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  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรกับการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ 

กรณีศึกษา เอบีซี เนิสซิ่ง โฮม และ 2) เพ่ือศึกษาลักษณะของผูตัดสินใจที่มีผลตอการเลือกใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ 

กรณีศึกษา เอบีซี เนิสซิ่ง โฮม 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของเนิสซิ่งโฮมที่มีผลตอการเลือกใช

บริการสถานดูแลผูสูงอายุ กรณีศึกษา เอบีซี เนิสซิ่ง โฮม ในมุมมองของครอบครัวผูใชบริการ กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยครั้งนี้ คือ ครอบครัว สามี – ภรรยาลูกหลาน  หรือญาติของผูสูงอายุ ที่เลือกใชบริการกับเอบีซี เนิสซิ่ง โฮม อายุ

ระหวาง 20 – 65  ป โดยใชจำนวนประชากรกลุมตัวอยาง 15 คน โดยผูวิจัยจะใชวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) และใชคำถามปลายเปด (Open – ended Question) เพื ่อศึกษาและเขาใจถึงปจจัยที ่สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ เอบีซี เนิสซิ่ง โฮม อยางละเอียด 

  ผลการศึกษาพบวา ลักษณะประชากรของผูดูแลสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20 – 65 ป  ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ทำอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยสวนตัวตอเดือน ประมาณ 40,000 บาท รายไดเฉลี่ยของ

ครอบครัวตอเดือนมากกวา 90,000 บาท   และพบอีกวาผตูัดสินใจสวนใหญเปนครอบครัวของผูสูงอายุ  เพศหญิง เปน

บุตรสาว มีสถานภาพสมรส อายุอยูระหวาง   30 – 55 ป และสวนใหญเปนคนเดียวกับผูดูแล และปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดบริการที่ผูบริโภคใหความสำคัญมากที่สุด คือปจจัยดานทำเล ซึ่งผูตัดสินใจเลือกจากทำเลที่ใกลบานของ

ครอบครัวหรือลูกหลานเปนหลักกอน จึงคอยใหความสำคัญกับปจจัยอื่นๆ เนื่องจากตองการเดินทางมาเยี่ยมไดอยาง

สะดวก  ญาติของผูสูงอายุสวนใหญมีตองการที่จะมาเยี ่ยมบอยๆเพื ่อใหผูสูงอายุรูสึกไมโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง 

นอกจากนี้ผูตัดสินใจยังคำนึงถึงปจจัยดานกายภาพ คือสถานที่ตองสะอาด ปลอดภัย หองแยกเปนสัดสวน มีความเปน

สวนตัว ไมแออัด ถึงแมจะมีราคาสูงกวาแตหากที่พักที่ความสะอาด ปลอดภัย แยกเปนสัดสวนก็มีสวนในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการใหกับผูสูงอายุ สวนปจจัยดานบุคลากรและการบริการนั้นครอบครัวผูสูงอายุสวนใหญก็ใหความสำคัญ

เชนเดียวกันแต ผูตัดสินใจสวนใหญมีความไวใจสถานดูแลผูสูงอายุอยูแลวเนื่องจากสวนใหญมีความคิดวาบุคลากรและ    

การบริการพื้นฐานที่ผูสูงอายุควรไดรับและการใหบริบาลตางๆทางสถานดูแลผูสูงอายุจำเปนจะตองมีผูเชี่ยวชาญเพื่อ

ใหบริการอยูแลวนอกจากนี้ครอบครัวของผูสูงอายุสวนใหญรจูักสถานบริการแหงนี้ผานทางเว็บไซดออนไลนและเฟซบุก

โดยสวนใหญจะใชระบบคนหา Search Engine คือ Google Chrome เพ่ือคนหาสถานบริการอีกดวย 
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Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study demographic characteristics and decision-

making to use nursing home services, a case study of ABC Nursing Home  2) to study the characteristics 

of decision-makers affecting the selection of nursing home services. : Case Study of ABC Nursing Home 

3) to study the service marketing mix of nursing home that affects the selection of nursing home 

services for the elderly: a case study of ABC Nursing Home in perspective of the family of service 

users. The sample group used in this research was husband-wife, children or relatives of the elderly. 

Selected services with ABC Nursing Home aged 20-65 using a sample population of 15 people. In-

depth interviews were used and open-ended questions were used to study and understand the 

factors that affect the decision to use ABC Nursing Home. 

 The results showed that the demographic characteristics of caregivers were mostly female, aged 20-

65 years, bachelor's degree graduated. Work as a private company employee and the average 

personal income per month is about 40,000 baht. The average family income per month is more than 

90,000 baht and it was found that most of the decision-makers were families of the elderly, female, 

daughter, marital status. Age between 30 – 55 years and most of them are the same person with 

their caregivers. and the service marketing mix factors that consumers care about most is the location 

factor which the decision maker chooses from the location that is close to the home of the family 

primarily, therefore they can come and visit elderly easily, They want to visit their parents many times 

a week because  they do not want their parents  feel alone or abandoned. In addition, decision-

makers consider physical factors. is a place that must be clean, safe, separate rooms There is privacy, 

not crowded, although there is a higher price, but if the accommodation is clean, safe, separate, it 

plays a part in the decision to choose services for the elderly. As for the personnel and service factors, 

most of the elderly families give the same importance. Most decision makers already have trust in 

aged care facilities because most of them think that the staff and the basic services that the elderly 

should receive, and the care provided by the aged care facility requires specialists to provide services. 

In addition, most of the elderly's families are finding the nursing home with this facility through the 

website and Facebook, most of them use the search engine such as Google Chrome. 

 

Keywords: elderly care, nursing home, marketing mix, purchasing decision. 

 

 

 

 

 

 



บทนำ 

 

1. ความเปนมาและความสำคัญชองงานวิจัย 

  จากขอมูลของสำนักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2560 ระบุไววาจำนวนผูสูงอายุในไทยจะเพิ่มขึ้นประมาณ  ปละ 

500,000 คน โดยคาดการณวาในป พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะกาวเขาสู สังคมผูสูงอายุ (Aged Society)โดยสมบูรณ 

โดยมีผทูี่มีอายุตั้งแตอายุ60  ปขึ้นไปประมาณ 10,000,000 คน จากจำนวนประชากรท้ังหมดประมาน 65,000,000 คน 

คิดเปนรอยละ 14.5 ของจำนวนประชากร และคาดวาจะเพิ่มเปน 20,500,000 คน   (รอยละ 32.1) ในป พ.ศ. 2583 

ซึ่งจากที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวา ในอนาคตอันใกลนี้ประเทศไทยจะกาวเขาสูภาวะที่มีประชากรสวนใหญเปนผูสูงอายุ

หรือที่เรียกกันวา “สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ” ในป พ.ศ. 2558กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการประเมินคัดกรอง

สขุภาพผูสูงอายุจำนวน 6,394,022 คน พบวา เปนกลมุติดสังคมประมาณ 5,000,000 คน หรือคิดเปนรอยละ 79 และ

เปนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุมติดบานติดเตียง ประมาณ 1,300,000 ลานคน หรือรอยละ 21 ซึงผูสูงอายุกลุมนี้

จำเปนตองไดรับการดูแลที่ถูกตองและการเอาใจใสเหมาะสม เพื่อใหผูสูงอายุกลุมนี้มีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีที่

พึงไดรับตลอดจนบั้นปลายชีวิต 

  แนวโนมการเพิ่มขึ้นของจำนวนผูสูงอายุดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจดูแลผูสูงอายุใน

ประเทศไทย เนื่องจากปจจุบันสมาชิกครอบครัวสวนมากตองทำงานนอกบาน ไมสามารถดูแลผูสูงอายุไดดวยตนเอง

หรือพึ่งพาการดูแลจากคนในครอบครัวเปนหลักไดเชนในอดีต ฉะนั้น หลายครอบครัวจึงเลือกใชบริการดูแลผูสูงอายุซึ่ง

มีรูปแบบหลากหลาย เชน บริการบานพักผสููงอายุ บริการสถานดูแลผูสูงอายุรายวัน บริการดูแลผูสูงอายุตามบาน เปน

ตนแมวาปจจุบันธุรกิจดูแลผูสูงอายุในประเทศไทยสวนมากยังเปนธุรกิจขนาดเล็ก แตก็มีโอกาสและความนาสนใจใน

การลงทุน เนื่องจากมีตลาดรองรับขนาดใหญทั้งจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผูสูงอายุภายในประเทศเอง และกลุม

ผูสูงอายุจากตางประเทศอันเปนผลมาจากศักยภาพของธุรกิจการทองเที่ยว รวมทั้งธุรกิจการแพทยของไทย ซึ่งดึงดูด

ผสููงอายุจากตางประเทศไดเปนจำนวนมาก  

  ดวยเหตุดังที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจสถานบริการผูสูงอายุท่ีจะเขามามีบทบาท

เปนอยางมากในอนาคตอันใกล โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง “ปจจัยดานสวนประสม

การตลาดบริการและลักษณะประขากรกับการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ  กรณีศึกษา เอบีซ เนิสซิ่ง 

โฮม” โดยนำเอาสวนประสมทางการตลาดบรกิาร ซึ่งประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑและบริการ ราคา ชองทางการจัด

จำหนาย การสงเสริมตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบริการ เพื่อเปนประโยชนแกองคกร

ธุรกิจ เอบีซี เนิสซิ่ง โฮม ที่จะไดนำขอมูลไปพัฒนาการบริการตอไปในภายภาคหนา และใหผูที่อยูในธุรกิจสถานบริการ

ผูสูงอายุหรือผูที่กำลังสนใจประกอบกิจการสถานบริการผูสูงอายุไดนำไปศึกษาและพัฒนาเพื่อใหตอบสนองความ

ตองการของกลมุเปาหมายตอไปในภายภาคหนา 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรกับการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ กรณีศึกษา เอบีซี  เนิสซิ่ง โฮม ใน

มุมมองของครอบครวัผูใชบริการ 

 2) เพ่ือศึกษาลักษณะของผผูัดสินใจท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ กรณศีกึษา เอบีซี เนิสซิ่ง โฮม 

 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของเนิสซิ ่งโฮมที่มีผลตอการเลือกใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ 

กรณีศึกษา เอบีซี เนิสซิ่ง โฮม ในมุมมองของครอบครัวผูใชบริการ 



3. ขอบเขตของงานวิจัย 
 

ขอบเขตดานเนื้อหา  

งานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใชการสมัภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และเปนการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งศึกษาประเด็นลักษณะประชากร และสวนประสมทางการตลาดของครอบครัวผูสูงอายุผูบริโภคที่

สงผลตอการตัดสินใจเลอืกใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ กรณีศึกษา เอบีซี เนิสซิ่ง โฮม  

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร คือ สมาชิกครอบครัว ลูกหลาน หรือญาติของผูสูงอายุ ที่เลือกใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ อายุ

ระหวาง อายุระหวาง 20 – 65 ป โดยใชจำนวนประชากรกลุมตัวอยาง 15 คน 

ขอบเขตดานระยะเวลา  

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ทางผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร กลมุตัวอยาง 

ระยะเวลาสัมภาษณ 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 – 1 พฤษภาคม 2564 

 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. ผลการศึกษาจะเปนประโยชนแกองคกรธุรกิจ เอบีซี เนิสซิ่ง โฮมที่ผูวิจัยทำงานอยู และผูประกอบการราย

อ่ืน ๆ สามารถนาํผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลและเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการดำเนินธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. การศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวผูสูงอายุที่ใชบริการสถานบริบาลจะเปนประโยชนแกสถานดูแลผูสูงอายุใน

ปจจุบันเพ่ือทราบถึงมุมมองในการตดัสินใจเลือกใชสถานบริบาลดูแลผูสูงอายุ 

  3. เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนนิธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

5. ทบทวนวรรณกรรม 

  5.1 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 7P’s 

  สวนประสมการตลาด (Service Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรอืปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดที่

ธุรกิจตองใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย หรือเพื่อกระตุนให

กลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการของตน  

 Kotler (1997) ไดใหความหมายสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุม

ได ซึ่งบริษัทนำมาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคากลุมเปาหมาย  สวนประสมทางการตลาด (The 

Marketing Mix) เปนแนวคิดที่สำคัญอยางทางการตลาดสมัยใหมซึ่งแนวความคิดเรื่องสวนผสมทางการตลาดนี ้มี

บทบาทสำคัญทางการตลาดเพราะเปน การรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื ่อนำมาใชในการดำเนินงาน 

เพ่ือใหธุรกิจสอดคลอง กับความตองการของตลาดเปาหมาย เรียกสวนผสมทางการตลาดวา 7P’s ซึ่งองคประกอบทั้ง 7 

กลุมนี้จะทำหนาที่รวมกันในการสื่อขาวสาร ทางการตลาดใหแกผูรับสารอยางมีประสิทธิภาพ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนทและศุภร เสรีรัตน (2541) ไดสรุปเกี่ยวกับแนวความคิดกลยุทธ

การตลาดสำหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวในหนังสือ การบริหารการตลาดยุคใหมวา ขั้นตอนในการตัดสินใจ

ซื้อ (Buying Decision Process) เปนลำดับ ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคพบวา ผูบริโภคผานกระบวนการ 7 

ขั้นตอน คือธุรกิจที่ ใหบริการจะใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 



 (1) ผลิตภัณฑ (Product) คือ เปนสิ่งซึ่งสนองความจำเปนและความตองการของมนุษยได คือ สิ่งที่ผูขาย

ตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑแบง

ออกเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่อาจเปนสิ่งจับตองได และผลิตภัณฑที่จับตองไมได ในดานการบริการดานสินเชื่อ

นั้นถือวาเปนผลิตภัณฑที่จับตองไมได เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่อยูในรูปของบริการ (Service Product) การที่จะสราง

ความมั่นใจ และทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใชบริการนั้นธุรกิจจะตองสรางและนำเสนอสิ่งที่เปนรูปธรรม เพื่อ

เปนสัญลักษณแทนการบริการท่ีไมสามารถจับตองได 

 (2) ราคา (Price) คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของ (Cost) ของลูกคา ลูกคาจะ

เปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาจะตัดสินใจซื้อ 

ดังนั้น การกำหนดกลยุทธดานราคาตองคำนึงถึงคุณคา ซึ่งเปนสิ่งที่กำหนดมูลคา ในการแลกเปลี่ยนสินคาหรอืบริการใน

รูปของเงินตราเปนสวนที่เกี่ยวกับ วิธีการกำหนดราคานโยบายและกลยุทธตาง ๆ ในการกำหนดราคาตองคำนึงถึง

คุณคาที่รบัร ู(Perceived Value) ในสายตาของลูกคา พิจารณาวา การยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวา สูง

กวาราคาผลิตภัณฑนั้น ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เก่ียวของ การแขงขันและปจจัยอื่น ๆ  

(3) ชองทางการจัดจำหนาย (Place) ดานสถานที่ใหบริการในสวนแรก คอื การเลือกทำเล ที่ตั้ง (Location) 

ของธุรกิจบริการมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานที่ที่ผู

ใหบริการจัดไว เพราะทำเลที่ตั้งที่เลือกเปนตัวกำหนดกลุม ผูบริโภคที่จะเขามาใหบริการ ดังนั้น สถานที่ใหบริการตอง

สามารถครอบคลุมพื ้นที่ในการใหบริการกลุมเปาหมายไดมากที่สุด และคำนึงถึงทำเลที่ตั ้งของคูแขงขันดวย โดย

ความสำคัญของทำเลที่ตั้งจะมีความสำคัญมากนอยแตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแตละประเภท 

ธุรกิจบริการนั้นชองทางการจัดจาหนายเปนหนึ่งในยุทธศาสตรสำคัญของการวางกลยุทธทางการตลาด เพราะหาก

สามารถหาชองทางกระจายสินคาไปสมืูอผูบริโภคไดมากเทาไร ผลกำไรก็จะเพ่ิมสูงข้ึนมากเทานั้น  

(4) การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญในการ ติดตอสื่อสารเก่ียวกับ

ขอมูลระหวางผูขายและผูใหบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร หรือ ชักจูงใหเกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา โดยเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดบริการใน

การสงเสริมทางการตลาดอาจทำได 4 แบบดวยกัน ซึ่งเรียกวา สวนผสมการสงเสรมิการตลาด (Promotion Mix) หรือ

สวนประสมในการติดตอสื่อสาร (Communication Mix) ประกอบไปดวย 

  1) การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอสื่อสารแบบไมใชบุคคล โดยผานสื่อ ตาง ๆ และผูอุปถัมภรายการ

ตองเสียคาใชจายในการโฆษณาที่ผานสื่อ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนปายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร 

เปนตน 

   2) การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนการติดตอสื่อสารทางตรงแบบ เผชิญหนาระหวางผูขาย

และลูกคาที่มีอำนาจซื้อ ซึ่งเปนการขายโดยใชพนักงานขาย 

        3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเครื ่องมือหรือกิจกรรมทางการตลาดที่กระทำการอยาง

ตอเนื่อง นอกเหนือจากการขายโดยใชพนักงาน การโฆษณาและการประชาสัมพันธที่ชวยกระตุนความสนใจในการใช

บริการของลูกคา 

        4) การประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) เปนแผนงานการนำเสนอ อยางตอเนื่องเพื่อชักจูง

กลุมสาธารณะใหเกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ดีตอองคกรตลอดจนสรางภาพลักษณและความเขาใจอันดีระหวาง

ธุรกิจกับลูกคากลมุใดกลุมหนึ่ง 



(5) ดานบุคคล (People) หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทำงานเพื่อกอประโยชนใหแกองคกรตางๆ ซึ่ง

นับรวมตั้งแตเจาของกิจการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับลางพนักงานทั่วไป แมบาน เปนตน 

โดยบุคลากรนับไดวาเปนสวนผสมทางการตลาดที ่มีความสำคัญเนื่องจากเปนผูคิด วางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อ

ขับเคลื่อนองคกรใหเปนไปในทิศทางที่วางกลยุทธไวนอกจากนี้บทบาทอีกอยางหนึ่งของบุคลากรที่มีความสำคัญ คือ 

การมีปฏิสัมพันธและสรางมิตรไมตรีตอลูกคา เปนสิ่งสำคัญที่จะทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพันกับ

องคกรในระยะยาว 

(6) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ลูกคาสามารถสัมผัสไดจากการเลือกใช

สนิคาหรอืบริการขององคกร เปนการสรางความแตกตางอยางโดดเดน และมีคณุภาพ เชน การตกแตงราน รูปแบบของ

การจัดจานอาหาร การแตงกายของพนักงานในราน การพูดจาตอลูกคาการบริการที่รวดเร็ว เปนตน สิ่งเหลานี้จำเปน

ตอการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจทางดานการบริการ ที่ควรจะตองสรางคุณภาพในภาพรวม ซึ่งก็คือในสวน

ของสภาพทางกายภาพที่ลูกคาสามารถมองเห็นได ลักษณะทางกายภาพที่ลูกคาใหความพึงพอใจ และความแปลกใหม

ของสภาพทางกายภาพที่แตกตางไปจากผูใหบริการรายอื่น เชนเดียวกันกับ สมวงศ พงศสถาพร (2546, น. 106) กลาว

ไววา ลักษณะกายภาพเปนสิ่งที ่ลูกคาสามารถสัมผัสจับตองไดในขณะที่ยังใชสินคาหรือบริการอยูนอกจากนี้ อาจ

หมายความถึง สัญลักษณที่ลูกคาเขาใจความหมายในการรับขอมูลจากการทำการสื ่อสารทางการตลาดออกไปใน

สาธารณะ 

 (7) ดานกระบวนการบริการ (Process) ดานกระบวนการบริการ หมายถึง เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

ระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการที่นำเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว โดย

ในแตละกระบวนการสามารถมีไดหลายกิจกรรม ตามแตรูปแบบและวิธีการดำเนินงานขององคกร ซึ่งหากวากิจกรรม

ตางๆ ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกัน จะทำใหกระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ สงผลใหลูกคา

เกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้กระบวนการทำงานในดานของการบริการ จำเปนตองมีการออกแบบกระบวนการทำงานที่

ชัดเจน เพื่อใหพนักงานภายในองคกรทุกคนเกิดความเขาใจตรงกัน สามารถปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันไดอยาง

ถูกตองและราบรื่น เชนเดียวกับที่ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) กลาวไว 

  

  5.2 ทฤษฎีลักษณะของผูซื้อ 

  ศิริวรรณ เสรีร ัตนและคณะ (2541, หนา35-36) ลักษณะของผูซื ้อ (Buyer characteristics) มี

อิทธิพลมาจากปจจัย คอื 

 (1) ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factor) เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นโดนเปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่ง

ไปสรูนุหนึ่ง โดยเปนตัวกำหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมหนึ่ง คานิยมในวัฒนธรรมกำหนดลักษณะของ

สงัคมและกำหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น วัฒนธรรมเปนสิ่งกำหนดความตองการและพฤติกรรมของ

บุคคล ซึ่งนักการตลาดตองคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และนำลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นไปใช

กำหนดโปแกรมการตลาด วัฒนธรรมแบงออกไดดังนี้ 

1) วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคมเชนลักษณะนิสัยของคนไทย ซึ่งเกิด

จากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทำใหมีลักษณะพฤติกรรมที ่คลายคลึงกันตลาดตองคำนึงถึงความ

เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและนำลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นไปใชกำหนดโปรแกรมการตลาด วัฒนธรรมแบง

ออกไดดังน้ี 



2) วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มีลักษณะเฉพาะและแตกตางกัน 

ซึ่งมีอยูในสังคมและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร และลักษณะพื้นฐานของมนุษยและ

วัฒนธรรมยอยประกอบดวย  กลุมศาสนา กลุมสีผิว  พื้นฐานทางภูมิศาสตร กลุมอาชีพ กลุมยอยดานอายุ และกลุม

ยอยดานเพศ 

3) ชนชั้นทางสังคม (Social Class) เปนการแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับฐานะที่ตากตางกัน โดยมี

สมาชิกทั่วไปถือเกณฑรายได (ฐานะ) ทรัพยสิน หรืออาชีพ (ตำแหนงหนาที่) ในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน 

และสมาชิกในชั้นของสังคมที ่แตกตางกัน จะมีลักษณะที่แตกตางกัน การแบงชั ้นของสังคมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มี

ความสำคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค นักการตลาดตองศึกษาชั้นของสังคมเพื่อเปนแนวทางในการแบงสวนตลาด 

การกำหนดตำแหนงผลิตภัณฑ และศึกษาความตองการของตลาดเปาหมายรวมทั้งจัดสวนประสมทางการตลาดให

สามารถสนองความตองการของแตละชั้นของสังคมไดถูกตอง 

(2) ปจจัยดานสังคม (Social Factor) เปนปจจัยที่เก่ียวของในชีวิตประจำวัน และมีความสำคัญตอพฤติกรรมการซื้อ 

กลุมอางอิงจะมีความสำคัญในกลุมทางดานคานิยม การเลือกพฤติกรรมและการดำรงชีวิตรวมทั ้งทัศนคติ และ

แนวความคดิของบุคคลเนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม 

1) กลุมอางอิง (Reference Groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวยกลุมนี้จะมีความสำคัญตอทัศนคติ 

ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง นักการตลาดใชกลมุอางอิงในการกำหนดผูแสดง (Presenter) ท้ังเปน

ผทูดสอบการทำงานของสินคา โดยบุคคลที่ใชสนิคารับรองและการใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงรับรองสินคา 

2) ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวาความสำคัญมากที่สุดตอทัศนคติ ความคิดเห็นและคานิยมของ

บุคคล สิ่งเหลานี้มีความสำคัญตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 

3) บทบาทและสถานะ (Roles and Statues) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุมซึ่งจะตองวิเคราะหวาใครมี

บทบาทเปนผคูิดริเริ่ม ผูตัดสินใจซื้อ ผูมีความสำคัญ ผูซื้อ และผใูช 

         4) ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครวั (Family Life Cycle Stage) แตละข้ันตอนมีลักษณะการบริโภคแตกตางกัน 

5) อาชีพ(Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนำไปสูความจำเปนและความตองการบริการที่แตกตางกัน 

6) รายได(Income) นักการตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคลการออมและอัตราดอกเบี้ย ถา

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ คนมีรายไดต่ำ กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ การจัดจำหนาย การตั้งราคา 

7) การศึกษา (Education) ผมูีการศกึษาสูงมีแนวโนมจะบรโิภคผลติภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวาผทูี่มีการศึกษา

ต่ำรปูแบบการดำรงชีวิต (Life Style) นักการตลาดเช่ือวาการเลือกผลิตภัณฑของบุคคลข้ึนอยูกับแบบการดำรงชีวิต 

(3) ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้อของบุคคล ปจจัยดานจิติทยา ซึ่งถือไดวาเปนปจจัย

ภายในตัวผูบริโภคที่มีความสำคัญตอพฤติกรรมการซื้อ และการใชสินคาปจจัยภายในประเทศประกอบดวยปจจัย

ตอไปนี้ 

1) การจูงใจ (Motivation) หมายถึงพลังสิ่งกระตุนที่อยูภายในตัวบุคคลซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ การจูงใจ

เกิดภายในตัวบุคคล แตอาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม ชั้นของสังคม หรือสิ่งกระตุนที่นักการ

ตลาดใชเครื่องมอืการตลาด เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ 

2) การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับเลือกสรรคจัดระเบียบและตีความหมายขอมูล

ที่จะสรางภาพที่มีความหมายนี้จะเห็นวา การรับรูเปนกระบวนการของแตละบุคคลซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะปจจัยภายใน

เชน ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการและอารมณ และยังข้ึนกับปจจัยภายนอก คือ สิ่งกระตุน การรับรู 



3) การเรียนร ู(Learning) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความโนมเอียงพฤติกรรมจากประสบการณ

ที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุน (Stimulus) และเกิดการตอบสนอง (Response) คือ 

ทฤษฏีสิ่งกระตุน- การตอบสนอง (Stimulus Response = SR Theory) นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีนี้ดวยการ

โฆษณาซ้ำแลวซ้ำอีก การเรียนรูเกิดจากประสบการณหลายอยาง เชน ทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณในอดีต 

อยางไรก็ตาม สิ่งกระตุนนั้นจะมีความสำคัญที่ทำใหเกิดการเรียนรูได ตองมีคูสายตาของลูกคา ความเชื่อ(Belief)  เปน

ความคิดที่บุคคลยึดถือเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนผลมาจากประสบการณในอดีต 

4) ทัศนคติ (Attitude) หมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาจหมายถึงความโนมเอียง

ท่ีเกิดจากการเรียนรูในการตอบสนองสิ่งกระตุนไปในทิศทางที่สม่ำเสมอ 

5) บุคลิกภาพ (Personality) เปนรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเปนตัวกำหนดพฤติกรรมการตอบสนองที่

สมำ่เสมอและมีปฏิกิริยาตอสิ่งกระตุน 

 5.4 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ 

5.4.1. แนวคิดการตัดสินใจ 

  การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกที่จะกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจำบรรดาทางเลือกตางๆ ที่

มีอยู (C. Glenn Walters, 1987) อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน, 2550)  

การตัดสินใจ คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งจากวิธีปฏิบัติหลายๆ อยางท่ีมีอยู (ยุดา รักไทย และ 

ธนิกานต มาฆะศิรานนท, 2542) อางถึงใน สุทามาศ จันทรถาวร, 2556) 

การตัดสินใจ คือ กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 

ซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการแกไขปญหา (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546 หนา 7 อางถึงใน สุทามาศ จันทรถาวร, 

2556) 

  จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกทางเลือกทางใดทางหนึ่ง

เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการ รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ 

        5.4.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ  

    5.4.2.1 การรับรูถึงความตองการหรือปญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผูบริโภคจะ

ตระหนักถึงปญหาหรือความตองการในสินคาหรอืการบริการ ซึ่งความตองการหรือปญหาน้ันเกิดขึ้นมาจากความจำเปน 

(Needs) ซึ่งเกิดจาก  

         (1) สิ่งกระตนุภายใน (Internal Stimuli) เชน ความรูสกึหิวขาว กระหายน้ำ เปนตน  

         (2) สิ่งกระตุนภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุนของสวนประสมทางการตลาด (4 P's) 

เชน เห็นขนมเคกนากิน จึงรูสึกหิว, เห็นโฆษณาสินคาในโทรทัศน กิจกรรมสงเสริมการตลาดจึงเกิดความรูสึกอยากซื้อ 

อยากได, เห็นเพ่ือนมีรถใหมแลวอยากได เปนตน  

 (3) การแสวงหาขอมูล (Information Search) เมื่อผูบริโภคทราบถึงความตองการในสินคาหรือบริการแลว 

ลำดับขั้นตอไปผบูริโภคก็จะทำการแสวงหาขอมูล เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ โดยแหลงขอมูลของผูบริโภค แบงเปน  

1) แหลงบุคคล (Personal Sources) เชน การสอบถามจากเพ่ือน ครอบครัว คนรูจักท่ีมีประสบการณในการ

ใชสนิคาหรอืบริการนั้นๆ  

2) แหลงทางการคา (Commercial Sources) เชน การหาขอมูลจากโฆษณาตามสื ่อตางๆ พนักงานขาย 

รานคา บรรจุภัณฑ  



3) แหลงสาธารณชน (Public Sources) เชน การสอบถามจากรายละเอียด ของสินคาหรือบริการจาก

สื่อมวลชน หรอืองคกรคมุครองผูบริโภค  

            4) แหลงประสบการณ (Experiential Sources) เกิดจากประสบการณสวนตัวของผูบริโภคที่เคยทดลองใช

ผลิตภัณฑนั้นๆ มากอน  

           5.4.2.2 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อไดขอมูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว ในข้ันตอไป

ผบูริโภคก็จะทำการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบริโภคตองกำหนดเกณฑหรือคุณสมบัติที่จะใช

ในการประเมิน เชน ยี่หอ ราคา รูปแบบ บรกิารหลังการขาย ราคาขายตอหนวย เปนตน  

           5.4.2.3 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ไดทำการประเมินทางเลือกแลว ผบูริโภคก็จะเขาสู

ในขั้นของการตัดสินใจซื้อ ซึงตองมีการตัดสินใจในดานตาง ๆ ดังนี้ 

(1) ตรายี่หอที่ซื้อ (Brand Decision)  

(2) รานคาท่ีซื้อ (Vendor Decision)  

(3) ปริมาณท่ีซื้อ (Quantity Decision)  

  (4) เวลาที่ซื้อ (Timing Decision)  

(5) วิธีการในการชำระเงิน (Payment-method Decision)  

         5.4.2.4 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังจากที่ลูกคาไดทำการตัดสินใจซื้อสินคา

หรือบริการไปแลวนั้น นักการตลาดจะตองทำการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึน

จากการที่ลูกคาทำการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งท่ีคาดหวัง ถาคุณคาของสินคาหรือบริการที่ไดรับจริง ตรงกับที่

คาดหวังหรือสูงกวาที่ไดคาดหวังเอาไว ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือ บริการนั้น โดยถาลูกคามีความพึง

พอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซ้ือชา หรือบอกตอ เปนตน แตเมื่อใดก็ตามที่คุณคาท่ีไดรับจริงต่ำกวาที่ไดคาดหวังเอาไว 

ลูกคาก็จะเกิดความไมพึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือลูกคาจะเปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑของคูแขงขัน และมีการบอก

ตอไปยังผูบริโภคคนอื่นๆ ดวยเหตุนี้นักการตลาดจึงตองทำการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคาหลังจากที่ลูกคาซื้อ

สินคาหรือบริการไปแลว โดยอาจจะทำผานการใชแบบสำรวจความพึงพอใจ หรือจัดตั้งศูนยรับ ขอรองเรียนของลูกคา 

(Call Center) เปนตน  

       5.4.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ (AIDA) (St.Elmo Lewis, 1898 อางถึงใน ณภัทคอร ปุณยาภาภัสสร, 

2551)  

5.4.3.1 ความตั้งใจ (Attention) เริ่มตนที่ผูบริโภคจะตองรูจักสินคาและบริการนั้นกอน ซึ ่งก็เกิดขึ ้นเมื่อ

ผบูริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร  

5.4.3.2 ความสนใจ (Interest) นอกจากการรูจักสินคาแลวก็ยังไมเพียงพอผูบริโภคตองถูกเราความสนใจ จน

สามารถแยกแยะสินคานั้นออกจากสินคาอื่นๆ ที่มีอยูในตลาด 

5.4.3.3 ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ถูกกระตุนจะกลายเปนความอยาก ความปรารถนาที่จะได

ครอบครองสินคานั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิดขึ้นจากการเห็นประโยชนที่สินคานั้นเสนอใหหรือเกิดจากการ

เห็นหนทางแกปญหาที่มีอยูที่สินคานั้นหยิบยื่นให  

5.4.3.4 การกระทำ (Action) เมื่อความปรารถนาเกิดข้ึนแลว กระบวนการซื้อจะสมบูรณก็ตอเมื่อผูบริโภคกาว

เขาสขูั้นตอนสุดทายคือการซื้อสินคา  



  จากแนวคิดการตัดสินใจ สรุปไดวา การตัดสินใจเปนกระบวนการที่ผูบริโภคตัดสินใจวาจะซื้อผลิตภัณฑหรือ

บริการใด โดยมีปจจัยคือขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา สังคมและกลุมทางสังคม ทัศนคติของผูบริโภค เวลาและโอกาส 

ความตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระทำ 

   5.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

            พันธุทิพย วรวาท (2551) ศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ในกลุมผูสูงอายุที่พักอาศัยในสถานบริบาลเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ คิดเปนรอยละ 56.4และมีอายุชวง60-74 ป คิด

เปนรอยละ 3.86 และลักษณะครอบครัวสวนใหญอาศัยอยูกับลูกซึ่งพบเพศที่แตกตางกันตองการใชสถานบริบาล

แตกตางกัน อายุที่แตกตางกันมีความตองการใชสถานบริบาลไมแตกตางกัน ลักษณะครอบครัวที่แตกตางกันมีความ

ตองการใชสถานบริบาลไมแตกตางกัน 

            วาทินี บุญชะลักษีและยุพิน วรสิริอมร(2552) ไดศึกษาเรื่อง ภาคเอกชนกับการ ใหบริการสุขภาพและ

การดูแลผสููงอายุในประเทศไทยไดศึกษาความคุมคาของการบริการที่ผูสูงอายุไดรับ ผูสูงอายุเกือบทั้งหมดเห็นวาบริการ

ที่ไดรับคุมคา เพราะไดรับ บริการที่ดีมีความเปนกันเองเอาใจใสดูแลดีเกือบ 1 ใน 5เห็นวาสถานบริการใหความ

สะดวกสบาย ทุกอยาง ดูแลทําใหทุกเรื่อง 

            ศิริพันธุ สาสัตย(2552) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถาน บริการใน

ประเทศไทยและผลการวิจัยพบวา สถานบริการมีระบบรักษาความปลอดภัยการปรับปรุงสิ่งแวดลอม ภูมิทัศนจัดสวน

ปลูกตนไมใหรมรื่นและตกแตงทาสีอาคารใหมีสภาพดีขึ้นเพ่ือทําใหผูสูงอายุรสูึกมีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจที่ดี

ข ึ ้ น เ ห ม า ะ ส ํ า ห ร ั บ ก า ร ด ู แ ล ผ ู ส ู ง อ า ย ุ ด ว ย บ ร ร ย า ก า ศ ท ี ่ อ บ อ ุ น แ ล ะ ป ล อ ด ภ ั ย เ ห ม ื อ น บ า น 

            ณัฏฐชานันทมืดอินทร(2552) ไดศึกษาในเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ เนอรสซิ่ง 

โฮม ของผูสูงอายุเขตธนบุรี โดยตัวแปรที่นำมาใชไดแกปจจัยที่เปนลักษณะประชากรซึ่งประกอบไปดวย เพศ สถานภาพ

สมรส อายุระดับการศึกษาอาชีพ และรายไดเฉลี่ย และตัวแปรที่เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ โดย

วิเคราะหปจจัยทางการตลาดทั้ง 4 ปจจัยมาใชไดแก ปจจัยดานพนักงานดานบริการ ดานราคา และดานการสงเสริม

การตลาด พบวา สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริกาอยูในระดับมาก ทั ้ง 4 ปจจัย โดยเมื่อจำแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตรพบวา ความคิดเห็นที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเนอรสซิ่ง  

โฮม ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

   ชุติมา บุญทบ (2554) ศึกษาความตองการสถานบริบาลของผูสูงอายุในเขตอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ 

ผสููงอายุสวนใหญพบวาพักอยูกับคูสมรสไมมีบุตร เปนบานเดี่ยว ดูแลสุขภาพดวยการเดิน ปญหาที่พักอาศัยคือไม

สะดวกในการเดินทางคมนาคม จึงมีความตองการสถานบริบาลของผูสูงอายุในเขตอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โดยรวมมี

ความตองการเรียบลําดับไดดังนี้ คือ ดานสภาพแวดลอมที่พักอาศัย รองลงมาคือดานบริการสาธารณปูโภค ดานบริการ

ภายในสถานบริบาลและดานอาคารท่ีพักอาศัย 

 

 

 

 

 

 



      5.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน        ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลมุตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้ คือ สมาชิกในครอบครัวของผูสูงอายุ ที่ใชบริการสถานดูแลผสููงอายุ เอบีซี เนิส

ซิ่ง โฮม อายุระหวาง 20 – 65 ป  จำนวนประชากรกลุมตัวอยาง 15 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

  ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก โดยใชคำถามปลายเปด เพื่อใหผใูหสัมภาษณมีอสิระในการตอบ โดยผูวิจัยไดสรางขึ้น

โดยการศึกษาและทบทวนจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวของการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามผวูิจัยนำ

แบบสัมภาษณเชิงลึก ไปใหอาจารยที่ปรึกษาทำการประเมินเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ และดำเนินการปรับปรุงให

เกดิความเหมาะสมกอนนำไปใชจริง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ใชแบบสัมภาษณ สำหรับการตอบคำถามแบบปลายเปด แบบเฉพาะเจาะจงกลุมเปาหมาย (Selected 

Sample) โดยหาผูใหสัมภาษณที่ตรงกลุมเปาหมายที่เปนสมาชิกในครอบครัวของผูสูงอายุที่ใชบริการโดยตรงใชกลุม

ตัวอยาง 15 ใชการสัมภาษณเชิงลึก โดยการสัมภาษณใชเวลาประมาณ 15 – 20 นาที พรอมบันทึกเสียงสนทนาเพ่ือใช

ในการถอดความ สำหรับการวิเคราะหขอมูล ใชระยะเวลาในการสัมภาษณ 1 เดือน (4 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564) 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์

- เพศ   - อาย ุ

-อาชีพ  - สถานภาพสมรส 

-รายได ้  -ลกัษณะครอบครวั 

ลกัษณะผูซื้อ 

- ปัจจยัดา้นวฒันธรรม   - ปัจจยัดา้นสงัคม 

- ปัจจยัดา้นบคุคล         - ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

-ผลิตภณัฑ ์ - ราคา 

-ทาํเลทตีงั -การส่งเสรมิการตลาด 

-บุคคล  -ลกัษณะทางกายภาพ 

-กระบวณการ 

การตดัสินใจเลือกใช ้

บรกิารสถานดแูลผูส้งูอาย ุ



การวิเคราะหขอมูล 

  เปนการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณท้ังหมด 15 คน นำมาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไวโดย

เครื่องมือที่ใชในการสรางกรอบความคิดไดมาจากเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อใชเปนแนวทางใน

การสรางประเด็นคำถามสำหรับการสัมภาษณ 

การนำเสนอขอมูล 

  ผูวิจัยใชวิธีการนำเสนอขอมูลและผลการวิจัยแบบวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ตามที่ได

ระบุไวในวัตถุประสงค 

ผลการวิจัย 

วิเคราะหองคกร :  เอ บี ซี เนิสซิ่งโฮม เปดดำเนินการมากวา 5 ป มีสาขาทั้งหมด 5 สาขา ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล มี

ผสููงอายุที่ใชบริการในสถานบริบาลประมาณ100 คน มีบริการหองพักหลากหลายรูปแบบ ทั้งหองรวม หองคูและหอง

เดียว   

การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ทำเลที่ตั้งของโครงการตั้งใกลหมบูานจัดสรร ติดถนนใหญ มีท่ีจอดรถ สะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ 

ตางๆ ตั้งอยูในสถานที่ชุมชน และอยูใกลสถานท่ี สำคัญ ยกตัวอยางเชน โรงพยาบาลธรรศาสตร โรงพยาบาลภูมิพล 

โรงพยาบาลบางประกอกรังสิต และ โรงพยาบาลแพทยรังสิต  

2. หองพักเปนระเบียบ แยกสวนตัว สะอาด และรมรื่น มีความสะดวกสบายในการใช 

ชีวิตประจำวัน และกิจกรรมสันทนาการตางๆ ใหแกผูสูงอายุในยามวาง 

3. มีบุคลากรที่มีทักษะมีผูดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีพยาบาลประจำ และมีนักกายภาพบำบัดดูแลฟนฟูผูปวย และ

ผสููงอายุเฉพาะทาง 

จุดออน (Weaknesses) 

1. เปนโครงการที่พักอาศัยสำหรับผูสูงอายุยังไมเปนที่รจูัก จึงตองใชงบประมาณทางการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ

ลกัษณะโครงการคอนขางเยอะ  

2. มีตนทุนที่สูงในจางบุคลากรในการดูแลผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง  

3.มีตนทุนในการปรับปรงุพ้ืนท่ีและโครงสรางอาคารเพื่อใหเหมาะสมในการดูแลผูปวยคอนขางเยอะ 

  สรุปผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1 เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1  

    ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรผลการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของผูใหสัมภาษณ จำนวน 

15 คน พบวา ครอบครวัของผูสูงอายุสวนใหญเปนครอบครัวของผูสูงอายุ  เพศหญิง  อายุอยูระหวาง 

 30 – 55 ป สถานภาพสมรส อาชีพพนักงานบริษัทหรือประกอบธุรกิจสวนตัว ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได

เฉลี่ยสวนตัวตอเดือน ประมาณ 40,000 บาท รายไดเฉลี่ยในครอบครัวมากกวา 90,000 บาทตอเดือน 

  

 สรุปผลการวิจัยขั้นตอนท่ี 1 เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2  

  ศึกษาลักษณะของผูทีตัดสินใจใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ พบวาผูดูแลสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 

30-55 ป ปจจัยดานวัฒนธรรมและดานสังคม (Culture and Social factors) สวนใหญพบวาเดิมผูสูงอายุอาศัย

อยูกับผูดูแล  ซึ่งลักษณะครอบครัวของผูดูแลเปนลักษณะครอบครัวเดี่ยวและผูสูงอายุอาศัยอยูกับบุตรครอบครัวใด



ครอบครัวหน่ึง  บทบาทและสถานะของผูดูแลในครอบครวัสวนใหญ คือ บุตรสาว เพศหญิง มีอาชีพทำงานประจำนอก

บาน ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) พบวาผูใหสัมภาษณสวนใหญคิดวาการตัดสินใจสวนใหญมาจากตนที่

ตัดสินใจใหผูสูงอายุมาอยูที่สถานบริการ  ซึ่งมีการปรึกษารวมกับญาติพี่นองในการเลือกสถานบริการ จากการศึกษา

พบวาระดับการศึกษาของผูดูแลสวนใหญคือปริญญาตรี ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factor) ดานการรับรู 

คือสวนใหญสมาชิกในครอบครัวจะสืบคนจากฐานขอมูลในอินเตอรเน็ตและเดินทางไปดูสถานที่จริงเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ ปจจัยดานความเชื่อทัศนคติ คือ สมาชิกในครอบครัวไมไดมองวาการใหผูสูงอายุมาอยูที่ศูนยนั้นเปนการ

ทอดทิ้งผูปวยแตมองเห็นวาเปนการใหผูสูงอายุไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมมากกวาที่ตนและสมาชิกครอบครัวคน

อ่ืนจะสามารถทำได 

 

สรุปผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1 เพื่อตอบวัตถุประสงคขอท่ี 3  

  ศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ 

โดยปจจัยที่ผูบริโภคใหความสำคัญมากที่สุด คือปจจัยดานทำเล ซึ่งผูตัดสินใจเลือกจากทำเลที่ใกลบานของครอบครัว

หรือลูกหลานเปนหลักกอน จึงคอยใหความสำคัญกับปจจัยอื่น ๆ เนื่องจากตองการเดินทางมาเยี่ยมไดอยางสะดวก  

ญาติของผูสูงอายุสวนใหญมีตองการที่จะมาเยี่ยมบอยๆเพื่อใหผูสูงอายุรูสึกไมโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง เมื่อไดทำเลแลว

จึงคำนึงถึงปจจัยดานกายภาพ คือสถานที่ตองสะอาด ปลอดภัย หองแยกเปนสัดสวน มีความเปนสวนตัว ไมแออัด ถึงแม

จะมีราคาสูงกวาแตหากที่พักที่ความสะอาด ปลอดภัย แยกเปนสัดสวนก็มีสวนในการตัดสินใจเลือกใชบริการใหกับ

ผูสูงอายุ สวนปจจัยดานบุคลากรและการบริการนั ้นครอบครัวผูสูงอายุสวนใหญก็ใหความสำคัญเชนเดียวกันแตผู

ตัดสินใจสวนใหญมีความไวใจสถานดูแลผูสูงอายุอยูแลวเนื่องจากสวนใหญมีความคิดวาบุคคลากรและการบริการพื้นฐาน

ท่ีผสููงอายุควรไดรับนั้นกิจกรรมนันทนา การการโภชนาการ การฟนฟูทางกายภาพบำบัด การทำแผลหากผูปวยมีแผลกด

ทับ การใหอาการทางสายยางรวมถึง อาบน้ำบนเตียงและการดูแลเรื่องการขัดถาย หรือการใหบริบาลตางๆ ทางสถาน

ดูแลผูสูงอายุจำเปนจะตองมีผูเชี่ยวชาญเพื่อใหบริการอยูแลว นอกจากนี้ครอบครัวของผูสูงอายุสวนใหญรูจักสถาน

บริการแหงนี้ผานทางเว็บไซดออนไลนและเฟซบุก โดยสวนใหญจะใชระบบคนหา Search Engine คือ Google 

Chrome เพื่อคนหาสถานบริการอีกดวย 

 

อภิปรายผล 

1. คุณลักษณะทั่วไปของสมาชิกครอบครัวผูดูแลผสููงอายุที่เลือกใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ 

  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30- 55 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ทาํอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว โดยลักษณะงานเป็นการทาํงานนอกบา้น และมีรายไดเ้ฉลียสวนตัวประมาณ 40,000 บาท 

รายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือนอยางนอย 90,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชยุต รัชตะวรรณ วา ผูดูแลสวน

ใหญเปนเพศหญิงที่มีสถานะเปนบุตรสาว  มีสถานภาพสมรส อาศัยอยูกับคูสมรสและบุตร-ธิดา อายุระหวาง 25-45 ป  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พันธุทิพย วรวาท (2551) 

  2.ลักษณะของผูทีตัดสินใจใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ  

  ปจจัยดานวัฒนธรรม(Culture Factor)   พบวาผูดูแลผูสูงอายุสวนใหญในครอบครัว คือ บุตรสาว 

เพศหญิง  อายุระหว่าง 30- 55 ปี  มีอาชีพทำงานประจำนอกบาน เนื่องจากตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของไทย

นั้นลูกสาวจะตองเปนผูดูแลบิดา มารดา เมื่อยามแกเฒา หรือเมื่อแตงงานผูชายก็มักจะไปอยูบานของภรรยา โดยมาก



จะเนนญาติทางฝายมารดามากกวา เพราะนิยมใหหนุมสาวที่แตงงานกัน มาอาศัยในบานของบิดามารดาของฝายหญิง 

เรียกวา "แตงลูกเขยเขาบาน" ไมใช "แตงสะใภเขาบาน" เหมือนอยางธรรมเนียมของจีน อางอิงจาก สารานุกรมไทย

สำหรับเยาวชน ฯ เลม 22 เรื่องที่ 7  ซึ่งแตกตางจากวัฒนธรรมตกที่ผูสูงอายุตามละพัง เชน การศีกษาของ Achintya 

(1997) และRachel (1994) ที่ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริการ พบวา กอนผูสูงอายุจะยายมาอยูในสถานบริการ สวน

ใหญอาศัยอยูที่บานของตนเพียงลำพัง  

   ปจจัยดานสังคม (Social factors) พบวาผูที ่มีอิทธิพลใหผูตัดสินใจเลือกใชบริการสถานดูแล

ผสููงอายุใหกับผูสูงอายุในบานคือ พ่ีนอง ลูกหลาน สวนใหญไมไดตัดสินใจเลือกจากการที่มีคนรูจักใชบริการอยูแตเลือก

จากการสืบคนฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ตและมาดูสถานที่จริง โดยสวนใหญเปนการตัดสินใจรวมกันของบุตร ธิดา และ

ลูกหลานของผูสูงอายุ ซึ่งงานของพันธุทิพย วรวาท (2551)ก็พบวา ผูตัดสินใจในการเขาพักของผูสูงอายุสวนใหญคือ

บุตรหลานและญาติ  จากการสัมภาษณพบวาโดยสวนมากลักษณะครอบครัวของผูดูแลเปนลักษณะครอบครัวเดี่ยวและ

ผูสูงอายุอาศัยอยูกับบุตรครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พันธุทิพย วรวาท (2551) ซึ่งพบวา

ผดููแลสวนใหญคือ บุตรหลาน และญาติ   ซึ่งบุตรหลานผูที่อาศัยอยูกับผูสูงอายุมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจเลือก

สถานบริการใหกับผูสูงอายุ   บทบาทและสถานะของบุตรหลานที่ผูสูงอายุอาศัยอยูดวยสวนใหญ คือ บุตรสาว เพศ

หญิง มีอาชีพทำงานประจำนอกบาน มีสถานภาพสมรส อายุระหวาง 30 – 55 ปใน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

พันธุทิพย วรวาท (2551)  ที่พบวาผูสูงอายุที่มีใชบริการสถานบริการเนิสซิ่ง โฮม เดิมอาศัยอยูกับบุตรหลานและญาติ  

และรูปแบบการอยูอาศัยของชุมชนเมืองนั้นมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวและขนาดเล็กและตองทำงานนอกบาน ทำให

ไมมีเวลาดูแลผูสูงอายุที่บาน ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ ศศิพัฒน ยอดเพชร (2549)  ที่พบวาผูสูงอายุสวนมากอยูที่

บาน และดูแลสวนมากเปนบุตรหลาน สามี ภรรยาที่อยูตางจังหวัดซึ่งมีเวลาดูแล ไมตองมาอยูสถานบริการ 

  ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) พบวาผูใหสัมภาษณที่เปนผูดูแลปจจุบันสวนใหญคิดวาการ

ตัดสินใจสวนใหญมาจากตน ทั้งนี้ปจจัยเรื่องความคิดเห็นของญาติพี่นองก็มีสวนในการตัดสินใจดวยเชนกัน เนื่องจาก

บุตรหลานในครอบครัวตองมีสวนรวมในการรับผิดชอบคาใชจายของผูสูงอายุ และผลวิจัยพบวาระดับการศึกษาก็มีผล

ตอการเลือกใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุใหบิดามารดา เนื่องจากระดับการศึกษานั้นสงผลถึงอาชีพ งาน และรายไดที่

พึงไดรับ ผูตัดสินใจสวนใหญนั้นมีระดับการศึกษาไมต่ำกวาปรญิญาตรี 

   ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factor) พบวาสวนใหญผูตัดสินใจเลือกใชบริการสถานดูแล

ผูสูงอายุเพราะคิดวาสถานที่อยูอาศัยปจจุบันไมเหมาะสม ตองการใหผูสูงอายุมีที่พักที่มีคนดูแล สอดคลองกับงานวจิัย

ของชยุต รัชตะวรรณ และ พันธุทิพย วรวาท (2551) ที่พบวาบุตรหลานและญาติ มีความคิดวาบุตรหลานและญาตไม

สามารถดูและได ผสููงอายุตองไดรับการดูแลจากผูที่มีทักษะ  

ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ ศศิพัฒน ยอดเพชร (2549)  ที่พบวาผูสูงอายุสวนมากอยูที่บาน และดูแลสวนมากเปน

บุตรหลาน สามี ภรรยาที่อยูตางจังหวัดซึ่งมีเวลาดูแล ไมตองมาอยูสถานบริการ 

 ปจจัยดานการรับรู  คือสวนใหญสมาชิกในครอบครัวจะสืบคนจากฐานขอมูลในอินเตอรเน็ตและเดินทางไปดู

สถานที่จริงเพ่ือประกอบการตัดสินใจ และมีเหตุผลการเลือกสถานบริการเพราะทำเลใกลบานเปนอันดบัแรก และรองง

มาคือผานทางเว็บไซดออนไลน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชยุต รัชตะวรรณ  

 ปจจัยดานความเช่ือทัศนคติ คือ สมาชิกในครอบครัวไมไดมองวาการใหผูสูงอายุมาอยูที่สถานบริการเปนการ

ทอดทิ้งผูปวยแตมองเห็นวาเปนการใหผูสูงอายุไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมมากกวาที่ตนและสมาชิกครอบครัวคน

อ่ืนจะสามารถทำได 



 3. สวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ ปจจัยแรกที่ผูตัดสินใจใช

เลือกสถานดูแลผูสูงอายุ คือ สถานดูแลผูสูงอายุนั้นตองมีระบบหนาราน บนฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพื่อใหผู

ตัดสินใจสามารถใชคียเวิรดในการสืบคนได เนื่องจากการเขาถึงฐานขอมูลลวงหนาและการไดประเมินสถานที่ลวงหนา

ผานทางการการโฆษณาและประชาสัมพันธมีสวนอยางมากในการตัดสินใจเลือกใชบริการ  ปจจัยรองลงมาคือ ดาน

ทำเล ซึ่งผูตัดสินใจเลือกจากทำเลที่ใกลบานของครอบครัวหรือลูกหลานเปนหลักกอน โดยสวนใหญจะคัดกรองทำเล

จากการใชคำคนหาในระบบฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต เปนหลัก เนื่องจากตองการเดินทางมาเย่ียมผูสูงอายุไดอยางได

อยางสะดวก  ญาติของผูสูงอายุสวนใหญมีความตองการที่จะมาเยี่ยมบอยๆเพื่อใหผูสูงอายุรูสึกไมโดดเดี่ยวหรือถูก

ทอดทิ้ง  ปจจัยดานกายภาพและบุคลากรก็มีสวนรวมในการตัดสินใจเชนเดียวกัน คอืสถานท่ีตองสะอาด ปลอดภัย หอง

แยกเปนสัดสวน มีความเปนสวนตัว ไมแออัด ถึงแมจะมีราคาสูงกวาแตหากที่พักที่ความสะอาด ปลอดภัย แยกเปน

สัดสวนก็มีสวนในการตัดสินใจเลือกใชบริการใหกับผูสูงอายุ สวนปจจัยดานบุคลากรและการบริการนั้นครอบครัว

ผูสูงอายุสวนใหญก็ใหความสำคัญเชนเดียวกันแตผูตัดสินใจสวนใหญมีความไวใจสถานดูแลผูสูงอายุอยูแลวเนื่องจาก

สวนใหญมีความคิดวาบุคคลากรและการบริการพื้นฐานที่ผูสูงอายุควรไดรับนั้นกิจกรรมนันทนา การการโภชนาการ 

การฟนฟูทางกายภาพบำบัด การทำแผลหากผูปวยมีแผลกดทับ การใหอาการทางสายยางรวมถึง อาบน้ำบนเตียงและ

การดูแลเรื่องการขับถาย หรือการใหบริบาลตางๆ ทางสถานดูแลผูสูงอายุจำเปนจะตองมีผูเชี่ยวชาญเพื่อใหบริการอยู

แลว สอดคลองกันงานวิจัยของ วาทินี บุญชะลักษีและยุพิน วรสิริอมร (2552) ที่ผูสูงอายุเกือบทั้งหมดเห็นวาบริการที่

ไดรับคุมคา เพราะไดรับ บริการที ่ดีมีความเปนกันเองเอาใจใสดูแลดีเกือบ 1 ใน 5 เห็นวาสถานบริการใหความ

สะดวกสบาย ทุกอยาง ดูแลทําใหทุกเรื่อง และปจจัยดานกระบวนการคือมีระบบดูแลสงตอผูปวยเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

เกิดขึ้นเพ่ือใหนำผูสูงอายุไปโรงพยาบาลไปอยางรวดเรว็ก็สำคัญกับการตัดสินใจเชนเดียวกันโดยเฉพาะในรายท่ีผูสูงอายุ

ท่ีอยูในระยะพึ่งพิงและมีอุปกรณพยุงชีพ 

ขอเสนอแนะและแนวทางสำหรับการศึกษาในอนาคต 

  1. จากปญหาที่พบเจอในการศึกษาครั้งนี้ พบวาผูตัดสินใจบางสวนมีความคิดเห็นวาจำนวนของบุคลากรไม

เพียงพอตอการดูแลผูสูงอายุ มีความตองการใหพัฒนาและเพ่ิมจำนวนบุคลากรในแลผูปวยในสถานบริการ และตองการ

ใหเพ่ิมกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุไดใชเวลาระหวางวันมากขึ้น เพ่ือใหมีสุขภาพและพลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงนอกจาก

การดูแลเรื่องอาหารและสุขอนามัยพื้นฐาน   

  2. ศึกษากลุมตัวอยางนอกเหนือจากกลุมกรณีศึกษา เอบีซี เนิสซิ่ง โฮม โดยทําเกี่ยวกับปจจัยลักษณะผู

ตัดสินใจและสวนประสมทางการตลาดบริการใชเลือกใชบริการสถานบริบาลดูแลผูสูงอายุโดยใชกลุมตัวอยางเปน

ผสููงอายุในจังหวัดอ่ืนและสถานบรกิารอื่นๆ 

  3. ศึกษาทําเลสถานบริบาลดูแลผูสูงอายุโดยเพิ่มเติมในสวนของภาครัฐเพื่อหาวาผูตัดสินใจสวนใหญมีการ

ตัดสินใจเลือกใชสถานบริบาลของเอกชนหรือรัฐมากกวากันเพื่อใหเปนการพัฒนาบริบาลในสวนของภาครัฐ 
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