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บทคดัย่อ 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ (1) เพื่อศกึษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูท้ีม่ารบับริการของศูนย์ดูแล
ผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศกึษาปัจจยัการตลาดบริการที่ประสบความส าเรจ็ของศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิารของศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูสู้งอายุทัง้เพศชายและเพศหญงิรวมทัง้บุคคลในครอบครวั ญาต ิและ
ผูดู้แลของผูสู้งอายุทีม่ารบับรกิารในศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจยัปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3  อยู่
ในช่วงอายุ 40 – 50 ปี จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 มสีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั มจี านวน 156 คน คดิเป็น
ร้อยละ 39.0 ประกอบอาชีพข้าราชการ / พนักงานรฐัวิสาหกิจมจี านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8  จบการศึกษาใน
ระดบัปรญิญาตรีมจี านวน 283 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.8 มรีายไดข้องครอบครวัต่อเดือนนัน้สูงกว่า 100,000 บาท ซึ่งมี
จ านวน 272 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.0 มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 3 – 4 คน จ านวน 266 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.5 มาก
ทีสุ่ด 

ปัจจยัการตลาดบริการที่มผีลต่อการประสบผลส าเรจ็ในธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยรวมระดบัความส าคญัอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ดคอื ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นส่งเสรมิการขาย ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและด้าน
กระบวนการให้บริการ ส่วนด้านราคาและด้านสถานที่ ภาพรวมระดับความส าคัญระดับมาก ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานครนัน้โดยรวมระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากในทุก ๆ ดา้น 
 

ค าส าคญั : การตลาดบรกิาร (7Ps), ความพงึพอใจ, ศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

  
The objectives of this research study are (1) study the demographic data of clients of the elderly care center 
in Bangkok. (2) to study the successful service market factors of the elderly care center in Bangkok. (3) to 
study the satisfaction of the service providers of the elderly care center in Bangkok. 
 The sample group used in this research is elderly, both male and female, including family members, 
relatives and careers of the elderly who come to receive services in 400 elderly care centers in Bangkok. By 
using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. 
 The results show that the majority of the respondents are female, 221 persons, 55.3%. between the 
ages of 40 - 50 years, 126 people, representing 31.5% having marital status / living together, there are 156 
people, representing 39.0% there are 119 civil servants / state enterprise employees, representing 29.8 % 
there are 283 bachelor degree graduates, representing 70.8 %. The monthly income of the family is higher 
than 100,000 baht, of which 272 people are equal to 68.0%. There are 266 members in the family of 3-4 
people, accounting for 66.5% of the total. 
 Service marketing factors affecting success in the elderly care center business Overall, the level of 
importance is at the highest- level Product Promotion People Physical Evidence and Processes. As for Price 
and Place overview of high priority level. The satisfaction of the service users of the elderly care center in 
Bangkok, in general, the level of importance is at a high level in all aspects. 
 
 
Key Words : Elderly Care Center, Marketing Mix (7Ps), Satisfaction  
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บทน า 
ปัจจุบนัทัว่โลกพบว่ามีผู้สูงอายุประมาณ 600 ล้านคน (ผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปี บริบูรณ์

หรือมากกว่า) แต่ในปี พ.ศ. 2568 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ล้านคน และในปี พ.ศ. 2593 จะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคน 
หมายความว่าผู้สูงอายุจะมีจ านวนมากกว่าเด็กและเยาวชนที่อายุน้อยกว่า 15 ปี ในขณะที่สภาพปัญหาในอนาคต
ผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศที่ก าลงัพฒันา ซึ่งมแีนวโน้มทีจ่ะขาดการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัมือกับปัญหาการ
สูงอายุของประชากรในสังคม ส าหรับประเทศไทยในปี 2552 มีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 11.8 หรือ 7.5 ล้านคน 
คาดการณ์ว่าในปี 2568 ไทยจะก้าวกระโดดมีผู้สูงอายุมากถึง 14.4 ล้านคน และในปี 2593 ผู้สูงอายุจะล้นเมือง มี
จ านวนมากถงึรอ้ยละ 27 ของพลเมอืงทัง้ประเทศ 

เมื่อถงึวยัสูงอายุร่างกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ต้องมีการปรบัตัวมากขึน้ และทีส่ าคญัเมื่ออายุมาก
ขึ้นสภาพร่างกายมีการเริ่มเสื่อมถอยลง ปัญหาด้านสุขภาพก็จะตามมา ซึ่งปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้ทักษะทาง
การแพทย์และพยาบาลในการดูแล ท าให้บุตรหลานไม่สามารถที่จะดูแลผูสู้งอายุได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จงึหนัไปใช้การ
บรกิารศูนย์ดูแลผูสู้งอายุเพิม่มากขึน้และนับวนัมกีารเพิม่จ านวนมากขึน้ 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตมากขึ้นเนื่องจากประชากรผูสู้งอายุมีมากขึ้น แต่การบริการ
ของศูนย์ดูแลผูสู้งอายุถงึมีมากขึ้นแต่กย็งัมไีม่เพยีงพอต่อความต้องการ เนื่องจากปรมิาณของผู้สูงอายุในประเทศเรามี
การเพิ่มจ านวนมากขึ้นในทุก ๆปี เหตุผลส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการ อนัดบัแรกเพราะไม่มีเวลา อนัดบัสองไม่มีความรู้



ความช านาญในการดูแลผูสู้งอายุทีอ่ยู่ในระยะพกัฟ้ืน โดยเฉพาะกรณีป่วยเป็นโรคหรือเป็นอมัพาต ต้องให้อาหารผ่าน
ทางสายยางบางรายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหลงัจากออกโรงพยาบาล ถึงเวลาที่แพทย์อนุญาตใหก้ลบัมาพกัอาศยัที่
บ้าน บุตรหลานหรอืญาตกิย็งัไม่มคีวามช านาญและความพรอ้มของอุปกรณ์พอทีะ่สามารถดูแลผูสู้งอายุได ้  

แนวโน้มธุรกจิบรกิารผู้สูงอายุจงึมแีนวโน้มเติบโตในอนาคต แต่อย่างไรกด็กีารแข่งขนักันในตลาดก็มแีนวโน้ม
จะเพิม่ความรุนแรงมากขึ้น และการเริม่ต้นท าธุรกจิประเภทนี้กไ็ม่ใช่เรื่องง่ายมากนักโดยทีน่่าสงัเกต คอืคนทีม่อีายุเกิน
กว่า 60 ปี ขึ้นไปส่วนมากไม่ชอบได้รบัการดูแลเหมือนเป็นคนแก่ ดงันัน้เพื่อให้ประสบความส าเร็จในธุรกิจนี้ ต้องท า
ความเขา้ใจและสามารถตอบสนองความต้องการทีล่ะเอยีดอ่อนของผูสู้งอายุได ้ขอ้มูลจากมูลนิธสิถาบนัวจิยัและพัฒนา
ผูสู้งอายุไทยและกรมพฒันาธุรกจิการค้า ปัจจุบนัมผีูป้ระกอบการธุรกจิดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย จ านวนทัง้สิน้ 800 
ราย แบ่งเป็น นิติบุคคล จ านวน 273 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.12 ทุนจดทะเบียนรวม 1,534.30 ล้านบาท และบุคคล
ธรรมดา จ านวน 527 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 65.88 

ผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานครมแีนวโน้มการใช้บริการศูนย์ดูแลผูสู้งอายุเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาวะสงัคม
ของคนกรุงเทพในปัจจุบนัมีรูปแบบการด ารงชีวิตที่เร่งรีบ ประชาชนต่างต้องมีความรบัผิดชอบภายในหน้าที่การงาน 
ภายนอกบ้านอาจท าให้การดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุลดน้อยลง ผู้สูงอายุบางท่านต้องมีการใส่ใจในเรื่องโรคต่าง ๆที่เกิด
ขึน้กบัผูสู้งอายุ ในเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องอาหาร และสภาพจติใจ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่จะ
เป็นทางออกส าหรบัหลายครอบครวั ซึ่งเป็นสถานที่เปิดให้บริการแก่ตัวผู้สูงอายุจากแนวโน้มดงักล่าวผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการใช้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) ท าให้ศูนย์ดูแล
ผูสู้งอายุทีเ่ปิดใหบ้รกิารในกรุงเทพมหานครมากทีสุ่ด (กรมพฒันาธุรกจิการคา้, 2552) 
  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจ ัยมีความสนใจที่จะศึกษาการตลาดที่ประสบผลส าเร็จในธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ กม็กีลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใกล้เคยีงกนัจึงท าใหเ้กิดการ
เปรยีบเทยีบในหลายๆปัจจยัเข้ามา ซึ่งแต่ละปัจจยันัน้ส่งผมต่อความพงึพอใจของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการทีแ่ตกต่างกัน 
งานวิจยัชิ้นนี้จึงท าขึน้มาเพื่อศึกษาการตลาดที่ประสบผลส าเร็จในธุรกิจศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานครโดย
ศึกษาจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ว่ามีความพึงพอใจในแต่ละด้านมากน้อยแค่ไหน เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงการใหบ้รกิารของศูนย์ดูแลผูสู้งอายุใหม้คุีณภาพและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ใหส้อดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ถึงเวลาที่แพทย์อนุญาตใหก้ลบัมาพกัอาศยัทีบ้่าน บุตรหลานหรือญาติก็ยงัไม่มีความช านาญ
และความพร้อมของอุปกรณ์พอที่จะสามารถดูแลผู้สูงอายุได้ แนวโน้มธุรกิจบริการผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มเติบโตใน
อนาคต แต่อย่างไรกด็กีารแข่งขนักนัในตลาดก็มแีนวโน้มจะเพิ่มความรุนแรงมากขึน้ และการเริ่มต้นท าธุรกจิประเภทนี้
กไ็ม่ใช่เรื่องง่ายมากนักโดยทีน่่าสงัเกต คอืคนทีม่อีายุเกนิกว่า 60 ปี ขึน้ไปส่วนมากไม่ชอบไดร้บัการดูแลเหมอืนเป็นคน
แก่ ดงันัน้เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในธุรกิจนี้ ต้องท าความเขา้ใจและสามารถตอบสนองความต้องการที่ละเอียดอ่อน
ของผูสู้งอายุได ้
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูท้ีม่ารบับริการของศูนย์ดูแลผูสู้ง อายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาปัจจยัการตลาดบรกิาร (7Ps) ทีป่ระสบความส าเรจ็ของศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  
3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิารของศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของงานวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ รวมทัง้คนในครอบครวั ญาติ และผู้ดูแลของผูสู้งอายุที่ใช้บรกิารใน
ศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ 
Tar๐ Yamane (1973)โดยค่าความคลาดคลื่อนได้ที่ 5% ระดบัความเชื่อมัน่ 95% จ านวน 400 ตัวอย่าง ระยะเวลาใน
การศกึษา เดอืนมนีาคม 2563 ถงึ พฤษภาคม 2563 



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.  ทราบถึงลกัษณะปัจจยัการตลาดบริการ ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทาง

ของผูท้ีส่นใจเปิดธุรกจิศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ 
2.  ทราบถึงลกัษณะความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของผู้มารับบริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แล้วน ามาเป็น

แนวทางในการแก้ปัญหาและพฒันาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้สูงอายุในปัจจุบันและ
อนาคต 

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมไปถงึเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้องแล้ว ผูว้จิยัจงึไดน้ าขอ้มูลที่
ได้มาก าหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัยเรื่อง การตลาดที่ประสบผลส าเร็จในธุรกิจ ศูนย์ ดูแลผู้สูงอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานครไดด้งันี้          

    
            ตวัแปรอิสระ                             ตวัแปรตาม 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

   - เพศ 
   - อาย ุ
   - สถานภาพ 
   - อาชีพ 
   - ระดบัการศึกษา 
   - รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน 
   - จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 

ปัจจัยการตลาดบริการ 
- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ปัจจยัดา้นราคา 
- ปัจจยัดา้นสถานที ่
- ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขาย 
- ปัจจยัดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ 
- ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
- ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 

 
 
 
 

       ความพึงพอใจของผู้มารับ       
      บริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
- ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

- ดา้นการบริการของบุคลากร 

- ดา้นกิจกรรมสันทนาการ  

- ดา้นลูกคา้สัมพนัธ ์



เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ได้แก่ แบบสอบถาม ที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะน าเอา

ขอ้มูลทีไ่ดห้ลงัจากการเกบ็รวบรวมมาวเิคราะห์เพื่อการตอบปัญหาการวจิยัหรอืเรื่องทีต่้องการศกึษา โดยผูจ้ดัไดศ้ึกษา
หาความรู ้คน้ควา้ ทบทวนวรรณกรรม แนวคดิและทฤษฎี เอกสารทางวชิาการ รวมถงึงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนด
กรอบแนวความคดิของงานวจิยัทีแ่สดงใหเ้หน็ตวัแปรทีเ่กี่ยวขอ้งในครัง้นี้ และน าไปสู่ข ัน้ตอนของการใหค้วามหมายของ
นิยามศพัท์เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ วิจ ัย
ก าหนด โดยการตัง้ขอ้ค าถามในแบบสอบถามต้องเป็นค าถามที่มีความครอบคลุมนิยามศพัท์เฉพาะอีกดว้ย ซึ่งการวจิยั
นี้เป็นวิธีวิจยัเชิงส ารวจทีใ่ช้แบบสอบถามแบบปลายปิดโดยในส่วนของแบบสอบถามผูว้ิจยัมีตวัเลอืกค าตอบใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามไดเ้ลอืกตอบ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับ ลกัษณะ ปัจจยัด้านประชากร 
ไดแ้ก่ขอ้มูล เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศึกษา รายไดข้องครอบครวัต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครวั มี
จ านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 7 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบเพยีงแค่ 1 ค าตอบ 

ส่วนที ่2 ปัจจยัการตลาดบริการ เป็นค าถามทีเ่กี่ยวข้องกับ ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านสถานที่ ปัจจยัด้านส่งเสริมการขาย ปัจจยัด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีจ านวนข้อค าถามทัง้หมด 27 ข้อ มีล ักษณะ
ประมาณค่าความส าคญั 5 ระดบั (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert’s rating scales) โดยมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนน
เพื่อตคีวามหมาย ดงันี้ (Best & Kahn,1993, p. 45) 

5  คะแนน หมายถงึ  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
4  คะแนน หมายถงึ  เหน็ดว้ยมาก 
3  คะแนน หมายถงึ  เหน็ดว้ยปานกลาง 
2  คะแนน หมายถงึ  เหน็ดว้ยน้อย 
1  คะแนน หมายถงึ  เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้มารบับริการที่มีต่อสถานบริการส าหรบัผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็น
ค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบั ปัจจยัดา้นความพงึพอใจ ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ดา้นการบรกิารของ
บุคลากร ดา้นกจิกรรมสนัทนาการ ดา้นลูกคา้สมัพนัธ์ รวมทัง้หมด 18 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั (Rating Scale)  ของลเิคอร์ท (Likert’s rating scales) โดยมเีกณฑ์การใหค่้าคะแนนเพื่อตคีวามหมาย ดงันี้ (Best 
& Kahn,1993, p. 45) 

5  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
4  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
3  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
2  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย 
1  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 

 ผูว้จิยัไดแ้บ่งช่วงระดบัความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิารศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพ มหานคร ดว้ยการหา
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ โดยใชสู้ตรการหาความกวา้งของอนัตภาคชัน้ ดงันี้ 
  ช่วงคะแนน =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
        จ านวนระดบัชัน้ 
 ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ไดช้่วงคะแนนเท่ากบั 5 – 1 = 0.80 
จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดใ้นส่วนที ่ 2 และส่วนที ่3 ไดด้งันี้ 



ค่าเฉลี่ยความหมาย 
ระดบัความส าคญัน้อยทีสุ่ด   (คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 1.00 – 1.80) 
ระดบัความส าคญัน้อย   (คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 1.81 – 2.60) 
ระดบัความส าคญัปานกลาง  (คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 2.61 – 3.40) 
ระดบัความส าคญัมาก   (คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 3.41 – 4.20) 
ระดบัความส าคญัมากทีสุ่ด   (คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 4.21 – 5.00) 

การสร้างเครื่องมือในการวิจยัครัง้นี้ ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ด าเนินการวจิยัผูว้จิยัไดค้ าเนินการสรา้งแบบสอบถามตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวความคิดการวจิยั โดยมลี าดบัของ
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. การศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารทางวชิาการ และผลงานที่ 
เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรความพงึพอใจ ปัจจยัดา้นประชากร และการตลาดบรกิาร 

1. สรา้งแบบสอบถามโดยอาศยักรอบแนวคดิทีเ่กี่ยวกับการตลาดที่ประสบ 
ผลส าเรจ็ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผูสู้งอายุของสถานบรกิารส าหรบัผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. จดัท าร่างแบบสอบถาม ประกอบดว้ยโครงสรา้ง 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับลกัษณะประชากรได้แก่ข้อมูล 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้ของครอบครวัต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครวั มีจ านวนข้อ
ค าถามทัง้หมด 7 ขอ้ 

ส่วนที ่2 ปัจจยัดา้นปัจจยัการตลาดบริการ ซึ่งประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
สถานที่ ปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้รกิาร มจี านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 27 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้มารบับริการในศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วย ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ดา้นการบรกิารของบุคลากร ดา้นกจิกรรมสนัทนาการ ดา้นลูกคา้สมัพนัธ์ รวมทัง้หมด 18 
ขอ้  

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม และปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะต่อทีป่รกึษางานวจิยั 

5. น าแบบสอบถามที่ได้ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มที่มีล ักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คนแล้วน าผลที่ได้ไปวเิคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัด้วย วิธีการ
หาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha coefficient) 

6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ทีผ่่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาและความเชื่อมัน่
ไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างต่อไป 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1.1 ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ตัวแปร ด้านปัจจยั

ดา้นประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัการศึกษา รายไดข้องครอบครวัต่อเดือน 
จ านวนสมาชกิในครอบครวั 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ ตัวแปร 
ด้านปัจจยัด้านปัจจยัการตลาดบริการและความพึงพอใจของผู้มารบับริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 



 
สรปุผลการวิจยั อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

สรปุผลวิจยัสรปุผลวิเคราะห์ด้านปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร ์
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ จ านวน 221 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.3 อยู่ในช่วงอายุ 40 – 50 ปี 
จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 มสีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั มจี านวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.0 ประกอบ
อาชีพข้าราชการ / พนักงานรฐัวิสาหกิจมีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมี
จ านวน 283 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.8 มรีายไดข้องครอบครวัต่อเดอืนนัน้สูงกว่า 100,000 บาท ซึ่งมจี านวน 272 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 68.0 มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 3 – 4 คน จ านวน 266 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.5 มากทีสุ่ด 
สรปุผลวิเคราะห์ด้านปัจจยัการตลาดบริการ 
 การวิเคราะห์ปัจจยัการตลาดบริการที่มีผลต่อการประสบผลส าเร็จในธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยรวมระดบั
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแล้วพบว่า 

1.ผลการวจิยัดา้นผลติภณัฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่การมสีถาบนัทีม่ชีื่อเสยีงรบัรอง
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญไว้มากที่สุด รองลงมา คือ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี มีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางหลายสาขาและมีบริการครบวงจรมีบริการเสริมในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ และ
เชื่อถอืในแบรนด์ของศูนย์ดูแลผูสู้งอายุแห่งนี้  

2.ผลการวิจยัด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีหลากหลายราคาตรงตามความ
ต้องการซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัไว้มาก รองลงมา คือราคาคุ้มค่ากับคุณภาพบริการที่ได้รบั และ
คาดหวงัว่าจะไดร้บัการบรกิารทีม่คุีณภาพเหมาะสมกบัราคาทีต่ัง้ไว้  

3.ผลการวิจยัด้านสถานที่ ภาพรวมมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่คือมีบรกิารทีจ่อด
รถอย่างเพยีงพอซึ่งผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัไวม้ากรองลงมา คอื อยู่ในย่านทีท่่านสะดวกเดินทางมาใช้
บรกิาร  

4.ผลการวิจยัด้านส่งเสรมิการขาย ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดักิจกรรมส่งเสรมิ
การขายสม ่าเสมอ เช่น การให้ส่วนลดในเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญไว้มากที่สุด 
รองลงมา คือมาใช้บริการเพราะมีการบอกปากต่อปากจากคนใกล้ชิดและผู้อื่น มีการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ให้เป็นที่
รูจ้กับนโซเชยีลมเีดยี และไดร้บัของสมนาคุณ เมื่อมกีารแนะน าลูกคา้ใหม่  

5.ผลการวิจยัด้านพนักงานผูใ้หบ้ริการ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พนักงานและ
เจา้หน้าทีทุ่กคนพูดคุยดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัไว้มากทีสุ่ด รองลงมา คอื 
พนักงานและเจ้าหน้าทีทุ่กคนให้บริการต่อผู้รบับริการเหมอืนกนัทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตัิและไม่แสดงท่าทีรงัเกียจ มี
ความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจและตัง้รบัฟังปัญหาและข้อสงสยัได้เป็นอย่างดี มีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการ
ใหบ้รกิาร และมคีวามเชีย่วชาญในการดูแลรกัษาและแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้  

6.ผลการวจิยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยเฉพาะอย่างยิง่สภาพภูมิทศัน์และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคญัไว้มากที่สุด รองลงมาคือ การออกแบบ
ภายในตวัอาคาร อุณหภูม ิการระบายอากาศ ความชื้นภายในห้องพกั มป้ีายบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสมัพนัธ์ ป้าย
บอกทางมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย และมีการจดัวางจุดที่ให้บริการและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆในที่
เหมาะสม ท าใหส้ะดวกต่อการมาตดิต่อและใชบ้รกิาร  

7.ผลการวิจัยด้านกระบวนการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีบ ริการ
ตรวจเช็คสุขภาพประจ าเดือนพร้อมการรายงานผลซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัไว้มากที่สุด รองลงมา 



คือ มีบริการส่งผู้สูงอายุไปยงัโรงพยาบาลใกล้เคียงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีกิจกรรมสนัทนาการใหผู้้สูงอายุของท่าน 
ระหว่างวนั เช่น คลาสศลิปะโยคะ สอนการใชอ้นิเทอร์เน็ต  
สรปุผลวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตกรงุเทพมหานคร 
 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมระดับ
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแล้วพบว่า 
 1.ผลการวิจยัด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ มีความพึง
พอใจต่อความสะดวกในการเดินทางมาที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัไว้มากที่สุด 
รองลงมาคอืมคีวามพงึพอใจต่อการออกแบบภายในตัวอาคาร อุณหภูม ิการระบายอากาศความชื้น สภาพภูมทิศัน์และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารที่มีการจัดตกแต่งที่เหมาะสม อุปกรณ์อ านวยความสะดวกภายในห้องพักและความ
สะอาดของสถานที ่ 

2.ผลการวิจยัด้านการบริการของบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ มีพึงพอใจต่อ
บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานทีม่ีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ท าให้ท่านรู้สึกสบายใจ ผ่อนคลายและมกี าลงัใจ ซึ่ง
ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัไว้มากที่สุด รองลงมาคอื บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานมบุีคลิกภาพที่
สรา้งความประทบัใจทีด่ีใหแ้ก่ท่านเมื่อพบเหน็ในครัง้แรก มคีวามเชีย่วชาญในการดูแลรกัษาและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ 
มีบุคลิกภาพที่ท าใหท้่านเกิดความเชื่อมัน่ว่าจะได้รบัการบริการรกัษาพยาบาลที่มปีระสิทธิภาพ และมีตอบสนองอย่าง
รวดเรว็  

3.ผลการวิจยัด้านกิจกรรมสนัทนาการ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมทางสงัคม เช่น  การร่วมในงานบุญ งานประเพณี งานเทศกาลตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่เหมาะสมซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัไว้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจกับกิจกรรมงานอดิเรก กิจกรรมการเล่น
กฬีาหรอืเกม  และกจิกรรมการท ากายบรหิาร เช่น การร ามวยจนี การฝึกโยคะ  

4.ผลการวจิยัดา้นลูกค้าสมัพนัธ์ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่คอื มคีวามพงึพอใจต่อการได้รบั
ขอ้มูลข่าวสารดา้นการให้บรกิารรกัษาพยาบาลและความรู้ใหม่ๆทีต่รงกับความสนใจอยู่เสมอ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามให้
ระดับความส าคัญไว้มากที่สุด รองลงมาคือ มีการตอบข้อสงสัยหรือแก้ไขปัญหาอย่าง รวดเร็ว และมีช่องทาง
ตดิต่อสื่อสารทีม่ไีวเ้พื่อรบัฟังและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัการตลาดบริการที่มีผลต่อการประสบผลส าเร็จในธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สามารถ
อภปิรายไดด้งันี้ 

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการประสบผลส าเร็จในธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผล
การศึกษาที่สรุปว่าปัจจยัการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นกายภาพ ดา้นการบริการและด้านบุคลากรหรือพนักงานนัน้ มคีวามสมัพนัธ์กบัต่อการประสบผลส าเร็จ
ในธุรกจิศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ ซึ่งผลดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบั 

ผลการศึกษาของ นาฏธิชา จ้อยปาน (2558) เรื่องการจดัตัง้ธุรกิจคอนโดมิเนียมส าหรบัผูสู้งวยั ศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการบ้านพกัคนชราในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคาได้รบัระดบัความสนใจในระดบัมาก ดา้นสถานที ่ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นลกัษณะกายภาพ ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการไดร้บัความสนใจในระดบัมากที่สุด ทางการตลาด
ทุกดา้นมผีลต่อการตัดสินใจในการทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ในการท าธุรกจิศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ความมชีื่อเสยีงของศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ ที่มีแพทย์และพยาบาล ให้บริการตลอดเวลา จ านวนผู้เข้ารบับริการไม่มากจนเกิดความแออัดของสถานที่ 
ราคามีความหมาะสมและมคีวามคุ้มค่าโดยต้องมีรายละเอียดที่ชดัเจน สถานที่มีความสะดวกเหมาะสมกับผู้ใชบ้รกิาร 



การประชาสัมพนัธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ หรือการมีพนักงานคอยแนะน า มีอุปกรณ์ที่ทนัสมยั บรรยากาศร่มรื่น ระบบการ
ท างานมคีวามช านาญถูกต้อง และการเอาใจใส่ผูท้ีเ่ขา้รบับริการด้วยอธัยาศยัด ีซึ่งส่วนประสมทางการตลาดทีเ่หมาะสม
และสอดคล้องกนัส่งผลใหเ้กดิการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้ริการศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ 

และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ฤทธิเ์จตน์ รินแก้วกาญจน์ (2561) เรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการทีม่ีอทิธพิลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจนีหวัเฉียวกรุงเทพมหานคร 
พบว่า  หากเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นการให้บริการนัน้พบว่าปัจจยัด้านการใหบ้ริการ
ส่งผลและสามารถท านายผลของความพงึพอใจไดค่้อนขา้งมากกว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ถงึแมก้ระนัน้กต็าม
ปัจจัยทัง้ 2 นัน้ก็ยังคงมีความส าคัญทัง้คู่ และมองว่าหากผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในธุรกิจการแพทย์แผนจีน 
พจิารณาและน าปัจจยัทัง้สองอย่างมาร่วมผสมผสานประกอบในการประยุกต์ใชใ้ห้มีความเหมาะสม กจ็ะเป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจให้สามารถแข่งขนัได้ในระยะยาว นอกเหนือจากปัจจยัที่น ามาศึกษาครัง้นี้ ยงัอาจมีตัวแปรหรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่
เกี่ขวขอ้งกบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารดว้ย 

และสอดคล้องกับทฤษฎีการตลาดบริการ 7Ps ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา(Price) ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) บุคลากร หรือ พนักงาน (People) ลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และกระบวนการให้บริการ (Process) (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. 2552:63) ซึ่งส่วนประสมทาง
การตลาดทัง้ 7 ดา้น ต้องมคีวามสอดคล้องกนัในการด าเนินงานของธุรกจิศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดา้นผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์
ของธุรกิจบริการคือสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ ด้านราคา คุณค่าของ
ผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงนิ ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกคา้ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ผลติภณัฑ์กบั
ราคาผลิตภัณฑ์นัน้ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านสถานที่ให้บริการใน
ส่วนแรกคอื การเลอืกท าเลของธุรกจิบรกิารมคีวามส าคญัมาก โดยเฉพาะธุรกจิบรกิารทีผู่ ้บรโิภคต้องไปรบับริการจากผู้
ให้บริการในสถานที่ ซึ่งผู้ให้บริการจดัไว้เพราะท าเลที่ตัง้ที่เป็นตัวก าหนดกลุ่มผู้บริโภคที่จะเข้ามาใช้บริการ ดงันัน้
สถานที่ให้บริการต้องสามารถควบคุมพื้นที่ในการใหบ้รกิารกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด และค านึงถึงท าเลที่ตัง้ของคู่
แข่งขนัดว้ย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด เป็นการตดิต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อกับผูข้ายเพื่อสร้างทศันคติและ
พฤตกิรรมการซื้อ การตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นักงานขายท าการขายและการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน เครื่องมอืในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลายชนิด ซึ่งสามารถลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมอืโดยหลกัการเลอืกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบบูรณา
การ (Integrated Marketing Communication - IMC) จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกค้า ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรอืบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบริการทัง้หมดต้องค านึงถงึคุณภาพในการใหบ้ริการต้องอาศยัการคดัเลอืกการฝึกอบรม 
การจูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ด้านลักษณะทางกายภาพ 
สภาพแวดล้อมของสถานที่ใหบ้ริการการออกแบบตกแต่งและแบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นทีใ่นอาคารและลกัษณะทาง
กายภาพอื่น ๆ ที่สามารถดึงดูดใจถูกและท าใหม้องเห็นภาพลกัษณ์ของการบริการได้อย่างชดัเจน รวมไปถึงอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีความพร้อมในการใหบ้ริการ และด้านกระบวนการใหบ้ริการและขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร
เพื่อส่งมอบคุณภาพในการใหบ้รกิารกับลูกค้าไดร้วดเร็วและประทบัใจลูกค้าไดม้ากทีสุ่ด 

2. ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาทีส่รุปว่า ปัจจยัด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ดา้นการบริการของบุคลากร ดา้นกจิกรรมสนัทนาการ ดา้นลูกคา้สมัพนัธ์ นัน้พบว่าความ
พึงพอใจนัน้มีความสมัพนัธ์กับต่อการประสบผลส าเร็จในธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งผลดงักล่าวมีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการสร้างความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิาร (สมชาติ กิจยรรยง, 2543, หน้า 37) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกทีด่แีละ
ประทบัใจในการบริการเป็นประจ าการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจน ผู้ปฏิบตัิงานบริการจึงเป็นเรื่องส าคญั 
เพราะความรูค้วามเข้าใจในเรื่องนี้จะน ามาซึ่งความได้เปรยีบในเชงิการแข่งขนัทางตลาด เพื่อความก้าวหน้าและเติบโต
ของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยัง้ และส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจมี



ความส าคญัต่อผูใ้ห้บริการ เป้าหมายสูงสุดของความส าคญัในการด าเนินงานบรกิารขึ้นอยูกบักลยุทธ์การสร้างความพึง
พอใจใหก้บัลูกคา้  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

1. จากผลการวจิยัทีไ่ดเ้กี่ยวกับการตลาดที่ประสบผลส าเรจ็ในธุรกจิศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
นัน้ ควรให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยเริ่มจากในด้าน ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการมสีถาบนัที่มีชื่อเสยีงรบัรองคุณภาพและมาตรฐาน เพราะฉะนัน้ผูท้ีต่้องการประสบผลส าเรจ็ในธุรกจินี้ ควรให้
ความส าคญัในเรื่องนี้ให้มากเพราะเป็นการการัณตี เรื่องคุณภาพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ในส่วนปัจจยัด้านราคานัน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีหลากหลายราคาตรงตามความต้องการของลูกค้านัน้ส าคญัที่สุด ท าให้สามารถเจาะตลาดได้
หลายกลุ่มเป้าหมายด้วย ด้านสถานที่ มุ่งเน้นไปที่ มีบริการที่จอดรถอย่างเพียงพอ เมื่อญาติมาเยี่ยมผู้สูงอายุรู้สกึถงึ
ความสะดวกสบาย ด้านส่งเสริมการขายเน้นให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสม ่าเสมอ เช่น การให้ส่วนลดใน
เทศกาลต่าง ๆ ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร การทีพ่นักงานและเจา้หน้าทีทุ่กคนพูดคุยดว้ยความสุภาพ นุ่มนวล เป็นเรื่องที่
ส าคญัที่สุด ด้านลกัษณะทางกายภาพ สิ่งที่ส าคญัที่สุดได้แก่ สภาพภูมิทศัน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร ท าให้
น่าสนใจตัง้แต่ครัง้แรกเห็นและท าให้ลูกค้าอยู่กับเราไปได้นาน ๆ ด้านกระบวนการให้บริการ การมีบริการตรวจเช็ค
สุขภาพประจ าเดอืนพรอ้มการรายงานผล เป็นเรื่องทีน่่าสนใจทีส่ าคญัทีสุ่ด 

2. ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ มคีวามพงึพอใจมากอยู่แล้วใน
ทุก ๆด้าน แต่ก็เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถน าไปพฒันาธุรกิจของตวัเองได้ เพราะทุกด้านนัน้สามารถต่อ
ยอดเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจสูงสุดต่อได ้แล้วจะไดเ้ป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทาง แก่ธุรกจิศูนย์
ดูแลผูสู้งอายุอื่น ๆ ได ้

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจิยครัง้ต่อไป  

1.การศกึษาค้นคว้าวิจยัครัง้นี้ท าการศึกษาค้นคว้าวิจยัเฉพาะกรอบวจิยัและเลือกตัวแปรบางตัวทีผู่ ้วจิยัสนใจ
ศึกษาเท่านัน้ ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลในบางด้านเท่านัน้ ดังนัน้เพื่อที่จะท าให้ การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสมบูรณ์และ
ครอบคลุมรอบด้านยิ่งขึ้น ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมโดย ศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.การวจิยัครัง้นี้เป็นกรณีศึกษาเฉพาะศูนย์ดูแลผูสู้งอายุเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ควรมกีารศึกษา
เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และปัจจยัความพึงพอใจด้านการใหบ้ริการที่ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
โดยอาจระบุเป็นของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากในเขตปริมณฑลนัน้ปัจจุบนัมี
การเปิดศูนย์ดูแลผูสู้งอายุเพิ่มขึน้อย่างมาก แล้วเทยีบกนัทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อจะไดข้อ้มูลทีค่รอบคลุมและสมบูรณ์
ยิง่ขึน้  

3.ควรศึกษาเพิ่มเติมปัจจยัส่วนบุคคลด้านสญัชาติ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่มีสญัชาติแตกต่างกันอาจมีมุมมอง
และทศันคติที่แตกต่างกันต่อการบริการ โดยการศึกษานี้อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ท าให้เข้าใจวิธีคิดมุมมองและเห็น
โอกาสทางธุรกจิใหม่ ๆจากชาวต่างชาตทิีห่ลัง่ไหลเขา้มาใชบ้รกิาร ดา้นสุขภาพในประเทศไทย  

4.ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัการตลาดบรกิารและ
ความพงึพอใจว่ามคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งส่งผลต่อกนัหรอืไม่อย่างไร 
 

 



 

กิตติกรรมประกาศ 
การคน้ควา้อสิระฉบบันี้สามารถส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ี เนื่องจากไดร้บัความกรุณาอย่างสูง และความอนุเคราะห์

จากผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งหลายฝ่าย ทีค่อยใหค้ าแนะน าและตรวจแก้ไข อกีทัง้ยงัสละเวลาใหค้วามช่วยเหลอือย่างจรงิจงัตลอดมา 
จนสามารถท าให้การค้นคว้าอิสระฉบบันี้มีความถูกต้องชดัเจนสมบูรณ์ยิ่งขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอขอบพระคุณ 
รศ.สุจิตรา จนัทนา อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ที่มีความกรุณาเสียสละเวลาและใหค้ าปรึกษา 
ค าแนะน าและขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ในการท าวทิยานิพนธ์ทุกขัน้ตอน  

ผู้วิจยัรู้สึกประทับใจและซาบซึ้งใจในความเมตตาและความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ทุกท่านทีม่ีส่วนเกี่ยวขอ้งไว้ ณ โอกาสนี้ ตลอดจนผู้สนับสนุน ผู้ให้ความช่วยเหลอื ญาติ เพื่อน พี่ น้อง ที่คอย
เป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัรวมทัง้ต้องขอขอบคุณเจา้ของธุรกจิศูนย์ดูแลผูสู้งอายุทีใ่หค้วามร่วมมอือนุเคราะห์สถานทีใ่นการ
เกบ็ขอ้มูลดว้ย 

เหนือสิง่อื่นใดขอกราบระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ทีไ่ดอ้บรมเลี้ยงดู สัง่สอนใหเ้ป็นผู้มคีวามมานะพากเพียร
ในการศกึษาแสวงหาความรู ้ ตลอดจนใหรู้จ้กัมคีวามกตญัญูกตเวท ีต่อผูม้พีระคุณ 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการค้นคว้าอิสระเรื่อง การตลาดที่ประสบผลส าเร็จในธุรกิจศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครจะเป็นประโยชน์กับผู้ทีเ่กี่ยวข้องและบุคคลทัว่ไปทีส่นใจ โดยเฉพาะการน าไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกจิศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้
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