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บทคัดย่อ 

 
         การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การก าหนดกลยุทธ์การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและเพิ่มรายได้ของนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ 
 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุของจ านวนนักเรียนที่ไม่สม่ าเสมอของนัสพรรณเนอร์
สเซอรี่ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์และก าหนดแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดของนัส
พรรณเนอร์สเซอรี่พร้อมแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มรายได้ วิธีการศึกษา ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จาก 2 ส่วน คือข้อมูลทุติยภูมิ เช่นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิจากการ
เก็บแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้มี 
 จากการศึกษาพบว่า การศึกษาการก าหนดกลยุทธ์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
เพิ่มรายได้ของนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่
มากที่สุด คือด้านคุณครู และด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านกระบวนการ รองลงมาเป็นปัจจัย
ที่มีผลมากต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ คือ ด้านภาพลักษณ์ ด้านกิจกรรม ด้านสถานที่และสื่อ
การเรียนการสอน ด้านที่ตั้งของสถานที่ และด้านราคา ส่วนด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็น
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการน้อยที่สุด  



จ 
 

 ผู้วิจัยจึงเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาในการก าหนดกลยุทธ์การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มรายได้ของนัสพรรณเนอร์เซอรี่  คือกลยุทธ์การเติบโต เพื่อ
สร้างการเติบโตของธุรกิจ โดยต้องเพิ่มและพัฒนาบริการที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ เช่น การขยายเวลาการให้บริการเพื่อรองรับ
ผู้ปกครองที่ท างานล่วงเวลา เพิ่มหลักสูตรและรายวิชาต่างๆที่เน้นพัฒนาการของเด็ก  เช่น  วิชา
ศิลปะ การเล่นกีฬา ร้องเพลง และเต้นร า เป็นต้น โดยจะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัยทุก 6 เดือน ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์ครั้งนี้ อาจส่งผลต่องบประมาณที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็น งบประมาณส าหรับจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของเด็ก และมีการจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับหลักสูตรดังกล่าว  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เลือกแนวทางแก้ปัญหาอีก  
2  แนวทางที่เหลือด้วย  นั่นคือกลยุทธ์ส่งครูเยี่ยมบ้านนักเรียนและกลยุทธ์จัดการกระบวนการ 
ท าควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้องค์กร 
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รายงาน  การค้นคว้าด้วยตนเองนี้ ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือและแนะน าทุกอย่างด้วยดีเสมอ
มา  ดังนั้นทางผู้จัดท าขอขอบพระคุณท่านต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ-คุณแม่ และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนในการมาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท และขอบคุณเพื่อนๆรวมถึงพี่ๆน้องๆ ในชั้นเรียนทุกคนของข้าพเจ้าที่ได้ให้
ก าลังใจเสมอมาตลอดระยะเวลาในการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี ้
 ขอขอบคุณอัชฌาพรรณ วงษา เจ้าของ นัสพรรณเนอร์สเซอรี่ ที่ให้ความร่วมมือในการ

ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเป็นอย่างดี 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

         สุดท้ายนี้ทางผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับท่านท่ีสนใจเพื่อน าไปใช้ในการประกอบความรู้ในอนาคต 
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บทที1่ 
บทน ำ 
 

ลักษณะธุรกิจขององค์กรและรูปแบบของสินค้ำและบริกำร 
1.1 ชื่อองค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร 

 
รูปภำพ 1 สัญลักษณ์ของเนอร์สเซอร่ี 

 
        นัสพรรณ เนอร์สเซอรี ่ 199/89-90 หมู่บ้านพฤกษา15 ซอย 5 ถนนต าหรุ-บางพลี  
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 
 
1.2 ข้อมูลทั่วไป 

สถานรับเลี้ยงเด็กนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ จึงก่อตั้งขึ้น ในวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม ปี      
พ.ศ. 2551 และมีการจดทะเบียนเพื่อเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กจากส านักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ จ.สมุทรปราการ โดยสืบเนื่องมาจากความรักและความห่วงใยของคุณยายที่มีต่อ
หลานๆ ซึ่งอยู่ในวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ดังนั้นจึงเปิดท าการรับเลี้ยงเด็กขึ้นเพื่อคนที่เรารัก ให้มี
ความสุข สุขภาพพลานามัยดี   ในการด าเนินกิจการของสถานรับเลี้ยงเด็กและพัฒนาทักษะเด็ก   
นัสพรรณเนอร์สเซอรี ่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอด
มา 
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จากประสบการณ์ด้านบริหารงานที่ เกี่ยวข้องกับเด็กก่อน .วัยเรียน,ประสบการณ์
การศึกษาดูงาน Nursery ในเครือของส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
สมุทรปราการ ประสบการณ์ฝึกอบรมเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย,ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาที่
โรงเรียนในเครือคาทอลิกระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมและประสบการณ์จากสถาบัน
กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดังนั้นจึงท าให้เราม่ันใจและพร้อมที่จะท าเนอร์สเซอรี่ให้เป็นบ้านหลังที่ 2 ของเด็กๆ และ
มีความตั้งใจที่จะให้บริการดูแลเด็กโดยจัดบุคลากรที่มีความช านาญ ทีมงานที่ประสานงานกลม
เกลียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผลพร้อมด้วยการบริการที่ดี และเป็นที่พอใจ
แก่ผู้รับบริการ 

ทุนจดทะเบียน : เริ่มด าเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท 
โดยจัดตั้งสถานท่ีอยู่ในบ้านแฝดย่านบางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งในช่วงแรก มีนักเรียนเพียงแค่ 5 
คน และต่อมาเมื่อคนเร่ิมรู้จักมากขึ้น เป็นการบอกปากต่อปาก ท าให้มีนักเรียนเข้ามาสมัครมาก
ขึ้นตามล าดับ ในแรกเริ่มใช้พื้นที่ในการเลี้ยงดูเด็ก 36 ตารางเมตร และในปี พ.ศ.2554 ได้ขยาย
พื้นที่ เป็น 60 ตารางเมตร เพื่อรองรับจ านวนเด็กและเพิ่มพื้นที่ให้เด็กๆได้ท ากิจกรรมมากขึ้น   
 

จ ำนวนพนักงำน : พนักงาน 6 คน แบ่งออกเป็น  
1. ผู้บริหาร    1 คน 
2. คุณครูผู้ฝึกสอน   2 คน 
3. พี่เลี้ยง        1 คน 
4. ธุรการ    1 คน 
5. แม่ครัว    1 คน  
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แผนภำพโครงสร้ำงองค์กรในปัจจุบัน 
 

 
ภำพที่ 2 โครงสร้ำงองค์กรนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ 

 
ปรัชญำ 
อบอุ่นเหมือนบ้าน สร้างรากฐานแห่งการเรียนรู้ 
 
1.3 ประเภทของกำรบริกำร 

ธุรกิจบริการในรูปแบบสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยมีข้อมูลการเลี้ยงดูเด็กแบ่งตามช่วงอายุ 
ดังนี้  

- เด็กอายุ 3 – 5 ปี 1,700 บาท  
- เด็กอายุ 2½ - 3 ปี 2,100 บาท 
- เด็กอายุ 2 - 2½  ปี 2,200 บาท 
- เด็กอายุ 1½ - 2 ปี 2,500 บาท 
- เด็กอายุ 1 -1½ ปี 3,000 บาท 
- เด็กอายุ 6 เดือน – 1 ปี 3,500 บาท  
- เด็กอายุ 3 – 6 เดือน 4,500 บาท 
- อัตราค่าแรกเข้า 2,500 บาท [ค่าแรกเข้า+ชุดนักเรียน 3 ชุด,ที่นอน(1,000 +1,500)] 
- อุปกรณ์การเรียน 1,300 บาท (แป้งโด+สมุด+ส+ีตัวต่อ) 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 500/คน 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 

คุณครูผู้ฝึกสอน(2) 

พี่เลี้ยง (1) 
ธุรการ (1) แม่ครัว (1) 
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1.4 กลุ่มลูกค้ำหลัก 
ครอบครัวที่มีบุตรอายุตั้งแต่เด็กเล็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน – 3 ปี และยังคงต้องไปท างาน

ประจ าซึ่งท าไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรเองได้หรือไม่มีญาติพี่น้องช่วยเลี้ยงดูในช่วงเวลากลางวัน 
หรือในบางครอบครัวต้องการฝึกให้บุตรหลานของตนเองมีสังคมจึงน ามาสมัครเรียน  โดยแบ่ง
ออกเป็น 

- ลูกค้าที่ได้รับการแนะน าจากผู้ที่มาใช้บริการก่อนหน้านี้ 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ 
- อินเตอร์เน็ต 
 
ส่วนแบ่งกำรตลำด (รูปภำพแผนภูมิ) 
1. เนอร์สเซอรี่ 
2. โรงเรียนกวดวิชา 
3. โรงเรียน 

 

 
 

แผนภูมทิี่ 1 สัดส่วนตลำด 
 
 

 
 
 
 

ส่วนแบ่งสัดส่วนตลาด 

เนอร์สเซอรี่ 70% 

โรงเรียนกวดวิชา 15% 

โรงเรียน 15% 
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1.5 ปัญหำและลักษณะปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร 
  ปัญหา คือ จ านวนนักเรียนลดลงในช่วงระยะเวลา เดือน เมษายน – กรกฎาคม ของทุก
ปีสืบเนื่องมาจากทางนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ได้รับเลี้ยงเด็ก ตั้งแต่อายุ 6 เดือน – 3 ปี และเม่ือเด็ก
อายุ 3 ปีเต็ม จะต้องเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งจะตรงตามเกณฑ์การศึกษาที่รัฐบาล
ก าหนด  ท าให้ต้องเข้ารับการศึกษาต่อในชั้นอนุบาล จะตรงกับในช่วงเวลาเดือน เมษายน – 
พฤษภาคม จึงท าให้จ านวนของนักเรียนนัสพรรณเนอร์เซอรี่ลดลง และในบางปีก็ลดลงไป
จ านวนมาก จากสาเหตุดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อทางนัสพรรณเนอร์เซอรี่มีรายรับไม่พอเพียง
กับรายจ่าย เนื่องด้วยในแต่ละเดือนก็มีค่าใช้จ่ายประจ าเดือน เช่น เงินเดือนครู ค่าอาหาร ค่า
อุปกรณ์ของใช้ ค่าน้ า ค่าไฟ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ าเป็นต้องมีอยู่ทุกเดือนเป็นสิ่งที่
เลี่ยงไม่ได้  

แม้ว่าสาเหตุดังกล่าวจะส่งกระทบโดยตรงในเดือน เมษายน – พฤษภาคม แต่มีอีก
ลักษณะหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ ผู้บริหารมีความรู้และช านาญการทางด้านการพัฒนาเด็กเล็ก แต่
ขาดทักษะการบริหารในเชิงธุรกิจ ท าให้ไม่ได้วางแผนตั้งรับในกรณีดังกล่าว และกว่าจะมี
นักเรียนเริ่มกลับมาสมัครเรียนใหม่อีกครั้งก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานจนถึงเดือน กรกฎาคม 
ดังจะเห็นได้จากจ านวนนักเรียนของนัสพรรณเนอร์เซอรี่ได้จากแผนภูมิ ดังต่อไปนี้  
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจ ำนวนนักเรียนนัสพรรณเนอร์สเซอร่ี ปี 2552-2554 

     ที่มา : นัสพรรณเนอร์สเซอรี่ (2555) 
 

จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นได้ว่าจ านวนนักเรียนในเดือน เมษายน จะลดลงทุกปี ตั้งแต่         
ปี 2552-2554  และกว่าจะมีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นต้องอาศัยเวลา เฉลี่ยระยะเวลา 4 เดือน 
เมษายน – กรกฎาคม  
 นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิเปรียบเทียบแสดง รายรับ, รายจ่าย และ ก าไร-ขาดทุนตั้งแต่        
ปี 2552 – 2554 
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แผนภูมทิี่ 3 แสดงรำยรับ ปี 2552-2554 

                              ที่มา : นัสพรรณเนอร์สเซอรี่ (2555) 

 
แผนภูมทิี่ 4 แสดงรำยจ่ำย ปี 2552-2554 

                             ที่มา : นัสพรรณเนอร์สเซอรี่ (2555) 
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แผนภูมทิี่ 5 แสดงก ำไร-ขำดทุน ปี 2552-2554 

                          ที่มา : นัสพรรณเนอร์สเซอรี่ (2555) 
 
จากแผนภูมิทั้งหมดจะเห็นได้ว่าจ านวนนักเรียนส่งผลกระทบต่อผลด าเนินการของ

องค์กรเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้แล้วหากไม่หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและรีบด าเนินการแก้ไข อาจ
ท าให้ผลด าเนินการขาดทุนและต้องปิดกิจการไปในที่สุด 
 
1.6 ควำมส ำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร 

สามารถน าผลวิจัยท่ีได้มาน าเสนอต่อเจ้าของกิจการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใน
การวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารเนอร์สเซอรี่ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการเด็กเล็กและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังน าข้อมูลของการวิจัย มาเป็นแนวทางในการท า
ธุรกิจเนอร์สเซอรี่ ส าหรับผู้ที่สนใจหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจเนอร์สเซอรี่  
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1.7 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของจ านวนนักเรียนที่ไม่สม่ าเสมอของนัสพรรณเนอร์สเซอรี่  
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ 
3. เพื่อวเิคราะห์และก าหนดแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดของนัสพรรณเนอร์สเซอรี่พร้อม
แก้ไข 
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มรายได้  
 

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ระยะสั้น 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
2. รักษาฐานลูกค้าเดิมขององค์กร 
 
ระยะกลำง 
1. เพิ่มผลก าไรให้กับองค์กร 
2. ขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ 
 
ระยะยำว 
1. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด 
2. ท าให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 
3. สร้างความม่ันคงให้กับองค์กร 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

บทที2่ 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาถึงการวิจัยเพื่อที่จะน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาจากหลั ก
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และการจัดการตลาดและ
กลยุทธ์การตลาด 
 
หลัก แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 

- ทฤษฎี SWOT Analysis 
- การวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม 
- ทฤษฎีการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
- ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 
หลัก แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับกำรจัดกำรกำรตลำด และกลยุทธ์กำรตลำด 

- STP Marketing 
- ส่วนผสมทางการตลาดบริการ (7P s Service Marketing Mix) 
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2.1 หลัก แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
 

2.1.1 ทฤษฎีวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กร SWOT Analysis 
 

 
ภำพที่ 3  ทฤษฎีวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กร SWOT Analysis 

 
เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของเนอร์สเซอรี่และโอกาส อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปัจจัย

ภายในและภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 
 
S = Strength หมายถึง จุดแข็งหรือจุดเด่นภายในองค์กร เป็นข้อดีที่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายในบริษัทที่เป็นตัวผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ 
W = Weakness หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในเป็น

ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัทที่ถ่วงมิให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายได ้

O = Opportunity หมายถึงโอกาสจากภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินการขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุด
แข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ 

T = Threat หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกสิ่งกีดขวางภายนอกองค์กร ที่ท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
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2.1.2 วิเครำะห์กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม (Five Force Analysis) 
 เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาโดย Michael E. Porter เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขัน โดยอธิบายถึงสภาพแวดล้อมในการแข่งขันในรูปแบบของแรงกดดันพื้นฐาน
ทางการแข่งขัน 5 ประการ 
 

 
ภำพที่ 4 ทฤษฎี Five Force Analysis 

 

1. Industry Competitors (สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม-Rivalry Among Competing 
Firms) หมายความว่า ระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่กิจการด าเนินอยู่มีความรุนแรงระดับ
ใด แนวโน้มตลาดมีโอกาสขยายตัวมากน้อยแค่ไหนทั้งในระดับประเทศ หรือระดับโลก ขึ้นอยู่กับ
จ านวน และความสามารถในการแข่งขันคู่แข่ง 

- จ านวนและความสามารถในการแข่งขันของคู่แข่ง  
- การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม  
- โครงสร้างของเงินทุน  
- ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง  
- ข้อจ ากัดในการออกจากอุตสาหกรรม 

 
 



13 
 

2. Potential Entrants (ภัยคุกคามผู้เข้ามาใหม่-Threats of New Entrants) หมายความว่า
อุตสาหกรรมที่กิจกรรมด าเนินงานอยู่มีโอกาที่คู่แข่งรายใหม่ๆ จะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมได้ยาก
หรือง่ายเพียงใดขึ้นอยู่กับ 

- การประหยัดต่อขนาด  
- ความแตกต่างในสินค้า/บริการ  
- ความต้องการเงินทุน  
- ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง  
- การเข้าถึงช่องทางในการจัดจ าหน่าย  
- นโยบายรัฐ 

3. Suppliers (อ านาจต่อรองของผู้ขาย – Bargaining Power of Suppliers) หมายความว่า 
องค์กรมีความสามารถในการต่อรองกับผู้ขายได้มากน้อยเพียงใด 

- จ านวนผู้ขาย  
- สินค้าท่ีสามารถทดแทน  
- ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงผู้ขาย 

4. Buyers (อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ – Bargaining Power of Buyers ) หมายความว่า 
โอกาสที่ลูกค้าจะหันไปใช้สินค้าของคู่แข่งขันหรือ สินค้าชนิดอื่นมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ 

- จ านวนผู้ซื้อ  
- ปริมาณการซื้อ  
- ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงของผู้ซื้อ 

5. Substitutes (ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน – Threats of substitute Products) 
หมายความว่า สินค้าหรือบริการที่กิจการผลิตออกมาจ าหน่าย มีโอกาสที่สินค้าอื่นจะเข้ามา
ทดแทน สินค้าที่กิจการของเราท าการผลิต ขึ้นอยู่กับ 

- ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงของผู้ซื้อ  
- ราคาของสินค้าคุณภาพ  
- ประสิทธิภาพของสินค้าทดแทน 
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2.1.3 ทฤษฎีกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix 
  TOWS Matrix เป็นการสร้างกลยุทธ์จากข้อมูลที่ได้จาการท า SWOT Analysis ด้วยการ
น าข้อมูลที่ประกอบด้วย Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats มาสร้างกล
ยุทธ์ใน 4 คุณลักษณะคือ 

- Strengths - Opportunities (SO) 
- Weaknesses - Opportunities (WO) 
- Strengths – Threats (ST) 
- Weaknesses – Threats (WT) 

 
ภำพที่ 5 ทฤษฎี TOWS Matrix 

 
- กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นสถานการณ์ที่ต้องการสูงสุด โดยบริษัทใช้จุดแข็ง

และข้อได้เปรียบจากโอกาส โดยท่ัวไปเป้าหมายขององค์กรจะเปลี่ยนจากต าแหน่งอื่นของแมทท
ริกซ์นี้ถ้ามีจุดอ่อนก็พยายามแก้ไขปัญหา เพื่อเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็ง ถ้าเผชิญอุปสรรคต้อง
พยายามเปลี่ยนให้เป็นโอกาส นั่นก็คือเป็นการใช้จุดแข็งเพื่อสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส 

- กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) พยายามที่จะให้เกิดจุดอ่อนที่ต่ าที่สุด และเกิด
โอกาสสูงสุด ดังนั้นธุรกิจที่มีจุดอ่อนในบางกรณีอาจจะพัฒนาองค์กรหรือความสามารถเฉพาะ
อย่าง (เทคโนโลยีหรือบุคคลที่มีทักษะ) จากภายนอก มีทางเลือกที่เป็นไปได้เพื่อสร้างข้อ
ได้เปรียบของโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก นั่นก็คือการพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นจุดอ่อน
แล้วปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส 
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- กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ถือเกณฑ์จุดแข็งขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมเป้าหมาย คือ ท าให้เกิดจุดแข็งสูงสุดและมีอุปสรรคต่ าสุด ดังนั้นบริษัทอาจใช้
จุดแข็งด้านเทคโนโลยี การเงิน การจัดการ หรือการตลาดเพื่อจัดการอุปสรรคจากคู่แข่ง นั่นก็คือ
เป็นการใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะอุปสรรคให้ได้ 

- กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) มีเป้าหมายที่สร้างให้เกิดจุดแข็งและอุปสรรคต่ าที่สุด 
ซึ่งต้องการให้บริษัทใช้รูปแบบการร่วมลงทุน (Joint Venture) การลดค่าใช้จ่าย (Retrench) การ
เลิกผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นก าไร (Liquidate) 
 

2.1.4 ทฤษฎีกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ในทางธุรกิจเป็นแผนการด าเนินงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันทาง
ธุรกิจจากทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรได้ตั้งไว้ โดยกล
ยุทธ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ 

1. กลยุทธ์ระดับกลุ่มบริษัท (Corporate-level strategy) 
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business-level Strategy) 
3. กลยุทธ์ระดับปฏิบัติงานหรือด าเนินงาน (Functional-level Strategy) 

 
กลยุทธ์ระดับกลุ่มบริษัท (Corporate-level Strategy) 
 เป็นกลยุทธ์ที่แสดงทิศทางของบริษัท (เติบโต, คงตัว, ปรับเปลี่ยน) ด้วยการพิจารณา
วงจรอุตสาหกรรม สภาวะการแข่งขัน และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทสามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์พื้นฐานในระดับบริษัท (Business-level 
Strategy) กลยุทธ์ระดับกลุ่มบริษัทแบ่งได้สามแบบได้แก่ 

1. กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) 
2. กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) 
3. กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน (Renewal Strategy) 

 
1.  กลยุทธ์กำรเติบโต (Growth Strategy) 
 กลยุทธ์การเติบโตนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างอัตราการเติบโตที่มากกว่าเม่ือเปรียบเทียบ
กับตลาดมักใช้การพัฒนาตลาดใหม่ (Market Development) พัฒนาสินค้า (Product 
Development)วิธีการใหม่ (New Process) หรือเจาะตลาดเพิ่ม (Penetration) กลยุทธ์การ
เติบโตแบ่งออกได้เป็น 
 



16 
 

1.1 Concentration on Single Product or Services เป็นการสร้างการเติบโตด้วย
สินค้า หรือ บริการเพียงอย่างเดียว และการใช้การเจาะตลาดเพิ่มไปยังพื้นที่ใหม่ๆ  

1.2 Concentric Diversification เป็นการสร้างการเติบโตด้วยการเพิ่มสินค้าหรือ 
บริการใหม่ที่สอดคล้องกับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้วซึ่งอาจสอดคล้องในเรื่องเทคโนโลยี สาย
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือฐานลูกค้า 

1.3 Vertical Integration เป็นการสร้างการเติบโตด้วยการขยายธุรกิจที่มีอยู่
สองทิศทางคือ 

1.3.1 การรวมตัวไปข้างหน้า เป็นการขยายการลงทุนไปยังช่องทางการจัดจ าหน่าย
ของสินค้าหรือบริการปัจจุบัน ท าให้ขยายตลาดได้ง่ายขึ้นและสามารถควบคุมต้นทุนขายได้ 

1.3.2 การรวมตัวไปข้างหลังเป็นการขยายการลงทุนไปยังควบต้นทุน และคุณภาพ
ของปัจจัยน าเข้า 

1.4 Horizontal Diversification เป็นการสร้างการเติบโตจากการซื้อควบรวม กิจการ
คู่แข่ง กลยุทธ์นี้คล้ายกับ Concentric Diversification แต่แตกต่างตรงที่ Horizontal 
Diversification จะมุ่งเน้นการเพิ่มสินค้าหรือบริการจากการซื้อบริษัทคู่แข่งเท่านั้น 

1.5 Conglomerate Diversification เป็นการสร้างการเติบโตจากการมีสินค้าหรือ
บริการใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่เลย ซึ่งสร้างความได้เปรียบในลักษณะของ
กลุ่มบริษัทที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
2. กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) 
 ด้านกลยุทธ์ตัวนี้เป็นกลยุทธ์ที่มีลักษณะที่มุ่งรักษาอัตราการเติบโต ส่วนแบ่งการตลาด 
หรือต าแหน่งทางการแข่งขันขององค์กรไว้ เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรมที่เริ่มตกต่ า หรือมี
คู่แข่งรายใหม่ท่ีเข้มแข็งเข้ามาในตลาด หรือสภาวการณ์ผันผวนได้แบ่งออกเป็น 

2.1 Leadership  กลยุทธ์การมุ่งเป็นผู้น าตลาดด้วยการดึงดูดลูกค้าจากคู่แข่งที่อ่อนแอ 
2.2 Niche    กลยุทธ์การมุ่งสร้างความแข็งแกร่งในบางตลาดที่มีความช านาญและมี 

ต าแหน่งการแข่งขันที่เข้มแข็ง 
2.3 Harvest  กลยุทธ์การมุ่งท าก าไรระยะสั้น ไม่ลงทุนเพิ่ม ลดค่าใช้จ่ายต่างๆลง 
2.4 Quick Divest  กลยุทธ์การขายธุรกิจทิ้ง 
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3. กลยุทธ์ปรับเปล่ียน (Renewal Strategy) 
 กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน เป็นกลยุทธ์การปรับตัว ด้ายการเปลี่ยนแปลงขนาดองค์กรและ
ต้นทุน ปรับโครงสร้าง ขายธุรกิจ หรือล้มละลาย 

3.1 Retrenchment กลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยนเน่ืองจากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
3.2 Turnaround กลยุทธ์เพื่อพลิกสถานการณ์เลวร้ายของบริษัทโดยเฉพาะทางด้านการเงิน 
จึงปรับเปลี่ยนจ านวนมาก มีความรุนแรง ด้วยการควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างหนี้ ขาย 
สินทรัพย์ ลดขนาดองค์กร หรือเปลี่ยนผู้น าองค์กร  
3.3 Divest กลยุทธ์การขายบางส่วนของบริษัท 
3.4 Liquidation กลยุทธ์การเลิกกิจการด้วยการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือหยุดด าเนินงาน 
ทั้งหมด เพื่อหยุดการขาดทุนก่อนท่ีจะล้มละลาย 
 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) คือการผสมผสานและเชื่อมโยงกันของ

ข้อตกลงและกิจกรรมในองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยความสามารถหลักใน
ตลาดใดตลาดหนึ่ง   
 

 
ภำพที่ 6 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
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กลยุทธ์ผู้น ำด้ำนต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 
 กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ด้วยต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ ากว่า 
ภายใต้ความเสี่ยงเท่ากัน ประโยชน์จากการผลิตแบบมีมาตรฐานและจ านวนมาก Economies of 
Scale และ Experience curve effects 
กลยุทธ์ควำมแตกต่ำง (Differentiation Strategy) 
 กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ด้วยความแตกต่างของสินค้าบริการกล
ยุทธ์การสร้างความแตกต่างมักใช้การวิจัยและพัฒนา เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความ
แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อหาความต้องการของผู้บริโภค หรือการพัฒนาสินค้าใหม่ 
 
กลยุทธ์แบบมุ่งเน้น (Focus) 
 กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ด้วยการเน้นความช านาญในบางเรื่อง 
(Specialize in some way) เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เช่น กลุ่มลูกค้าเฉพาะ สินค้า
เฉพาะ หรือพื้นที่บางพื้นที่ องค์กรสามารถสร้างคุณค่าด้วยการผสมผสานการมุ่งเน้นกับการ
สร้างความแตกต่างหรือการเป็นผู้น าทางด้านการต้นทุน 
 
กลยุทธ์ระดับปฏิบัติงำนหรือด ำเนินงำน (Function Strategy) 
 กลยุทธ์ระดับปฏิบัติงานหรือด าเนินงาน เป็นกลยุทธ์ที่ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์หรือกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท และกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น กลยุทธ์ของฝ่ายการตลาด กลยุทธ์
ของฝ่ายการเงิน กลยุทธ์ของฝ่ายบุคคล กลยุทธ์ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 
 
2.2 หลักแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับกำรจัดกำรกำรตลำด และกลยุทธ์กำรตลำด 

 
2.2.1 STP Marketing 

  
โดยจะแบ่งส่วนของตลาดออกเป็นส่วนย่อยๆ (Segmentation) จากนั้นก็ก าหนดตลาด

เป้าหมายที่ต้องการเลือก (Target Market) เม่ือเลือกตลาดที่ต้องการได้แล้วต่อไปก็ก็เป็นการ
วางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาด (Position) โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาลูกค้าที่แท้จริง (Real 
Prospects) เพื่อผลักดันไปสู่การซื้อ และได้รับประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนกลายเป็นลูกค้าที่มี
ความสัมพันธ์แนน่แฟ้นในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
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Segmentation เป็นแนวคิดของการแบ่งลูกค้า ซึ่งอาจจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ 
เช่น แบ่งตามการเลือกตลาดที่บริษัทสามารถเข้าไปท าตลาดได้ง่าย ถ้าจะให้เข้าใจง่านๆ ตาม 
ภาษานักการตลาดอาจจะมองการแบ่งกลุ่มลูกค้า คือ  

- สภาพภูมิศาสตร์ เช่น อัตราการเจริญเติบโตของประชากร ลักษณะภูมิศาสตร์ ในด้าน
ความหนาแน่นของประชากร เป็นต้น 

- ลักษณะประชากร เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพครอบครัว 
เป็นต้น 

- ลักษณะทางจิตวิทยา เช่น คุณค่า ทัศนคติ และไลฟ์สไตล์ เป็นต้น 
- พฤติกรรม เช่น รูปแบบ พฤติกรรมการซื้อ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ประโยชน์ใช้สอย

และการอ่อนไหวด้านราคา เป็นต้น 
 
Target Market คือ การก าหนดตลาดเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม ลูกค้า ซึ่งมีศักยภาพส าหรับ

การตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมายนั้นต้องมีการประเมินคุณค่าส่วนของตลาดแต่ละส่วน โดย
ค านึงถึงปัจจัย 2 ประการ คือ 

- ความน่าสนใจของแต่ละส่วนของตลาด พิจารณาจากขนาดของตลาด มูลค่าตลาด 
ความเสี่ยง ฯลฯ 

- วัตถุประสงค์และทรัพยากรของบริษัทที่มีอยู่ 
ธุรกิจสามารถก าหนดตลาดเป้าหมายได้ในรูปแบบต่างๆ 3 รูปแบบ ได้แก่ 

 1.  ก า ร เ ลื อ ก เ พี ย ง ส่ ว นต ล าด เ ดี ย ว เ ป็ นต ล าด เ ป้ า หม าย  (Single-segment 
Concentration) ซึ่งธุรกิจสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ ในความต้องการของส่วนของตลาดที่
เลือกได้อย่างลึกซึ้ง สร้างชื่อเสียงและความช านาญเฉพาะด้านให้กับธุรกิจได้ แต่ก็มีความเสียง
หากไม่ประสบความส าเร็จในส่วนของตลาดที่เลือก 
 2. การเลือกหลายส่วนของตลาดเป็นตลาดเป้าหมาย (Differentiated Marketing) ส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีทรัพยากรมากพอที่จะวางกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดหลายชุด
ส าหรับแต่ละส่วนของตลาดที่เลือกเข้าไป 
 3. การเลือกทุกส่วนของตลาดเป็นตลาดเป้าหมาย (Undifferentiated Marketing) เป็น
ธุรกิจท่ีต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของตนตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกๆส่วนของตลาด โดย
ไม่แยกกลยุทธ์การตลาดให้มีความแตกต่างกันตามแต่ละส่วนของตลาด ซึ่งโอกาสที่ธุรกิจจะ
ประสบความส าเร็จจากกลยุทธ์ประเภทนี้มีน้อยมาก เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละส่วนของตลาดย่อม
มีความแตกต่างกัน ส่วนของตลาดแต่ละส่วนก็จะยิ่งมีขนาดเล็กลง จนกลายเป็นส่วนย่อยของ
ตลาดที่เรียกว่า Niche Market และกลยุทธ์การตลาดก็จะมีลักษณะเฉพาะตามส่วนของส่วนของ
ตลาดหรือส่วนย่อยของตลาดแต่ละส่วนในท่ีสุด 
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Positioning คือ การออกแบบข้อเสนอและภาพลักษณ์ของสินค้าและธุรกิจ เพื่อสร้าง
ความโดดเด่นในตลาดเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้เราอธิบายได้ว่าลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายอยู่
ตรงไหนของตลาด เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันเราอยู่ตรงไหน ของตลาด เม่ือเทียบกับคู่แข่งขันเราอยู่
ตรงไหน ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่ดีน้ันจะต้องท าให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่น และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้เห็นถึงคุณประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ของเรา เม่ือใดก็ตามที่เราสามารถท าให้ผลิตภัณฑ์ของเรา
ยืนอยู่ได้อย่างโดดเด่น ก็จะเท่ากับเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าให้ความสนใจ จึงมีความส าคัญมากที่
จะต้องเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของเราในมุมมองของลูกค้าที่เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
 

2.2.2 ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร (7P’s Service Marketing Mix)  
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) โดยพื้นฐานจะมีอยู่ 4 ตัวคือผลิตภัณฑ์ 
(Product), ราคา (Price), ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place), และการส่งเสริมการขาย 
(Promotion) แต่ส่วนผสมทางการตลาดบริการ จะมีการเพิ่มตัวที่ 5, 6, และตัวที่ 7 คือ พนักงาน 
(People), กระบวนการ (Process) และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งทั้งสา
มาส่วนนั้นเป็นปัจจัยหลักในหลักการส่งมอบบริการ ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาดของการ
บริการจึงประกอบด้วย 7P’s 
 

 
ภำพที่ 7 ส่วนประสมทำงกำรตลำดของบริกำร 7P’s 
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) บริการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง ที่ไม่สามารถจับต้องได้ 
(Intangible product) บริการจะต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกับสินค้า คุณภาพของบริการ 
ประกอบด้วยปัจจัยหลายปัจจัยคือ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรวดเร็ว และ
อัธยาศัยในไมตรีของพนักงาน   เป็นต้น 

 
บริการในแต่ละธุรกิจจะมี 3 ประเภท คือ 
- บริการหลัก  
- บริการเสริม  
- บริการอื่นๆ  
 
ซึ่งทั้งหมดจะต้องมีคุณภาพ โดยบริการหลัก บริการเสริมต้องเป็นตัวเสริมบริการหลัก

และไม่ท าลายบริการหลัก บริการเสริมจะให้บริการได้ก็ต่อเม่ือลูกค้ามีความพึงพอใจกับบริการ
หลักแล้วส่วนบริการอื่นๆ จะต้องสร้างความสะดวกให้แก่ลูกค้า 

 
2. ราคา (Price) ราคาเป็นสิ่งที่สามารถก าหนดรายได้ของบริษัท กล่าวคือ การตั้งราคาสูงก็

จะท าให้ธุรกิจมีรายได้สูงขึ้น หรือการตั้งราคาต่ าก็จะท าให้รายได้ของบริษัทต่ าลง ซึ่งอาจน าไปสู่
ภาวะขาดทุนได้ แต่จะตั้งราคาตามใจชอบไม่ได้ จะต้องอยู่ที่สภาวะของคู่แข่งหากตั้งราคาไว้สูง
กว่าคู่แข่ง แต่คุณภาพของสินค้าและบริการไม่ได้สูงกว่าคู่แข่งอาจท าให้ลูกค้าไม่ซื้อหรือใช้
บริการได้ 

 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ในการบริการนั้นสามารถให้บริการผ่านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 4 ช่องทางคือ 
  

1. การให้บริการผ่านหน้าร้าน 
 2. การให้บริการถึงบ้าน 
 3. การให้บริการผ่านตัวแทน 
 4. การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 
5. พนักงาน (People) พนักงานประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดภายในองค์กรที่ให้บริการนั้น 

ซึ่งจะรวมตั้งแต่เจ้าของผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพใน
การให้บริการ 
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6. กระบวนการให้บริการ (Process) กระบวนการให้บริการเป็นส่วนประสมการตลาดที่มี

ความส าคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการท าให้เกิดกระบวนการ
ที่สามารถง่ายขั้นตอน มอบบริการที่มีคุณภาพ เนื่องจากการให้บริการมักประกอบด้วยหลาย
ขั้นตอน ได้แก่ การต้อนรับ การสอบถสมข้อมูลเบื้อต้น การให้บริการตามความต้องการ ช าระ
เงิน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องประสานเชื่อมโยงกันอย่างดี หากมีขั้นตอนใดไม่ดี แม้แต่
ขั้นตอนเดียวย่อมท าให้การบริการไม่เป็นท่ีประทับใจแก่ลูกค้า 

 
7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคาร

ของธุรกิจบริการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.3.1 THE FOUR PS AND THEIR APPLOCATION 
Product, Price, Place และ Promotion อาจจะเป็นความเข้าใจในเรื่องการแบ่งกลุ่ม

ตลาดที่มีจ านวนมาก แต่มีลักษณะเฉพาะและรูปลักษณ์ของการใช้ประโยชน์ของพวกมันที่
สมน้ าสมเนื้อกันกับลักษณะที่สอง 

- Product ในที่นี้ เราไม่ได้ก าลังจะพูดถึงเกี่ยวกับสินค้าพื้นฐานของ Philip Kotler 
นักเขียนต าราเรียนทางธุรกิจ แต่นิยามถึงสินค้าที่เป็นสินค้าอย่างง่ายๆที่มีการรอให้ถูกท าให้เกิด
ความแตกต่าง เขาโต้เถียงว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นกุญแจสู่ความส าเร็จในเรื่องของการตลาดในแง่ของ
สินค้า คือความแตกต่างในตัวของมันเองแต่ใครหรืออะไรท าให้สินค้าออกมาและใน
สภาพแวดล้อมทางด้านแนวความคิด มันได้รับสิ่งที่ป้อนใส่เข้ามาจากผู้ซื้อและผู้ขาย ส่วนที่
ส าคัญอื่นๆ คือความต้องการส าหรับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสินค้าและการบริการใหม่ๆ 
ความเร็วที่บริษัทต้องการให้เข้าสู่พื้นที่ทางการตลาด เป็นเหมือนของเหลงและยืดหยุ่นใน
อุตสาหกรรมที่ส าคัญ คุณสามารถลืมเกี่ยวกับเวลาสามถึงหกปี ในการพัฒนาวงจรของสินค้า
หรือกลยุทธ์ ที่เว้นแต่ว่าคุณต้องการเห็นหางท่ีลากยาวของการแข่งขัน 

-  Price นี้คือสิ่งหนึ่งแค่สิ่งเดียวของ 4Ps ที่เกี่ยวข้องกับเงิน มีโรงงานจ านวนมากที่
พิจารณา เช่น แรงจูงใจ ส่วนลด และราคา เป้าหมายควรจะดึงดูดผู้ซื้อ โดยการสร้างสรรค์การ
รับรู้ในเร่ืองของจุดยืนของคุณค่ากับเรื่องของราคา ประชาชนไม่ได้ซื้อสิ่งของที่มีราคาถูกเสมอไป 
แต่พวกเขาให้คุณค่าส าหรับสิ่งที่พวกเขาลงทุนไป นอกนี้การตั้งราคายังต้องการให้ถูกท าให้เห็น
ว่า เป็นตัวเชื่อมกับต้นทุนของสินค้าหรือบริการท่ีขายออกไป และจุดคุ้มทุนและเป้าหมายในเรื่อง
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ของก าไร การตั้งราคาก าลังกลายเป็นการริเริ่มกลยุทธ์มากขึ้น ที่เกี่ยวกับการพิจารณาความ
ต้องการอย่างระมัดระวังและการทดสอบทางการตลาด 

-  Place เทคโนโลยีมีทางเลือกอย่างรวดเร็วที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของสถานที่ในส่วนผสม
ทางการตลาดเนื่องจากการซื้อของ บริการทางระบบออนไลน์ และแบบตัวต่อตัวกับร้านค้าแบบ
โบราณและผู้ขายที่ตกยุคไปแล้วเม่ือแนวคิด 4Ps ถูกพัฒนาในครั้งแรก Place หมายถึงการ
จ าหน่ายและความจ าเป็นในการระบายสินค้า เช่น Supply chain warehouse การควบคุมสินค้า
คงคลัง ระบบ  โลจิสติก เป็นต้น แม้ว่าเทคโนโลยีจะเพิ่มผลส าหรับส าหรับบริษัทจ านวนมาก แต่
มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแหล่งความต้องการพื้นฐาน 

-  Promotion หนึ่งประเด็นทางวิชาการของการโต้เถียงเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายไม่มี
อะไรมากกว่าการเชื่อมกันของการสื่อสารในทุกวันนี้มันหานากที่จะโต้แย้งกัน   

 การโฆษณาผ่านสื่อสาธารณะ การขาย และการท าการตลาดแบบทางตรงมีเป้าหมายใน
เรื่องข้อความและความเป็นกลาง ไม่นานมานี้บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ เช่น Guerilla marketing 
เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายน้ันช่ือของเกมคือ การทดสอบ The two new Ps 

-  Process คือกระบวนการการวางแผนด้านความคิดของคนจ านวนหนึ่ง คือความ
เรียบร้อยของส่วนผสมทางการตลาด เราไม่ได้วางแผนทางการตลาดในเรื่องของแคมเปญ หรือ
เราไม่ได้วางแผนในเรื่องของการอัพเดทสินค้าส าหรับปีนี้ หรือเราไม่ได้วางแผนในเรื่องของการ
กระจายสินค้าและขนส่งสินค้าหรือทั้งหมดน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน  

 นั้นคือความของการเริ่มต้นของการวางแผนทางการตลาด มันต้องไม่กินเวลานานและไม่
ซับซ้อนแต่ต้องสามารถใหญ่พอที่จะคลอบคลุมทั้งหมดได้ แผนต้องเป็นทั้งเอกสารและ
กระบวนการที่จะเป็นพื้นฐานของ 4Ps ในสวนผสมของตลาด หนึ่งในเป้าหมายที่ถูกท าให้ส าเร็จ
คือการมองไปที่งบประมาณ พนักงาน การบัญชี และตารางงานวางแผน คือ การสร้างความ
ม่ันใจของระบบกับความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะ และที่แน่นอนมันจะ
เกี่ยวพันกับประชาชนและน าไปสู่ P ตัวที่หก คือ 

-  People ซึ่งจะกล่าวถึงมากกว่าการท าการตลาดและการขาย มันรวมถึงผู้ถือ
ผลประโยชน์ทัง้หมดท่ีมีอิทธิพลที่สามารถท าการตัดสินใจในตลาด 

  
 MARKETING: Science or Art? 
 ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลที่เป็นความจริงสามารถพิสูจน์ดังวิทยาศาสตร์และศิลปะ

วิทยาศาสตร์ คือ วิธีการพัฒนาผสมและน าไปใช้ ศิลปะ คือ การท าการตัดสินใจให้เกิดผลจาก
การเสริมของกระบวนการ 
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 Conceptual Model / Framework 
 ส่วนผสมทางการตลาดหรือ Marketing Mix นั้น ในช่วงแรกคือ 4P’s แต่เมื่อเวลาผ่านไป

และสภาพแวดล้อมทางการตลาด ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้เกิดการถกเถียงทางวิชาการ
เกิดขึ้นว่าส่วนผสมทางการตลาด หรือMarketing Mix (4P’s) ในแบบเดิมนั้น ยังใช้ได้ดีกับใน
สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่หรือไม่ ค าตอบที่ได้คือไม่ซะแล้ว จึงได้มี
การคิดส่วนผสมทางการตลาดในแนวทางใหม่ๆขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาดโดยได้มีการปรับเปลี่ยน โดยการได้เพิ่มเติม P ตัวที่ 5 และตัวที่ 6 เข้าไปในส่วนผสมทาง
การตลาดเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดมากขึ้น P ตัวที่ 5 และ P 
ตัวที่ 6 คือ Process และ People 

ที่มา http://search.ebscohost.com 
. 

2.3.2    งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
- โรงเรียนอนุบำลดวงแก้ว  
โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 2528 ท าเลที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่เขต

จตุจักร มีพื้นที่ทั้งหมด 356.3 ตารางวา มีความสามารถในการรับนักเรียนได้ทั้งสิ้น 173 คน 
ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – 3 จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน ประกอบกับ
ปัญหาจากการบริหารภายในโรงเรียน ท าให้ผลประกอบการของโรงเรียนมีแนวโน้มที่จะขาดทุน 
เนื่องจากจ านวนนักเรียนที่ลดลงทุกปี ท าให้โรงเรียนต้องมีการปรับตัวในการด าเนินแผนงาน
ธุรกิจ เริ่มตั้งแต่วางเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ และกลยุทธ์ใน
ด้านต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้จากการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนอนุบาล
ให้บุตรหลานของผู้ปกครอง พบว่า ส่วนใหญ่จะค า นึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
1. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด ไม่

มีแหล่งเสื่อมโทรมด้านศีลธรรม รวมถึงการจัดโรงเรียนอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย (บริษัท ศูนย์วิจัย
กสิกรไทยจ า กัด, 2544, คะนอง ตนเล็ก,2535) เนื่องจากผู้ปกครองต้องการสร้างสังคมที่ดีให้แก่
บุตรหลาน ดังนั้นจึงให้ความส าคัญแก่ปัจจัยเหล่านี้เป็นอันดับต้น ๆ 

 
2. ท าเลที่ตั้งของโรงเรียนควรจะตั้งอยู่ใกล้บ้าน (บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด, 2544, 

ขนิษฐา รุ้งพิบูลย์ สิทธิศักดิ์ อนันตประยูร ชาญ พัชราวนิช สุวาพร ศรีสุทนทรตระกูล ศิริพรรณ 
นันทไพฑูรย์, 2544, อาภารัฐ แซ่เอียว วรรณวิไล เพชรสร้าง สษมณ วิสุทธิสิน, 2544,คะนอง 
ตนเล็ก, 2535) เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการไปรับส่งส าหรับผู้ปกครอง 

 

http://search.ebscohost.com/
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3. หลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงคุณภาพของการเรียนการสอนและสถานศึกษา 
(ขนิษฐารุ้ง พิบูลย์ สิทธิศักดิ์ อนันตประยูร ชาญ พัชราวนิช สุวาพร ศรีสุนทรตระกูล ศิริพรรณ 
นันทไพฑูรย์, 2544, อาภารัฐ แซ่เอียว วรรณวิไล เพชรสร้าง สษมณ วิสุทธิสิน, 2544) 

 
4. ชื่อเสียงของโรงเรียน (ขนิษฐา รุ้งพิบูลย์ สิทธิศักดิ์ อนันตประยูร ชาญ พัชราวนิช สุวา

พรศรีสุนทรตระกูล ศิริพรรณ นันทไพฑูรย์, 2544, อาภารัฐ แซ่เอียว วรรณวิไล เพชรสร้าง        
สษมณ วิสุทธิสิน, 2544) 
 

ส าหรับความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน คือ 
ผู้ปกคอรงส่วนใหญ่คาดหวังให้โรงเรียนเน้นทั้ง 2 ด้าน คือ การให้เด็กอ่านออกเขียนได้ และด้าน
พัฒนาการของเด็ก (คะนอง ตนเล็ก, 2535) ทั้งนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังคงต้องการให้โรงเรียน
เน้นการสอนด้านวิชาการเนื่องจากต้องการให้บุตรหลานสามารถสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงได้ ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองโดยการสอน
แบบเร่งเรียน ท า ให้เด็กไม่มีความสุข และอาจเบื่อหน่ายการเรียน (สุภาวดี หาญเมธี, 2529)การ
เรียนการสอนแบบเร่งเรียนเป็นแนวทางท่ีผิด เนื่องจากการเรียนรู้ที่ได้ผลส า หรับเด็กปฐมวัย คือ 
การได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ค้นพบด้วยตนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้น
มากที่สุด ขณะที่เด็กเล่น (ศศิธร วิชิราภรณ์, 2538) โดยข้อเท็จจริงแล้ว เด็กสามารถคิดได้เอง 
แต่ต้องเป็นไปตาม พัฒนาการของเด็ก เพียงแต่ผู้ใหญ่ต้องให้การเลี้ยงดูที่ถูกต้อง มีการ
เจริญเติบโตที่ดี มีความรักความอบอุ่น เม่ือเด็กมีความสุข ท า ให้เกิดการพัฒนาทางด้านปัญญา 
รู้จักคิด ซึ่งโดยแท้จริงแล้วเด็กไม่อยากเรียนแต่ต้องการเล่น เพราะการเล่นคือโอกาสในการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็ก (เบญจา แสงมะลิ,2540) 

 
 -  โรงเรียนดนตรีสยำมกลกำร  
 จากการวิจัยจะพบว่าผู้ปกครองให้ความสนใจในเรื่องอาคารสถานที่เป็นอย่างมาก 
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เป็นโรงเรียนดนตรีที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร แต่ตั้งอยู่ใน
ซอย อาจจะล าบากในการเดินทางบ้างส าหรับผู้ที่ไม่มีพาหนะเป็นของตนเอง แต่จากการสังเกต
ผู้ปกครองมักจะไม่มีปัญหากับการเดินทางมากนักเพราะโรงเรียนจัดให้มีที่จอดรถไว้อย่าง
เพียงพอ แต่ในขณะเดียวกับโรงเรียนดนตรีสยามกลการก็ได้ท าการขยายสาขาเข้าไปสู่
ประชาชนในเขตต่างๆหลายสาขาทั่วประเทศ ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสามารถเลือกที่
จะเรียนในสาขาที่สะดวก เดินทางได้ง่าย แต่คุณภาพทุกๆอย่างเท่าเทียมกัน 
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กระแสธุรกิจโรงเรียนดนตรีเป็นกระแสที่สวนทางกับธุรกิจอื่นๆ เพราะธุรกิจที่ตอบสนอง
ความต้องการทางด้านอารมณ์ และสังคมของนักเรียนและผู้ปกครอง แม้ในขณะนี้กระแสการ
แข่งขันจะมากมายมหาศาลและดุเดือด แต่ถ้าโรงเรียนท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงไป
ยังคนทุกๆชนชั้นและทุกๆสังคม เพราะทุกๆ คนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการศึกษา ต่างกันเพียงว่า
ใครจะสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบในสถานที่ที่ตนเองชื่นชม และมีสาขาต่างๆ รองรับ 
ในสภาพพื้นที่ต่างๆ จัดระดับค่าใช้จ่ายให้พอกับค่าครองชีพของแต่ละสถานที่ โรงเรียนก็จะมีผล
การด าเนินงานอย่างมหาศาล ไม่ใช่รอแต่สังคมแคบๆ มีประชากรไม่มากนัก เพราะในสังคมไทย
ชนชั้นกลางและชนช้ันล่างมีปริมาณมากกว่าชนชั้นสูงมากมายนัก 
 สาขาวิชาที่เป็นนิยมของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ คือวิชาขับร้องเพราะโรงเรียนสยาม
ดนตรีกลการที่มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานยอมรับ การจัดสรรคัดสรรครูอาจารย์ก็ท าอย่างเป็น
ระบบมีคุณภาพ และด าเนินการเพิ่มเติมประสิทธิภาพของครูอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมี
การประเมินผลการเรียนการสอนด้วยการจัดแสดงคอนเสิร์ตของนักเรียนของครูอาจารย์ และ
บุคลากรต่างๆ ซึ่งแสดงผลงานนี้ถ้าโรงเรียนได้มีการแสดงผลงานของนักเรียนและครูบ่อยๆ 
ความนิยมในวิชาที่ยังไม่เป็นที่สนใจก็เพิ่มปริมาณมากขึ้น เพราะการได้ชมการแสดงจะก่อให้เกิด
ความสนใจและความอยากเรียนรู้ของเด็กๆ 
 ความต้องการของนักเรียนในการเลือกเรียนดนตรี โดยเฉพาะวิชาขับร้องเพราะว่า
โรงเรียนมีการสนับสนุนส่ง เสริมให้ศิษย์ได้แสดงออกและเป็นศิลปินตามความถนัด             
(อัคนี ซอปิติพร ,2553)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 

 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีกำรศึกษำและผลกำรศึกษำ 

 
 การศึกษาการก าหนดกลยุทธ์การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มรายได้ของนัส

พรรณเนอร์สเซอรี่ ได้ด าเนินการศึกษา โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมและก าหนด
ปัญหา และได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ เพื่อศึกษาสาเหตุของจ านวนนักเรียนที่ไม่
สม่ าเสมอของนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ , เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้บริการ       
นัสพรรณเนอร์สเซอรี่ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์, เพื่อวิเคราะห์และก าหนดแนวทางกล
ยุทธ์ทางการตลาดของนัสพรรณเนอร์สเซอรี่พร้อมแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มรายได้ ดังรายละเอียด
เนื้อหาของรายงานในบทที่ 3 ดังนี ้
 

1. การเก็บข้อมูล (Data Collection) 
- การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Collection of Primary Data) โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก 

เจ้าของกิจการและผู้ปกครองที่เป็นลูกค้าหลักขององค์กร 
- การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Collection of Secondary Data) โดยการรวบรวมข้อมูล 

เอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้สร้างแบบสอบถาม 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

- การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อน าข้อมูลที่ได้มามาวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
- การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิเพื่อน าข้อมูลที่ได้มามาวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 

3. การสรุปประมวลผลตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
- Strategic Analysis 
- Strategic Formulation 
- Strategic Implementation 
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3.1 ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 
 ในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิจัยโดยวิธีการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งสองมาท าการวิเคราะห์โดยใช้
ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management  Process) ในการสรุป
ประมวลผลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อสรุปเลือกกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
 
3.2 กำรเก็บข้อมูล (Data Collection) 
 3.2.1 กำรเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Collection of Primary Data) 
 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ท าการศึกษาจากแหล่งข้อมูล 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
แหล่งข้อมูล วิธีกำรเก็บข้อมูล วิธีกำรศึกษำ 
เจ้าของกิจการและผู้ปกครอง
ที่เป็นลูกค้าหลักขององค์กร 
 

1.สัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับ
นโยบายต่างๆในองค์กร 
2.ส ารวจข้อมูลเหตุผลและ
ความต้องการในการใช้บริการ 

น าข้อมูลที่ได้มาจากการ
สัมภาษณ์วิเคราะห์และ
ก าหนดกลยุทธ์ในระดับ 
Functional ขององค์กร 

 
3.2.2 กำรเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Collection of Secondary Data) 
การเก็บข้อมูลทุติภูมิ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลทุติยภูมิ 
แหล่งข้อมูล วิธีกำรเก็บข้อมูล วิธีกำรศึกษำ 
ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
อดีต, เอกสารวิชาการและ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

รวบรวมข้อมูลของคู่แข่ง, 
ข้อมูลข่าวสารบทความต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ 
 

น าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ
วิเคราะห์สภาพของคู่แข่งน า
ข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาเชิงกลยุทธ์ 
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3.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
 การศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล 1 ส่วน คือการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ ดังนี้ 
 
 3.3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลปฐมภูมิทุติยภูมิ 
 โดยสรุปจากการไปสัมภาษณ์เจ้าของกิจการจ านวน 1 คน และเก็บข้อมูลจากผู้ปกครอง
จ านวน 41 คน โดยแบ่งออกเป็นผู้ปกครองที่ใช้บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่จ านวน 22 คนและ
ผู้ปกครองทั่วไปจ านวน 19 คน จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลท าให้ทราบถึงสาเหตุที่ท าไม
ลูกค้าจึงเลือกใช้บริการจากทาง นัสพรรณเนอร์สเซอรี่ พร้อมทั้งทราบปัญหาและสาเหตุความ
ต้องการในเรื่องของการได้รับการบริการ 
  

3.3.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิประกอบด้วยข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์ภาพ
แวดล้อมภายนอกของธุรกิจโดยทั่วไป โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดย
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง เว็บไซต์  
  
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบค าถามของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเนอร์สเซอรี่ทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) ซึ่งเกณฑ์ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้บริการที่นัสพรรณ
เนอร์สเซอรี่ จะใช้สูตรค านวณช่วงกว้างของชั้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542: 110) 
  

ระดับระดบัทัศนคติแปลผลเชิงบวก 
 ระดับ  5 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
 ระดับ  4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
 ระดับ  3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
 ระดับ  2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
 ระดับ  1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
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เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนระดับความส าคัญของทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้
บริการที่นัสพรรณเนอร์สเซอรี่ 
 
 คะแนน   ระดับทัศนคติ   แปลผลเชิงบวก 
 4.21 – 5.00  เห็นด้วยมากที่สุด หมายถึง เป็นปัจจัยอย่างมากที่สุดมี 

ผลต่อการใช้บริการท่ีนัสพรรณ 
เนอร์สเซอรี ่

 3.41 – 4.20  เห็นด้วยมาก  หมายถึง เป็นปัจจัยอย่างมากมากต่อ 
การใช้บริการท่ีนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ 

 2.61 – 3.40   เห็นด้วยปานกลาง หมายถึง เป็นปัจจัยปานกลางต่อการ 
ใช้บริการท่ีนัสพรรณเนอร์สเซอรี่  

 1.80 – 2.60   เห็นด้วยน้อย  หมายถึง เป็นปัจจัยอย่างน้อยต่อการ 
ใช้บรกิารที่นัสพรรณเนอร์สเซอรี่  

 1.00 – 1.80  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  หมายถึง เป็นปัจจัยอย่างน้อยที่สุดต่อ 
การใช้บริการท่ีนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ 

 
กำรเสนอผลวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการน าเสนอออกเป็น ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบค าถามของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการเนอร์สเซอรี่ทั่วไปของผู้ตอบ  
         แบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่   
 
 
ผลกำรศึกษำ 
  

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ที่ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ ระยะเวลาปฏิบัติงาน  รายรับเฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ  
ความสัมพันธ์ของเด็กนักเรียนกับท่าน จ านวนบุตร/หลาน โดยแจกแจงเป็นจ านวน และค่าร้อย
ละดังนี ้
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ส่วนที่ 1  ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลส่วนบุคคล(ลักษณะประชากรศาสตร์) 
เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 14 34.15 
หญิง 27 65.85 
รวม 41 100.00 
อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 25 ปี 2 4.88 
25 - 30 ปี 26 63.41 
31 - 35 ปี 7 17.07 
36 - 40 ปี 4 9.76 
สูงกว่า 40 ปี 2 4.88 

รวม 41 100.00 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 7 17.07 

ปริญญาตรี 27 65.85 
สูงกว่าปริญญาตรี 7 17.07 

รวม 41 100.00 
อำชีพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 1 2.44 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 2.44 
พนักงานบริษัทเอกชน 27 65.85 

ธุรกิจส่วนตัว 3 7.32 
รับจ้างทั่วไป 6 14.63 

อื่นๆ 3 7.32 
รวม 41 100.00 

รำยรับเฉลี่ยต่อเดือน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 0 0.00 

10,001 – 20,000 บาท 19 46.34 
20,001 – 30,000 บาท 14 34.15 
30,001 – 40,000 บาท 3 7.32 
สูงกว่า 40,000 บาท 5 12.20 

รวม 41 100.00 
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ระยะเวลำปฏิบัติงำน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 3 ปี 6 14.63 

3 - 6 ปี 19 46.34 
7 - 10 ปี 10 24.39 

มากกว่า 10 ปี 6 14.63 
รวม 41 100.00 

ควำมสัมพันธ์ของเด็กนักเรียนกับผู้ปกครอง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
บุตร 25 60.98 
หลาน 16 39.02 
รวม 41 100.00 

จ ำนวนบุตร / หลำน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1 คน 19 46.34 
2 คน 15 36.59 
3 คน 4 9.76 
4 คน 0 0.00 

มากกว่า 4 คนขึ้นไป 3 7.32 
รวม 41 100.00 

อำยุของบุตร / หลำน เรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย 
2 ปี มากที่สุด 

มากกว่า 3 ปีขึ้นไป มาก 
3 ปี ปานกลาง 
1 ปี น้อย 

แรกเกิด – 3 เดือน น้อยที่สุด 
 

เพศ พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.85 รองลงมาเป็นเพศชาย มีจ านวน 14 คิดเป็นร้อยละ 34.15 

อำยุ พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25 – 30 ปี 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 63.41 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31 – 35 ปี มีจ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.07 

ระดับกำรศึกษำ พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 65.85 รองลงมามีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี
และการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 7 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 17.07 
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อำชีพ พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 65.85 รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.63 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเงินเดือนตั้งแต่ 
10,001 – 20,000 บาท มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 46.34 รองลงมามีเงินเดือนตั้งแต่ 
20,001 – 30,000 บาท มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15  

ระยะเวลำปฏิบัติงำน พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ 3 – 6 ปี มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 46.34 รองลงมามีระยะปฏิบัติงานตั้งแต่ 7 – 10 
ปี มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39  

ควำมสัมพันธ์ของเด็กนักเรียนกับผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นบุตร มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 60.98 รองลงมาเป็นหลาน  มีจ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.02 

จ ำนวนบุตร/หลำน พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบุตร/หลาน 1 คน 
มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 46.34 รองลงมามีบุตร/หลาน 2 คน  มีจ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.59 

อำยุบุตร/หลำน พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบุตร/หลาน อายุ 2 ปี 
มีจ านวนมากที่สุด รองลงมามีบุตร/หลาน อายุ มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป 
 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเนอร์สเซอรี่ทั่วไป ที่ตอบ
แบบสอบถามโดยจ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเนอร์สเซอรี่ คือ การพิจารณา
เลือกใช้บริการ เหตุผลที่เลือกใช้บริการ สถานที่ตั้งของเนอร์สเซอรี่ที่เหมาะสม ต้องการ
คุณลักษณะของคุณครู ความต้องการกิจกรรมควบคู่กับการดูแลเด็ก ความต้องการให้เด็กมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการแสดง ความต้องการกล้องวงจรปิดส าหรับดูออนไลน์  ความต้องการรายงาน
บันทึกประจ าวันของเด็ก ความต้องการประกันอุบัติเหตุส าหรับเด็ก ความต้องการการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก ราคาที่เหมาะสมส าหรับเนอร์สเซอรี่รายเดือน พบเห็นสื่อโฆษณา
เกี่ยวกับเนอร์สเซอรี่จากที่ใด โดยแจกแจงเป็นจ านวน และค่าร้อยละดังนี้ 
 
ส่วนที่ 2      ตำรำงที่ 4 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรเนอร์สเซอร่ีทั่วไป 

เคยใช้บริกำรเนอร์สเซอรี่ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เคย 23 56.10 
ไม่เคย 18 43.90 
รวม 41 100.00 
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กำรพิจำรณำเลือกใช้บริกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชื่อเสียงด้านการดูแลเด็ก 4 9.76 
คุณภาพการให้บริการ 35 85.37 

ราคา 0 0.00 
จากความนิยม 0 0.00 

อื่นๆ 2 4.88 
รวม 41 100.00 
อื่นๆ 0 0.00 
รวม 41 100.00 

เหตุผลที่เลือกใช้บริกำรเนอร์สเซอร่ี จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีผู้ดูแลเนื่องจากต้องไปท างาน 12 29.27 

ให้เด็กฝึกการปรับตัวในการอยู่ในสังคม 6 14.63 
ให้เด็กเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 23 56.10 

อื่นๆ 0 0.00 
รวม 41 100.00 

สถำนที่ตั้งของเนอร์สเซอรี่ที่เหมำะสม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของท่าน 41 100.00 

อยู่ในท่ีชุมชน 0 0.00 
อยู่ชาญเมือง 0 0.00 

อื่นๆ 0 0.00 
รวม 41 100.00 

คุณลักษณะคุณครูที่ต้องกำร ควำมต้องกำร 
เอาใจใส่เด็กนักเรียน มากที่สุด 

ใจเย็น มาก 
พูดจาไพเราะ ปานกลาง 

แต่งกายสะอาด,กระตือรือร้น น้อย 
กล้าแสดงออก น้อยที่สุด 
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กิจกรรมที่ต้องกำรให้มีควบคู่กับกำรดูแลเด็ก ควำมต้องกำร 
ศิลปะ มากที่สุด 
เล่นกีฬา มาก 
ร้องเพลง ปานกลาง 
เต้นร า น้อย 
อื่นๆ น้อยที่สุด 

ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรแสดง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต้องการ 38 92.68 
ไม่ต้องการ 3 7.32 

รวม 41 100.00 
กล้องวงจรปิดส ำหรับดูออนไลน์ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต้องการ 29 70.73 
ไม่ต้องการ 12 29.27 

รวม 41 100.00 
รำยงำนบันทึกประจ ำวันของเด็ก จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต้องการ 40 97.56 
ไม่ต้องการ 1 2.44 

รวม 41 100.00 
ประกันอุบัติเหตุส ำหรับเด็ก จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต้องการ 40 97.56 
ไม่ต้องการ 1 2.44 

รวม 41 100.00 
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รำคำที่เหมำะสมส ำหรับเนอร์สเซอร่ีรำยเดือน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1,000 – 2,000 5 12.20 
2,001 – 3,000 15 36.59 
3,001 – 4,000 12 29.27 
4,001 – 5,000 4 9.76 
5,001 – 6,000 5 12.20 

มากกว่า 6,001 ขึ้นไป 0 0.00 
รวม 41 100.00 

พบเห็นสื่อโฆษณำเกี่ยวกับเนอร์สเซอรี่ ควำมถี่จำกกำรเห็นสื่อโฆษณำ 
การแนะน าจากคนที่เคยใช้บริการแล้ว มากที่สุด 

อินเตอร์เน็ต มาก 
ใบปลิว,ป้ายแบรนเนอร์ ปานกลาง 

อื่นๆ น้อย 
วิทยุ น้อยที่สุด 

ป้ายไฟ,หนังสือพิมพ์ ไม่เคย 
 

กำรใช้บริกำรเนอร์สเซอรี่ พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้
บริการเนอร์สเซอรี่ มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 รองลงมาเคยใช้บริการเนอร์สเซอรี่ มี
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 

กำรพิจำรณำเลือกใช้บริกำรเนอร์สเซอรี่ พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เลือกคุณภาพการให้บริการ มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 85.37 รองลงมาเลือกชื่อเสียง
ด้านการดูแลเด็ก มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76 

เหตุผลที่เลือกใช้บริกำรเนอร์สเซอรี่ พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เลือกเพราะให้เด็กเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาล มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 
รองลงมาเลือกเพราะไม่มีผู้ดูแลเด็กเนื่องจากไปท างาน มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27 

สถำนที่ตั้งของเนอร์สเซอรี่ที่เหมำะสม พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามเลือก
ใกล้ที่อยู่อาศัยมากที่สุด มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

คุณลักษณะของคุณครู พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเอาใจใส่
เด็กนักเรียนมากที่สุก รองลงมาเลือกใจเย็น 

กิจกรรมที่ต้องกำรให้มีควบคู่กับกำรดูแลเด็ก พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เลือกศิลปะมากที่สุด รองลงมาเลือกเล่นกีฬา  
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ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรแสดง พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เลือกต้องการ มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 92.68 รองลงมาเลือกไม่ต้องการ มีจ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.32 

กล้องวงจรปิดส ำหรับดูออนไลน์ พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก
ต้องการ มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 70.73 รองลงมาเลือกไม่ต้องการ มีจ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.27 

รำยงำนบันทึกประจ ำวันของเด็ก พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เลือกต้องการ มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 97.56 รองลงมาเลือกไม่ต้องการ มีจ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.44 

ประกันอุบัติเหตุส ำหรับเด็ก พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก
ต้องการ มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 97.56 รองลงมาเลือกไม่ต้องการ มีจ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.44 

รำคำที่ เหมำะสมส ำหรับเนอร์สเซอรี่ รำยเดือน  พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2,001 – 3,000 บาท มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 36.59 
รองลงมาอยู่ระหว่าง 3,001 – 4,000 บาท มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27 
พบเห็นสื่อโฆษณาเกี่ยวกับเนอร์สเซอรี่ พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก 
การแนะน าจากคนที่เคยใช้บริการแล้ว มีจ านวนมากที่สุด รองลงมาเลือก อินเตอร์เน็ต มีจ านวน
มาก 

 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีเกิดขึ้น โดยจ าแนกออกเป็นด้านๆ มีทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี ้
 
ส่วนที่ 3   ตำรำงที่ 5 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรนัสพรรณเนอร์สเซอรี ่
 

ค ำถำม ค่ำเฉลี่ย กำรแปลผล 
ด้ำนภำพลักษณ์ 

1. มีชื่อเสียงด้านการดูแลเด็กเล็ก 4.00 เห็นด้วยมาก 
2. มีชื่อเสียงด้านการเตรียมความพร้อมของเด็กในการเรียนชั้น
อนุบาล 4.09 

 
เห็นด้วยมาก 

3. มีความนิยมอยู่ในขณะน้ัน 3.59 เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับความคิดเห็น 3.89 เห็นด้วยมาก 
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ค ำถำม ค่ำเฉลี่ย กำรแปลผล 
ด้ำนกิจกรรม 

4. กิจกรรมเหมาะสมกับเด็กเล็ก 3.95 เห็นด้วยมาก 
5. กิจกรรมครบตรงตามความต้องการของเด็กเล็ก 3.91 เห็นด้วยมาก 
6. กิจกรรมสามารถน าเข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาลได้ 4.14 เห็นด้วยมาก 
ระดับความคิดเห็น 4.00 เห็นด้วยมาก 

ด้ำนคุณครู 
7. มีทักษะและมีประสบการณ์สามารถดูแลเด็กเป็นอย่างดี 4.45 เห็นด้วยมากที่สุด 
8. ดูแลและเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดี 4.36 เห็นด้วยมากที่สุด 
9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครอง 4.59 เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับความคิดเห็น 4.47 เห็นด้วยมากที่สุด 

ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 
10. มีบุคลิกภาพ กริยามารยาทและการแต่งกายที่ดี 4.36 เห็นด้วยมากที่สุด 
11. มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก 4.41 เห็นด้วยมากที่สุด 
12. มีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการบริการ 4.32 เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับความคิดเห็น 4.36 เห็นด้วยมากที่สุด 

ด้ำนสถำนที่และสื่อกำรเรียนกำรสอน 
13. สถานท่ี สะอาด  ปลอดเชื้อโรค 4.09 เห็นด้วยมาก 
14. ห้องเรียน สะอาด 4.18 เห็นด้วยมาก 
15. สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมตามวัย 4.14 เห็นด้วยมาก 
16. สื่อการเรียนการสอนมีเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก  4.09 เห็นด้วยมาก 
17. ของเล่น เหมาะสมตามวัย 3.91 เห็นด้วยมาก 
18. มีลานส าหรับท ากิจกรรม 3.86 เห็นด้วยมาก 
ระดับความคิดเห็น 4.05 เห็นด้วยมาก 

ที่ตั้งของสถำนที่ 
19. อยู่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของท่าน 4.64 เห็นด้วยมากที่สุด 
20. อยู่ในแหล่งชุมชน 2.91 เห็นด้วยปานกลาง 
21. อยู่ในย่านชาญเมือง 3.77 เห็นด้วยมาก 

ระดับความคิดเห็น 3.77 เห็นด้วยมาก 
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ค ำถำม ค่ำเฉลี่ย กำรแปลผล 
ด้ำนรำคำ 

22. ค่าเรียนรายเดือนเม่ือเปรียบเทียบกับกิจกรรมต่างๆ 3.95 เห็นด้วยมาก 
23. ค่าเรียนรายเดือนเม่ือเปรียบเทียบกับสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 4.00 

 
เห็นด้วยมาก 

ระดับความคิดเห็น 3.98 เห็นด้วยมาก 
ด้ำนโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 

24. มีการจัดท าแผ่นพับหรือใบปลิว สื่อสารมีความเข้าใจเป็น
อย่างดี 3.32 

 
เห็นด้วยมาก 

25. มีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตามสถานที่อย่าง
ทั่วถึง 2.14 

 
เห็นด้วยน้อย 

26. มีการจัดท าสื่อโฆษณา(ป้ายแบรนเนอร์,ป้ายไฟ,วิทยุชุมชน
,สติ๊กเกอร์บนรถยนต์ และ อินเตอร์เน็ต) อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 2.23 

 
 

เห็นด้วยน้อย 
ระดับความคิดเห็น 2.56 เห็นด้วยน้อย 

ด้ำนกระบวนกำร 
27. การดูแลรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย 4.27 เห็นด้วยมากที่สุด 
28. คุณภาพการให้บริการ 4.32 เห็นด้วยมากที่สุด 
29. พัฒนาการที่ดีของเด็กนักเรียน 4.55 เห็นด้วยมากที่สุด 
30. ผู้ปกครองพอใจและพร้อมจะแนะน าคนรู้จักมาใช้บริการท่ีนี่ 4.36 เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับความคิดเห็น 4.38 เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับความคิดเห็นโดยรวม 3.94 เห็นด้วยมาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ มีดังนี้ เห็น
ด้วยมากต่อความคิดเห็นโดยรวมของผู้ปกครองที่มีต่อนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ ผู้ปกครองที่ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยมากหรือเป็นปัจจัยอย่างมากต่อการเลือกใช้บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 พบว่า ด้ำนคุณครู ด้ำนบุคลำกรที่ให้ บริกำรด้ำนกระบวนกำร 
ผู้ปกครองมีความคิดเห็นด้วยมากที่สุดหรือเป็นปัจจัยอย่างมากที่สุดต่อการเลือกใช้บริการนัส
พรรณเนอร์สเซอรี่ใน ด้ำนภำพลักษณ์ ด้ำนกิจกรรม ด้ำนสถำนที่และสื่อกำรเรียนกำรสอน 
ที่ตั้งของสถำนที่ ด้ำนรำคำ ผู้ปกครองมีความคิดเห็นด้วยมากหรือเป็นปัจจัยอย่างมากที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริการนัสพรรณเนอร์เซอรี่ มีเพียง ด้ำนโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ผู้ปกครอง
มีความคิดเห็นด้วยนอ้ยหรือเป็นปัจจัยน้อยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ 
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3.4   กำรสรุปประมวลผล ตำมกระบวนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
 
สรุปข้อมูลส่วนบุคคล(ลักษณะประชำกรศำสตร์) 
ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 27 คน เป็นเพศชาย 14 คน มีอายุอยู่

ในช่วงระหว่าง 25 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
รายได้เฉลี่ยต่อตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาท ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 3 – 6 ปี 
ความสัมพันธ์ของเด็กนักเรียนกับผู้ปกครอง ส่วนใหญ่เป็นบุตร มีบุตร/หลานโดยเฉลี่ย 1 คน ต่อ
ครอบครัว อายุบุตร/หลาน พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบุตร/หลาน อายุ 2 ปี 
มีจ านวนมากที่สุด  

 
สรุปปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรเนอร์สเซอร่ีทั่วไป 
จากแบบสอบถามที่ผู้ปกครองเคยใช้บริการเนอร์สเซอรี่ทั่วไป จ านวน 23 คน สามารถ

สรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการเนอร์สเซอรี่ดังน้ี 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่พิจารณาเลือกใช้บริการเนอร์สเซอรี่ จากคุณภาพการให้บริการ และ

เลือกเนอร์สเซอรี่ใกล้ที่อยู่อาศัย คุณลักษณะของคุณครู เน้นการเอาใจใส่เด็กนักเรียนมากที่สุก 
ต้องการให้สอนศิลปะควบคู่กับการดูแลเด็ก ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดง กล้องวงจร
ปิดส าหรับดูออนไลน์ รายงานบันทึกประจ าวันของเด็ก ประกันอุบัติเหตุส าหรับเด็ก ราคาที่
เหมาะสมส าหรับเนอร์สเซอรี่รายเดือน 2,001 – 3,000 บาท การแนะน าจากคนที่เคยใช้บริการ
แล้ว  

 
สรุปปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรนัสพรรณเนอร์สเซอรี ่

- ปัจจัยที่เลือกใช้บริกำรมำกที่สุด 
ด้านคุณครู, ด้านบุคลากรที่ให้บริการและ ด้านกระบวนการ  

- ปัจจัยที่เลือกใช้บริกำรมำก 
ด้านภาพลักษณ์, ด้านกิจกรรม, ด้านสถานที่และสื่อการเรียนการสอน,  
ด้านที่ตั้งของสถานท่ีและด้านราคา  

- ปัจจัยที่เลือกใช้บริกำรน้อย 
ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
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จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรได้ข้อสรุปดังนี้ 

- ไม่ได้วางแผนในการท าธุรกิจ 
- ขาดเงินทุนหมุนเวียนท าให้ส่งผลต่อการลงการทุนในระยะยาว 
- สถานท่ีตั้งไม่เป็นที่สนใจ 
- ลูกค้าหลักเป็นพนักงานบริษัทเอกชนท่ีต้องท างานเป็นกะ 
- มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นท าการโปรโมทแบบหว่านมากกว่าการเจาะลูกค้าหลัก 
- มีคุณภาพด้านพัฒนาการเด็ก เนื่องจากมีผลตอบรับที่ดีจากผู้ปกครอง 

 

3.4.1 กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ (Analysis international and 
external environment) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้ปกครองและบทสัมภาษณ์
ผู้บริหาร ซึ่งผู้วิจัยสามารถก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน และค้นหา
โอกาส อุปสรรคจากการปฏิบัติงานขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายนอกดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. นัสพรรณเนอร์สเซอรี่ มีคุณครู มีทักษะและมีประสบการณ์การดูแลเด็ก        

เป็นอย่างดี 
2. คุณครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครอง 
3. มีหลักสูตรท่ีเน้นพัฒนาการที่ดีของเด็กนักเรียน 
4. การดูแลรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย 
5. เปิดให้บริการตั้งแต่ 7.00 – 21.00 น. เพื่อรองรับผู้ปกครองที่ท างานล่วงเวลา 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดการวางแผนด าเนินงาน 
2. ความไม่พอเพียงของบุคลากร 
3. ขาดเงินทุนหมุนเวียนท าให้ส่งผลต่อการลงการทุนในระยะยาว 
4. ขาดอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น กล้องวงจรปิดส าหรับดูออนไลน์ 
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โอกำส (Opportunities) 
1. ครอบครัวปัจจุบันมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น 
2. ปัจจุบันผู้ปกครองมีภาระหน้าที่ท างานนอกบ้านมากกว่าเป็นแม่บ้าน 
3. ลูกค้ามีความต้องการบริการที่มีความหลากหลาย เช่นหลักสูตรการเรียนต่างๆ 
4. ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ผู้ปกครองตื่นตัวในการ

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน (เน้นให้เด็กเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียนช้ันอนุบาล) 

5. คนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการจากการแนะน าของผู้ที่เคยใช้บริการแล้ว 
อุปสรรค(Threats) 

1. เศรษฐกิจไม่นิ่ง ค่าครองชีพสูงขึ้น ท าให้ก าลังซื้อชะลอ 
2. อัตราการเกิดลง แต่ละครอบครัวส่วนใหญ่มีบุตรเพียง 1 คน 
3. คู่แข่งเพิ่มมากขึ้น 
4. ชาวต่างชาติมีการเข้ามาลงทุนมากขึ้น 

 
3.5 วิเครำะห์กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม (Five Force Analysis) 

1. ภัยคุกคำมจำกคู่แข่งขันภำยในธุรกิจเดียวกัน  
 ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็ก(เนอร์สเซอรี่) ค่อนข้างสูง 
เนื่องจากคู่แข่งในธุรกิจมีรายใหญ่น้อยราย เนื่องจากคู่แข่งในธุรกิจมีจุดแข็งและศักยภาพในการ
แข่งขันธุรกิจ การจะเข้ามาประกอบธุรกิจประเภทนี้ค่อนข้างยาก ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 
ท าให้ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันสูง แนวโน้มตลาดมีโอกาสขยายตัวมาก 

2. ภัยคุกคำมจำกคู่แข่งรำยใหม ่
 อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากคู่แข่งขันรายใหม่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ยาก 
เพราะธุรกิจนี้ต้องต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถในการดูแลเด็กโดยเฉพาะ อีกทั้งต้องใช้ระยะ
เวลานานเพื่อที่จะท าให้ลูกค้ายอมรับ ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขัน
ใหม่ที่จะเข้าในธุรกิจน้ี   

3. ภัยคุกคำมจำกกำรเพิ่มอ ำนำจต่อรองของผู้ขำย  
 ในธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็ก(เนอร์สเซอรี่)ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ 
ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ การรับสมัครพนักงานจากการแนะน าของคนรู้จัก แต่ก็มักจะไม่ได้คุณสมบัติ
ที่ตรงตามหน้าที่ ดังนั้นองค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้บริการบริษัทจัดหางานแต่มักจะมีค่าบริการ
ในการจัดจ้างค่อนข้างสูงกว่างบประมาณการจัดจ้างขององค์กร ส่งผลให้ภัยคุกคามจากการเพิ่ม
อ านาจต่อรองของผู้ขายค่อนข้างสูง 
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4. ภัยคุกคำมจำกกำรเพิ่มอ ำนำจต่อรองของผู้ซื้อ 
 อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อสูง เพราะเป็นธุรกิจด้านบริการที่เน้นความพึงพอใจเป็นหลัก 
และลูกค้ามีสิทธิในการเลือกใช้บริการกับสถานที่ที่ลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งในตลาดประเภทเดียวกันมี
หลายเจ้า แต่ไม่ค่อยมีความแตกต่างในเรื่องของการบริการรวมถึงค่าใช้จ่ายและเวลาที่ลูกค้าต้อง
เสียไปในการเปลี่ยนสถานท่ีก็ไม่สูง  

5. ภัยคุกคำมจำกสินค้ำทดแทน 
 การบริการของนัสพรรณเนอร์สเซอรี่มีโอกาสมีบริการอื่นทดแทนกันได้ อันเนื่องมาจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่นิ่ง ค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดต้นทุนการเปลี่ยนแปลงของผู้ซื้อ อาจ
ตัดสินใจให้ญาติช่วยดูแลแทน แต่ถือเป็นส่วนน้อย เพราะผู้ปกครองยังคงเห็นความส าคัญต่อการ
เตรียมความพร้อมของเด็กส าหรับชั้นอนุบาลมากกว่า ส่งผลให้ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนต่ า 

 
ตำรำงที่ 6 สรุปผลกระทบจำกกำรวิเครำะห์อุตสำหกรรมและกำรแข่งขันของธุรกิจ 
 

ปัจจัย ผลกระทบต่อธุรกิจ 
1. ภัยคุกคำมจำกคู่แข่งขันภำยในธุรกิจเดียวกัน  สูง 
2. ภัยคุกคำมจำกคู่แข่งรำยใหม่ ต่ ำ 
3. ภัยคุกคำมจำกกำรเพิ่มอ ำนำจต่อรองของผู้ขำย  สูง 
4. ภัยคุกคำมจำกกำรเพิ่มอ ำนำจต่อรองของผู้ซื้อ สูง 
5. ภัยคุกคำมจำกสินค้ำทดแทน ต่ ำ 
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หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆแล้ว ก็น าปัจจัยภายนอกซึ่งก็คือ โอกาสและอุปสรรค 
น ามาจัด 

ตาราง  External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) และน าปัจจัยภายในซึ่งก็คือ 
จุดแข็งและจุดอ่อน มาจัดท าตาราง Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) และ
คัดเลือกปัจจัยจากทั้งสองตารางที่กล่าวมา  
 
ตำรำงที่ 7 กำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภำยนอกองค์กร  
External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) 

External Strategic Factor  Weight Rating 
Weighted 

Score 
Comments 

โอกำส(Opportunities) 
    

O1 ครอบครัวปัจจุบันมีลักษณะเป็นครอบครัว
เด่ียวมากขึ้น 

0.10 4 0.40 โอกาสในการให้บริการ 

O2 ปัจจุบันผู้ปกครองมีภาระหน้าที่ท างาน
นอกบ้านมากกว่าเป็นแม่บ้าน 

0.10 4 0.40 โอกาสในการให้บริการ 

O3 ลูกค้ามีความต้องการบริการที่มีความ
หลากหลาย เช่นหลักสูตรการเรียนต่างๆ 

0.15 4 0.60 
โอกาสในการเพิ่มช่อง
ช่องทางการใหบ้ริการ 

O4 ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้นส่งผลให้ผู้ปกครองตื่นตัวในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน(เน้นให้เด็ก
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาล) 

0.10 4 0.40 โอกาสในการให้บริการ 

O5 คนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการจากการ
แนะน าของผู้ที่เคยใช้บริการแล้ว 

0.10 4 0.40 โอกาสในการให้บริการ 

อุปสรรค(Threats) 
    

T1 เศรษฐกิจไม่นิ่ง ค่าครองชีพสูงขึ้น ท าให้
ก าลังซื้อชะลอ 

0.15 2 0.30 
กระทบต่อ 

ความต้องการซื้อ 
T2 อัตราการเกิดลดลง แต่ละครอบครัวส่วน
ใหญ่มีบุตรเพียง 1 คน 

0.10 2 0.20 กระทบต่อยอดขาย 

T3 คู่แข่งเพิ่มมากขึ้น 0.10 2 0.20 กระทบต่อยอดขาย 
T4 ชาวต่างชาติมีการเข้ามาลงทุนมากขึ้น 0.10 2 0.20 กระทบต่อยอดขาย 
Total Score 1.00 

 
3.10 
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ตำรำงที่ 8 กำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภำยในองค์กรตำรำงกำรวิเครำะห์ 
Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) 

Internal Strategic Factor Weight Rating 
Weighted 

Score 
Comments 

จุดแข็ง (Strengths) 
    

S1 นัสพรรณเนอร์สเซอรี่มีคุณครูมีทักษะ
และมีประสบการณ์การดูแลเด็กเป็นอย่างดี 

0.10 4 0.40 
สร้างความน่าเชื่อถือ 

แก่ลูกค้า 
S2 คุณครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและ
ผู้ปกครอง 

0.10 4 0.40 ภาพลักษณ์ที่ด ี

S3 มีหลักสูตรที่เน้นพัฒนาการที่ดีของเด็ก
นักเรียน 

0.15 4 0.60 ดึงดูดลูกค้า 

S4 การดูแลรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย 0.15 4 0.60 ภาพลักษณ์ที่ด ี
S5 เปิดให้บริการตั้งแต่ 7.00 – 21.00 น. 
เพื่อรองรับผู้ปกครองที่ท างานล่วงเวลา 

0.05 4 0.20 ดึงดูดลูกค้า 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
    

W1 ขาดการวางแผนด าเนินงาน 0.15 3 0.45 ต้นทุนในการท างานเพิ่ม 
W2 ความไม่พอเพียงของบุคลากร 0.15 2 0.30 โอกาสสูญเสียลูกค้า 
W3 ขาดเงินทุนหมุนเวียนท าให้ส่งผลต่อ
การลงการทุนในระยะยาว 

0.10 2 0.20 โอกาสสูญเสียลูกค้า 

W4 ขาดอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น 
กล้องวงจรปิดส าหรับดูออนไลน์ 

0.05 2 0.10 โอกาสสูญเสียลูกค้า 

Total Score 1.00 
 

3.25 
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ตำรำงที่ 9 ควำมสำมำรถในกำรสนองตอบปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กร 
 

 คะแนนถ่วงน้ ำหนักของปัจจัยภำยใน 
คะแนนถ่วง

น้ ำหนักของปัจจัย
ภำยนอก 

เข้มแข็ง 
3.00 – 4.00 

ปำนกลำง 
2.00 – 2.99 

อ่อนแอ 
1.00 – 1.99 

สูง 
3.00 – 4.00 

Growth Strategy 
(3.10,3.25) 

Growth Strategy Stability Strategy 

ปำนกลำง 
2.00 – 2.99 

Growth Strategy Stability Strategy Retrenchment 
Strategy 

ต่ ำ 
1.00 – 1.99 

Stability Strategy Retrenchment 
Strategy 

Retrenchment 
Strategy 

  
เมื่อคัดเลือกปัจจัยที่ส าคัญจากตาราง EFAS และตาราง IFAS มาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกล

ยุทธ์ คะแนนรวมคือ  3.10, 3.25  จึงเหมาะกับ กลยุทธ์ Growth Strategy 
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ตำรำงที่ 10 กำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ Strategic Factor (SFAS) 

Strategic Factor Weight Rating 
Weighted 

Score 
Short 

Inter-
mediate 

Long Comment 

S1 นัสพรรณเนอร์สเซอรี่มี
คุณครูมีทักษะและมี
ประสบการณ์การดูแลเด็ก
เป็นอย่างด ี

0.10 4 0.40 
  

X 
สร้างความ

น่าเชื่อถือแก่ลูกค้า 

S2 คุณครูมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครอง 

0.10 4 0.40 
  

X ภาพลักษณ์ที่ด ี

W1 ขาดการวางแผน
ด าเนินงาน 

0.15 3 0.45 
  

X 
โอกาสสูญเสีย

ลูกค้า 

W2 บุคลากรไม่เพียงพอ 0.15 2 0.30 X 
  

โอกาสสูญเสียการ
ขยายฐานลูกค้า 

O2 ปัจจุบันผู้ปกครองมี
ภาระหน้าที่ท างานนอกบ้าน
มากกว่าเป็นแม่บ้าน 

0.10 4 0.40 
  

X 
โอกาสในการเพิ่ม

รายได ้

O3 ลูกค้ามีความต้องการ
บริการที่มีความหลากหลาย  
เช่น หลักสูตรการเรียน
ต่างๆ 

0.15 4 0.60 
 

X 
 

โอกาสในการเพิ่ม
ช่องทางการ
ให้บริการ 

T1 เศรษฐกิจไม่นิ่ง  
ค่าครองชีพสูงขึ้น ท าให้
ก าลังซื้อชะลอ 

0.15 2 0.30 
 

X 
 

กระทบต่อความ
ต้องการซื้อ 

T2 อัตราการเกิดลดลง 0.10 2 0.20 
  

x 
กระทบต่อ
ยอดขาย 

Total Score 1.00 
 

3.05 
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 หลังจากวิเคราะห์น าปัจจัยต่างๆในกลุ่มท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค น ามาจัดท าตาราง 

External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) และน าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
น ามาท าตาราง Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) และเลือกปัจจัยที่ให้
คะแนนจากทั้งสองตารางมาจัดท าตาราง (SFAS) และน าผลการให้น้ าหนักในตารางมาจัดท า
ตาราง TOWS Matrix เพื่อน าไปประเมินหาทางเลือกกลยุทธ์ 
 
กำรประมวลผลกำรวิเครำะห์โดย TOWS Matrix 

จากผลการศึกษาสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท ากลยุทธ์ทางเลือกที่เหมาะสมและ
เป็นไปได้โดยใช้ TOWS Matrix ได้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์   Strengths – Opportunities (SO) 
2. กลยุทธ์   Strengths – Threats (ST) 
3. กลยุทธ์   Weaknesses – Opportunities (WO)  
4. กลยุทธ์   Weaknesses – Threats (WT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่11 การก าหนดกลยทุธ ์ดว้ย TOWS Matrix 
                                             
                              Internal Factor 
 
 
  
        External Factor 

จดุแขง็ Strengths 
S1 คณุครมูทีกัษะและประสบการณ์การดแูลเดก็เป็นอย่างด ี
S2 คณุครมูมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ตี่อเดก็และผูป้กครอง 
S3 มหีลกัสตูรทีเ่น้นพฒันาการทีด่ ี
S4 การดแูลรบั-สง่นกัเรยีนปลอดภยั 
S5 เปิดบรกิาร 7.00 – 21.00 น. เพื่อรองรบัผู้ปกครองที่ท างาน
ล่วงเวลา 

จดุอ่อน Weaknesses 
W1 ขาดการวางแผนด าเนินงาน 
W2 บุคลากรไมเ่พยีงพอ 
W3 ขาดเงนิทุนหมนุเวยีนสง่ผลต่อการลงการทุนในระยะยาว 
W4 ขาดอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น กล้องวงจรปิด
ส าหรบัดอูอนไลน์ 

โอกาส Opportunities 
O1 ปจัจบุนัครอบครวัมขีนาดเลก็ลงมากขึน้ 
O2 ปจัจบุนัผูป้กครองมภีาระหน้าที่ท างานนอกบ้าน
มากกวา่เป็นแมบ่า้น 
O3 ลูกค้ามีความต้องการบริการที่มีความ
หลากหลาย เช่นหลกัสตูรการเรยีนต่างๆ 
O4 การแข่งขนัทางการศึกษาเพิ่มขึ้นผู้ปกครอง
ตื่นตวัสง่เสรมิพฒันาการของเดก็ก่อนวยัเรยีน 
O5 คนส่วนใหญ่เลอืกใช้บรกิารจากการแนะน าของ
ผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารแลว้ 

(SO)  
กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) แบบการสรา้งการเติบโต
ดว้ยการเพิม่สนิคา้หรอืบรกิารใหม่ๆที่สอดคล้องกบัสนิคา้หรอืบรกิาร
ทีม่อียู ่
(S3+O3,O4) โดยเน้นการพฒันาหลกัสูตรด้านพฒันาการของเด็ก
ก่อนวยัเรียนที่มีอยู่แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับปจัจยัที่ส่งผลต่อการ
เลอืกใชบ้รกิาร 
(S1+ O1, O2) เพิม่บรกิารเสรมิหลงัเลกิเรยีน เช่นวชิา ศลิปะ รอ้ง
เพลง ให้เป็นกิจกรรมพิเศษที่จดัให้เพื่อรองรบัผู้ปกครองที่ท างาน
ล่วงเวลา 

(WO) 
กลยทุธจ์ดัการกระบวนการ  
(O2,O3,O4+W1,W4) ต้องการวางแผนการท างานทุกครัง้ 
โดยเริม่จากการก าหนดจุดประสงค ์การใหบ้รกิารที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้ามากน้อยเท่าไหร่ จะมกีารก าหนด
แผนการด าเนินงาน ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 
(O3,O4+W2)มกีารจดัจ้างวทิยากรใหค้วามรู้แก่พนักงานเพื่อ
เพิ่มความรู้ความสามารถ และมีการหมุนเวียนต าแหน่งการ
ท างานเพื่อใหพ้นกังานเรยีนรูก้ารท างาน  

อปุสรรค Threats 
1. T1 คา่ครองชพีสงูขึน้ ท าใหก้ าลงัซือ้ชะลอ 
2. T2 อตัราการเกดิลดลง แต่ละครอบครวัส่วนใหญ่มี

บุตรเพยีง 1 คน 
3. T3 คูแ่ขง่เพิม่มากขึน้ 

T4 ต่างชาตเิขา้มาลงทุนมากขึน้ 

(ST) 
กลยทุธส่์งครเูย่ียมบ้านนักเรียน 
(S2+T1,T2) มกีารให้ครูเข้าพบผู้ปกครองและนักเรยีนในแต่ละบ้าน
เพื่อพบปะพูดคุยและเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของเดก็
นักเรยีน รวมไปถงึเก็บขอ้มูลผูอ้ยู่อาศยัในละแวกนัน้ ว่ามจี านวนเดก็
เท่าไหร ่เพื่อน าขอ้มลูมาต่อยอดในการท าธรุกจิ 

(WT)  
กลยทุธบ์ริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า 
(T2,T3+W3) มกีารตดิต่อและใหข้อ้มลูแก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 
สรา้งสายสมัพนัธท์ี่ดตี่อลูกคา้ เพื่อรกัษาฐานลูกคา้ใหอ้ยูก่บัเรา
อยา่ต่อเน่ือง 



50 
 

กำรแบ่งส่วนตลำด (Market Segmentation) 
- แบ่งตามพื้นที่ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ชานเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรอาศัย

ประมาณ 2,000 ครัวเรือน เฉลี่ยมีเด็กเล็กอาศัย 1 คน : 10 ครัวเรือน  
- แบ่งตามประชากรศาสตร์ กลุ่มลูกค้า มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25 – 35 ปี เพศหญิง - 

ชาย มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 10,001 – 30,000 
บาท 

- แบ่งตามจิตวิทยา กลุ่มลูกค้าเน้นเรื่องของคุณภาพการให้บริการเป็นหลัก ลูกค้าส่วน
ใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนซ่ึงโดยส่วนเวลาเข้าท างาน 8.00 น. ดังนั้นก่อนไปท างานต้องมา
ส่งบุตร/หลานท่ีเนอร์สเซอรี่ เวลา 7.00 น. และบางรายมีเวลาการท างานล่วงเวลา   เป็นต้น 

- แบ่งตามพฤติกรรมการซื้อ กลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมีแค่พ่อแม่ลูกจะเริ่มใช้
บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ ตั้งแต่ บุตรอายุตั้งแต่ 3 เดือน – 3 ปี แต่หากเป็นครอบครัวขนาด
ใหญ่ที่มี ปู่ย่าตายาย อยู่ด้วย ก็จะมาใช้บริการต่อเมื่อบุตร/หลาน อายุ 2 – 3 ปี  
ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย (Target Group) 

- PRIMARY TARGET   เป็นพ่อแม่วัยท างาน อายุ 25-35 ปี มีไลฟ์สไตล์ที่พนักงาน
บริษัทเอกชน  มีบุตร/หลานอายุอยู่ในเกณฑ์ 3 เดือน – 3 ปี อาศัยอยู่ในเขตชานเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ 

- SECONDARY TARGET   ครอบครัวเดี่ยว มีขนาดครอบครัวประมาณ 3 – 4 คน ไม่มี
ญาติช่วยดูแลบุตร/หลาน ระหว่างวันท่ีต้องไปท างาน 
ต ำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Positioning) 

การวางต าแหน่งของธุรกิจ นัสพรรณเนอร์สเซอรี่ จุดเด่นคือมีการเรียนการสอนควบคู่ไป
กับการดูแลเด็ก โดยใช้เอกสารการเรียนระดับชั้นอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อม ส าหรับ
การศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 
 
กำรวิเครำะห์ 7P’s 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
นัสพรรณเนอร์สเซอรี่มีการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี 

เช่น การเน้น พัฒนาการของเด็ก มีการดูแลเอาใจใส่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง มีการสอนการ
อ่าน การเขียน เพื่อเตรียมในการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ท ากิจกรรมนันทนาการส าหรับเด็กเล็ก 
(เป็นการพิจารณาถึงขอบเขตของการบริการ คุณภาพของการบริการในธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็ก 
สถานท่ีรูปแบบของอาคาร ความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค การรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ต่างๆ รวมถึงตัวผู้ประกอบการเองที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ และบริการ
ตัวอื่นๆ) 
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2. ราคา (Price)  
 ราคาค่าบริการถือได้ว่าเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญเนื่องจาก
สภาวะการแข่งขันท่ีสูงขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า องค์กรจึงมี
ปัญหาในการควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องสูงขึ้น  ซึ่งสภาวะส่วนใหญ่มาจากการที่เด็กนักเรียน
เลื่อนการศึกษาสู่ระดับชั้นอนุบาลจ านวนมากและ ขาดการท าการตลาดเพื่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่  
ท าให้นัสพรรณเนอร์สเซอรี่มีปัญหาค่าใช้จ่ายสูงขึ้น  การพิจารณาด้านราคานั้นจะต้อง
รวมถึงระดับราคา ส่วนลด เงินช่วยเหลือ ค่านายหน้า และเงื่อนไขการช าระ สินเชื่อการค้า 
เนื่องจากราคามีส่วนในการท าให้บริการต่างๆ มีความแตกต่างกัน และมีผลต่อผู้บริโภคในการ
รับรู้ถึงคุณค่าที่ได้รับจากบริการ โดยเทียบระหว่าง ราคาและคุณภาพของบริการ โดยการ
ก าหนดราคาในการมาใช้บริการในสถานรับเลี้ยงเด็กให้มีความเหมาะสม เพื่อเป็นข้อเสนอ
ทางเลือกให้กับผู้ปกครองมากขึ้น 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
รูปแบบการจัดจ าหน่ายของบริษัทเน้นที่ความสะดวกสบายและคุณภาพที่ได้เห็นจาก

นักเรียนที่มาใช้บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ (ที่ตั้งของผู้ให้บริการและความยากง่ายในการ
เข้าถึงเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญของตลาดบริการ ทั้งนี้ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการนั้นมิใช่แต่
เฉพาะการเน้นทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นประเภทของช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายและความครอบคลุมจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเข้าถึงบริการอีกด้วย เช่น 
ที่ตั้งของสถานท่ีรับเลี้ยงเด็กควรเป็นท่ีสร้างความสะดวกให้กับผู้ปกครองมากที่สุด) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
จะเป็นการน าวิธีการต่างๆ ที่มีความหลากหลายของการสื่อสารกับการตลาดต่างๆ  

กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การส่งเสริมสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยสร้างส่วนต่างที่เน้นการรับรู้
ของผู้ปกครองให้มากขึ้น การเพิ่มกิจกรรมที่สามารถสร้างพัฒนาการให้เด็กมากขึ้น และการ  ให้
ความรู ้ค าแนะน าในการดูแลเด็ก 

5. กระบวนการ (Process) 
กระบวนการส่งมอบบริการมีความส าคัญ แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีความสนใจลูกค้าอย่างดี 

ก็ไม่สามารถรู้ปัญหาลูกค้าได้ทั้งหมด เช่น ระบบการส่งมอบบริการ จะครอบคลุมถึงนโยบายและ
กระบวนการที่น ามาใช้ อ านาจการตัดสินใจของพนักงาน การมีส่ วนร่วมของลูกค้าใน
กระบวนการให้บริการ อย่างไรก็ตามความส าคัญของประเด็นปัญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่จะ
ส าคัญต่อฝ่ายปฏิบัติการเท่าน้ัน แต่ยังมีความส าคัญต่อฝ่ายการตลาดด้วยเนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
ความพอใจที่ลูกค้าได้รับ จะเห็นได้ว่าการจัดการทางการตลาดของสถานรับเลี้ยงเด็กต้องให้
ความส าคัญในเรื่องของ บริการรถรับส่ง การบริการนอกเวลา และความเสมอภาคใน
กระบวนการให้บริการ รวมถึงการรายงานพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ของเด็กให้ผู้ปกครอง
รับรู้ด้วย 
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6. บุคลากร (People) 
-   บทบาทของบุคลากร ส าหรับธุรกิจบริการ ผู้ให้บริการนอกจากจะท าหน้าที่ ผลิต

บริการแล้ว ยังต้องท าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์บริการไปพร้อมๆกันด้วย การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ามีส่วนจ าเป็นอย่างมากส าหรับการบริการ ในด้านการต้อนรับ การบริการที่มีความสุภาพ 
และบุคลิกภาพที่มีความเหมาะสม 
 - ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกัน คุณภาพบริการของลูกค้ารายหนึ่งอาจมีผล มา
จากลูกค้ารายอื่นแนะน ามา ดังนั้นต้องมีการควบคุมระดับคุณภาพการบริการให้มีระดับความ
คงที่ ในด้านการบริการท่ีมีความเต็มใจบริการ และสร้างความพร้อมให้กับตัวเองตลอดเวลา 

7. สภาพแวดล้อม (Physical Evidence) 
นัสพรรณเนอร์สเซอรี่ ได้สร้างภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับนักเรียน ไม่

ว่าจะเป็นห้องกิจกรรม ห้องนอน ห้องทานอาหาร เพื่อสอดกับพัฒนาการของเด็กเล็ก  
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3.6 ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
 
1.กลยทุธก์ารเตบิโต (Growth Strategy)  
 หากองค์กรต้องการสรา้งการเตบิโตของธุรกจิ ต้องเพิม่และพฒันาบรกิารที่มอียู่แลว้ให้
สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ซึ่งจะมีการปรบัปรุงหลักสูตรเพื่อให้
เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัทุก 6 เดอืน รวมไปถงึการขยายเวลาการใหบ้รกิารเพื่อรองรบัลูกคา้ที่
ทาํงานล่วงเวลา โดยเพิม่บรกิารเสรมิหลงัเลกิเรยีน เช่น วชิาศลิปะ การเล่นกฬีา รอ้งเพลง และ
เต้นราํ เป็นต้น โดยการเรยีนการสอนที่เพิม่เตมินัน้ อาจจะต้องมกีารจดัจา้งเจา้หน้าที่เพิม่หรอื
แค่เพยีงจดัจ้างวทิยากรให้ความรู้แก่บุคลลากรเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กบันักเรยีน สิ่ง
เหล่านี้จะทําให้ธุรกิจเติบโต เพราะโอกาสของการแข่งขนัทางการศึกษามแีนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ผูป้กครองส่วนมากกจ็ะตื่นตวัในการส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ก่อนวยัเรยีน 

 
ขอ้ดคีอื องคก์รจะมบีรกิารทีต่อบสนองความต้องการของลูกคา้  เมื่อลูกคา้เกดิความพงึพอใจใน
การรบับรกิาร และเมื่อลูกค้าได้รบับรกิารที่ดมีคีุณภาพเหน็พฒันาการทีด่ีขึน้ของบุตรหลาน จะ
เกดิการบอกต่อและแนะนําคนรูจ้กัมาใช้บรกิารนัสพรรณเนอรส์เซอรีไ่ด้อย่างแน่นอน  เพราะ
หลกัสตูรทีเ่พิม่มากขึน้เพื่อสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้จงึง่ายต่อการดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้
มาใชบ้รกิาร เพิม่โอกาสในการในบรกิารและเพิม่ช่องทางการบรกิาร 
 
ขอ้เสยีคอื ต้องมงีบประมาณสําหรบัจดัซือ้อุปกรณ์เพื่อพฒันาหลกัสูตรการเรยีนรูข้องเดก็ และมี
การจา้งเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ เพื่อรองรบัหลกัสตูรดงักล่าว 
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2. กลยทุธส์่งครเูยีย่มบา้นนกัเรยีน 

จากจดุแขง็ทีคุ่ณครขูองนสัพรรณเนอรส์เซอรีม่มีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเดก็และผูป้กครอง 
จงึเลง็เหน็ว่าการส่งครูเพื่อเยี่ยมเยยีนผู้ปกครองและนักเรยีนถงึบ้านนัน้ ทําให้คุณครูจะได้ปะ
พูดคุยและเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของเด็กนักเรยีน รวมไปถึงเก็บข้อมูลผู้อยู่
อาศยัในละแวกนัน้ ว่ามจีาํนวนเดก็เท่าไหร่ มคีวามเป็นอยู่อย่างไร เพื่อนําวเิคราะหห์าทางเพิม่
ฐานลกูคา้ใหมโ่ดยใหส้อดคลอ้งกบัค่าครองชพีทีส่งูขึน้ และอตัราการเกดิลดลง  
 
ขอ้ดคีอื สามารถทาํใหท้างเนอรส์เซอรีไ่ดร้บัทราบถงึขอ้มลูจรงิ สรา้งความพงึพอใจแก่ผูป้กครอง 
จนสามารถบอกต่อไดใ้นที่สุด  และทัง้นี้ขอ้มลูทีคุ่ณครเูก็บมาไดเ้ป็นประโยชน์ต่อการสรา้งแนว
ทางการพฒันาธุรกจิโดยเพิม่ฐานลกูคา้ไดใ้นอนาคต 
 
ขอ้เสยีคอื มคี่าใชจ้า่ยในเบีย้เลีย้งคุณครเูพิม่ขึน้ 
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3.กลยทุธจ์ดัการกระบวนการ 
จากจุดอ่อนในเรื่องขาดการวางแผนในการทํางาน ดงันัน้นัสพรรณเนอรส์เซอรีจ่งึต้องมี

การวางแผนการทํางานทุกครัง้ โดยเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงค์ ในการให้บริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากน้อยเท่าไหร่ ซึง่จะมกีารกําหนดแผนการดําเนินงาน 
ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

ในดา้นบุคลากรมกีารหมนุเวยีนตําแหน่งการทาํงานเพื่อใหพ้นักงานเรยีนรูก้ารทํางานใน
แต่ละหน้าที่ และหากมกีารเพิม่หลกัสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการที่หลากหลายของ
ลูกค้า ต้องทําการจดัจ้างวทิยากรให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเพิม่ความรู้ความสามารถในการ
ทาํงาน 
 

ขอ้ดคีอื ทาํใหอ้งคก์รทํางานอย่างเป็นระบบ มขีัน้ตอนการทํางานชดัเจน ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง 
และระยะยาว ทาํใหส้ามารถประมาณการรายรบัและรายจา่ยได ้  
 
ขอ้เสยีคอื ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน เพราะทางองคก์รคุน้เคยกบัการทาํงานระบบเก่า  
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4. กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์   

 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า โดยการใช้บุคลากร
มีการติดต่อและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค้า เนื่องจากจ านวนคู่แข่งของ 
ธุรกิจเพิ่มขึ้น การแข่งขันรุนแรงขึ้นในขณะที่จ านวนลูกค้ายังคงเท่าเดิม ธุรกิจจึงต้องพยายาม
สรรหาวิธีที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าอันจะน าไปสู่ความจงรักภักดีในท่ีสุด     

 
 
ข้อดีคือ  ลดการท างานที่ซับซ้อน ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน เพิ่ม
โอกาสในการแข่งขัน     ก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การ   สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาว 
 
ข้อเสียคือ ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไขนาน เพราะต้องปรับเลี่ยนกระบวนการท างานของ
องค์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์นี้  
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3.7   การตดัสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา 
 
ผู้วิจยัได้เลือกกลยุทธ์เติบโต เพื่อแก้ไขปญัหาขององค์กรได้อย่างครอบคลุม ตาม

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
กลยทุธก์ารเตบิโต (Growth Strategy)  
 หากองค์กรต้องการสรา้งการเตบิโตของธุรกจิ ต้องเพิม่และพฒันาบรกิารที่มอียู่แลว้ให้
สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ซึ่งจะมีการปรบัปรุงหลักสูตรเพื่อให้
เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัทุก 6 เดอืน รวมไปถงึการขยายเวลาการใหบ้ริการเพื่อรองรบัลูกคา้ที่
ทาํงานล่วงเวลา โดยเพิม่บรกิารเสรมิหลงัเลกิเรยีน เช่น วชิาศลิปะ การเล่นกฬีา รอ้งเพลง และ
เต้นราํ เป็นต้น โดยการเรยีนการสอนที่เพิม่เตมินัน้ อาจจะต้องมกีารจดัจา้งเจา้หน้าที่เพิม่หรอื
แค่เพยีงจดัจ้างวทิยากรให้ความรู้แก่บุคลลากรเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กบันักเรยีน สิ่ง
เหล่านี้จะทําให้ธุรกิจเติบโต เพราะโอกาสของการแข่งขนัทางการศึกษามแีนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ผูป้กครองส่วนมากกจ็ะตื่นตวัในการส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ก่อนวยัเรยีน 
 

ขอ้ดคีอื องคก์รจะมบีรกิารทีต่อบสนองความต้องการของลูกคา้  เมื่อลูกคา้เกดิความพงึพอใจใน
การรบับรกิาร และเมื่อลูกค้าได้รบับรกิารที่ดมีคีุณภาพเหน็พฒันาการทีด่ขี ึน้ของบุตรหลาน จะ
เกดิการบอกต่อและแนะนําคนรูจ้กัมาใช้บรกิารนัสพรรณเนอรส์เซอรีไ่ด้อย่างแน่นอน  เพราะ
หลกัสตูรทีเ่พิม่มากขึน้เพื่อสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้จงึง่ายต่อการดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้
มาใชบ้รกิาร เพิม่โอกาสในการในบรกิารและเพิม่ช่องทางการบรกิาร 
 
ขอ้เสยีคอื ต้องมงีบประมาณสําหรบัจดัซือ้อุปกรณ์เพื่อพฒันาหลกัสูตรการเรยีนรูข้องเดก็ และมี
การจา้งเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ เพื่อรองรบัหลกัสตูรดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โดยได้มีแผนตารางการด าเนินงาน ตามกลยุทธ์ที่ได้เลือกไว้เลือก ดังนี้ 
ตารางที่ 12  Action Plan ปี 2557 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ประชุมเรื่องทิศทางองค์กรพร้อมสรุปผล  

 
           

2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการท าธุรกิจด้านการรับเลี้ยง
เด็ก 

            

3. วางแผนโครงการการพัฒนาการให้บริการ             

4. ส ารวจพร้อมสรุปผลความต้องการการใช้บริการ
เนอร์สเซอรี่เชิงลึก 

            

5. วิเคราะห์ข้อมูล             

6. พิจารณาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้             

7. ก าหนดนโยบาย             

8. ฝึกอบรมพร้อมจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถตรง
ตามความต้องการของลูกค้า 

            

9. เพิ่มหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้าและ
ให้บริการตามแผนงานที่ได้พัฒนาแล้ว 

            

10. ติดตามความคืบหน้าและประเมินผล             

 



59 
 

นอกจากนี้ทางองคก์รไดเ้ลอืก 2 กลยทุธเ์พื่อแกไ้ขปญัหา โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
กลยทุธส่์งครเูย่ียมบ้านนักเรียน 

จากจดุแขง็ทีคุ่ณครขูองนสัพรรณเนอรส์เซอรีม่มีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเดก็และผูป้กครอง 
จงึเลง็เหน็ว่าการส่งครูเพื่อเยี่ยมเยยีนผู้ปกครองและนักเรยีนถงึบ้านนัน้ ทําให้คุณครูจะได้ปะ
พูดคุยและเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของเด็กนักเรยีน รวมไปถึงเก็บข้อมูลผู้อยู่
อาศยัในละแวกนัน้ ว่ามจีาํนวนเดก็เท่าไหร่ มคีวามเป็นอยู่อย่างไร เพื่อนําวเิคราะหห์าทางเพิม่
ฐานลกูคา้ใหมโ่ดยใหส้อดคลอ้งกบัค่าครองชพีทีส่งูขึน้ และอตัราการเกดิลดลง  
 
ขอ้ดคีอื สามารถทาํใหท้างเนอรส์เซอรีไ่ดร้บัทราบถงึขอ้มลูจรงิ สรา้งความพงึพอใจแก่ผูป้กครอง 
จนสามารถบอกต่อไดใ้นที่สุด  และทัง้นี้ขอ้มลูทีคุ่ณครเูก็บมาไดเ้ป็นประโยชน์ต่อการสรา้งแนว
ทางการพฒันาธุรกจิโดยเพิม่ฐานลกูคา้ไดใ้นอนาคต 
 
ขอ้เสยีคอื มคี่าใชจ้า่ยในเบีย้เลีย้งคุณครเูพิม่ขึน้ 
 
กลยทุธจ์ดัการกระบวนการ 

จากจุดอ่อนในเรื่องขาดการวางแผนในการทํางาน ดงันัน้นัสพรรณเนอรส์เซอรีจ่งึต้องมี
การวางแผนการทํางานทุกครัง้ โดยเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงค์ ในการให้บริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากน้อยเท่าไหร่ ซึง่จะมกีารกําหนดแผนการดําเนินงาน 
ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

ในดา้นบุคลากรมกีารหมนุเวยีนตําแหน่งการทาํงานเพื่อใหพ้นักงานเรยีนรูก้ารทํางานใน
แต่ละหน้าที่ และหากมกีารเพิม่หลกัสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการที่หลากหลายของ
ลูกค้า ต้องทําการจดัจ้างวทิยากรให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเพิม่ความรู้ความสามารถในการ
ทาํงาน 
 
ขอ้ดคีอื ทาํใหอ้งคก์รทํางานอย่างเป็นระบบ มขีัน้ตอนการทํางานชดัเจน ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง 
และระยะยาว ทาํใหส้ามารถประมาณการรายรบัและรายจา่ยได ้  
 
ขอ้เสยีคอื ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน เพราะทางองคก์รคุน้เคยกบัการทาํงานระบบเก่า  
 

 
 

 



 
 
 

 

 

บทที่ 4 
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ   

 
  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การก าหนดกลยุทธ์การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
เพิ่มรายได้ของนัสพรรณเนอร์สเซอรี่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของจ านวนนักเรียนที่ไม่
สม่ าเสมอและศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ เพื่อวิเคราะห์
และก าหนดแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดของนัสพรรณเนอร์สเซอรี่พร้อมแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
รายได ้
 วิธีการด าเนินการศึกษา ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2  ส่วนคือ ข้อมูลปฐมภูมิ        
เป็นข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์เจ้าของกิจการและผู้ปกครองที่เป็นลูกค้าหลักขององค์กร  และข้อมูล
ทุติยภูมิ  เป็นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น งานวิจัย และ Website ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จากนั้นจึงน า
ข้อมูลการเก็บข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิมาประมวลผลร่วมกันโดยใช้แนวทางกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสามารถ สรุปผลการศึกษาดังนี้ 
 
4.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ โดยมีเครื่องมือการศึกษาเก็บ
ข้อมูลได้มาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม และประเมินคู่แข่งขัน (Five Force’s 
Analysis) โดยประเมินจาก  

1. สภาพการแข่งขันในภายในธุรกิจเดียวกัน  
2. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่  
3. อ านาจต่อรองของผู้ขาย  
4. อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ  
5. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน 
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การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ภายนอก และภายใน (SWOT Analysis) ในระดับ
องค์กรและในระดับของหน่วยธุรกิจโดย ปัจจัยภายใน คือ จุดแข็ง และจุดอ่อนภายในองค์กร 
ปัจจัยภายนอก คือ โอกาส และอุปสรรค 

 
การประมวลผลการวิเคราะห์โดย TOWS Matrix เอามาสร้างกลยุทธ์ระดับองค์กร, กล

ยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยน าข้อมูลจากการท า SWOT Analysis โดยข้อมูลที่
น ามาคือ จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และ อุปสรรคมาสร้างเป็น  

 
1. กลยุทธ์เชิงรุก  
2. กลยุทธ์แก้ไข 
3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
4. กลยุทธ์เชิงรับ 

,   
นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บทความเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็ก และเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ 
 
สรุปผลของกำรของกำรศึกษำครั้งนี้ เพื่อน ำไปแก้ปัญหำรำยได้ที่ลดลง กล่ำวคือ 
 กลยุทธ์กำรเติบโต Growth Strategy  
 
4.2 ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 

1. เนื่องจากองค์กรเป็นธุรกิจครอบครัวจึงมีข้อมูลพื้นฐานในองค์กรที่จ ากัด 
2. ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งบางส่วนเป็นความลับซึ่งไม่สามารถเข้าไปศึกษาหรือหาได้ ซึ่ง

อาจมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันได้ 
3. เวลาที่ใช้ในการศึกษาค่อนข้างจ ากัด 
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4.3 ข้อเสนอแนะน ำ 
 4.3.1     ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการแบ่งหมวดหมู่ของการให้บริการ เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน 

2.  ควรศึกษาถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อบริการของ     
เนอร์สเซอรี่ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นกลยุทธ์ของ 

     3.  การวิจัยเปรียบเทียบธุรกิจเนอร์สเซอรี่ที่มีกลุ่มลูกค้าเดียวกัน ในการศึกษา 
  ทัศนคติของผู้ปกครอง ในการตัดสินใจท่ีจะใช้บริการเนอร์สเซอรี่ เพื่อมีการ       
            เปรียบเทียบระหว่างด้านต่างๆ ของเนอร์สเซอรี่ในตลาดที่มีกลุ่มเป้าหมาย 

เดียวกัน     
 

4.3.2     ข้อเสนอแนะส ำหรับธุรกิจ 
1.  ควรมีการติดตามและประเมินผลของกลยุทธ์ ที่น ามาใช้เพื่อน ามาเป็นแนว

ทางการปรับและแก้ไขในการก าหนดกลยุทธ์ครั้งหน้า 
2.  ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค 
3.  สร้างระบบเก็บข้อมูลของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ก  
โครงค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
เร่ือง แนวทางในการบริหารจัดการ นัสพรรณเนอร์สเซอรี่ 
ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ  

( ต าแหน่งผู้อ านวยการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ เปิดด าเนินการมากว่า 4 ปี )  
เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

แนวค าถาม 
 1. ประวัติในการท างานที่ผ่านมา ภาพโดยรวมธุรกิจเป็นอย่างไร การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในทุกๆด้าน จนถึงปัจจุบันมีช่วงที่โดดเด่น หรือเปลี่ยนแปลงหลักๆ อะไรบ้าง แล้วจะ
ด าเนินธุรกิจต่อโดยจะท าให้เกิดแรงขับเคลื่อนอย่างไร 
 2. ถามปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน สอบถามสาเหตุของปัญหา รวม
ไปถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (7s model) และภายนอก (PEST Analysis) คาดว่าจะมีผล
ต่อการด าเนินงานของธุรกิจอย่างไรบ้าง แล้วในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เป็นปัจจัยท่ี
ควบคุมไม่ได้ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง พฤติกรรมผู้บริโภค หรือคู่แข่งรายใหม่ๆ (5forces 
model) ที่เข้ามาดึงส่วนแบ่งทางการตลาดไป คุณคิดว่าควรจะมีการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือ และแก้ไขในจุดที่เราบกพร่องอย่างไรบ้าง 
 3.  ในส่วนเร่ืองการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ของธุรกิจเป็นอย่างไร มีลักษณะการท า
การตลาดอย่างไรเพื่อส่งเสริมยอดขายท้ังปีและโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม และคิด
ว่าควรจะมีการปรับปรุงกลยุทธ์ในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้เป็นปัจจัยส าคัญที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ
ของนัสพรรณเนอร์สเซอรี่และรวมไปถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างไร
บ้าง 
 
สัมภาษณ์ผู้บริหารนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ 
แนวค าถาม 

1. วิสัยทัศน์ของนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ เป็นอย่างไร 
2. ประวัติในการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง 
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3. สอบถามถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน  
ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

- โครงสร้างองค์กร  
- กลยุทธ์องค์กร  
- ระบบในการด าเนินงานขององค์กร  
- ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง 
-  สมาชิกในองค์กร 
-  ความรู้ความสามารถขององค์กร  
- ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร  
4. สอบถามถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน ในหัวข้อ

ดังต่อไปนี้ 
- การเมือง 
- เศรษฐกิจ 
- พฤติกรรมผู้บริโภค 
- เทคโนโลยี 
5. สอบถามถึงคู่แข่งรายใหม่ที่ส่งต่อการด าเนินงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
- สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม  
- ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่  
- อ านาจต่อรองของผู้ขาย  
- อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ  
- ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน 
6. ปัญหาหลักๆที่พบในระหว่างด าเนินงาน 
7. สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร 
8. ลักษณะการหาลูกค้าเป็นอย่างไร 
9. มีการเตรียมพร้อมอย่างไรส าหรับเด็กที่ 3 ปี ที่ถึงเกณฑ์ต้องเลื่อนช้ันเรียนเข้าสู่ชั้น

อนุบาล 
10. ปัจจัยที่ท าให้คนเลือกใช้บริการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ 
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แบบสอบถำมควำมคิดเห็นผู้ปกครองเก่ียวกับกำรใช้บริกำรเนอร์สเซอรี่ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค ำชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายลงในช่อง  [.....] หน้าค าตอบที่ตรงกับตัวท่าน 

1. เพศ 
[.....] ชาย   [.....] หญิง 

2. อาย ุ
[.....] ต่ ากว่า 25 ปี  [.....] 25 - 30 ปี 

[.....] 31 - 35 ปี  [.....] 36 - 40 ปี  [.....] สูงกว่า 40 ปี 

3. ระดับการศึกษา 
[.....] ต่ ากว่าปริญญาตร ี[.....] ปริญญาตร ี [.....] สูงกว่าปริญญาตร ี

4. อาชีพ  

[…..] ข้าราชการ  […..] พนักงานรัฐวิสาหกจิ   

[…..] พนักงานบริษทัเอกชน […..] ธุรกิจส่วนตัว    

[…..] รับจ้างทั่วไป  […..] อื่นๆ.......................... 

5. รายรับเฉล่ียต่อเดือน 
 [.....] ต่ ากว่า 10,000 บาท  [.....] 10,001 - 20,000 บาท  
[.....] 20,001 - 30,000 บาท  [.....] 30,001 - 40,000 บาท  
[.....] สูงกว่า 40,000 บาท 

6. ระยะเวลาปฏิบัตงิาน 

[.....] ต่ ากว่า 3 ปี   [.....] 3 - 6 ปี  

 [.....] 7 - 10 ปี   [.....] มากกว่า 10 ปี 

7. ความสัมพันธข์องเด็กนักเรียนกับท่าน  
[.....] บุตร    [.....] หลาน  

8. โปรดระบุจ านวนบุตร / หลาน ก่ีคน 
[.....] 1 คน   [.....] 2 คน  [.....] 3 คน  
[.....] 4 คน   [.....] มากกว่า 4 คน 

9. อายุของบตุร / หลาน (กรณีมี บุตร/หลานมากกว่า 1 คน สามารถเลือกได้มากกว่า  1 ข้อ) 
[.....] แรกเกิด – 3เดือน […..] 3 – 9 เดือน  […..] 1 ปี 
[.....] 2 ปี    […..] 3 ปี  […..] มากกว่า 3 ปขีึ้นไป  
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรเนอร์สเซอร่ีทั่วไป 

ค ำชี้แจง : โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเม่ืออ่านข้อความและโปรดใส่เครื่องหมาย   ลง

ในช่อง […..] หน้าค าตอบ 

1. ท่านเคยใช้บริการเนอร์สเซอร่ีหรือไม ่

[…..] เคย    […..] ไม่เคย 

2. หากท่านจะพิจารณาเลือกใช้บรกิารจะเลือกจากส่ิงใด 

[…..] ชื่อเสียงด้านการดูแลเด็ก   

[…..] คุณภาพการให้บริการ   

[…..] ราคา     

[…..] จากความนิยม 

[…..] อื่นๆ ................................. 

3. เหตุผลทีจ่ะท่านเลือกใชบ้ริการเนอร์สเซอร่ี 

[…..] ไมม่ีผู้ดูแลเนื่องจากต้องไปท างาน   

[…..] ให้เด็กฝึกการปรับตวัในการอยู่ในสังคม 

[…..] ให้เด็กเตรยีมพร้อมก่อนเขา้เรียนชั้นอนุบาล   

[…..] อื่นๆ .................................. 

4. ส าหรับท่านสถานที่ตัง้ของเนอร์สเซอร่ีที่เหมาะสมควรอยู่ทีใ่ด 

[…..] อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของท่าน   

[…..] อยู่ในทีช่มุชน 

[…..] อยู่ชาญเมือง     

[…..] อื่นๆ ............................... 

5. ท่านต้องการคุณครูทีม่ีคุณลักษณะเช่นใด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[…..] เอาใจใส่เด็กนักเรียน  […..] พูดจาไพเราะ   

[…..] แตง่กายสะอาด   […..] กระตือรือร้น    

[…..] กล้าแสดงออก   […..] ใจเย็น 

6. กิจกรรมที่อยากให้มคีวบคู่กบัการดูแลเด็ก (สามารถเลือกได้มากกว่า 1ข้อ) 

[…..] เต้นร า ,ร าไทย   […..] ร้องเพลง  

[…..] เล่นกีฬา    […..] ศิลปะ  

[…..] อื่นๆ ................................. 

7. ท่านต้องการให้เด็กมีส่วนรว่มในกิจกรรมการแสดงทุกครั้งหรือไม ่

[…..] ต้องการ    […..] ไม่ต้องการ 
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8. ท่านต้องการกล้องวงจรปิดส าหรบัดูออนไลน์หรือไม ่

[…..] ต้องการ    […..] ไม่ต้องการ 

9. ท่านต้องการรายงานบันทึกประจ าวันของเด็กหรือไม ่

[…..] ต้องการ    […..] ไม่ต้องการ 

10. ท่านต้องการประกันอุบัติเหตุส าหรับเด็กหรือไม ่

[…..] ต้องการ    […..] ไม่ต้องการ 

11. ท่านต้องการใหม้ีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กหรือไม ่

[…..] ต้องการ    […..] ไม่ต้องการ 

12. ราคาที่เหมาะสมส าหรับเนอร์สเซอร่ีรายเดือน 

[…..] 1,000 – 2,000   […..] 2,001 – 3,000   

[…..] 3,001 – 4,000   […..] 4,001 – 5,000   

[…..] 5,001 – 6,000   […..] มากกว่า 6,001 ขึ้นไป 

13. ท่านพบเห็นสื่อโฆษณาเกี่ยวกับเนอร์สเซอร่ีจากที่ใดมากที่สุด 

[…..] ใบปลิว     […..] ป้ายแบรนเนอร ์

[…..] ป้ายไฟ     […..] วิทย ุ

[…..] หนังสือพมิพ ์   […..] อินเตอร์เน็ต 

[…..] การแนะน าจากคนที่เคยใช้บริการแล้ว […..] อื่นๆ 

 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ 

ค ำชี้แจง : โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเม่ืออ่านข้อความและโปรดใส่เครื่องหมายให้ตรง

กับระดับความเป็นจริง ลงในช่องว่างข้อละ 1 เครื่องหมาย 

ปัจจยัทีม่ีผลต่อกำรเลือกใช้ 
บริกำรนัสพรรณเนอร์สเซอร่ี 

ระดับควำมคิดเห็น 

ด้ำนภำพลักษณ ์ มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ชื่อเสียงเนอร์สเซอร่ีด้านการดูแลเด็กเล็ก      
2. ชื่อเสียงเนอร์สเซอรี่ด้านการเตรียมความพร้อมของเด็ก
ในการเรียนชั้นอนุบาล 

     

3. เป็นเนอร์เซอร่ีที่มีความนิยมอยู่ในขณะน้ัน      
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ปัจจยัทีม่ีผลต่อกำรเลือกใช้ 
บริกำรนัสพรรณเนอร์สเซอร่ี 

ระดับควำมคิดเห็น 

ด้ำนกิจกรรม มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. กิจกรรมเหมาะสมกับเด็กเล็ก      
5. กิจกรรมครบตรงตามความตอ้งการของเด็กเล็ก      
6. กิจกรรมสามารถน าเข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาลได ้      

ด้ำนคุณครู      
7. คุณครูมีทักษะและมีประสบการณ์สามารถดูแลเด็กเป็น
อย่างด ี

     

8. คุณครูดูแลและเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างด ี      
9. คุณครูมมีนุษยสมัพันธท์ี่ดีต่อเด็กและผู้ปกครอง      

ด้ำนบุคลำกรทีใ่ห้บริกำร      
10. บคุลากรโดยรวมมีบุคลิกภาพ กริยามารยาทและการ
แต่งกายที่ด ี

     

11. บคุลากรโดยรวมมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก      
12.บุคลากรโดยทัว่ไปมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ใน
การบริการ 

     

ด้ำนสถำนที่และสื่อกำรเรียนกำรสอน      
13. สถานที่ สะอาด  ปลอดเชื้อโรค      
14. ห้องเรียน สะอาด      
15. ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมตามวัย      
16. .ส่ือการเรียนการสอนมีเพียงพอต่อความต้องการของ
เด็ก  

     

17. ของเล่น เหมาะสมตามวยั      
18. มีลานส าหรับท ากจิกรรม      

ที่ตั้งของสถำนที ่      
19.เนอร์สเซอร่ีอยู่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของท่าน      
20. เนอร์สเซอร่ีอยู่ในแหล่งชมุชน      
21. เนอร์สเซอรี่อยู่ในย่านชาญเมือง      

22. ค่าเรียนรายเดือนเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมต่างๆ 

     

23. ค่าเรียนรายเดือนเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่
และส่ิงอ านวยความสะดวก 
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ปัจจยัทีม่ีผลต่อกำรเลือกใช้ 
บริกำรนัสพรรณเนอร์สเซอร่ี 

ระดับควำมคิดเห็น 

ด้ำนโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

24. เนอร์สเซอร่ีจัดท าแผ่นพับหรือใบปลิว ส่ือสารมีความ
เข้าใจเป็นอย่างด ี

     

25. เนอร์สเซอร่ีจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กจิกรรมต่างๆของ
เนอร์สเซอร่ี ตามสถานที่อย่างทัว่ถึง 

     

26. เนอร์สเซอรี่จัดท าสื่อโฆษณา(ป้ายแบรนเนอร,์ป้ายไฟ,
วิทยชุุมชน,สติ๊กเกอร์บนรถยนต ์และ อินเตอร์เน็ต) อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

     

ด้ำนกระบวนกำร      
27. การดแูลรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย      
28. คุณภาพการให้บริการ      
29. พฒันาการที่ดขีองเด็กนักเรียน      
30.ผู้ปกครองพอใจและพร้อมจะแนะน าคนรู้จักมาใช้บริการ
ที่นี ่

     

 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

2. กิจกรรมเสริมต่างๆหรือบริการอื่นๆที่ต้องการ 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

           ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 



ภาคผนวก ข  

บันทึกบทสัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงลึก 

คุณอัชฌาพรรณ วงษา (ต าแหน่งผู้อ านวยการนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ เปิดด าเนินกิจการมากว่า 4 
ปี สัมภาษณ์วันท่ี 22 เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2555 สถานท่ี นัสพรรณเนอร์สเซอรี่) 

เร่ือง แนวทางในการบริหารจัดการ นัสพรรณเนอร์สเซอรี่ 

เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

ค าถาม 

1.ประวัติการท างานที่ผ่านมา ภาพโดยรวมธุรกิจเป็นอย่างไร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในทุกๆด้าน จนถึงปัจจุบันมีช่วงที่โดดเด่น หรือเปลี่ยนแปลงหลักๆอะไรบ่าง แล้วจะด าเนินธุรกิจ
ต่อ โดยจะท าให้เกิดแรงขับเคลื่อนอย่างไรบ้าง 

 - โดยปกติจะมีเด็กมาสมัครเรียนช่วงก่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาล เพราะบางทีพ่อแม่บางคน
ต้องการให้ลูกมีพร้อมก่อนเข้าเรียนจริงๆ ธุรกิจอย่างนี้เหมือนท าบุญ บางทีเราเห็นเด็กแต่ละคน
มาก็เหมือนไม่ค่อยได้กินอะไรเลย เด็กบางคนมาจากครอบครัวที่มีปัญหา ถามว่าหวังก าไรรึ
เปล่าก็แค่พออยู่ได้ แต่ช่วงหลังภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนัก พ่อแม่บางคนก็ลดต้นทุนส่งลูกไป
อยู่กับตายายท่ีต่างจังหวัด เปิดเทอมก็ค่อยกลับมาที ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องรายได้จริงๆก็
ตอนที่เด็กต้องเลื่อนชั้นเข้าอนุบาล เราเองก็ไม่เคยท าธุรกิจมาก่อน ที่ท าก็เพราะว่าตอนนั้นมี
หลานก็อยากดูแลเค้าเอง สุดท้ายเปิดไปเปิดมาแล้วมีลูกค้า ก็เลยเปิดให้บริการตั้งแต่นั้น จึง
ไม่ได้มีการวางแผนว่าต้องท าอะไร 1 2 3 ว่าต้องท าอะไรบ้าง ก็เลยท าไปตามประสบการณ์จาก
การเป็นครูมาหลายปี 

 2. ถามปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน สอบถามสาเหตุของปัญหา รวม
ไปถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมใน (7s model) และภายนอก (PEST Analysis) คาดว่าจะมีผลต่อ
การด าเนินงานของธุรกิจอย่างไรบ้าง แล้วในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เป็นปัจจัยที่
ควบคุมไม่ได้ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง พฤติกรรมผู้บริโภค หรือคู่แข่งรายใหม่ๆ (5 Force 
model) ที่เข้ามาดึงส่วนแบ่งทางการตลาดไป คุณคิดว่าควรจะมีการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือ และแก้ไขในจุดที่เราบกพร่องอย่าง 
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- ปัญหาหลักๆ คงมาจากการที่เราไม่ได้วางแผนเรื่องของเด็กจะเลื่อนชั้นเป็นอนุบาล 
เพราะตอนท่ีเด็กๆมาอยู่กับเราก็ตั้งแต่เล็กๆ 8 - 9 เดือนได้ พอมารู้ตัวอีกทีก็ไปกันหมดเนอร์เซอ
รี่เลย ช่วงนั้นก็ตกใจ เพราะว่ารายจ่ายก็ยังมีอยู่ แต่ก็ประคับประคองมาเรื่อยๆ เงินทุนหมุนเวียน
ก็เริ่มร่อยหรอไปบ้าง เพราะเราต้องเอามาบูรณาการซ่อมแซมเนอร์สเซอรี่ ต้องคอยตกแต่งให้ดูดี
อยู่เสมอ เพราะเดี๋ยวไม่สวยแล้วจะไม่มีคนอยากส่งลูกมาเรียนกับเรา สิ่งที่ท าได้ดีที่สุดก็ต้อง
แนะน าคนในหมู่บ้าน ว่าเราเป็นเนอร์สเซอรี่ที่ได้รับความไว้วางใจจากน้องๆนักเรียนหลายคน
แล้ว เพราะต้องยอมรับว่าเราอาจจะเสียเปรียบเจ้าอื่นๆตรงที่สถานที่ของเราอยู่ในซอยไม่ได้เป็น
จุดเด่นอะไรมาก บางคนยังไม่รู้เลยว่ามีเนอร์สเซอรี่อยู่ข้างในซอย 

 -  ลูกค้าหลักๆก็เป็นพนักงานโรงงาน หาเช้ากินค่ า เค้าก็หวังจะฝากลูกเค้าไว้ให้เราดูแล 
ทางเราก็ดูแลอย่างเต็มที่ แม้บางครั้งผู้ปกครองก็ไม่จ่ายค่าเรียนบ้าง แต่เราก็ยังรับเลี้ยงดูเพราะ
ถือว่าช่วยๆกัน อย่างน้อยก็ขอให้เค้าจ่ายให้ครบก็พอ ช้านิดช้าหน่อยก็ยังไหว 

 -  ส าหรับคู่แข่งรายใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้น คือลูกค้าเก่าที่เคยใช้บริการจากนัสพรรณเนอร์
สเซอรี่ พอเค้าเห็นพัฒนาการที่ดีของลูกเค้าเอง เค้าเลยเปิดเองบ้าง แต่เค้าไม่ได้จบตรงสายด้าน
ดูแลเด็ก ก็ท าให้เสียโอกาสในการขายไปบ้าง แต่เราเชื่อม่ันในบริการของเรา เพราะเรามี
ประสบการณ์เรื่องการดูแลเด็กสูง 

 3. ในส่วนเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ของธุรกิจเป็นอย่างไร มีลักษณะการท า
การตลาดอย่างไรเพื่อส่งเสริมยอดขายทั้งปี และคิดว่าควรจะมีการปรับปรุงกลยุทธ์ในเรื่องต่างๆ 
เพื่อให้เป็นปัจจัยส าคัญที่ลูกค้าเลือกใช้บริการของนัสพรรณเนอร์สเซอรี่และรวมไปถึงการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างไรบ้าง 

 -  ทางเราเคยท าการโปรโมทในลักษณะเอาใบปลิวไปแจกตามบ้านแต่ละหลัง ก็ใช้ได้ มี
คนมาสมัครบ้าง หรือแม้กระทั่งเน้นการพูดคุยกับคนท่ัวไป มีการฝากใบปลิวไว้ที่ร้านขายผักบ้าง 
ในตลาดบ้าง เพราะเป็นแหล่งชุมชน คนพลุกพล่าน มีโอกาสสูงที่คนจะรู้จัก อย่างน้อยไม่ใช้
บริการแต่แค่คนรู้จักก็โอเคแล้ว 

 -  ความสามารถในการแข่งขัน     น่าจะอยู่ที่เรื่องคุณภาพพัฒนาการของเด็ก      เพราะ
ทางเนอร์สเซอรี่สามารถการันตีให้เด็กเรียนต่อชั้นอนุบาลได้ มักมีผู้ปกครองหลายคนที่น าลูกไป
เรียนต่อชั้นอนุบาลและทางโรงเรียนชมลูกของเค้าว่าหัวไว ผู้ปกครองทั้งหลายก็เลยยกความดี
ให้กับนัสพรรณเนอร์สเซอรี่ ว่าได้มีการเรียนการสอนท าให้ลูกของเค้าสามารถเรียนรู้ได้เร็ว 

 

 



ประวัติผู้ศึกษา 
 

นางสาวนันท์นภัสยวงษายเกิดเม่ือวันที่ย2ยเดือนยตุลาคมยปียพ.ศ.2527ยสถานที่เกิด 
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