมณ นัยนวิวัฒน  

Email: m.pessierattra@gmail.com 
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