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บทคดัยอ่ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้สถานบริบาลผู้สูงอายุในเขตประเวศ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริบาลผูสู้งอาย ุในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  (3)เพ่ือ

ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแล

ผูสู้งอายใุนเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในพ้ืนท่ีเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  

จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัปรากฏว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน จะเป็นเพศหญิง 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 สถานภาพ

โสด 235 คน คิดเป็นร้อยละ58.8  อยู่ในช่วงอายุ 25 –35 ปี จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 
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การศึกษาในระดบัปริญญาตรี 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 อาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ 

จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีรายไดต่้อเดือน 10,000 – 25,000 บาท จ านวน 105 คน คิด

เป็นร้อยละ 26.3 มี จ านวนสมาชิกครอบครัว 3-4 คน จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อนละ 46.3 มี

ผูสู้งอายท่ีุตอ้งรับผิดชอบส่วนใหญ่มีจ านวน  ผูสู้งอายุท่ีตอ้งรับผิดขอบผูสู้งอายุ 1 ท่าน คิดเป็น

ร้อยละ 54.3 ผูสู้งอายุท่ีรับผิดชอบของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ ภายใตดู้แลของผูต้อบ

แบบสอบถามจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 มากท่ีสุด ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานบริบาล

ผูสู้งอาย ุส่วนใหญ่จะรู้จกัธุรกิจ ให้บริการเก่ียวกบัผูสู้งอายุ ซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีรู้จกัจะรู้จกัจากส่ือท่ี

เป็นการโฆษณา จากปัจจยัลกัษณะผูซ้ื้อพบว่าผูป้ระเมินส่วนใหญ่มี ความเห็นว่า อนัดบัแรกคือ 

ตวัท่านเอง ดา้นบุคคลตอ้งการท่ีพกั ท่ีมีคนดูแล ปัจจยัดา้นจิตวิทยา อนัดบัแรกทา่นจะเดินทางไป

ดู สถานท่ีต่างๆแล้วเลือกท่ีท่านชอบ การวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดบริการและกระบวนการ

ตดัสินใจในการเลือกใช้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุโดยรวม

ระดบั ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในทุกๆดา้น  

ค าส าคญั : สถานบริบาลผูสู้งอายุ, ปัจจยัดา้นการตลาดบริการ, กระบวนการตดัสินใจ 

ABSTRACT 

This research study The objectives are (1) to study the factors that influence the 

decision to use the elderly in Prawet District (2) to study the demographic factors that 

influence the decision to use the elderly in Prawet District, Bangkok (3) To study marketing 

mix factors which influence the decision to choose elderly care services in Prawet Bangkok. 

The sample group used in this research is the population in Prawet area. Bangkok, 400 people 

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 A total of 400 

respondents will be 244 female, accounting for 61.0 percent. Single status 235 people, 

accounting for 58.8 percent. In the age range 25 - 35 years, 203 people, representing 50.8%, 

studying at the bachelor degree, 286 people accounting for 71.5%, 138 private businesses / 



 

 

business owners, accounting for 34.5%, with monthly income of 10,000 - 25,000 baht, 105 

people, representing 26.3%. There are 185 family members, 3-4 people, representing 46.3%. 

There are elderly people who are responsible. Elderly who are liable, 1 elderly is 54.3%. The 

elderly who are responsible for most of the respondents are Under the supervision of 157 

respondents, accounting for 39.3%, the most. The understanding of the nursing home Most are 

familiar with business. Providing services for the elderly Most of which are known to be 

known from advertising media. From the characteristics of the buyer, it is found that most 

assessors think that first you are yourself. Personally, need accommodation with psychological 

factors. First, you will travel to see Various locations and choose the one you like Analysis of 

service market factors and selection decision processes affecting the decision to use services 

for the elderly in general, at the level of Importance is at the highest level in all aspects. 

Keywords : Nursing home, Marketing mix (7Ps), Decision behavior 

บทน า 
 ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาจะพบว่า จ านวนประชากรสูงอายท่ีุเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วกลายเป็น 
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศทัว่โลก สะทอ้นให้เห็นว่าโลกในปัจจุบนัได้ก้าวเขา้สู้
สงัคมผูสู้งอาย ุ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากรในปัจจุบนั กลายเป็นประเด็นส าคญัท่ี
นกัประชากรศาสตร์ ผูบ้ริหารนโยบาย ผูน้ าระดบัภูมิภาค หรือ ระดบัชาติ รวมถึงนกัการตลาดทัว่
โลกตอ้งจบัตามอง เน่ืองจากภาวะผูสู้งอายนุั้นไม่เพียงแต่ ส่งผลกระทบแค่ตวับุคคลหรือภายใน
ครอบครัวเท่านั้น แต่ยงัส่งผลกระทบในวงกว้างไปจนถึง ระดับประเทศและระดับโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัภาคเศรษฐกิจ (รติมา คชนนัท์, 2561) ทั้งน้ี ประเทศ
ไทยจึงไดก้า้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายตุั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และคาดการณ์ว่าจะเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายอุยา่ง
สมบูรณ์ และสังคมผูสู้งอายุระดบัสุดยอด ในปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2578ตามล าดบั หาก
สงัเกตจะพบว่า ประเทศไทยใชเ้วลาในการกา้วเขา้สู่ สงัคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์เพียงแค่ 20 กว่า
ปีเท่านั้น ซ่ึงถือว่าใช้เวลาน้อยมาก ในขณะท่ีกลุ่ม ประเทศท่ีเผชิญปัญหาสังคมผูสู้งอายุล  าดบั
แรก ๆ นั้นมกัเป็นกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแล้ว และใช ้เวลาในการเปล่ียนผ่านค่อนขา้งมาก อาทิ 
ฝร่ังเศสใชเ้วลา 115 ปี สวีเดน 85 ปี ออสเตรเลีย 73 ปี สหรัฐอเมริกา 69 ปี เป็นตน้ ท าให้ประเทศ



 

 

เหล่าน้ีมีเวลาในการเตรียมตวั ปรับโครงสร้างทาง เศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือรองรับสังคมผูสู้งอายุ
อยา่งเพียงพอ ขณะท่ีประเทศกลุ่มท่ีสองท่ีก าลงั ก้าวเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์กลบัเป็น
ประเทศท่ีก าลงัพฒันาอยา่ง ประเทศไทย ชิลี จีน หรือสิงคโปร์ท่ีใชเ้วลาในการเปล่ียนผ่านเพียง
ประมาณ 20 กว่าปี (ชมพูนุท พรหมภกัด์ิ, 2556) ซ่ึงถือว่าน้อยมากส ารับการเตรียมตวัรับมือการ
เปล่ียนแปลงในระดบัมหภาคท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนกับประเทศไทยส าหรับการรับมือกับสังคม
ผูสู้งอาย ุ

สถานบริบาลดูแลผูสู้งอายุถือว่า เป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตมากข้ึนเน่ืองจาก ประชากร
ผูสู้งอายุมีมากข้ึน  บางแห่งลงทุนเปิดเป็นโรงเรียนสอน เพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความรู้ใน การ
บริการผูสู้งอายุ  เร่ิมต้นหลกัการดูแลผูสู้งอายุความรู้พ้ืนฐานการพยาบาลและการแพทย์การ
ช่วยเหลือผูป่้วยฉุกเฉิน การกายภาพบ าบดั แต่การบริการสถานบริบาลดูแลผูสู้งอายุถึงมีมากข้ึน
แต่ก็ยงัมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ เน่ืองจากปริมาณของผูสู้งอายในประเทศเรามีการเพ่ิม
จ านวนมากข้ึนในๆทุกปี  เหตุผลส่วนใหญ่ท่ีมาใชบ้ริการอนัดบัแรกเพราะไม่มีเวลา  อนัดบัสอง
ไม่มีความรู้ความช านาญในการดูแลผูสู้งอายุท่ีอยู่ในระยะพกัฟ้ืน  โดยเฉพาะกรณีป่วย เป็นโรค
หรือเป็นอมัพาต  ตอ้งให้อาหารผ่านทางสายยาง บางหลายติดเคร่ืองช่วยหายใจติดตวัหลงัจาก
ออกจากโรงพยาบาล ถึงเวลาท่ีแพทยอ์นุญาตให้กลบัมาพกัอาศยัท่ีบา้น  บุตรหลานหรือญาติก็ยงั
ไม่มีความช านาญ ความพร้อม อุปกรณ์พอท่ีจะสามารถดูแลผูสู้อายไุด ้

ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโนม้การใชบ้ริการสถานบริบาลดูแลผูสู้งอายุเพ่ิม
มากข้ึน เน่ืองจากสภาวะสังคมของคนกรุงเทพในปัจจุบันมีรูปแบบการด ารงชีวิตท่ีเร่งรีบ 
ประชาชนต่าง ตอ้งมีความรับผิดชอบภายในหนา้ท่ีการงานภายนอกบา้นอาจท าให้การดูแลเอาใจ
ใส่ผูสู้งอายลุดนอ้ยลง ผูสู้งอายบุางท่านตอ้งมีการใส่ใจในโรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัผูสู้งอายุในเร่ือง
การดูแลสุขภาพและเร่ืองอาหาร สภาพจิตใจ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีสถานบริบาลผูสู้งอายุท่ี
จะเป็นทางออกส าหรับหลาย ครอบครัว ซ่ึงเป็นสถานท่ีเปิดให้บริการแก่ ตวัผู ้สูงอายุจาก 
แนวโน้มดงักล่าวผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้มการใช้สถานบริบาล
ผูสู้งอาย ุมากข้ึน (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) ท าให้สถานบริบาล
ดูแลผูสู้งอาย ุท่ีเปิดให้บริการในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด (กรมพฒันาธุรกิจการคา้ , 2552)  

ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถาน
บริบาลดูแลผูสู้งอายใุนเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสถานบริบาลดูแลผูสู้งอายุส่วนใหญ่ มี
กลุ่มเป้าหมายทาง การตลาดกลุ่มเดียวกนั ดงันั้นจึงเกิดการเปรียบเทียบซ่ึงในหลายปัจจยัโดยมี



 

 

ปัจจยัต่างเขา้มา ไม่ว่าจะ เป็นผูป้ระกอบการท่ีวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด หรือครอบครัวของ
ผูสู้งอายท่ีุมีการตดัสินใจให้ หรือผูสู้งอายุเอง ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลดูแล
ผูสู้งอายุงานวิจัยช้ินน้ี จึงท าข้ึนมา เพ่ือศึกษาอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อะไรท่ีท าให้ผูสู้งอายุตดัสินใจเลือกใช้สถาน
บริบาลในแต่ละท่ีท่ีมีต่างกนัไป โดยศึกษาจาก ครอบครัวว่าส่วนใหญ่ตอ้งการอะไร และผูสู้งอายุ
ต้องการ  เพ่ือน าผลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง การให้บริการของศูนย์บริบ าล
ผูสู้งอาย ุให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคลองกบั ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
การขยายกิจการของผูวิ้จยั 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้สถานบริบาลผูสู้งอายุในเขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริบาล
ผูสู้งอาย ุในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการ
ดูแลผูสู้งอายใุนเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาลกัษณะผูซ้ื้อท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการดูแลผูสู้งอายุ
ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

1. ศึกษาเก่ียวกบัการสถานบริบาลดูแลผูสู้งอายเุพ่ือทราบถึงการให้บริการและการตลาด 
ในการให้ความสนใจแก่ตวัผูสู้งอายุเพ่ือเป็นประโยชน์ผูส้นใจเปิดกิจการสถานบริบาลดูแล
ผูสู้งอาย ุ

2. ศึกษาเก่ียวกบัผูสู้งอายุเพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
สถานบริบาลดูแลผูสู้งอายใุนเขตประเวศ กรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สถานบริบาล
ใน ปัจจุบนัว่าผูสู้งอายุในปัจจุบันมีความคิดเห็นและความสนใจอย่างไรในตัวสถานสถาน
บริบาล  

3. ศึกษาเก่ียวกบัครอบครัวผูสู้งอายท่ีุใชบ้ริการสถานบริบาลเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สถาน 
บริบาลในปัจจุบนัเพ่ือทราบถึงมุมมองในการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริบาลดูแลผูสู้งอาย ุ 



 

 

4. ทราบถึงความคิดเห็นผูท่ี้ดูแลสูงอายุท่ีอาศยัในเขตประเวศ กรุงเทพมหานครว่าส่วน
ใหญ่มีความคิด ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลเพราะอะไร และตอ้งการให้สถาน
บริบาลดูแลผูสู้งอาย ุมีรูปแบบการบริการเช่นใด  

5. เพ่ือเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและพฒันาสถานบริบาลดูแลผูสู้งอายุเพ่ือตอบสนอง 
ความตอ้งการของผูสู้งอายใุนปัจจุบนัและอนาคต 

ขอบเขตของงานวิจยั 

1.ขอบเขตดา้นประชากร 
  การวิจยัมุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งคือ บุตรหลานของผูสู้งอายุ

ทั้งชายและหญิง ผูดู้แลผูสู้งอายุ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเลือกสถานบริบาลท่ีอยู่ในเขต
ประเวศ  

2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา   
การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานบริบาล

ดูแลผูสู้งอายใุนเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เน้ือหาท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ปัจจยัลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ การตลาดบริการ ลกัษณะผูซ้ื้อ และการตดัสินใจเลือก 
 3.ขอบเขตดา้นเวลา  

ผูวิ้จยัจะด าเนินการศึกษาในช่วงเดือน กนัยายน 2562 ถึงเดือน พฤศจิกายน  2562  
 

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎีผูสู้งอายุ 

2. สถานการณ์ผูสู้งอายใุนปัจจุบนั 

3. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานบริบาลดูแลผูสู้งอาย ุ

4. แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ 

5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนปัจจยัการตลาดบริการ 

6. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

7. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัทฤษฏีลกัษณะผูซ้ื้อ 

8. ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

 

2.8 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

ศิริพนัธ์ุ สาสตัย ์(2552) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการปฏิบติัการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาวในสถาน 
บริการในประเทศไทย และผลการวิจยัพบว่า สถานบริการมีระบบรักษาความปลอดภยั การ 
ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ จดัสวนปลูกตน้ไมใ้ห้ร่มร่ืนและตกแต่งทาสีอาคารให้มีสภาพดีข้ึน 
เพ่ือท าให้ผูสู้งอายรูุ้สึกมีสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางใจท่ีดีข้ึนเหมาะส าหรับการดูแล
ผูสู้งอาย ุดว้ยบรรยากาศท่ีอบอุ่นและปลอดภยัเหมือนบา้น  

ชุติมา บุญทบ (2554) ศึกษาความตอ้งการสถานบริบาลของผูสู้งอายใุนเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดักระบ่ี ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่พบว่าพกัอยู ่กบัคู่สมรสไม่มีบุตร เป็นบา้นเด่ียว ดูแลสุขภาพดว้ย
การ เดิน ปัญหาท่ีพกัอาศยัคือไม่สะดวกในการเดินทางคมนาคม จึงมีความตอ้งการสถานบริบาล
ของ ผูสู้งอายใุนเขตอ าเภอเมืองจงัหวดักระบ่ี โดยรวมมีความตอ้งการเรียบล าดบัไดด้งัน้ี คือ ดา้น 
สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั รองลงมาคือดา้นบริการสาธารณูปโภค ดา้นบริการภายในสถาน
บริบาล และดา้นอาคารท่ีพกัอาศยั  

ฐิตารีย ์นะวาระ และ นิตนา ฐานิตธนกร (2554) เร่ือง “การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง 
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริการดูแลผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร” การ
วิจัย คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชส้ถาน บริการดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด
เป็นเคร่ืองมือในการ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูสู้งอายจุ านวน400 คนทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ี 

มอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปใน เขตกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ เลือกใช้สถานบริการดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากร 
และด้านลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สถานบริการดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด ได้แก ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ รองลงมา ได้แก่ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากร และ ดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั 
ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการดูแล
ผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน กระบวนการ
ให้บริการ 



 

 

สกลัย ์สุมนานุสรณ์ (2557) ศึกษาความตอ้งการรูปแบบท่ีพกัอาศยัและส่ิงแวดลอ้มทาง 

กายภาพบริเวณรอบท่ีพกัอาศยัส าหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุโดยปัจจยัการตดัสินใจซ้ือพบว่าผูสู้งอายมีุ

ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล

ข่าวสาร การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือ 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

1.การออกแบบการวิจยั 
 เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการศึกษาสภาพท่ีเป็นไป
ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดัการกระท าหรือควบคุมตวัแปรใดๆ โดยการใชเ้คร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดโ้ดยการใชก้ารวิเคราะห์
ทางสถิติ โดยใช่โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

2. ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและวิธีการสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

ขอ้มูลประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายไดต่้อเดือน 
-ลกัษณะครอบครัว 

  

  

ปัจจยัการตลาดบริการ 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นท าเลท่ีตั้ง 

- ดา้นส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นบุคคล 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

- ดา้นกระบวนการ 
  

ลกัษณะผูซ้ื้อ 
- ปัจจยัดา้นสังคม 
- ปัจจยัดา้นบุคคล 
- ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

  

  

  
กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
สถานบริบาลผูสู้งอายุในเขตประเวศ  

  

  

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตาม 



 

 

 ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคคลท่ีอยู่ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ใน

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น  

5 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั ลกัษณะ
ปัจจยัดา้นประชากร 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความรู้  ความเขา้ใจ เก่ียวกบัสถานบริบาลผูสู้งอาย ุ
ส่วนท่ี 3 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะผูซ้ื้อ 
ส่วนท่ี 4 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชส้ถานบริบาลผูสู้งอาย ุในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
ส่วนท่ี 5 กระบวนการตดัสินใจปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริบาล

ผูสู้งอาย ุในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
1. การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั

แปรกระบวนการตดัสินใจ ปัจจยัดา้นประชากร และส่วนประสมทางการตลาด 

2. สร้างแบบสอบถามโดยอาศยักรอบแนวคิดท่ี เก่ียวกบัการพฤติกรรม การคดัสินใจ 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของผูสู้งอาย ุ

3. จดัท าร่างแบบสอบถาม ประกอบดว้ยโครงสร้าง 5 ส่วน  
4.น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรงและความ

เหมาะสมของแบบสอบถาม และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะต่อท่ีปรึกษางานวิจยั 
5.น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ย

คลิงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คนแลว้น าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัด้วยวิธีกรหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach's Alpha 
coefficient) 



 

 

6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพดา้นความท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
และความเช่ือมัน่ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

5.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปด าเนิน โดยท าแบบสอบถามออนไลน์

กลบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400  คน โดยการสุ่มแบบสะดวก หลงัจากรวบรวมขอ้มูลแลว้ น าขอ้มูล

ท่ีได้วิเคราะห์ค านวณผล โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSSโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics)  

1.1 ใชค้่าความถ่ี (Frequency) และใชค้่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ตวั
แปร ดา้นปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน 

1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้การ
วิเคราะห์ ตวัแปร ดา้นปัจจยัการตลาดบริการ และกระบวนการตดัสินใจ  

สรุปผล 
สรุปผลวิเคราะห์ดา้นปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี  

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจากผลการวิเคราะห์ 

ขอ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่ จะเป็นเพศหญิง 244 คน คิดเป็น

ร้อยละ 61.0 สถานภาพโสด 235 คน คิดเป็นร้อยละ58.8  อยู่ในช่วงอายุ 25 –35 ปี จ านวน 203 

คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 การศึกษาในระดบัปริญญาตรี 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 อาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั/เจา้ของกิจการ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีรายไดต่้อเดือน 10,000 – 25,000 

บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 มี จ านวนสมาชิกครอบครัว 3 -4 คน จ านวน 185 คน 

คิดเป็นร้อนละ 46.3 มีผูสู้งอายุท่ีตอ้งรับผิดชอบส่วนใหญ่มีจ านวน  ผูสู้งอายุท่ีตอ้งรับผิดขอบ

ผูสู้งอาย ุ1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 54.3 ผูสู้งอายุท่ีรับผิดชอบของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู ่

ภายใตดู้แลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 มากท่ีสุด 

 

สรุปผลวิเคราะห์เก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัสถานบริบาลผูสู้งอาย ุ



 

 

 การวิเคราะห์ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานบริบาลผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่จะรู้จกัธุรกิจ 

ให้บริการเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีรู้จกัจะรู้จกัจากส่ือท่ีเป็นการโฆษณา ซ่ึงความคิดเห็น

ต่อลกัษณะท่ีจ าเป็นในการให้บริการเก่ียวกบัธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัผูสู้งอายุท่ีเรียกว่า สถาน

บริบาลผูสู้งอายุ พบว่าส่วนใหญ่ให้ความจ าเป็นในทุกดา้นโดยให้ความจ าเป็นในเร่ืองของการ

ให้บริการพยาบาล หรือผูเ้ช่ียวชาญดูแลผูป่้วย ผูค้นชรา ดูแลท่ีบา้น มากท่ีสุด ส่วนบริการท่ีควรมี

มากท่ีสุดภายในสถานบริบาลผูสู้งอาย ุนอกเหนือจากการมีทีมแพทยแ์ละพยาบาลวิชาชีพดูแล  

สรุปผลวิเคราะห์ดา้นลกัษณะผูซ้ื้อ  

1.ดา้นสงัคมขอ้ท่ี 1ท่านคิดว่าใครเป็นผูมี้อิทธิพลท าให้ผูสู้งอาย(ุ60 ปีข้ึนไป) ในเขต 

กรุงเทพมหานครตดัสินใจใชบ้ริการสถานบริบาลโดยผูป้ระเมินส่วนใหญ่  มีความเห็นว่า อนัดบั

แรกคือ ตวัท่านเองจ านวน  

2.ดา้นสงัคมขอ้ท่ี 2 ท่านคิดว่าถา้ท่านจะพาผูสู้งอายุไปใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุแห่งหน่ึง

ท่านจะเลือกตามประเภทใดโดยผูป้ระเมินส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อนัดบัแรกคือ เลือกเลือกใช้

สถานท่ีท่ีมีการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณะสุข  

3.ดา้นสงัคมขอ้ท่ี 3 ท่านคิดว่าสถานบริบาลท่ีมีราคาสูง ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ น่าจะเป็นผูมี้ฐานะ 

และการศึกษาโดยผูป้ระเมินส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อนัดบัแรกคือ ไม่เห็นดว้ยเพราะราคาสูงบ่ง

บอกถึงคุณภาพของสถานบริบาลไม่ใช่ตวับุคคล  

4.ดา้นบุคคลขอ้ท่ี 1ถา้ท่านตอ้งการเลือกใชส้ถานบริบาลให้กบัผูสู้งอายุในความดูแลของท่านจะ

เลือก เพราะอะไร โดยผู ้ประเมินส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อนัดบัแรกคือ มีอาการเจ็บป่วยหรือ

โรคภยัท่ีตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด  

5.ดา้นบุคคลขอ้ท่ี 2 ท่านคิดว่าถา้ท่านตอ้งการเลือกสถานบริบาลหน่ึงแห่งท่านจะตดัสินเลือกท่ี

แห่งนั้นเพราะ อะไรจากส่ิงเหล่าน่ี โดยผูป้ระเมินส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อนัดบัแรกคือ สถาน

บริบาลมีการรักษาท่ีครบวงจร เช่น กายภาพบ าบดั กิจกรรมบ าบดั  

6.ดา้นบุคคลขอ้ท่ี 3 ท่านคิดว่าถา้ท่านตอ้งการเลือกสถานบริบาลผูสู้งอายุท่านจะเลือกดูส่ิงใดเป็น

อนัดบัแรกของ สถานบริบาลโดยผูป้ระเมินส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า อนัดบัแรก คือ ราคาของ

สถานบริบาล  



 

 

7.ดา้นจิตวิทยาขอ้ท่ี 1 ท่านคิดว่าถา้ท่านจะเลือกใชบ้ริการสถานบาล  1 แห่งในกรุงเทพมหานคร

อะไรเป็นเหตุผลให้ท่านเลือกท่ีแห่งนั้น โดยผูป้ระเมินส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อนัดบัแรก ท่านจะ

เดินทางไปดู สถานท่ีอ่ืนๆแลว้เลือกท่ีท่านชอบ  

8.ดา้นจิตวิทยาขอ้ท่ี 2 คือท่านคิดว่าผูสู้งอายมีุเหตุผลใดท่ีเลือกใชบ้ริการโดยผูป้ระเมินส่วน ใหญ่มี

ความเห็นว่าตอ้งการหาท่ีพกัผอ่น และความสุขให้กบัชีวิติ  

 9.ดา้นจิตวิทยาขอ้ท่ี 3 คือท่านคิดว่าอะไรเป็นส่ิงจูงใจให้ผูสู้งอายหุรือท่านเลือกใชบ้ริการสถาน

บริบาลโดยผูป้ระเมินส่วนใหญ่มีความเห็นคือ สถานบริบาลมีการฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายและ 

จิตใจ โดยยึดหลกัองค ์ 

สรุปผลวิเคราะห์ดา้นปัจจยัการตลาดบริการ  

การวิเคราะห์ปัจจยัการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานบริบาล

โดยรวมระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดกบัการใชปั้จจยัการตลาดบริการในทุกๆดา้น 

สรุปผลวิเคราะห์ดา้นกระบวนการตดัสินใจ  

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านกระบวนการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สถานบริบาลโดยรวมระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดกบัการใชก้ารตดัสินใจในทุกหัว

ของกระบวนการตดัสินใจ 

ส่วนท่ี 2 อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกสถานบริบาล

ผูสู้งอาย ุในเขตประเวศกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี   

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัการตดัสินใจในการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผูสู้งอาย ุ ผลการศึกษาท่ีสรุปว่า ปัจจยัการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทาง การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกายภาพ ดา้นการบริการ และ

ด้านบุคลากร/พนักงาน มีความสัมพนัธ์กับระดบัการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการสถาน

บริบาลผูสู้งอาย ุผล ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั 



 

 

ผลการศึกษาของ นาฏธิชา จ้อยปาน (2558)  เร่ือง “การศึกษาโครงการ จดัตั้งธุรกิจ

คอนโดมิเนียมส าหรับผูสู้งวยั” ผลการวิจยัพบว่า การให้ระดบัความส าคญักบัส่วนประสม ทาง

การตลาด ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านลกัษณะ 

กายภาพ ดา้นบุคลากร และด้านกระบวนการ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีผลต่อ

การ ตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการให้กบัผูสู้งอายุ ความมีช่ือเสียงของสถานบริบาลผูสู้งอายุ มี

แพทยแ์ละพยาบาล ให้บริการตลอด จ านวนผูเ้ขา้รับบริการไม่มากจ าเกิดความแออดัของสถานท่ี 

ราคามีความเหมาะสม และความคุ้มค่าโดยตอ้งมีรายละเอียดท่ีชดัเจน สถานท่ีมีความสะดวก

เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ การ ประชาสมัพนัธ์ ผา่นส่ือต่าง ๆ หรือการมีพนกังานค่อยแนะน าศูนย ์

มีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั บรรยากาศร่มร่ืน มีระบบการท างานมีความช านาญ ถูกตอ้ง และการเอาใจ

ใส่ผูท่ี้เขา้รับบริการดว้ยอธัยาศยัดี ซ่ึงส่วน ประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกนั

ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลดูแลผูสู้งอายุ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาทินี บุญชะลกัษี และยุพินวรสิริอมร (2538) เร่ือง 

“ภาคเอกชนกบัการให้บริการสุขภาพและการดูแลผูสู้งอายุในประเทศไทย” ผลการวิจยัพบว่า 

ราคา จะแตกต่างกนัไปข้ึนกับอาการของโรคและประเภทของโรงพยาบาลท่ีไปรับการตรวจ

รักษา และเม่ือ ถามผูสู้งอายถึุงความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัค่าบริการท่ีเสียไปกบับริการท่ีไดรั้บพบว่า

ส่วนใหญ่ตอบว่าคุม้ ทั้งน้ีเพราะผูสู้งอายเุห็นว่าตนเองสุขภาพดีข้ึน ไดรั้บการบริการและการดูแล

เอาใจใส่ท่ีดี มีแพทยท่ี์เป็นเช่ียวชาญให้การดูแลอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถอภิปรายผลได้ดงัน้ี 

ราคาท่ีมีความเหมาะสมและความ คุ ้มค่ากบัการบริการ มีรายละเอียดท่ีชดัเจนสามารถส่งผลให้

เกิดการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ ศูนยเ์นอร์สซ่ิงโฮมให้กบัผูสู้งอาย ุ

2. กระบวนการตดัสินใจมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ

สถานบริบาลผูสู้งอายุ ผลการศึกษาท่ีสรุปว่า กระบวนการตดัสินใจด้านการตระหนกัรู้ถึงปัญหา 

ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมินผลทางเลือก ด้านการตดัสินใจ ด้านการตดัสินใจซ้ือ และ

ดา้น พฤติกรรมหลงัการซ้ือ มีความสมัพนัธ์ต่อระดบัการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการบริการ

สถานบริบาลผูสู้งอายุผลดงักล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ



 

 

ผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2552) ซ่ึงมีขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค มี

กระบวนการ 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1.การรับรู้ความ ตอ้งการหรือการรับรู้ปัญหา 2.การคน้หาขอ้มูล 3. 

การประเมินทางเลือกก่อนการตดัสินใจซ้ือ 4.การตดัสินใจซ้ือ 5.พฤติกรรมหลงัจากการซ้ือ 

ธุรกิจจ าเป็นตอ้งกระตุน้ในลูกคา้เกิดการรับรู้ถึงความตอ้งการ จนเกิดการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสนใจจากแหล่งขอ้มูลต่าง  ๆ และท าการ ประเมินผลทางเลือกโดยการ

พิจารณาเปรียบเทียบเลือกผลิตภณัฑ์ ตราผลิตภณัฑ ์ท่ีมีคุณสมบติัตาม ความต้องการ หลงัจากท่ี

ประเมินทางเลือกเขา้สู้กระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยตดัสินใจซ่ือในผลิตภณัฑ์ และตรายี่ห้อท่ีมี

ความชอบหรือพ่ึงพอใจมากท่ีสุด ความรู้สึกภายหลงัจากการซ้ือหรือการไดท้ดลอง ผูบ้ริโภคจะมี

ประสบการณ์ของความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑ์ ถา้พอใจและมีการซ้ือซ ้ า ถา้ผลิตภณัฑ์มี

คุณสมบติัต ่ากว่าท่ีคาดหวงั เขาจะไม่พอใจและไม่ซ้ืออีก 
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