
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใช้บริการ
สถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร 

SERVICE MARKETING MIX RELATING TO DECISION MAKING IN SELECTING 
ELDERLY NURSING HOME SERVICES IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 
วุฒพิงษ์ มณีสขุเกษม1 

ไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์2 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจัยครัง้น้ีมีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์กับ                
การตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูเ้ลอืกใชบ้รกิาร             
ที่มสีมาชกิในครอบครวัเป็นผู้สงูอายุ จ านวน 400 คน ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 20 - 29 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนน้อยกว่า 35,000 บาท 
และมสีถานภาพโสด/ หมา้ย /หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ และใหร้ะดบัความส าคญัเกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดบรกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายุโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้เลอืกใชบ้รกิารที่มอีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถานบรบิาล
ผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการสถานทีท่ี่ให้การดูแล พกัฟ้ืนผูสู้งอายุ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ผูเ้ลอืกใชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูสู้งอายุ            
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเมื่อตอ้งการแพทยผ์ูท้ าการรกัษาเฉพาะดา้น ดูแลผูส้งูอายุโดยเฉพาะแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ผูเ้ลอืกใชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สงูอายุ             
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมงส าหรบัผู้สูงอายุ ด้านเมื่อต้องการแพทย์             
ผู้ท าการรักษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พักฟ้ืนผู้สูงอายุ               
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ                 
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเมื่อตอ้งการบรกิารพยาบาล
ตลอด 24 ชัว่โมงส าหรบัผู้สูงอายุ ด้านเมื่อต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และ             
ด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแลพักฟ้ืนผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน 
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่าและต ่ามาก ตามล าดบั   
 

ค าส าคญั: สว่นประสมการตลาดบรกิาร ตดัสนิใจใชบ้รกิาร สถานบรบิาลผูส้งูอายุ 
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Abstract 
 

  The objectives of this research are to study the service marketing mix relating to decision making in 
selecting elderly nursing home services in Bangkok metropolitan area. The sample consisted of 400 
respondents who has elderly family members. The results were as follows: most of the respondents were 
female, aged between twenty to twenty nine years of age, holding Bachelor's degree, occupied as employees 
at private companies had a monthly income of 35,000 Baht or lower and were single/ widowed/ divorced/ 
separated and overall service marketing mix opinion was at also high level. 
  The results of the hypotheses testing can be summarized as follows: respondents of different ages 
made different decisions in the selection of elderly nursing home services in the Bangkok metropolitan area 
in aspect of need places to stay for the elderly at a statistically significant level of 0.01. The respondents of 
different educational levels made different decisions in the selection of elderly nursing home services in the 
Bangkok metropolitan area in aspect of need specific medical elderly caring at statistically significant levels of 
0.05. The respondents of different occupation made different decisions in the selection of elderly nursing 
home services in the Bangkok metropolitan area in aspect of need 24/7 nursing caring, need specific medical 
elderly caring, and need places to stay for the elderly at statistically significant levels of 0.01 and 0.05, 
respectively. The service marketing mixes have a positively and a very low to low relationship with the 
decision making regarding the selection of elderly nursing home services in the Bangkok metropolitan area in 
aspect of need 24/7 nursing caring, need specific medical care for the elderly and need places to stay for the 
elderly at a statistically significant level of 0.01. 
 
Keyword: Service Marketing Mix, Decision Making in Selecting, Elderly Nursing Home Services 
 
บทน า 
  ขอ้มูลจากวจิยักรุงศร ีKrungsri Research (2560: ออนไลน์) กล่าวว่า ประเทศไทยเปลีย่นผ่านเชงิโครงสรา้ง 
สู่สงัคมผู้สูงอายุมากว่า 10 ปี โดยประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่ 2 ในกลุ่มอาเซียนที่ก้าวสู่สงัคมผู้สูงอายุ (อายุ              
60 ปีขึ้นไป) ต่อจากสิงคโปร์ จากสถานการณ์ข้างต้นส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอายุกลายเป็นตลาดเป้าหมายส าคัญของ           
กลุ่มธุรกจิ และน าไปสู่การพัฒนาผลติภณัฑเ์พื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้กลุ่มดงักล่าว ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบั
ผู้สูงอายุ จงึเพิ่มจ านวนขึ้นในเกือบทุกกลุ่มสนิค้าและบรกิาร โดยจะเน้นประโยชน์ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและ  
ความสะดวก สถานดูแลผู้สูงอายุจดัเป็นหนึ่งในธุรกจิบรกิารซึ่งเริม่เป็นที่ต้องการมากขึ้นและยงัมีจ านวนไม่มากนัก            
เมื่อเทยีบกบัจ านวนผูส้งูอายุในปจัจุบนั จากขอ้มูล Marketeer (2560: ออนไลน์) กล่าวถงึสถานดแูลผูส้งูอายุว่าถูกแบ่ง
ได้เป็นหลายประเภท หมายถึง สถานบรกิารที่ไม่ใช่โรงพยาบาล โดยมกีารให้บรกิารทัง้ที่พกั บรกิารยาแก่ผู้สูงอายุ             
ทีไ่ม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเป็นประจ า กายภาพบ าบดั ครอบคลุมการให้บรกิารที่พกัค้างคนื อาหาร 
การดแูลความสะอาดร่างกายและเสือ้ผา้ มกีารดูแลสุขภาพเบือ้งต้น แต่ไม่ไดใ้หก้ารรกัษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่
บรกิารดแูลผูส้งูอายุ รปูแบบสถานบรบิาล (Nursing Home) เป็นสถานดแูลผูส้งูอายุทีไ่ม่สามารถดูแลตวัเองไดใ้นการใช้
ชวีติประจ าวนั เช่น ผูส้งูอายุทีพ่กิาร ต้องมคีนช่วยป้อนอาหาร อาบน ้าเองไม่ได ้เป็นอลัไซเมอร ์จ าเป็นต้องมพียาบาล
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมดูแลตลอด 24 ชัว่โมง ธุรกิจสถานบริบาลรูปแบบน้ี ปจัจุบันมีทัง้โรงพยาบาล                  
และสถานบรบิาลนอกโรงพยาบาลหลายแห่งที่ท าธุรกจินี้ โดยมอีตัราค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 - 1,500 บาทต่อวนั  
หรือรายเดือนประมาณ 15,000 - 40,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่ายา เวชภัณฑ์ ผ้าอ้อมและบริการเสริมอื่ นๆ) 
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(Marketeer 2560: ออนไลน์) หมายความว่า รูปแบบธุรกจิดงักล่าวถือเป็นธุรกิจที่มศีกัยภาพการเติบโตในระยะยาว 
ผู้ประกอบการไทยควรเริม่ติดตามและท าความเข้าใจการเปลี่ยนไปของโครงสร้างและพฤติกรรมของสงัคมผู้สูงอายุ 
รวมถงึศกึษารปูแบบของธุรกจิทีจ่ะเหมาะสมกบัตลาดคนไทย 
 จากปรากฏการณ์ที่จ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ อนัเนื่องมาจากอตัราการเกิดที่ลดลง 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีขึ้น คนมีอายุยืนขึ้น และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ                 
รกัษาสุขภาพของตนเองและของผู้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาที่ท าให้ผู้วิจ ัยเลือกที่จะศึกษาปจัจยัส่วนประสม              
ทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้
น าผลจากการวิจัยเข้ามาช่วยสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นจุดแข็งของไทย ตลอดจนเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัใหส้งูขึน้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูล
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส 
  2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัการตดัสนิใจใช้บรกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผูเ้ลอืกใชบ้รกิารทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ             
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
 จากแนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์ ผู้วิจยัขออ้างอิงจาก ศิรวิรรณ เสรีรตัน์ (2538: 41-42) โดยสนใจ              
ทีจ่ะศกึษา การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ซึง่เป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติิทีว่ดัไดข้องประชากร 
ช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย และขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธภิาพต่อการก าหนด
ตลาดเป้าหมายรวม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ   

จากแนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ผู้วิจยัขออ้างอิงจาก ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
(2541) โดยสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งเป็นขัน้ตอนในการตัดสินใจ              
ผ่านกระบวนการ 7 ขัน้ตอน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม              
ทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ เพื่อน ามาศึกษา
ประยุกตก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการบริการ 
 จากแนวคดิและทฤษฎีการบรกิาร ผู้วจิยัขออ้างองิจาก อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ (2545: 4) โดยสนใจ              
ที่จะศึกษาการบรกิารที่เป็นการกระท าหรอืผลงานที่ผู้ประกอบการมอบให้กบัผู้ใช้บรกิาร โดยเป็นสิง่ที่จบัต้องไม่ได ้
(Intangible) และผูว้จิยัไดน้ ามาประยุกตใ์ชเ้กีย่วกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
จากแนวคดิและทฤษฎกีารตดัสนิใจ ผูว้จิยัขออา้งองิจาก ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539: 470) โดยสนใจทีจ่ะศกึษา

การตัดสนิใจใช้บรกิารของผู้บริโภค เป็นช่วงข้อเท็จจรงิข้อสุดท้ายส าหรบันักการตลาดซึ่งชี้ความส าคญัว่ากลยุทธ์
การตลาดใดเหมาะสม นักการตลาดจะสนใจในกระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค เมื่อผู้บรโิภคตดัสนิใจมากกว่าหนึ่ง
ทางเลือกขึ้นไป และผู้วิจ ัยได้น ามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 
   
วิธีด าเนินการวิจยั 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้เลอืกใช้บรกิารที่มีสมาชกิในครอบครวัเป็นผู้สงูอายุที่สนใจเลอืกใช้บรกิาร

สถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูเ้ลอืกใชบ้รกิารทีม่สีมาชกิในครอบครวัเป็นผูส้งูอายุทีส่นใจเลอืกใชบ้รกิาร

สถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ผู้วจิยัจงึไดก้ าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดตวัอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของยามาเน่ (Taro Yamane. 
1973: 125) ที่ระดับความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 ยอมรับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จ านวน             
เท่ากบั 400 คน โดยมวีธิกีารสุม่ตวัอย่าง ดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างจาก “New 
Hot Spot” หรอืย่านธุรกจิแห่งใหม่ (DDproperty. 2558: ออนไลน์) ได้แก่ ย่านสลีม สาทร เพลนิจติ ราชด าร ิสุขุมวทิ 
และถนนรชัดา-พระราม 9 ทีถู่กมองว่าเป็นย่านธุรกจิหรอื CBD ของเมอืง เนื่องจากเป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต
เพราะเป็นทัง้จุดต่อเชื่อมต่อส าหรับการเดินทางที่สะดวก และเป็นย่านอาคารส านักงานท าให้มีคนจ านวนมาก               
ในย่านธุรกจิส าคญัของประเทศ โดยจะสุม่ตวัอย่างจากคนในย่านทัง้ 6 ย่าน  

ขัน้ตอนท่ี  2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เลือกเก็บตัวอย่างใน 6 ย่านพื้นที ่              
ตามขัน้ตอนที่ 1 โดยก าหนดโควตาของแต่ละย่านเพื่อให้ได้สดัส่วนที่เท่ากนัในแต่ละเขตพื้นที่ ซึ่งจะแบ่งการเก็บ               
กลุ่มตวัอย่างเขตละ 66 - 67 ตวัอย่าง ซึง่จะเกบ็แบบสอบถามตามสถานทีชุ่มชน หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ และจุดบรกิาร
ขนสง่มวลชนกรุงเทพมหานคร  

ขัน้ตอนท่ี  3 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่าง                 
แบบสะดวก ตามความเตม็ใจของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการเกบ็ขอ้มลูเป็นไปตามพืน้ทีท่ีไ่ดเ้ลอืกไวใ้นขัน้ที ่2 โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล และจะสอบถามก่อนทุกครัง้ว่าในครอบครวัมีผู้สูงอายุผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป              
หรอืไม่ หากตอบว่าใช่จะใหท้ าแบบสอบถามจนครบ จ านวน 400 คน  
 
สรปุและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลประชากรศาสตร ์
1.1 อายุ  ผู้เลือกใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 
ด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พกัฟ้ืนผู้สูงอายุ  ผู้เลอืกใช้บรกิารที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจ              

ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พักฟ้ืนผู้สูงอายุ                
แตกต่างกัน  โดยผู้เลือกใช้บริการที่มีอายุ  40 ปีขึ้นไป  มีการตัดสินใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการสถานทีท่ี่ให้การดูแล พกัฟ้ืนผูสู้งอายุ มากที่สุดแตกต่างจากกลุ่มอายุอื่นๆ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากผูเ้ลอืกใชบ้รกิารทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มช่วงอายุทีม่ ีบุคคลในครอบครวั
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เขา้สู่วยัสงูอายุหรอืวยัชราพอด ีท าใหม้คีวามตอ้งการในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถานบรบิาลใหบุ้คคลในครอบครวั 
เพื่อให้เป็นสถานที่ที่อาศยัและพกัฟ้ืนส าหรบัผู้สูงอายุ ซึ่งแตกต่างจากช่วงอายุอื่นๆที่บุคคลในครอบครวัจะอยู่ในช่วง    
อายุกลางคนหรอืวยัท างาน ยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องสถานบรบิาลส าหรบัผูส้งูอายุในบา้นเพราะทุกคนยงัท างาน
และมีสุขภาพที่แข็งแรง ดงันัน้จึงท าให้ผู้เลือกใช้บริการที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีการตัดสนิใจใช้บริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พกัฟ้ืนผู้สูงอายุ มากที่สุดแตกต่างจากกลุ่ม              
อายุอื่นๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ วภิาว ีเจนจาคะ (2554) ศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็ต่อสถานบรบิาลผู้สงูอายุของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความคดิเหน็ต่อสถานบรบิาลผูส้งูอายุของผูบ้รโิภค 
ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มีความคดิเหน็ต่อสถานบรบิาล
ผู้สงูอายุของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในด้านด้านผลติภัณฑ์/บรกิาร และด้านการส่งเสรมิการตลาด  
ของสถานบรบิาล อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 35 ปีขึน้ไป ความคดิเหน็ต่อสถาน
บรบิาลผูส้งูอายุของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างจากกลุ่มช่วงอายุอื่นๆ   

1.2 ระดบัการศึกษา ผู้เลอืกใช้บรกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาล
ผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

ดา้นเมื่อต้องการแพทยผ์ูท้ าการรกัษาเฉพาะดา้น ดแูลผูส้งูอายุโดยเฉพาะ ผูเ้ลอืกใชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษา
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการแพทย์                 
ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะแตกต่างกนั โดยผู้เลอืกใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอื
เท่ากับปรญิญาตรมีีการตัดสนิใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการแพทย์              
ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มากกว่าผู้เลือกใช้บรกิารที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ี   
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากผูเ้ลอืกใชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตรนีัน้  
มคีวามรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์ในการดูแลผูส้งูอายุอย่างถูกวธิน้ีอย ประกอบกบัตนเองไม่ได้ศกึษาหรอืท างานใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลผูส้งูอายุโดยเฉพาะ ท าใหต้นเองไม่สามารถดูแลผูส้งูอายุอย่างถูกหลกัถูกวธิไีด ้โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ผูส้งูอายุทีต่อ้งการดแูลรกัษาอย่างใกลช้ดิ ซึง่แตกต่างจากผูเ้ลอืกใชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
เน่ืองจากบุคคลกลุ่มดงักล่าวเป็นกลุ่มทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจและหมัน่หาขอ้มลูในการรกัษาสขุภาพ โภชนาการ หลกัการ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด และมักเป็นบุคคลที่มีความคุ้นเคยกับการดูแลผู้สูงอายุ เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น                
ซึ่งสอดคล้องกับงายวิจัย ของ นพวรรณ สุทธิสว่ าง (2554) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ                 
การตัดสนิใจเลือกรบับรกิารโรงพยาบาลชลลดา จงัหวดันนทบุร ีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี               
ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั มปีจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบับรกิารโรงพยาบาลชลลดา 
จงัหวดันนทบุร ีแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีคีวาม
แตกต่างจากกลุ่มระดบัการศกึษาอื่นๆ  

1.3 อาชีพ ผู้เลือกใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

ด้านเมื่อต้องการบริการพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อต้องการแพทย์ผู้ท าการรักษาเฉพาะด้าน                 
ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พักฟ้ืนผู้สูงอายุ ผู้เลือกใช้บริการที่มีอาชีพ               
แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาล
ตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และด้านเมื่อต้องการ
สถานทีท่ีใ่หก้ารดูแล พกัฟ้ืนผูส้งูอายุแตกต่างกนั โดยผูเ้ลอืกใช้บรกิารทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มกีารตดัสนิใจ  
ใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อ
ต้องการแพทย์ผู้ท าการรักษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล                   
พกัฟ้ืนผู้สูงอายุ มากที่สุดแตกต่างจากกลุ่มอาชพีอื่นๆ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 



6 
 

เน่ืองจากผูเ้ลอืกใช้บรกิารทีม่อีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชนเป็นกลุ่มทีเ่ป็นพนักงานประจ า มวีนัและเวลาในการท างาน             
ทีค่่อนขา้งแน่นอน รวมถงึวนัลาทีค่่อนขา้งจ ากดั ท าใหม้เีวลาในการดูแลผูส้งูอายุในครอบครวัน้อยกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ 
อาท ิกลุ่มผูเ้ลอืกใชบ้รกิารที่ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั หรอืกลุ่มพ่อบา้นแม่บา้น ซึง่มเีวลาในส่วนของชวีติประจ าวนั
ค่อนขา้งเยอะ สามารถบรหิารจดัการในการดูแลผู้สูงอายุได้ แต่ในขณะเดยีวกนัอาชพีพนักงานเอกชนมเีวลาส่วนตวั
ส าหรบัวนัธรรมดาค่อนข้างน้อย จึงท าให้มีการการตัดสนิใจใช้บริการสถานบรบิาลผู้สูงอายุ ทัง้ด้านความต้องการ
พยาบาลในการดแูล ตอ้งการผูด้แูลเฉพาะดา้น และทีพ่กัฟ้ืนมากกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ ดงันัน้ จงึท าใหผู้เ้ลอืกใชบ้รกิารทีม่ี
อาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเมื่อต้องการ
บริการพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และ             
ดา้นเมื่อต้องการสถานทีท่ีใ่หก้ารดูแล พกัฟ้ืนผูส้งูอายุ มากที่สดุแตกต่างจากกลุ่มอาชพีอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ ผ่องพมิล พจิารณ์รงัสรรค ์(2556) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลศริริาชปิยมหาราช
การุณย์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใช้โรงพยาบาลศริิราช             
ปิยมหาราชการุณยแ์ตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีพนกังาน/ลูกจา้ง มกีารเลอืกใชโ้รงพยาบาลศริริาชปิยมหาราช
การุณยแ์ตกต่างจากกลุ่มระดบัอาชพีอื่นๆ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจ            

ใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อ
ต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พกัฟ้ืน
ผู้สูงอายุ โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจาก              
ผู้เลือกใช้บริการค่อนข้างให้ความส าคัญกับสถานบริบาลที่ได้รับการจดทะเบียนและมีใบอนุญาต มีบุคล ากรที่มี
ประสทิธภิาพ เพราะสะทอ้นถงึมาตรฐานการบรกิารในสถานบรบิาลทีค่่อนขา้งน่าเชื่อถอืและบ่งบอกถึงความปลอดภยั
ต่อผูส้งูอายุทีจ่ะมาใชบ้รกิาร และสิง่ทีส่ าคญัทีผู่เ้ลอืกใชบ้รกิารค่อนขา้งใหค้วามส าคญัคอื การทีม่สีิง่อ านวยความสะดวก
สาธารณูปโภคที่ไดม้าตรฐาน จงึท าใหห้ากผูป้ระกอบการมกีารพฒันาดา้นผลติภณัฑข์องสถานบรบิาลมากขึน้ กจ็ะท า
ใหผู้เ้ลอืกใชบ้รกิารมคีวามมัน่ใจและตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเมื่อต้องการ
บริการพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ  และ              
ด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พักฟ้ืนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นฤมล                  
โสภารัตนกุล (2559) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกศูนย์ดูแล                  
เนอรส์ซิง่โฮมใหก้บัผูส้งูอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ระดบักลางถึงสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ในด้านเมื่อประสบ
ปญัหาในเรื่องของเวลาในการดูแลผู้สูงอายุ ด้านปญัหาเรื่องความไม่ช านาญในการดูแลผู้สูงอายุ ด้านต้องการให้
ผูส้งูอายุอยู่ภายใตก้ารดแูลอย่างใกลช้ดิ  

ด้านราคา ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อต้องการแพทย์            
ผูท้ าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พกัฟ้ืนผู้สูงอายุ โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากราคาและค่าใชจ้่าย  
ในการเลอืกใชบ้รกิารสถานบรบิาลส าหรบัผูส้งูอายุในครอบครวัเพื่อใหดู้แลอย่างใกลช้ดิ รวมไปถงึทีพ่กัอาศยักถ็อืเป็น
ปจัจยัหลกัๆ ในการพจิารณา ทัง้การทีจ่ะสอบถามราคาก่อนการใชบ้รกิารได้ การแสดงรายละเอยีดทีช่ดัเจนตัง้แต่แรก
เพื่อไม่ใหเ้กดิความสบัสนและเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัตัง้แต่แรก ทัง้ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียมที่เพิม่เตมิ จงึท าให้
หากผู้ประกอบการมีการพฒันาและให้ความส าคญัเกี่ยวกบัด้านราคาของสถานบรบิาลมากขึน้ กจ็ะท าให้ผู้เลือกใช้
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บริการมีความมัน่ใจและตัดสนิใจใช้บริการสถานบรบิาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการบริการ
พยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ  และด้านเมื่อ
ตอ้งการสถานทีท่ีใ่หก้ารดแูล พกัฟ้ืนผูส้งูอายุเพิม่มากขึน้ไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ฐติารยี ์นะวาระ (2555) 
ศกึษาเรื่อง การศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชส้ถานบรกิารดูแลผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสนิใจ
เลอืกใชส้ถานบรกิารดแูลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (สถานท่ีให้บริการ) ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านช่องทาง              
การจัดจ าหน่าย (สถานที่ให้บริการ) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ดา้นเมื่อต้องการแพทยผ์ูท้ าการรกัษาเฉพาะดา้น 
ดูแลผู้สงูอายุโดยเฉพาะ และดา้นเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พกัฟ้ืนผู้สงูอายุ โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า และ                 
มทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 เนื่องจากผูเ้ลอืกใชบ้รกิารค่อนขา้งให้ความส าคญักบัวธิกีาร
เดนิทางเป็นหลกั ทัง้การสญัจร ป้ายบอกทางที่ชดัเจน ที่จอดรถที่จดัไวใ้ห้บรกิาร รวมถึงการให้ขอ้มูล หรอืสอบถาม 
และจองผ่านเว็บไซต์หลัก เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและเพื่อเพิ่มความรวดเร็วกับผู้เลือกใช้บริการต่อการ
ตัดสนิใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ รวมถึงช่องทางการเดินทางนัน้ค่อนข้างเป็นปจัจยัที่ส าคญัเพราะจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้ลอืกใชบ้รกิาร ในการเดนิทางเพื่อรบั-ส่ง หรอืเยีย่มผูส้งูอายุทีเ่ป็นบุคคลในครอบครวัของตนเองไดง้่าย
มากยิง่ขึน้ จงึท าให้หากผู้ประกอบการมกีารพฒันาและใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (สถานที่
ให้บริการ) มากขึ้น ก็จะท าให้ผู้เลือกใช้บริการมีความมัน่ใจและตัดสินใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ดา้นเมื่อต้องการแพทยผ์ูท้ าการรกัษาเฉพาะดา้น 
ดแูลผูส้งูอายุโดยเฉพาะ และดา้นเมื่อตอ้งการสถานทีท่ีใ่หก้ารดแูล พกัฟ้ืนผูส้งูอายุเพิม่มากขึน้ไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยั ของ นฤมล โสภารตันกุล (2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจในการ
เลอืกศูนย์ดูแลเนอร์สซิง่โฮมให้กบัผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (สถานที่ให้บรกิาร) มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบักลางถึงสงู อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิต ิ             ทีร่ะดบั 0.01 ในดา้นเมื่อประสบปญัหาในเรื่องของเวลาในการดูแลผูส้งูอายุ ด้านปญัหา
เรื่องความไม่ช านาญในการดแูลผูส้งูอายุ ดา้นตอ้งการใหผู้ส้งูอายุอยู่ภายใตก้ารดแูลอย่างใกลช้ดิ  

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด                
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเมื่อตอ้งการบรกิารพยาบาล
ตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และด้านเมื่อต้องการ
สถานทีท่ี่ให้การดูแล พกัฟ้ืนผูส้งูอายุ โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าและต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากผู้เลือกใช้บริการค่อนข้างให้ความส าคญักบัการส่งเสรมิทางการตลาดในระดบัมาก 
เพราะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในระยะยาว ทั ้งเรื่องการมอบส่วนลดอัตราสิทธิพิเศษ                
การน าเสนอโฆษณาผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการให้ข้อมูล ประชาสมัพนัธ์สถานบรบิาลที่เข้าถึงผู้เลอืกใช้ได้               
มากขึ้น จึงท าให้หากผู้ประกอบการมีการพฒันาและให้ความส าคญัเกี่ยวกบัด้านการส่งเสรมิทางการตลาดมากขึ้น                
กจ็ะท าให้ผูเ้ลอืกใชบ้รกิารมคีวามมัน่ใจและตดัสนิใจใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อ
ต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สงูอายุโดยเฉพาะ 
และด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พักฟ้ืนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ                   
นฤมล โสภารตันกุล (2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกศูนย์ดูแล
เนอรส์ซิง่โฮมใหก้บัผูส้งูอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สูงอายุในเขต



8 
 

กรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนั ระดบักลางถึงสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01                 
ในด้านเมื่อประสบปญัหาในเรื่องของเวลาในการดูแลผู้สูงอายุ ด้านปญัหาเรื่องความไม่ช านาญในการดูแลผู้สูงอายุ                   
ดา้นตอ้งการใหผู้ส้งูอายุอยู่ภายใตก้ารดแูลอย่างใกลช้ดิ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จรยิา ณ บางชา้ง (2558) ศกึษา
เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารสขุภาพของผูร้บับรกิารในโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ เขตธนบุร ี
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสสอบสมมติฐานพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด               
มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารสุขภาพของผูร้บับรกิารในโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ เขตธนบุร ี
ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิาร และการแนะน าใหผู้อ้ื่นมาใหบ้รกิาร ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัค่อนขา้งต ่าและระดบัปานกลาง 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ด้านบุคคล ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเมื่อตอ้งการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ดา้นเมื่อตอ้งการแพทยผ์ูท้ า
การรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และด้านเมื่อต้ องการสถานที่ที่ให้การดูแล พักฟ้ืนผู้สูงอายุ โดยมี
ความสมัพันธ์ระดับต ่าและต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากความ
เชีย่วชาญของบุคลากรทีส่ถานบรบิาลนัน้ ถอืเป็นปจัจยัหลกัๆทีจ่ะเป็นตวัสรา้งความเป็นมาตรฐาน ความน่าเชื่อถอื และ
ความปลอดภยั ความวางใจ เมื่อผูเ้ลอืกใชบ้รกิารตดัสนิใจเลอืกสถานบรบิาลแก่ผู้สงูอายุในครอบครวั รวมไปถงึความ
เพยีงพอของเจา้หน้าทีท่ีดู่แลแขนงต่างๆ ของผูส้งูอายุในสถานบรบิาล เพราะเน่ืองจากผูส้งูอายุมลีกัษณะทางกายภาพ 
ทีไ่ม่ค่อยสมบูรณ์นักเมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงอายุ ดงันัน้การที่มเีจา้หน้าทีดู่แลอย่างใกลช้ดิ กเ็ป็นปจัจยัหลกัที่จะท าให ้             
ผูเ้ลอืกใชบ้รกิารวางใจ จงึท าใหห้ากผูป้ระกอบการมกีารพฒันาและใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัดา้นบุคคลมากขึน้ กจ็ะท าให้
ผู้เลอืกใช้บรกิารมคีวามมัน่ใจและตดัสนิใจใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการ
บริการพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และ               
ด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พักฟ้ืนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นฤมล                  
โสภารัตนกุล (2559) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกศูนย์ดูแล                     
เนอรส์ซิง่โฮมใหก้บัผูส้งูอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนั ระดบักลางถึงสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ในด้านเมื่อประสบปญัหา              
ในเรื่องของเวลาในการดูแลผู้สูงอายุ ด้านปญัหาเรื่องความไม่ช านาญในการดูแลผู้สูงอายุ ด้านต้องการให้ผู้สูงอายุ              
อยู่ภายใตก้ารดแูลอย่างใกลช้ดิ  

ด้านการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสรา้งและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะ และด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พกัฟ้ืนผู้สูงอายุ โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าและต ่ามาก และ               
มีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากสถานที่และลกัษณะบริเวณของสถานบริบาล
โดยรอบถือเป็นสิง่แรกที่ผู้เลอืกใช้บรกิาร และผู้สูงอายุเหน็และสมัผสัได้ ทัง้ความร่มรื่ม โอ่โถง การจดัพื้นที่ระหว่าง
อาศยัและกจิกรรมอย่างชดัเจน มรีปภ. รกัษาความปลอดภยัโดยรอบ ดงันัน้จงึมสีว่นช่วยในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
แก่ผู้สูงอายุในครอบครวัเป็นอนัดบัต้นๆ จึงท าให้หากผู้ประกอบการมีการพัฒนาและให้ความส าคัญเกี่ยวกบัด้าน              
การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมากขึน้ กจ็ะท าใหผู้เ้ลอืกใชบ้รกิารมคีวามมัน่ใจและตดัสนิใจใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อต้องการแพทย์              
ผู้ท าการรักษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พักฟ้ืนผู้สูงอายุ                
เพิ่มมากขึ้นไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั ของ นฤมล โสภารตันกุล (2559) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกศูนย์ดูแลเนอร์สซิ่งโฮมให้กับผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ                
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนั ระดบักลางถึงสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ในด้านเมื่อประสบปญัหา              
ในเรื่องของเวลาในการดูแลผู้สูงอายุ ด้านปญัหาเรื่องความไม่ช านาญในการดูแลผู้สูงอายุ ด้านต้องการให้ผู้สูงอายุ              
อยู่ภายใตก้ารดแูลอย่างใกลช้ดิ 

ด้านกระบวนการ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อ
ต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พกัฟ้ืน
ผู้สูงอายุ โดยมีความสมัพันธ์ระดับต ่าและต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 
เน่ืองจากการบรหิารระบบงานภายในองค์กรที่ดจีะสะท้อนถึงประสทิธภิาพของสถานบรบิาลได้เป็นอย่างด ีทัง้ในดา้น
ความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านการแบ่งฝ่ายงานที่เป็นระบบ ด้านการก าหนดแผนงานและแนวทางที่ชัดเจน                
การแกไ้ขปญัหาที่เกดิขึน้ แผนกรณีฉุกเฉิน รวมถึงสิง่ที่ส าคญั คอืการที่มขีอ้ตกลงกบัคู่สญัญาโรงพยาบาล เพราะจะ            
ท าให้ผู้เลือกใช้บรกิารค่อนข้างมัน่ใจในสถานบริบาลมากขึ้น และวางใจให้ผู้สูงอายุใยครอบครวัใช้บรกิารดงักล่าว                   
จงึท าใหห้ากผูป้ระกอบการมกีารพฒันาและใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัดา้นกระบวนการ มากขึน้ กจ็ะท าใหผู้เ้ลอืกใชบ้รกิาร
มคีวามมัน่ใจและตัดสนิใจใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาล
ตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และด้านเมื่อต้องการ
สถานทีท่ีใ่ห้การดูแล พกัฟ้ืนผู้สงูอายุเพิม่มากขึน้ไปดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จรยิา ณ บางช้าง (2558) ศกึษา
เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารสขุภาพของผูร้บับรกิารในโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ เขตธนบุร ี
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ                    
มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารสุขภาพของผูร้บับรกิารในโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ เขตธนบุร ี
ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิาร และการแนะน าใหผู้อ้ื่นมาใหบ้รกิาร ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัค่อนข้างต ่าและระดบัปานกลาง 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. จากผลการวจิยั พบว่า ผู้เลอืกใช้บรกิารสถานบรบิาลที่มอีายุ 40 ปีขึ้นไป มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารสถาน
บรบิาลผูสู้งอายุ ดา้นเมื่อต้องการสถานที่ทีใ่ห้การดูแลพกัฟ้ืนผู้สงูอายุมากที่สุด จงึขอแนะน าให้ผูป้ระกอบการกจิการ
สถานบรบิาล โดยเฉพาะฝ่ายการตลาด ควรให้ความส าคญัเกี่ยวกบัการสื่อสารให้ขอ้มูลหลากหลายช่องทาง ในเรื่อง
วธิกีารท างานของสถานบรบิาล ข้อดี ระบบความปลอดภัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่ให้บรกิาร รวมไปถึง
รายละเอยีดค่าใชจ้่าย เพื่อทีจ่ะท าใหผู้เ้ลอืกใชบ้รกิารสถานบรบิาลที่มอีายุ 40 ปีขึน้ไป ทีถ่อืว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั 
ในการตดัสนิใจเลอืกสถานบรบิาลใหแ้ก่ผูส้งูอายุในครอบครวัมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ไดต้ดัสนิใจไดง้่ายขึน้ในกรณีทีเ่ลอืก
สถานบรบิาลเพื่อใหผู้ส้งูอายุพกัฟ้ืนหรอืพกัอาศยัในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
 2. จากผลการวจิยั พบว่า ผู้เลอืกใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจ               
ใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สูงอายุ ด้านเมื่อต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะมากที่สุด                
จงึขอแนะน าให้ผูป้ระกอบการกจิการสถานบรบิาล โดยเฉพาะฝ่ายสรรหาบุคลากรควรให้ความส าคญักบัการคดัเลอืก
แพทย์หรอืผูเ้ชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ทัง้ด้านนักกจิกรรม นักกายภาพบ าบดั และเจา้หน้าที่ที่ให้บรกิารในสถานบรบิาล              
อยู่สม ่าเสมอ โดยต้องอาศยับนมาตรฐานการบรกิาร และความเพียงพอของบุคลากรอยู่ตลอดเวลา รวมถึงสื่อสาร
รายละเอยีดเกีย่วกบับุคลากรที่มใีหแ้ก่ผู้เลอืกใชบ้รกิาร เพื่อทีจ่ะท าให้ผูเ้ลอืกใช้บรกิารทีม่รีะดบัการศึกษาต ่ากว่าหรอื
เท่ากบัปรญิญาตรนีัน้วางใจ เมื่อตอ้งการแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นเพื่อดแูลผูส้งูอายุโดยเฉพาะ และตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารไดเ้รว็ขึน้ 
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 3. จากผลการวจิยั พบว่า ผู้เลอืกใช้บรกิารที่มอีาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน มีการตดัสนิใจใช้บรกิารสถาน
บรบิาลผู้สงูอายุ ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง ด้านเมื่อต้องการแพทยผ์ู้ท าการรกัษาเฉพาะดา้น
ดูแลโดยเฉพาะ ดา้นเมื่อต้องการสถานที่ทีใ่หก้ารดูแล พกัฟ้ืนผู้สงูอายุมากทีสุ่ด จงึขอแนะน าใหผู้ป้ระกอบการกจิการ
สถานบรบิาล โดยเฉพาะฝ่ายการตลาดควรเพิ่มช่องทางในการสื่อสารการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้ข้อมูลสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้ ทัง้บรเิวณโดยเฉพาะกลุ่มอาชพีพนักงานเอกชนอาคารสถานทีท่ างาน และเวบ็ไซต์ช่องทาง
ออนไลน์เพราะเป็นช่องทางในการสื่อสารหลกัในปจัจุบนั เน่ืองจากกลุ่มอาชีพดงักล่าวเป็นกลุ่มที่มีความสนใจและ
ตดัสนิใจเลือกใช้บริการสถานบริบาลให้กบัผู้สูงอายุในครอบครวัมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะข้อมูลในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายของสถานบรบิาล เรื่องบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และด้านความปลอดภัยของสถานที่ เพราะจะสามารถน ามา
ค านวณกบัค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัได ้และจะช่วยใหต้ดัสนิใจไดเ้รว็ขึน้ 
 4. จากผลการวจิยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บั การตดัสนิใจ  
ใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สูงอายุ ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมงส าหรบัผู้สูงอายุ ด้านเมื่อต้องการ
แพทยผ์ูท้ าการรกัษาเฉพาะดา้น ดูแลผูส้งูอายุโดยเฉพาะ ดา้นเมื่อต้องการสถานทีท่ีใ่หก้ารดูแล พกัฟ้ืนผูส้งูอายุ โดยมี
ความสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก จงึขอแนะน าใหฝ้่ายบรหิารของสถานบรบิาล ควรให้ความส าคญัเกีย่วกบั
ความพรอ้มของสถานบรบิาลอยู่เสมอ ทัง้การต่อใบอนุญาต การขออนุญาตในการประกอบกจิกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก
ทีเ่คยขออนุญาตไวเ้พื่อไม่ใหเ้ป็นการละเมดิในกรณีประกอบกจิการสถานบรบิาล รวมถงึเพิม่ความถี่ในการส ารวจความ
พรอ้มความปลอดภยัของสาธารณูปโภคอยู่เสมอ และมกีารพฒันาสาธารณูปโภคทีค่่อนขา้งไดร้บัมาตรฐานระดบัสากล
น ามาปรบัใชก้บัสถานบรบิาล และการพฒันาการควบคุมและจดัการระบบภายในผ่านเครื่องมอืออนไลน์ไดต้ลอดเวลา 
เพื่อใหท้นัตอ่การแกไ้ขปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 
 5. จากผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคามีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจ                 
ใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สูงอายุ ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมงส าหรบัผู้สูงอายุ ด้านเมื่อต้องการ
แพทยผ์ูท้ าการรกัษาเฉพาะดา้น ดูแลผูส้งูอายุโดยเฉพาะ ดา้นเมื่อต้องการสถานทีท่ีใ่หก้ารดูแล พกัฟ้ืนผูส้งูอายุ โดยมี
ความสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก จงึขอแนะน าให้ฝ่ายการตลาดและฝ่ายงานวจิยั ควรร่วมมอืกนัศกึษาหา
ขอ้มูลของอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะขอ้มูลด้านราคา ค่าใช้จ่าย อตัราการบรกิารในแต่ละสถานบรบิาล 
เพราะราคาถอืเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะท าใหผู้เ้ลอืกใชบ้รกิารสถานบรบิาลตดัสนิใจเลอืกใช ้รวมถงึมกีารเปรยีบเทยีบราคา
ในอตัราต่างๆ ทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร เพื่อเป็นเครื่องมอืในการช่วยการตดัสนิใจแก่ผูเ้ลอืกใชบ้รกิารได ้
 6. จากผลการวจิยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (สถานที่ให้บรกิาร)      
มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจใช้บริการสถานบรบิาลผู้สูงอายุ ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง
ส าหรบัผูสู้งอายุ ด้านเมื่อต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สงูอายุโดยเฉพาะ ด้านเมื่อต้องการสถานที่     
ทีใ่หก้ารดูแล พกัฟ้ืนผูส้งูอายุ โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า จงึขอแนะน าใหฝ้่ายบรหิารและฝ่ายอาคาร
และสถานที่ แม่บ้านผู้ดูแลและรปภ.รกัษาความปลอดภัย ควรหมัน่ตรวจตราความเรยีบร้อยของสถานบรบิาลและ
สถานที่โดยรอบ โดยเฉพาะการเดนิทาง ป้ายบอกทาง หรอืแม้แต่พนักงานที่ให้บรกิารคอยรบัโทรศพัท์ตอบค าถาม            
ในกรณีที่ผู้เลอืกใช้บรกิารมาสถานบรบิาลไม่ถูกต้อง และควรมีผู้ดูแล ระบบ Call Center, Website และ Facebook              
อยู่ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง เพราะถือว่าเป็นช่องทางที่ผู้เลอืกใช้บรกิารใช้เป็นช่องทางหลกั รวมถึงควรใส่ขอ้มูลแพทย์
ผูดู้แล ประวตัิการรกัษาเฉพาะทาง รูปภาพสถานที่โดยรอบ รวมถงึระบบเขา้ถึงกลอ้งวงจรปิด บนลงเวบ็ไซต์ เพื่อให ้           
ผูเ้ลอืกใชบ้รกิารสามารถศกึษาผ่านช่องทางออนไลน์ และจะสามารถช่วยในการตดัสนิใจไดง้่ายขึน้  
 7. จากผลการวจิยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บั 
การตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุ ดา้นเมื่อตอ้งการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมงส าหรบัผูส้งูอายุ ดา้นเมื่อ
ตอ้งการแพทยผ์ูท้ าการรกัษาเฉพาะดา้น ดแูลผูส้งูอายุโดยเฉพาะ ดา้นเมื่อต้องการสถานทีท่ีใ่หก้ารดแูล พกัฟ้ืนผูส้งูอายุ 
โดยมคีวามสมัพนัธท์ิศทางเดยีวกนั ระดบัต ่าและต ่ามาก จงึขอแนะน าให้ฝ่ายการตลาด ควรให้ความส าคญัเกี่ยวกบั            
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การจัดอตัราพิเศษ ในกรณีที่มีผู้สูงอายุใช้บริการในระยะยาว และเลือกใช้แพทย์หรือนักกิจกรรมดูแลโดยเฉพาะ                 
เพื่อเป็นการเพิม่ตวัเลอืกใหม่ๆ ใหแ้ก่ผูเ้ลอืกใชบ้รกิารใหต้ดัสนิใจไดง้่ายขึน้ รวมถงึการเพิม่ขอ้มลูในการประชาสมัพนัธ์
เพื่อใหผู้เ้ลอืกใชบ้รกิารไดร้บัขา่วสารอยู่ตลอดเวลา 
 8. จากผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคลมีความสมัพันธ์กับ การตัดสินใจ                  
ใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สูงอายุ ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมงส าหรบัผู้สูงอายุ ด้านเมื่อต้องการ
แพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ด้านเมื่อต้องการสถานที่ที่ให้การดูแล พักฟ้ืนผู้สูงอายุ                 
โดยมีความสมัพันธ์ทิศทางเดียวกัน ระดับต ่ าและต ่ามาก จึงขอแนะน าให้ฝ่ายสรรหาบุคลากรและฝ่ายกิจกรรม                 
ควรร่วมมอืกนัในการคดัเลอืกสรรหาบุคลากรผูม้คีวามเชีย่วชาญใหเ้พยีงพอต่อผูสู้งอายุอยู่สม ่าเสมอ รวมถงึมกีารจา้ง
นักกิจกรรม นักออกก าลงักายเฉาพะทางใหม่ๆ เช่น โยคะ ต่อยมวย เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มตัวเลือกแก่ผู้สูงอายุ                 
ในระหว่างพกัอาศยัทีส่ถ่านบรบิาล และเพื่อเป็นขอ้มลูและแนวทางแก่ผูใ้ชบ้รกิารดว้ย 
 9. จากผลการวจิยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ             
มคีวามสมัพนัธ์กบั การตัดสนิใจใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สูงอายุ ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมง
ส าหรบัผูสู้งอายุ ด้านเมื่อต้องการแพทย์ผู้ท าการรกัษาเฉพาะด้าน ดูแลผู้สงูอายุโดยเฉพาะ ด้านเมื่อต้องการสถานที่               
ทีใ่หก้ารดูแล พกัฟ้ืนผูสู้งอายุ โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่าและต ่ามาก จงึขอแนะน าใหผู้้ประกอบการ
สถานบรบิาลและฝ่ายสถานที่ ควรจดัให้มีรอบดูแลความเรยีบร้อยและความสะอาดของสถานบรบิาลอยู่ตลอดเวลา 
เพราะสถานบรบิาลกเ็ปรยีบเสมอืนบา้นหลงัที่สองของผูสู้งอายุ ดงันัน้ ควรหมัน่ดูแล ตรวจสิง่ของให้พรอ้มใช้ เพื่อให้
เกดิความน่าอยู่และน่าใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ รวมถงึมกีารเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกใหม่ๆ ใหค้รอบคลุมการใชง้านของ               
สถานบรบิาลแกผู้สงูอายุ เช่น รถเขน็ไฟฟ้า ลฟิท์ บนัไดเลื่อนทางเดนิ เป็นต้น เพราะเมื่อผูเ้ลอืกใชบ้รกิารไดเ้หน็หรอื
สมัผสักบัความเพรยีบพรอ้มของสถานบรบิาลจะท าใหผู้เ้ลอืกใชบ้รกิารตดัสนิใจไดง้่ายและเรว็ยิง่ขึน้ 
 10. จากผลการวจิยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บั การตดัสนิใจ
ใช้บรกิารสถานบรบิาลผู้สูงอายุ ด้านเมื่อต้องการบรกิารพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมงส าหรบัผู้สูงอายุ ด้านเมื่อต้องการ
แพทยผ์ูท้ าการรกัษาเฉพาะดา้น ดูแลผูส้งูอายุโดยเฉพาะ ดา้นเมื่อต้องการสถานทีท่ีใ่หก้ารดูแล พกัฟ้ืนผูส้งูอายุ โดยมี
ความสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่าและต ่ามาก จงึขอแนะน าใหฝ้่ายบรหิารและพนกังานเจา้หน้าทีท่ีใ่หบ้รกิารทุกคน 
ควรได้รบัการอบรมและสร้างความตระหนักในการปฏบิตัิหน้าที่อยู่สม ่าเสมอ ทัง้ในเรื่องการตรงต่อเวลา การจดัการ
หน้าทีข่องตนเองภายใตร้ะยะเวลาทีก่ าหนดและปฏบิตัหิน้าทีท่นัท ีเพื่อใหร้ะบบงานโดยองคร์วมทัง้หมดมปีระสทิธภิาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณีเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะตอ้งมแีผนส ารองในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีจ่ะแกไ้ขปญัหาอยู่ตลอดเวลา 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเฉพาะดา้นมากขึน้ โดยสามารถน าผลจากงานวจิยั 
เช่น ปจัจยัด้านดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (สถานที่ใหบ้รกิาร) และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ   
ซึง่เป็นด้านที่ช่วยให้ผูเ้ลอืกใช้บรกิารตดัสนิใจไดง้่ายและรวดเรว็ยิ่งขึน้ น ามาต่อยอดเพื่อทีจ่ะสามารถน าผลมาพฒันา
สถานบรบิาลต่อไป 

2. ควรมกีารศกึษาความคดิเหน็ของผูเ้ลอืกใชบ้รกิารหรอืกลุ่มเป้าหมายในเขตพืน้ทีอ่ื่นๆ เพราะสถานบรบิาล
ในประเทศไทยมีไม่มากนักและยังไม่ได้เป็นที่นิยม เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่มาจากพื้ นที ่                
ทีแ่ตกต่างกนั และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการสถานบรบิาลในการพฒันาใหต้รงกบัความต้องการของผูเ้ลอืกใช้
บรกิารและผูส้งูอายุมากขึน้ 
 3. ควรมีการศึกษาสถานบรบิาลในรูปแบบอื่นๆ ที่อยู่ในลกัษณะเดียวกนั เช่น โรงพยาบาล อนามยั หรือ     
สถานรบัเลีย้งและดแูลผูส้งูอายุ เพราะขอ้มลูทีไ่ดจ้ะสามารถน ามาพฒันาการประกอบกจิการเพื่อใหม้รีปูแบบทีค่รบวงจร
มากขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
  สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ไดเ้พราะความอนุเคราะหข์อง อาจารย ์ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์
อีกทัง้ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน และอาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ ์กรรมการสารนิพนธ์ที่ให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไข ปรบัปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น ผู้วิจยัขอกราบ             
ขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านดว้ยความเคารพอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
  ขอขอบพระคุณ อาจารยแ์ละบุคลากรภาควชิาบรหิารธุรกจิทุกท่าน ทีอ่ านวยความสะดวกและใหก้ าลงัใจผูว้จิยั
มาโดยตลอด ขอบคุณพี่ๆ  เพื่อนๆ ทุกท่านทีช่่วยเหลอืสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจ 
  สุดท้ายขอกราบขอพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ที่ให้ค าแนะน าและความห่วงใย ตลอดจนเป็นก าลังใจ          
อันยิ่งใหญ่แก่ผู้วิจ ัย คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาครัง้นี้ ขอมอบแก่ บุพการี และผู้มีพระคุณทุกท่าน              
สว่นขอ้ผดิพลาด และขอ้บกพร่องต่างๆ ผูว้จิยัขอน้อมรบัแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
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