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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจอยู่บา้นพกัคนชรา 
ของเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และ เจเนอเรชัน่ วาย  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจอยู่บา้นพกัคนชรา เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริก าร 
(7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่บา้นพกัคนชรา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือ ประชากร
ท่ีมีอายอุยูใ่น 2 เจเนอเรชัน่คือ เจเนอเรชัน่ เอก็ซ์ (เกิดในช่วง พ.ศ. 2508 – 2522 อาย ุ41 – 55 ปี) และ
เจเนอเรชั่น วาย (เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2540 อายุ 23 – 40 ปี)โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยแบบทดสอบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และ ใช้สถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 405 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 295 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 อยู่ในช่วงเจเนอเรชัน่ วาย 
(อายุ 23 – 40 ปี) จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 77.30 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 275 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.9 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 มีสถานภาพโสด จ านวน 297 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 จากปัจจยัลกัษณะผูซ้ื้อ พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจอยูบ่า้นพกัคนชรามากท่ีสุดคือ ตนเอง จะเลือกสถานบริการบา้นพกัคนชราโดยการเดินทาง
ไปดูสถานท่ีจริงและเหตุผลท่ีจะอยู่บา้นพักคนชราคือตวัคนเดียว ตอ้งการเพื่อน หรือกลุ่มคนในวยั
เดียวกนัตอ้งการบา้นพกัคนชราท่ีมีส่ิงแวดลอ้มสวยงามตามความช่ืนชอบส่วนตวั 
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Abstract 

 The purpose of this study the factors that influence the selection of services provided by 
private nursing home for Generation X and Generation Y. To study demographic factors in terms 
of monthly income, sex, and family status, marketing mix factors (7 P’s) that affect selection of 
services provided by private nursing home. 

 Questionnaires were used to collect data from a total 405 Generation X (41 – 55 years old) 
and Generation Y (23 - 40 years old). The statistics used in the analysis were frequency, percentage, 
mean and standard deviation. Hypothesis was tested using the t-test, one-way ANOVA, and if 
differences were found, they were compared individually by means of LSD and multiple regression 
statistics. The results show showed that all 405 respondents, the majority of 295 participants are 
female representing 72.80%. The total number of 313 participants are Generation Y aged between 
23-40 years old representing 77.30%. The total number of 275 participants are bachelor's degree 
representing 67.9%. The total number of 157 participants are company employees representing 
38.8%. The total number of 147 participants are having an average monthly income of 15,001 - 
30,000 Baht representing 36.3% The total number of 297 participants are representing 73.3%. From 
the purchaser point of views, The respondents made decisions based on the first priority of their 
own welfare, prefer places with care takers, prefer to inspect the establishments before making 
decisions. And the reason to select of services provided by private nursing home is feel lonely want 
to have friends or group of people in the same age who want a nursing home with a beautiful 
environment according to personal preferences 

 The researcher expects that this independent study will be beneficial for who are interested 
in nursing home since they can use the information in this work to improve their services and 
decision making strategies to increase the effectiveness and be able to compete within the nursing 
home.  
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บทน า 

 ปัจจุบนัประชากรสูงอายุมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทัว่โลกเม่ือเทียบกบัสัดส่วนของประชากรในวยั
อ่ืนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการสูงวยัของประชากรโลกเป็น
ประเด็นส าคัญในการปรับเปล่ียนแนวคิดในทุก
ร ะ ดั บ ข อ ง สั ง ค ม ใ ห้ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม รั บ ก า ร
เป ล่ียนแปลงท่ีจะเ กิดขึ้ นในอนาคต และการ
เปล่ียนแปลงควรได้รับการออกแบบให้สอดคลอ้ง
กับการเข้าสู่สังคมผู ้สูงวัยของประชากรโลก ท่ี
เ รียกว่ า  Active Aging ซ่ึ งองค์การอนามัยโลก 
(WHO) ไดใ้ห้ความหมายไว ้หมายถึง กระบวนการ
สร้างและรักษาระดับสุขภาวะในผู ้สูงวัยให้มี
ความสามารถในการใช้ร่างกาย จิตใจ และสังคม ท่ี
ไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามกระบวนการชราท่ีเกิดขึ้นให้
ท างานได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการ
เรียนรู้ การตดัสินใจตามสิทธิท่ีมีอยู่ และการมีส่วน
ร่วมต่อสั งคม  โดยสอดคล้องกับสภาพการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดลอ้ม
ของผูสู้งวยั  

 ประเทศไทยถือเป็นสังคมผูสู้งอายุ (Aging 
Society) ตามค านิยามขององค์การสหประชาชาติ
คือ ประเทศไทยมีสัดส่วนผูสู้งอายุเกินร้อยละ 10 
ของประชากรทั้งประเทศ เป็นสังคมผูสู้งอายุและมี
แนวโน้มจ านวนผูสู้งอายุจะเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจาก
อตัราการเกิดและอตัราการตายท่ีลดลงและอายุขยั
เฉล่ียท่ียืนยาวขึ้น นอกจากน้ี จากการส ารวจพบว่า
ผูสู้งอายุไทยอยู่ล  าพงัคนเดียวสูงขึ้นร้อยละ 10.8 
รวมถึงหากพิจารณาอัตราการพึ่ งพิ ง ปี  2560 
ประชากรวยัท างาน 100 คน ตอ้งรับภาระประชากร
สูงอายุและวยัเด็กถึง 51 คน และคาดว่าปี 2570 จะ
เพิ่มเป็น 64 คน โดยสังคมไทยควรจะต้องเตรียม

รับมือสถานการณ์ดงักล่าว เช่น ผูสู้งอายุตอ้งมีการ
ดูแลสุขภาพและการกิน ส่งเสริมอาชีพและกิจกรรม
ทางสังคม ปรับสภาพแวดล้อมท่ีพักอาศัยและ
บริการสาธารณะท่ีเอ้ือต่อผูสู้งอายุ รวมถึงขยายอายุ
การท างานให้มากกว่า 60 ปี เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงั
แนะน าผูท่ี้มีอายุ 50 - 59 ปี ควรเตรียมความพร้อม
ก่อนเป็นผู ้สูงว ัยในอนาคต เพื่อไม่เป็นภาระกับ
ลูกหลาน 

 เ ม่ื อ บุ ค ค ล เ ข้ า สู่ ว ั ย สู ง อ า ยุ  จ ะ มี ก า ร
เปล่ียนแปลงของชีวิตเกิดขึ้ นในหลายด้าน ความ
ตอ้งการดา้นท่ีอยู่อาศยัอาจมีการเปล่ียนแปลง บา้ง
ตอ้งการยา้ยไปอยู่ ต่างเมือง หรือต่างประเทศ บา้ง
ตอ้งการใช้เวลาว่างซ่ึงมีมากขึ้นเดินทางท่องเท่ียว 
บางคนอาจเตรียมหาท่ีอยู่อาศัย ท่ีสะดวกและ
ปลอดภยัเอาไวพ้กัยามฉุกเฉินเวลาเจ็บป่วย สภาพ
ร่างกายอ่อนแอมีความเส่ือมถอยทางสรีรวิทยาเกิน
กว่าจะช่วยเหลือตนเองได ้ในกลุ่มผูสู้งอายซ่ึุงอยูต่วั
คนเดียวและมีเงินเก็บอยู่ไม่มาก บางคนอาจใช้
บา้นพกัคนชรา (Nursing home) เป็นสถานท่ีพกัพิง
ในตอนปลายของชีวิต อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
ข อ ง  Bose (1 9 9 6 , อ้ า ง ถึ ง ใ น  วิ ท ย า ลั ย
ประชากรศาสตร์ , online) พบว่า แม้ว่าบ้านพัก
คนชราจะให้บริการด้านสุขภาพแต่ไม่อาจช่วย
เยียวยาทางดา้นจิตใจและอารมณ์ได ้จากการศึกษา
บริการในบ้านพักคนชราในหลาย คนส่วนใหญ่
ไม่ไดต้อ้งการเขา้มาอาศยัในบา้นพกัคนชรา แต่ดว้ย
สภาพร่างกายท่ีเจ็บป่วยหรืออ่อนแอจึงต้องการผู ้
ช่ วย เหลือดูแลในระยะยาว  ในขณะ ท่ีสภาพ
เศรษฐกิจของผูสู้งอายุบางท่านก็ไม่ดีนัก บ้านพกั
คนชราจึงเป็นลักษณะท่ีอยู่อาศัยซ่ึงบางคนเล่ี ยง
ไม่ได ้จากการส ารวจของสมาคมผูเ้กษียณอายุของ



อเมริกา(1996, อา้งถึงใน Gibler et al., 1998) พบว่า 
80% ของผูสู้งอายุตอ้งการอาศยัอยู่ในท่ีอยู่อาศยัเดิม 
ไม่ไดต้อ้งการยา้ย ซ่ึงก็ตรงกบัการศึกษาผูสู้งอายใุน
เอเชียท่ีพบว่าครอบครัวในแถบเอเชียนิยมดูแล
ผูสู้งอายุในบ้านของตนเอง (Chan, 2005) Knodel 
and Chayovan (1997) ได้ส ารวจความเป็นอยู่ของ
ผูสู้งอายุไทยพบว่า แมส้ังคมไทยจะเปล่ียนไปอย่าง
รวดเร็วแต่คนไทยยงันิยมให้ลูกหลานดูแลผูสู้งอายุ
เหมือนเดิม ส าหรับผูท่ี้พอมีฐานะแมผู้สู้งอายุและ
ลูกหลานจะไม่ไดพ้กัอาศยัอยูบ่า้นหลงัเดียวกนั ก็จะ
ซ้ือท่ีอยู่อาศยัให้กบับิดา มารดาหรือครอบครัวของ
บุตร ให้อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
โดยทั่วไปการขาดความเป็นส่วนตัวไม่จัดเป็น
ปัญหาใหญ่ของผูสู้งอายุชาวไทยแต่อย่างใด แมว้่า
สัดส่วนของผูสู้งอายุท่ีพกัอาศยัอยู่ในบา้นพกัหลงั
เกษียณทั้งของรัฐบาลและเอกชนในปัจจุบนัจะมีไม่
มาก แต่เม่ือพิจารณาฐานของประชากรผูสู้งอายุท่ี
ขยายใหญ่ขึ้น จ านวนของผูสู้งอายุท่ียา้ยจากท่ีอยู่
อาศยัเดิมภายหลงัเกษียณอายุแลว้ควรจะเพิ่มตามไป
ด้วย ย่อมหมายถึงความต้องการท่ีพักอาศัยหลัง
เกษี ยณของผู ้สู งอายุ  (Retirement Housing) ซ่ึ ง
รวมถึงบ้านพกัคนชรา (Nursing Home) จะสูงขึ้ น
ตามไปด้วย ส าหรับเหตุผลของการยา้ยท่ีอยู่อาศัย
ของผู ้สูงอายุบางคน นอกเหนือจากปัญหาเร่ือง
สุขภาพแลว้ การเสียชีวิตของคู่สมรส ความตอ้งการ
ความมั่นคงปลอดภัย ความด้อยสมรรถภาพทาง
ร่างกาย ท าให้ไม่อาจท างานบ้านได้ด้วยตนเอง
ดงัเดิม ลว้นเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผูสู้งอายุหาท่ีอยู่ใหม่
ทั้งส้ิน (Gibler et al., 1998) 

 จากปรากฏการณ์ท่ีจ านวนผู ้สูงอายุใน
ประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น จึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่

ผู ้สูงอายุของไทย (อายุ 60 ปีขึ้ นไป) จะมีความ
ตอ้งการรูปแบบท่ีอยูอ่าศยัลกัษณะใด มีปัจจยัใดบา้ง
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีจะอยู่บา้นพกัคนชรา และ
นักลงทุนควรทราบความต้องการท่ีอยู่อาศัยท่ีมี
ลักษณะท่ีเอ้ือต่อสภาพร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไป
ของลูกคา้ จากนั้นจึงสร้างท่ีอยูอ่าศยั บา้นพกัคนชรา
เพื่อตอบสนองความต้องการท่ี เปล่ียนไปของ
ผูสู้งอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 

วิธีการศึกษา 

เ ป็นการศึกษา เ ชิ งป ริมาณ โดยใช้วิ ธี
ก า ร ศึกษาแบบการ เก็ บ รวบรวมข้อมู ลท า ง
แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทาง
สถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

ประชากรในการศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี   คือ 
ประชากรท่ีมีกลุ่มอายุอยู่ใน 2 เจเนอเรชัน่คือ เจเนอ
เรชั่น  เอ็กซ์  (Generation X หรือ  Gen-X) กลุ่ ม
ประชากรท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2508 – 2522 หรือ ค.ศ. 
1965 – 1979 (อายุ 41 – 55 ปี) และเจเนอเรชัน่ วาย 
(Generation Y หรือ Gen-Y) กลุ่มประชากรท่ีเกิด
ในช่วง พ.ศ. 2523 – 2540 หรือ ค.ศ. 1980 – 1997 
(อายุ 23 – 40 ปี) ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน จึงก าหนดค่าระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% 
และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดค้ือ 5% โดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ ในการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบ Snowball 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 



ดว้ยวิธีวิจยัเชิงส ารวจเป็นลกัษณะแบบค าถามปลาย
ปิด โดยผูว้ิจยัมี ค  าตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามได้
เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนดังน้ี 
ส่วนท่ี  1ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามตอ้งตอบค าถาม ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้น
อาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นสถานภาพสมรส ดา้น
อาชีพ และ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีลกัษณะ
ขอ้ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) จ านวน 6 
ขอ้ ส่วนท่ี 2ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นบุคคล และ
ปัจจยัดา้นจิตวิทยา เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะของ
ผูซ้ื้อ โดยมีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ
(Check list) จ านวน 4 ขอ้ ส่วนท่ี 3  ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) 
ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการ เป็นแบบ
มาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผล โดยใช้
ค่ า ร้อยละ  (Percentage) ค่ าความ ถ่ี  (Frequency) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และใช้การวิ เคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติ t – test สถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way ANOVA) และหากการวิเคราะห์พบ
ความแตกต่าง จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้
วิธีของ LSD และใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่
บา้นพกัคนชรา ของเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ และ เจเนอ

เรชั่น วาย ผูว้ิจัยท าการสรุปตามวตัถุประสงค์ได้
ดงัน้ี 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถามจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 405 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง 295 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 อยู่
ในช่วงเจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) (อายุ 23 – 
40 ปี ในปีปัจจุบนั พ.ศ. 2563) จ านวน 313 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.30 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 
147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 มีสถานภาพโสด 
จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3  

สรุปผลวิเคราะห์ด้านปัจจัยด้านสังคม ปัจจัย
ด้านบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจการตดัสินใจอยู่บา้นพกัคนชรา ของเจเนอ
เรชั่น เอ็กซ์ และ เจเนอเรชั่น วาย ข้อท่ี 1 ค าถาม  
ท่านคิดว่า ใครเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจอยู่
บา้นพกัคนชราโดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า อนัดบัแรกคือ ตวัเอง จ านวน 326 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.5 ครอบครัว / ญาติ จ านวน 73 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.0 เพื่อน / คนแนะน า จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.5 ขอ้ท่ี 2 ค าถาม  ท่านคิดวา่ท่านจะ
ตดัสินใจอยู่บา้นพกัคนชราแห่งหน่ึง ท่านจะเลือก
สถานท่ีนั้นเพราะอะไร โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ อนัดบัแรกคือ เลือกสถานท่ี 
โดยการเดินทางไปดูสถานท่ีจริง จ านวน 307 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมา เลือกสถานท่ีท่ีมีเพื่อน
หรือคนรู้จกัของท่านใช้บริการ จ านวน 58 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.3 รองลงมาเลือกสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง 



จากค าบอกเล่า โฆษณา จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.2 และ เลือกสถานท่ีท่ีมีเจา้หน้าท่ีหรือเจา้ของ
สถานบริการท่ีท่านรู้จกั จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.7 ขอ้ท่ี 3 ค าถาม ท่านคิดวา่ท่านจะตดัสินใจอยู่
บา้นพกัคนชราแห่งหน่ึง ท่านจะเลือกสถานท่ีนั้น
เพราะอะไร โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า อันดับแรกคือ ตัวคนเดียว ต้องการ
เพื่อน หรือกลุ่มคนในวยัเดียวกัน จ านวน 169 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา สถานท่ีอยู่อาศัย
ปัจจุบนัไม่เอ้ืออ านวย ตอ้งการสถานท่ีท่ีมีคนดูแล 
จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาเพราะ
ต้องการมีสถานท่ีออกก าลังกายหลากหลาย มี
กิจกรรมยามว่างตามรสนิยมท่ีช่ืนชอบ จ านวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และ เพราะมีการท่องเท่ียว
พาออกนอกสถานท่ี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.9 ข้อท่ี 4 ค าถาม ท่านคิดว่าท่านจะตัดสินใจอยู่
บ้านพกัคนชราแห่งหน่ึง อะไรเป็นเหตุผลท่ีท่าน
เลือก โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็น
วา่ อนัดบัแรกคือ ตวับา้นมีส่ิงแวดลอ้ม สวยงามตาม
แบบท่ีช่ืนชอบ จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 
รองลงมาคือ ราคาบา้นพกัคนชรา จ านวน 137 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.8 จากกิจกรรมภายในบ้านพกั
คนชรา ตามรสนิยมท่ีช่ืนชอบ จ านวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.3 และอายุของผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่
ว่าอายุใกลเ้คียงกัน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.7 

สรุปผลวิเคราะห์ด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจอยู่บา้นพกัคนชรา ของเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ 
และ เจเนอเรชั่น วาย ด้านผลิตภัณฑ์  โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อนัดับแรก

คือ สถานท่ีสะดวกสบาย ปลอดภัย มีความเป็น
ส่วนตัว ค่ า เฉ ล่ีย  �̅� เท่ ากับ 4.65 ค่ า เ บ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากบั 0.585 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด
อันดับสองคือ  สถานท่ีได้ รับการ รับรอง  ได้
มาตรฐาน น่าเช่ือถือ ถูกตอ้งตามกฎหมาย ค่าเฉล่ีย 
�̅� เท่ากับ 4.63 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 
0.638 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัดบัสามคือ สถานท่ีมี
ช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั และมีความมัน่คง มัน่ใจวา่จะไม่
ปิดกิจการระหวา่งท่ีท่านตดัสินใจอยูบ่า้นพกัคนชรา 
ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากบั 4.48 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
เท่ากับ 0.684 อยู่ในระดับมากท่ีสุด อันดับส่ีคือ 
สถานท่ีมีบริเวณกวา้งขวาง ร่มร่ืน มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
มีทัศนียภาพสวยงาม ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากับ 4.46 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 0.669 อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด และอนัดบัสุดทา้ยคือ สถานท่ีมีกิจกรรม
บันเทิงหลากหลาย ทั้ งภายในและนอกสถานท่ี 
ค่าเฉล่ีย X ̅ เท่ากบั 4.04 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
เท่ากบั 0.798 อยู่ในระดบัมาก ด้านราคา โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อนัดับแรก
คือ ราคาค่าบริการเหมาะสมกบัคุณภาพการดูแลท่ี
ไดรั้บ ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากบั 4.70 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.516 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัสอง คือ  
มีราคาหลากหลายให้เลือกใชบ้ริการ ตามคุณภาพท่ี
แตกต่างกัน ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากับ 4.31 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.787 อยู่ในระดับมากท่ีสุด อนัดับสาม
คือ ราคาค่าบริการถูกเม่ือเปรียบเทียบกับสถาน
บริการรายอ่ืน ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากบั 4.22 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.875  อยู่ในระดับมากท่ีสุด อนัดับท่ีส่ี
คือ  มีราคาหลากหลายให้เลือกใช้บริการ ตาม
คุณภาพท่ีแตกต่างกัน ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากับ 4.18 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.842 อยู่ในระดับมาก   และ
อันดับสุดท้ายคือ ราคาค่าบริการสูง บ่งบอกถึง



คุณภาพ ฐานะทางการเงินของผูใ้ช้บริการ ค่าเฉล่ีย 
�̅� เท่ากบั 3.73 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.113 อยู่ใน
ร ะ ดับ ม า ก  ด้ า นท า เ ล  ส ถ าน ท่ี  โ ด ย ผู ้ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็น อนัดบัแรก คือ
สถานท่ีควรใกล้โรงพยาบาล ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากับ 
4.54 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.669 อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด อนัดบัสอง คือ  มีสถานท่ีควรเงียบสงบ เหมาะ
แก่การพกัผ่อนของผูสู้งอายุ ค่าเฉล่ีย�̅� เท่ากบั 4.40 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.734 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
อนัดบัสาม คือ  สถานท่ีควรห่างไกลชุมชน ห่างไกล
มลพิษทั้งทางเสียงและทางอากาศ ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากบั 
4.11 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.861 อยู่ในระดบัมาก 
อนัดบัส่ี คือ  สถานท่ีใกลเ้ขตชุมชน เดินทางสะดวก 
ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากบั 3.88 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.877 
อยู่ในระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ย คือ สถานท่ีอยู่
ใกลท่ี้อยู่อาศยัเดิม ใกลบ้า้น ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากบั 3.64 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.942 อยู่ในระดบัมาก ด้าน
ส่งเสริมการตลาด โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความเห็น อนัดับแรก คือท่านคิดว่าท่านจะ
เลือกสถานท่ีท่ีมีแพทย ์พยาบาล ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากบั 
4.17 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.855 อยู่ในระดบัมาก 
อนัดบัสอง คือ  ท่านคิดวา่ท่านจะเลือกสถานบริการ
ตามแพคเกจ ส่วนลด ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากับ 3.69 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.939 อยู่ในระดับมาก อนัดับ
สาม คือ  ท่านคิดว่าท่านจะเลือกสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง 
จากค าบอกเล่า  ค่าเฉล่ีย �̅�  เท่ากบั 3.50 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.903 อยู่ในระดบัมาก อนัดบัส่ี คือ  ท่าน
คิดว่าท่านจะเลือกสถานท่ีท่ีมีการโฆษณา รีวิวผ่าน
เว็บไซต์ ค่า เฉล่ีย �̅� เท่ากับ 3.47 ค่า เ บ่ียง เบน
มาตรฐาน 0.880 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ย 
คือ ท่านคิดว่าท่านจะเลือกสถานท่ีท่ีมีการโฆษณา
ทางโทรทศัน์ วิทย ุส่ือต่าง ๆ ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากบั 3.30 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.879 อยู่ในระดบัปานกลาง 
ด้านบุคลากร โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความเห็น อนัดับแรก คือ ท่านคิดว่าสถานบริการ
ควรมีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด ประจ า
บา้นพกัคนชรา ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากบั 4.69 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.569 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัสอง 
คือ  ท่านคิดว่าเจา้หน้าท่ีท่ีดูแลผูสู้งอายุ ควรมีใจรัก
บริการ ใจเยน็ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สุภาพ มีมารยาท 
ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากบั 4.68 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.580 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด อันดับสาม คือ  ท่านคิดว่า
สถานบริการควรมีนกัจิตวิทยาดูแลผูสู้งอาย ุค่าเฉล่ีย 
�̅� เท่ากบั 4.65 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.626 อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดอนัดบัส่ี คือ  ท่านคิดวา่สถานบริการ
ควรมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญ ท่ีผ่านการอบรม
ดูแลผูสู้งอายุโดยเฉพาะ ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากบั 4.57 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.608 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ
อนัดับสุดทา้ย คือ ท่านคิดว่าผูสู้งอายุควรมีพี่เล้ียง
คอยดูแลเป็นรายบุคคล ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากบั 3.96 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.580 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ด้าน
ลักษณะทางกายภาพโดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความเห็น อนัดับแรก คือ ท่านคิดว่า สถาน
บริการควรมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินทุกชนิด 
ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากบั 4.77 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.485 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ  ท่านคิดว่า
สถานบริการควรมีความปลอดภัยต่อผูสู้งอายุ มี
กล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย ค่าเฉล่ีย �̅� 
เท่ากับ 4.77 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.493 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด อนัดับสาม คือ  ท่านคิดว่า สถาน
บริการควรมีสวนพักผ่อน มีความร่มร่ืน มีการ
ตกแต่งสวยงาม ค่าเฉล่ีย �̅�  เท่ากบั 4.52 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.607 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัส่ี คือ  
ท่านคิดว่า  สถานบริการควรมีส่ิงอ านวยความ



สะดวกครบครัน มีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ทนัเทคโนโลยี 
ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากบั 4.52 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.666 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และอนัดบัสุดทา้ย คือ ท่านคิด
ว่าท่านจะเลือกสถานบริการในรูปแบบของบ้าน 
หรือให้ความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ค่าเฉล่ีย �̅� 
เท่ากับ 4.47 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.716 อยู่ใน
ระดับมาก ท่ี สุด  ด้ านกระบวนการโดยผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็น อนัดบัแรก คือ 
ท่านคิดว่าสถานบริการควรมีการตรวจสุขภาพมี
ข้อมูลผูสู้งอายุทุกคน ค่าเฉล่ีย �̅� เท่ากับ 4.71 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.593 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
อันดับสอง คือ  ท่านคิดว่าควรมีการตรวจสอบ
ประวติัการรักษา โรคประจ าตัวโดยละเอียดก่อน
การเข้าใช้บริการ ค่ า เฉ ล่ีย  �̅� เท่ ากับ 4.57 ค่ า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.659 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
อนัดับสาม คือ  ท่านคิดว่าสถานบริการควรมีการ
รายงานข้อมูลผู ้สูงอายุแก่ครอบครัวสม ่ า เสมอ 
ค่าเฉล่ีย �̅�  เท่ากบั 4.44 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.757 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัดบัส่ี คือ  ท่านคิดวา่ไม่ควร
มีตารางเวลากิจกรรม ตารางการใช้ชีวิตประจ าวนั 
ระบุเวลาแน่นอน เพราะจะเป็นการก าหนดบังคับ
การใช้ชีวิตประจ าวนัจนเกินไป ค่าเฉล่ีย �̅�  เท่ากบั 
4.16 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.894 อยู่ในระดบัมาก 
และอนัดบัสุดทา้ย คือ ท่านคิดวา่ควรมีการจดบนัทึก
ประจ าวันว่าผู ้สูงอายุท าอะไรบ้างในแต่ละวัน 
ค่าเฉล่ีย �̅�  เท่ากบั 3.98 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.963 
อยูใ่นระดบัมาก 

การวิเคราะห์สมติฐานดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ
โดยใช้สถิติเชิงอนุมานมาวิเคราะห์โดย One-way 
ANOVA T-test และ F-test ในการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนบุคคล ผลการวิจยัพบวา่ เพศ ท่ีแตกต่างกนัของ

ผูต้อบแบบสอบถามมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอยู่
บา้นพกัคนชรา แตกต่างกนั เจเนอเรชัน่ ท่ีแตกต่าง
กันของผู ้ตอบแบบสอบถาม มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจอยู่บ้านพักคนชรา แตกต่างกัน  ระดับ
การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัของผูต้อบแบบสอบถามมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจอยู่บ้านพักคนชรา ไม่
แตกต่างกัน สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกันของ
ผูต้อบแบบสอบถามมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอยู่
บ้านพกัคนชรา แตกต่างกัน อาชีพ ท่ีแตกต่างกัน
ของผูต้อบแบบสอบถามมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
อยู่บา้นพกัคนชรา ไม่แตกต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันของผูต้อบแบบสอบถามมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจอยู่บ้านพักคนชรา ไม่
แตกต่างกนั 

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ การตดัสินใจ ส่วนใหญ่
ผูท้  าแบบสอบถามจะตัดสินใจใช้บริการบ้านพกั
คนชราหรือไม่นั้ นจะเป็นผู ้ตัดสินใจด้วยตัวเอง 
รองลงมาคือครอบครัว เพื่อน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัอง พชัร์ทิตา กะการดี (2554) กล่าวว่า ผูท่ี้
อยู่ในสังคมเดียวกันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ โดยกลุ่มครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อน
บ้าน ปัจจัยด้านสังคมมากท่ีสุดคือจะเดินทางไป
เ ลือกสถานท่ีบ้านพักคนชราจากสถานท่ีจริง 
รองลงมาคือการเลือกอยู่บ้านพักคนชราเพราะมี
เพื่อนหรือคนรู้จกัอาศยัอยู ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของนาฏธิชา จ้อยปาน (2558) ได้ศึกษาเ ร่ือง 
โครงการจดัตั้งธุรกิจคอนโดมิเนียมส าหรับผูสู้งวยั 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เลือกรับขอ้มูลในการตดัสินใจแบบบอกเล่าปากต่อ
ปาก ปัจจยัดา้นบุคคล ส่วนใหญ่ผูท้  าแบบสอบถาม
จะเลือกอยูบ่า้นพกัคนชราเพราะตวัคนเดียวตอ้งการ



เพื่อน และเลือกใช้บริการโดยดูจากตัวบ้านมี
ส่ิงแวดลอ้ม สวยงาม ตามควาช่ืนชอบมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 

จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะในการ
วิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ส าหรับผู ้ท่ีมี
ความสนใจในการเปิดกิจการบา้นพกัคนชราเอกชน 
สถานบริบาลดูแลผูสู้งอาย ุต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

จากการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจอยู่
บา้นพกัคนชรา ของเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ และ เจเนอ
เรชั่น วาย แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัด้าน
ประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา 
ดา้นสถานภาพสมรส ดา้นชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจอยู่
บา้นพกัคนชราโดยรวมไม่ต่างกนั 

ดังนั้นผูท่ี้มีความสนใจในการเปิดกิจการบ้านพัก
คนชราเอกชน สถานบริบาลดูแลผูสู้งอาย ุต่าง ๆ ไม่
ต้องให้ความส าคัญกับ ปัจจัยด้านประชากร ด้าน
เพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพ
สมรส ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มาก
นกั 

 จากการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
อยูบ่า้นพกัคนชรา ของเจเนอเรชัน่ เอก็ซ์ และ เจเนอ
เรชัน่ วาย แสดงให้เห็นว่า ผูท้  าแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จะเป็นตนเองท่ีตดัสินใจเลือกใช้บริการ และ
เลือกสถานท่ีจากการไปดูสถานท่ีจริง เลือกจาก
ส่ิงแวดล้อม สวยงามตามความชอบส่วนบุคคล 
สถานท่ีสะดวกสบาย ปลอดภยั มีความเป็นส่วนตวั 
สถานท่ีได้รับการรับรอง ได้มาตรฐาน น่าเช่ือถือ 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ราคาค่าบริการเหมาะสมกับ
คุณภ าพก า ร ดู แล ท่ี ไ ด้ รั บ  สถ าน ท่ี ค ว ร ใกล้

โรงพยาบาล เงียบสงบ เหมาะแก่การพกัผ่อนของ
ผูสู้งอายุ สถานบริการควรมีแพทย์ พยาบาล นัก
กายภาพบ าบดั ประจ าบา้นพกัคนชรา เจ้าหน้าท่ีท่ี
ดูแลผูสู้งอายุ ควรมีใจรักบริการ ใจเย็น มีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี สุภาพ มีมารยาท สถานบริการควรมี
อุปกรณ์ช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินทุกชนิด ควรมีความ
ปลอดภยัต่อผูสู้งอาย ุมีกลอ้งวงจรปิดรักษา 

ความปลอดภยั  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่บ้านพักคนชรา 
ของเจเนอเรชัน่ เอก็ซ์ และ เจเนอเรชัน่ วาย 

2. ควรมีการวิจยัแยกระหว่างการตัดสินใจอยู่
บา้นพกัคนชรา ของเจอเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และ เจเนอ
เรชัน่วายแยกกนัอยา่งชดัเจน 

3. ควรท าการศึกษาวางแผนนโยบายส่งเสริม
การลงทุนเพื่อใช้ในวยัเกษียณพฒันาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุท่ีจะอาศัยในบ้านพกัคนชราอย่างจริงจัง 
เพื่อเป็นแนวทางการน าไปใชต้่อไป 

4. ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณในกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มเติม เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัระดบัของคุณภาพ
ชีวิต และระดบัของความตอ้งการในแต่ละดา้น ท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมในการให้บริการของบา้นพกัคนชรา 
สถานบริบาลดูแลผูสู้งอาย ุในอนาคตต่อไป 

5. ควรท าการศึกษาในแง่ว่าจะส่งครอบครัวไป
อาศยับา้นพกัคนชราหรือไม่ 

6. ควรศึกษาตวัแปรดา้นการเก็บออม การลงทุน 
เพื่อท่ีจะน าเ งินไปใช้จ่ายค่าบ้านพักคนชราใน
อนาคต 
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