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การวิจยัในครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ

ในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ใชบ้ริการ ศึกษาถึงอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด
บริการ และ คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร อีกทัง้ศึกษาถึงพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร  ตลอดจนการ
จดัการธุรกิจสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยเชิงปริมาณไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการสถาน
บริบาลผูส้งูอายุภายในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
และ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ค่าที สถิติการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้พหุคณู และกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัยเชิง
ปริมาณไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน โดยใชวิ้ธีการพูดคุยสมัภาษณ์
แบบมีโครงสรา้งค าถาม  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 41–50 ปี 
สถานภาพสมรสและมีบุตร มีระดบัการศึกษาสงูสดุอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้
ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 45,001– 60,000 บาท มีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ และความคิดเห็นต่อ
คณุภาพบริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัดีมาก ส าหรบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  พบว่าเหตุผลส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริบาล
ผูส้งูอายุคือ การไม่มีเวลาท่ีเพียงพอในการดูแลผูสู้งอายุอย่างใกลช้ิด รูจ้ักสถานบริบาลผูส้งูอายุจากการไดร้บัค าแนะน า
จากบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ได้ท าการตัดสินใจร่วมกับญาติ /พี่น้อง โดยมีระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาก่อน
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ ตัง้แต่ 1 - 3 เดือน และ พบว่าค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนท่ียอมรบัไดข้อง
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ประมาณ 17,865 บาท ต่อเดือน นอกจากนีผู้ใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุ
ในปัจจุบนัมาเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 9 เดือน และ สงูสดุอยู่ท่ี 72 เดือน โดยผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับ
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีขอ้มลูส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร และ คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ในการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 
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The objectives of this research are to study nursing home service choosing behaviors, to 

study the influence of the Service Marketing Mix and Quality of Service on nursing home services choosing 
behavior in the Bangkok Metropolitan Area. To study Nursing home service choosing behavior in the 
Bangkok metropolitan area and to study nursing home business management. In terms of quantitative 
research, the sample consisted of four hundred consumers using nursing home services in the Bangkok 
metropolitan area. The questionnaire was utilized to collect the data and the statistics used for data analysis 
included percentage, mean, standard deviation, an independent sample t-test, One-way ANOVA and 
Multiple linear regression. In terms of qualitative research, the sample consisted of interviews with seven 
nursing home owners in the Bangkok metropolitan area. The results of this research showed that most 
consumers were female, aged between forty-one and fifty, married with children, worked as private company 
employees, held a Bachelor's degree, and with an average monthly income of 45,001 to 60,000 Baht. The 
level of consumer opinions toward the Service Marketing Mix and the Quality of Service were very good. In 
terms of nursing home service choosing behavior in the Bangkok metropolitan area indicated that most 
consumers selected the most important factor in choosing a reason to use nursing home services, such as 
having enough time to closely look after the elderly and to take advice from other people. Most consumers 
make decisions with their relatives or siblings. The maximum considered before deciding to use nursing 
home services from one to three months and found that the average monthly costs for most users had an 
average service fee of approximately 17,865 Baht per month. Most of the consumers used the service of the 
nursing home for the current period for an average of approximately nine months and the maximum is 72 
months. The results of the hypothesis testing had a statistical significance level of 0.05 and revealed that 
consumers with different personal details also had different nursing home services choosing behavior. In 
addition, the Service Marketing Mix influenced nursing home service choosing behavior and the Quality of 
Service influenced nursing home service choosing behavior. 

 
Keyword : Service Marketing Mix, Quality of Service, Service choosing behavior, Business Management, 
Nursing Home 

 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีอันเนื่องมาจากผูว้ิจัยไดร้บัความกรุณาอย่าง
ยิ่งจาก อาจารย ์ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่คอยใหค้ าปรึกษา แนะน า 
และตรวจสอบแกไ้ขตัง้แต่เริ่มตน้ ด าเนินการจนกระทั่งส  าเรจ็เป็นปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบรูณ ์

รวมทัง้ อาจารย ์ดร.ณัฐยา ประดิษฐสวุรรณ และรศ.สพุาดา สิริกุตตา ที่ใหค้วามกรุณารบั
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม  รวมถึงให้ค าปรึกษาในการแก้ไขแบบสอบถาม  และ
ค าแนะน าในการปรบัปรุง อนัเป็นประโยชนต่์อการด าเนินการของปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้

ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านท่ีประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรูทุ้กแขนง รวมทัง้การใหค้วาม
ช่วยเหลือตลอดจนค าแนะน าต่าง ๆ ที่ดีและ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู ้วิจัย  อีกทั้งขอขอบคุณ
เจา้หนา้ที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร ์และ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ทกุท่านที่ช่วยใหค้ าแนะน า ประสานงาน และช่วยอ านวยความสะดวกเสมอมา 

ผูว้ิจัยกราบขอบพระคุณมารดา และบุคคลอันเป็นที่รกัที่ไดใ้หก้ารสนับสนุน อยู่เคียงขา้ง 
และ คอยใหก้ าลงัใจเสมอมา และขอบคณุมิตรสหายทกุ ๆ ท่าน ที่คอยช่วยเหลือ และเป็นก าลงัที่ดีให้
กนัเสมอมา 

  
  

ระพีพฒัน ์ ชอ้นสวสัดิ์ 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ................................................................................................................................. ช 

บญัชีตาราง ........................................................................................................................... ฐ 

บญัชีภาพประกอบ ................................................................................................................. ผ 

บทท่ี 1  บทน า ........................................................................................................................ 1 

ภมูิหลงั ............................................................................................................................. 1 

ความมุ่งหมายของการวิจยั ................................................................................................. 3 

ความส าคญัของการวิจยั .................................................................................................... 3 

ขอบเขตของการศกึษาคน้ควา้ ............................................................................................. 4 

1. การวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) .......................................................... 4 

2. การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ........................................................... 6 

ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษา ..................................................................................................... 7 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ ............................................................................................................... 9 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................................... 11 

สมมติฐานการวิจยั ........................................................................................................... 12 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ................................................................................. 13 

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์......................................................................... 13 

2. แนวคิดทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร .............................................................. 15 

3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมและการตดัสินใจของผูบ้รโิภค ....................................... 24 

  



  ซ 

ความหมายของพฤติกรรมผูบ้รโิภค ............................................................................. 24 

การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภค ................................................................................. 25 

โมเดลพฤติกรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior Model) ............................................ 27 

กระบวนการตดัสินใจซือ้ ............................................................................................ 29 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้ริการ (Quality of Service) ........................... 32 

5. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการ .................................................................................. 37 

6. ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสถานบรกิารผูส้งูอายุ และสถานดแูลระยะยาว ................................. 40 

6.1 การดแูลระยะยาว ................................................................................................ 40 

6.2 ประเภทของการดแูลระยะยาว ............................................................................. 41 

6.3 การดแูลระยะยาวภายในสถานบรกิาร (Institutional long-term care).................... 42 

6.4 กิจกรรมในการบรกิารดแูล ................................................................................... 43 

6.5 วิธีในการช่วยเหลือดแูล ....................................................................................... 44 

6.6 ประเภทของสถานดแูลระยะยาว .......................................................................... 44 

6.6.1 จ าแนกตามการดแูลแบบต่อเนื่อง (Continuum of care) ........................... 44 

6.6.2 จ าแนกตามลกัษณะของการใหบ้รกิารและระดบัความตอ้งการในการดแูลของ
ตวัผูส้งูอายุ .......................................................................................... 45 

6.6.3 จ าแนกตามระดบัความตอ้งการในการดแูลของผูส้งูอายแุละสงักดั ............. 46 

6.7 คณุภาพในการดแูลผูส้งูอายใุนสถานบรกิาร .......................................................... 49 

7. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ...................................................................................................... 52 

บทท่ี 3 วิธีการด าเนินการวิจยั ................................................................................................ 56 

1. การวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) .............................................................. 56 

1.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่างตวัออย่าง ..................................... 56 

ประชากร ......................................................................................................... 56 



  ฌ 

การเลือกกลุม่ตวัอย่าง ...................................................................................... 56 

วิธีการสุม่ตวัอย่าง ............................................................................................ 57 

1.2 การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ......................................................................... 57 

การใชบ้ริการในอนาคต .................................................................................... 62 

การแนะน า/บอกต่อ .......................................................................................... 63 

1.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ......................................................................................... 65 

1.4 การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู ................................................................... 66 

การจดัท าขอ้มลู ................................................................................... 66 

การวิเคราะหข์อ้มลู .............................................................................. 66 

1.5 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ............................................................................. 67 

สรุปสถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน ........................................................................................ 72 

2. การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ................................................................ 72 

2.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่างตวัออย่าง ..................................... 72 

ประชากร ......................................................................................................... 72 

การเลือกกลุม่ตวัอย่าง ...................................................................................... 73 

วิธีการสุม่ตวัอย่าง ............................................................................................ 73 

2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ...................................................................................... 73 

2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ......................................................................................... 73 

2.4 การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู ................................................................... 74 

การจดักระท าขอ้มลู ......................................................................................... 74 

การวิเคราะหข์อ้มลู ........................................................................................... 74 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ............................................................................................... 75 

1.การวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) ............................................................... 75 



  ญ 

สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ................................................................................ 75 

การเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ........................................................................................ 76 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ...................................................................................................... 76 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามอนั
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดต่้อเดือน และ
อาชีพ .................................................................................................. 77 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ...................................................... 80 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัคณุภาพบรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุ .... 89 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ................................................................. 95 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน......................................................................................... 206 

2. การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) .............................................................. 209 

การจดัการธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายุ ...................................................................... 209 

1. ดา้นการวางแผน ................................................................................................. 209 

2. ดา้นการจดัการองคก์าร ....................................................................................... 210 

3. ดา้นการสั่งการ .................................................................................................... 212 

4. ดา้นการประสานงาน ........................................................................................... 214 

5. ดา้นการควบคมุ .................................................................................................. 216 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ........................................................................... 218 

ความมุ่งหมายของการวิจยั ............................................................................................. 218 

ความส าคญัของการวิจยั ................................................................................................ 219 

สมมติฐานของการวิจยั ................................................................................................... 219 

สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลู .............................................................................................. 220 



  ฎ 

สว่นที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา .............................................................. 220 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามอนั
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดต่้อเดือน และ
อาชีพ ................................................................................................ 220 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร .................................................... 221 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัคณุภาพบรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุ .. 223 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ............................................................... 225 

สว่นที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ............................... 226 

สมมติฐานที่ 1 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีขอ้มลูสว่นบุคคลแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ................ 226 

สมมติฐานที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารบรกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ........................ 238 

สมมติฐานที่ 3 คณุภาพบรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใน
การ ................................................................................................... 241 

อภิปรายผล ................................................................................................................... 245 

สมมติฐานที่ 1 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีขอ้มลูสว่นบุคคลแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า ............................. 245 

สมมติฐานที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิาร
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร .............................................. 248 

สมมติฐานที่ 3 คณุภาพบรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ
เลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร .................................. 252 

การจดัการธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนการุงเทพมหานคร .............................................. 256 

ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากงานวิจยั ......................................................................................... 260 



  ฏ 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป .................................................................................. 265 

บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 266 

ภาคผนวก .......................................................................................................................... 271 

ภาคผนวก ก ...................................................................................................................... 272 

แบบสอบถามที่ใชใ้นการวิจยั .............................................................................................. 272 

ภาคผนวก ข ...................................................................................................................... 282 

แบบค าถามในการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการ ......................................................................... 282 

ภาคผนวก ค ...................................................................................................................... 286 

รายนามผูเ้ชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม ............................................................................... 286 

ประวติัผูเ้ขียน ..................................................................................................................... 288 

 



 

บัญชีตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1  จ าแนกประเภทของสถานดแูระยะยาวหรือสถานบรกิารผูส้งูอายุ ............................... 48 

ตาราง 2  เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนส าหรบัแบบสอบถามสว่นที่ 2 สว่นปะสมการ
ตลาดบรกิาร ........................................................................................................................ 60 

ตาราง 3 เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนส าหรบัแบบสอบถามสว่นที่ 3 คณุภาพบรกิาร
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ ..................................................................................................... 62 

ตาราง 4 เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนส าหรบัแบบสอบถามสว่นที่ 4 การใชบ้รกิารใน
อนาคต ................................................................................................................................ 63 

ตาราง 5 เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนส าหรบัแบบสอบถามสว่นที่ 4 การแนะน า/บอก
ต่อ....................................................................................................................................... 64 

ตาราง 6 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายุ .................................................................................................................... 77 

ตาราง 7 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูดา้นอาชีพ ตามการจดักลุม่ใหม่ ................... 80 

ตาราง 8 สรุปค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทาง
การตลาดบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร .......................................... 81 

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ................. 82 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา (Price) ............................. 83 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) . 84 

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion)
 ........................................................................................................................................... 85 

  



  ฑ 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นบคุลากร (People) ..................... 86 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evident) .............................................................................................................................. 87 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นกระบวนการ (Process) .............. 88 

ตาราง 16 สรุปค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบรกิารของ
สถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ......................................................................... 89 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบรกิารของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร (Tangible) .............. 90 

ตาราง 18 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบรกิารของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได ้(Reliability) .................... 91 

ตาราง 19 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบรกิารของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร (Responsiveness) .. 92 

ตาราง 20 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบรกิารของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ (Assurance) ...... 93 

ตาราง 21 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบรกิารของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร (Empathy)94 

ตาราง 22 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละของพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร .................................................................................................................. 95 

ตาราง 23 แสดงค่าต ่าสดุ สงูสดุ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร .................................................................... 97 

ตาราง 24 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของแนวโนม้พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารของ
ผูใ้ชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครในอนาคต ............................................... 98 



  ฒ 

ตาราง 25 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของแนวโนม้พฤติกรรมการแนะน า / บอกต่อ ของ
ผูใ้ชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร .............................................................. 99 

ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูส้งูอาย ุของแต่ละเพศ ................................................................................... 101 

ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ของแต่
ละเพศ ............................................................................................................................... 102 

ตาราง 28 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั  ของแต่ละเพศ ....................................................................................................... 103 

ตาราง 29 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ของแต่ละเพศ ..... 104 

ตาราง 30 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ของแต่ละเพศ .............. 105 

ตาราง 31 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูส้งูอาย ุของแต่ละช่วงอาย ุโดยใชส้ถิติ Levene’s test ..................................... 107 

ตาราง 32 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุจ าแนกตามช่วงอายโุดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ............................. 108 

ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีช่วงอายแุตกต่างกนั กบัพฤติกรรม
การเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอาย ุโดยใช ้Dunnett’s T3 ................................... 109 

ตาราง 34 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ของแต่
ละช่วงอาย ุโดยใชส้ถิติ Levene’s test ................................................................................. 111 



  ณ 

ตาราง 35 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร จ าแนกตามช่วงอายุโดยใช้
วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe .................................................................................. 112 

ตาราง 36 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั ของแต่ละช่วงอายุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test .......................................................... 113 

ตาราง 37 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั จ าแนกตามช่วง
อายุโดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe .................................................................. 114 

ตาราง 38 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ของแต่ละช่วงอาย ุ
โดยใชส้ถิติ Levene’s test .................................................................................................. 115 

ตาราง 39 ผลวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต จ าแนกตามช่วงอายโุดยใชว้ิธีการ
ทดสอบแบบ F-test ............................................................................................................ 116 

ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีช่วงอายแุตกต่างกนั กบัพฤติกรรม
การเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารใน
อนาคต โดยใช ้LSD ........................................................................................................... 117 

ตาราง 41 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ของแต่ละช่วงอาย ุโดยใช้
สถิติ Levene’s test ............................................................................................................ 118 

ตาราง 42 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตามช่วงอายุโดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe................................................................................................................ 119 

ตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีช่วงอายแุตกต่างกนั กบัพฤติกรรม
การเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 
โดยใช ้Dunnett’s T3 .......................................................................................................... 120 



  ด 

ตาราง 44 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูส้งูอาย ุของสถานภาพสมรส โดยใชส้ถิติ Levene’s test .................................. 122 

ตาราง 45 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุจ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ................ 123 

ตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั กบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอาย ุโดยใช ้Dunnett’s T3 ........................ 124 

ตาราง 47 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ของ
สถานภาพสมรส โดยใชส้ถิติ Levene’s test ......................................................................... 125 

ตาราง 48 ผลวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร จ าแนกตามสถานภาพ
สมรส โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ F-test ............................................................................... 126 

ตาราง 49 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั ของสถานภาพสมรส โดยใชส้ถิติ Levene’s test ...................................................... 127 

ตาราง 50 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ............................................... 128 

ตาราง 51 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ของสถานภาพสมรส 
โดยใชส้ถิติ Levene’s test .................................................................................................. 129 

ตาราง 52 ผลวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้
วิธีการทดสอบแบบ F-test .................................................................................................. 130 



  ต 

ตาราง 53 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั กบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใช้
บรกิารในอนาคต โดยใช ้LSD.............................................................................................. 131 

ตาราง 54 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ของสถานภาพสมรส โดยใช้
สถิติ Levene’s test ............................................................................................................ 132 

ตาราง 55 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชว้ิธีการ
ทดสอบแบบ Brown-Forsythe ............................................................................................ 132 

ตาราง 56 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั กบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อ โดยใช ้Dunnett’s T3 .............................................................................................. 133 

ตาราง 57 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูส้งูอาย ุ ของระดบัการศึกษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test ......................... 135 

ตาราง 58 ผลวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุจ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ F-test ......................... 136 

ตาราง 59 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั 
กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ย
ต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุโดยใช ้LSD ................................. 137 

ตาราง 60 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ของ
ระดบัการศึกษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test ................................................................. 139 

ตาราง 61 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร จ าแนกตามระดบั
การศึกษาสงูสดุ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ................................................ 140 



  ถ 

ตาราง 62 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั ของระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test ............................................... 141 

ตาราง 63 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั จ าแนกตามระดบั
การศึกษาสงูสดุ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ................................................ 141 

ตาราง 64 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั 
กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใช้
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั โดยใช ้Dunnett’s T3 ......................................... 142 

ตาราง 65 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ของระดบัการศกึษา
สงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test ......................................................................................... 143 

ตาราง 66 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ โดย
ใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe .............................................................................. 144 

ตาราง 67 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั 
กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใช้
บรกิารในอนาคต โดยใช ้Dunnett’s T3 ................................................................................ 145 

ตาราง 68 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ของระดบัการศึกษาสงูสดุ 
โดยใชส้ถิติ Levene’s test .................................................................................................. 146 

ตาราง 69 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตามระดบัการศึกษาสงูสดุ โดยใช้
วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe .................................................................................. 147 

ตาราง 70 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั 
กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การ
แนะน า/บอกต่อ โดยใช ้Dunnett’s T3 .................................................................................. 148 



  ท 

ตาราง 71 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูส้งูอาย ุของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s test ............................ 149 

ตาราง 72 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ........... 150 

ตาราง 73 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั กบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอาย ุโดยใช ้Dunnett’s T3 ........................ 151 

ตาราง 74 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ของ
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s test ................................................................... 154 

ตาราง 75 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe................................................................ 154 

ตาราง 76 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั ของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s test ................................................. 155 

ตาราง 77 ผลวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ F-test .......................................................... 156 

ตาราง 78 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ของรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s test ......................................................................................... 157 

ตาราง 79 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้
วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe .................................................................................. 158 



  ธ 

ตาราง 80 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั กบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใช้
บรกิารในอนาคต โดยใช ้Dunnett’s T3 ................................................................................ 159 

ตาราง 81 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
โดยใชส้ถิติ Levene’s test .................................................................................................. 161 

ตาราง 82 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชว้ิธีการ
ทดสอบแบบ Brown-Forsythe ............................................................................................ 162 

ตาราง 83 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั กบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อ โดยใช ้Dunnett’s T3 .............................................................................................. 163 

ตาราง 84 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูส้งูอาย ุของแต่ละอาชีพ โดยใชส้ถิติ Levene’s test ......................................... 165 

ตาราง 85 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุจ าแนกตามอาชีพ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ................................ 166 

ตาราง 86 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั กบัพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอาย ุโดยใช ้Dunnett’s T3 .............................................. 167 

ตาราง 87 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ของแต่
ละอาชีพ โดยใชส้ถิติ Levene’s test .................................................................................... 169 

ตาราง 88 ผลวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้
วิธีการทดสอบแบบ F-test .................................................................................................. 170 



  น 

ตาราง 89 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั ของแต่ละอาชีพ โดยใชส้ถิติ Levene’s test ............................................................. 171 

ตาราง 90 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั จ าแนกตาม
อาชีพ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ............................................................... 172 

ตาราง 91 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั กบัพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั โดยใช ้Dunnett’s T3 .................................................................. 173 

ตาราง 92 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ของแต่ละอาชีพ โดย
ใชส้ถิติ Levene’s test ........................................................................................................ 174 

ตาราง 93 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต จ าแนกตามอาชีพ โดยใชว้ิธีการทดสอบ
แบบ Brown-Forsythe ....................................................................................................... 175 

ตาราง 94 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั กบัพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 
โดยใช ้Dunnett’s T3 .......................................................................................................... 176 

ตาราง 95 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ของแต่ละอาชีพ โดยใชส้ถิติ 
Levene’s test .................................................................................................................... 177 

ตาราง 96 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตามอาชีพ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe................................................................................................................ 177 

ตาราง 97 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายุ .................................................................................................................. 179 



  บ 

ตาราง 98 แสดงการวิเคราะห ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุโดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณูดว้ยวิธี Enter ............................................ 180 

ตาราง 99 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ................. 182 

ตาราง 100 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั ............................................................................................................................. 184 

ตาราง 101 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต .......................... 185 

ตาราง 102 แสดงการวิเคราะห ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู
ดว้ยวิธี Enter ..................................................................................................................... 186 

ตาราง 103 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ .................................... 188 

ตาราง 104 แสดงการวิเคราะห ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูดว้ย
วิธี Enter ............................................................................................................................ 189 

ตาราง 105 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูส้งูอายุ ......................................................................................................... 192 

ตาราง 106 แสดงการวิเคราะห ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุโดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณูดว้ยวิธี Enter ............................................ 193 

ตาราง 107 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ....... 196 



  ป 

ตาราง 108 แสดงการวิเคราะห ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วาม
ถดถอยพหุคณูดว้ยวิธี Enter ............................................................................................... 197 

ตาราง 109 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั ............................................................................................................................. 199 

ตาราง 110 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต .......................... 201 

ตาราง 111 แสดงการวิเคราะห ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู
ดว้ยวิธี Enter ..................................................................................................................... 202 

ตาราง 112 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ .................................... 203 

ตาราง 113 แสดงการวิเคราะห ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูดว้ย
วิธี Enter ............................................................................................................................ 204 

ตาราง 114 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีขอ้มลูสว่นบคุคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสงูสดุ รายไดต่้อเดือน และอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั...................................... 206 

ตาราง 115 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร .................................. 207 

ตาราง 116 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 คณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมในการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ......................... 208 

 



 

บัญชีภาพประกอบ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................ 11 

 

  



 

บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

เนื่องจากประชากรที่เป็นผู้สูงอายุภายในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่อตัราการเกิดของประชากรยุคใหม่ไดล้ดจ านวนลง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการกา้ว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ  60 ปีขึน้ไปประมาณ 10 ล้านคน จาก
จ านวนประชากรทัง้หมดประมาน 65 ลา้นคน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) คิดเป็นรอ้ยละ 14.5 
ของจ านวนประชากร โดยมีจ านวนเพิ่มขึน้ประมาณปีละ 5 แสนคน โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 
2568 ประเทศไทยจะกา้วเขา้สูก่ารเป็นสงัคมผูส้งูอายุ (Aged Society) โดยสมบรูณ ์ซึ่งจากที่กลา่ว
มานั้นจะเห็นไดว้่าในอนาคตอันใกลน้ีป้ระเทศไทยจะกา้วเขา้สู่ภาวะที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็น
ผูส้งูอาย ุหรือที่เรียกกนัว่า “สงัคมผูส้งูอาย ุ(Aged Society)” อย่างแน่นอน 

นอกจากประเทศไทยก าลงัเริ่มกา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายแุลว้ ยงัมีเรื่องของสขุภาพและการ
เจ็บป่วยตามมาอีกดว้ย โดยในเรื่องของสขุภาพของผูส้งูอายุนัน้จะเห็นไดจ้ากผลการศึกษาปัญหา
ทางดา้นการเจ็บป่วยจากการตรวจร่างกายผูสู้งอายุไทยในปี พ.ศ. 2552 โดยส านักงานพัฒนา
นโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ ผลปรากฏว่ามีผูส้งูอายุในช่วงอายุ 60 ปีขึน้ไป จ านวนรอ้ยละ 85 
หรือประมาณ 6ลา้นคน ที่ยงัสามารถดแูลตวัเองได ้และมีผูส้งูอายุที่นอนติดเตียง ติดบา้น และยัง
ตอ้งพึ่งพิงบุคคลอ่ืนช่วยดูแลอีกกว่า 1 ลา้นคน ซึ่งคิดเป็นเกือบรอ้ยละ 15 ของประชากรผูสู้งอายุ
ทัง้หมดโดยที่นอกจากนีย้ังมีผูสู้งอายุประมาณ 960,000 คน ที่พอจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
บา้งบางสว่น และมีผูส้งูอายุ อีกประมาณ 63,000 คน ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดเ้ลย (ณรงค,์ 
2557) จึงเห็นไดว้่าเรื่องปัญหาสุขภาพ และการเจ็บป่วยของผูสู้งอายุนั้นจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะ
มองขา้มไม่ได ้ยิ่งในขณะที่สงัคมผูส้งูอายนุัน้ขยบัใกลเ้ขา้มาทกุที 

โดยที่อยู่อาศัยส าหรบัผู้สูงอายุเองนั้นนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมไทยได้เริ่ม
ตระหนักถึงและไดเ้ริ่มมีการเตรียมการเพื่อใหผู้สู้งอายุนั้นสามารถใชช้ีวิตไดอ้ย่างมีความสุขและ
ไดร้บัการดแูลเอาใจใส่ที่เหมาะสม ซึ่งในสงัคมไทย ณ ปัจจบุนันัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงัคมเมือง 
จะสามารถเห็นได้ว่าผู้คนในสังคมต่างเร่งรีบ และมีภาระหน้าที่หรือกิจการงานที่จ  าเป็นจะตอ้ง
รบัผิดชอบแตกต่างกนัออกไป จึงอาจท าใหม้ีเวลาไม่เพียงพอ หรือขาดการดแูลเอาใจใสท่ี่เหมาะสม
ต่อผูส้งูอาย ุนอกจากนีส้ถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมก็เป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งที่อาจท าใหเ้กิด
การละเลยหรือไม่สามารถที่จะใหเ้วลาแก่ผูส้งูอายุไดอ้ย่างเพียงพอ จึงท าใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ของ
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ผูส้งูอายุตามมา ไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยทางดา้นสุขภาพร่างกายไปจนถึงปัญหาการเจ็บป่วย
ทางดา้นจิตใจ โดยปัญหาเหล่านีม้ีแต่จะยิ่งรุนแรงยิ่งขึน้ และการที่ผูส้งูอายุตอ้งอยู่เพียงล าพงัเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ส  าหรบัผู้ที่ต้องท างานนอกบ้านหรือผู้ที่มีรายได้น้อย  หาเชา้กินค ่า 
ตลอดจนการไม่มีความช านาญที่เหมาะสมในการดูแลผูสู้งอายุที่มีโรคประจ าตัวใหถู้กตอ้งตาม
หลักทางการแพทย์ รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุในระยะสุดท้ายจ าเป็นที่จะต้องต้องใช้
อุปกรณ์ที่ ส  าคัญ  เช่น  ออกซิ เจน เป็นต้น ซึ่ งจ าเป็นที่ จะต้องมีผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลา  โดย
นอกเหนือจากนีใ้นส่วนของสถานบรบิาลผูส้งูอายนุัน้เองก็ไดม้ีการเปิดใหบ้รกิารอยู่เป็นจ านวนมาก 
ทัง้ที่เป็นของหน่วยงานรฐับาล และหน่วยงานเอกชน จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรบัผูท้ี่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้เวลากับการท างาน การเดินทาง หรือการใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากกว่าที่จะ
สามารถอยู่ดแูลผูสู้งอายุตลอดเวลาได้ ตลอดจนกระทั่งส าหรบัผูท้ี่ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือความ
ช านาญในการดแูลปรนนิบติัต่อผูส้งูอายุที่เป็นผูป่้วย และนอกจากนีส้ถานดแูลผูส้งูอายุเหล่านี ้ยัง
พรอ้มที่จะรบัดแูลผูส้งูอายทุัง้ที่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดห้รือไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดก้็ตาม 

จากที่กล่าวมานั้นนอกจากสถานที่เหล่านีจ้ะช่วยอ านวยความสะดวกในเรื่องการดูแล
ปรนนิบติัผูส้งูอายุแลว้ ในเรื่องของอปุกรณห์รือเครื่องมืออ านวยความสะดวกก็ถือว่ามีความพรอ้ม
ที่ มากกว่าการดูแลด้วยตนเองที่ บ้านและยังจ าเป็นที่ จะต้องมีกิจกรรม  หรือแม้กระทั่ ง
สภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมต่อการฟ้ืนฟูทัง้ทางดา้นสขุภาพร่างกายและสุขภาพทางจิตใจอีกดว้ย
เพราะฉะนัน้สถานบริบาลผูส้งูอายุนัน้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถตอบสนองและรองรบัต่อ
ความตอ้งการในสถานการณส์งัคมในปัจจุบนัและรวมไปถึงในอนาคต 

ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของธุรกิจสถานบริบาล
ผูส้งูอายุ ที่จะเขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมากในอนาคตอนัใกล้ โดยในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีความ
สนใจที่จะศึกษาในเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร คุณภาพบรกิาร พฤติกรรมการเลือกใช้
สถานบริบาลผูส้งูอายุ และการจดัการธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ” โดยน าเอา
สว่นประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้ริการ อีกทัง้
น าเอาคณุภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุทัง้ 5 ดา้น ซึ่งประกอบไปดว้ย ความเป็นรูปธรรม
ของบริการ ความเชื่อถือไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร การใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ 
และความเขา้ใจและเห็นใจในผูใ้ชบ้ริการ มาศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร และนอกจากนี ้ยังท าการศึกษาถึงการจัดการธุรกิจสถานบริบาล
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ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู ้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุไดน้ าไปใชใ้นการปรบัปรุงหรือพฒันาใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

โดยการวิจยัในครัง้นี ้ผูท้  าการวิจยัไดต้ัง้จดุมุ่งหมายของการวิจยัไวด้ัง้ต่อไปนี ้
1. เพื่อท าการศึกษาถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ  ซึ่ง

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดต่้อเดือน และ อาชีพ  
2. เพื่อท าการศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ซึ่งประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางในการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมตลาด 
(Promotion) บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) และกระบวนการ 
(Process) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อท าการศึกษาถึงคุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ  ซึ่งประกอบดว้ย 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangible) ความเชื่อถือไวว้างใจได ้(Reliability) การตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ (Responsiveness) การใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ (Assurance) และ ความเขา้ใจ
และเห็นใจในผู้ใชบ้ริการ (Empathy) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อท าการศึกษาถึงพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อท าการศกึษาถึงการจดัการธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 
 

ความส าคัญของการวิจัย  
ในการวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร คณุภาพบริการ พฤติกรรมการเลือกใช้

สถานบริบาลผูสู้งอายุ และการจดัการธุรกิจสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ในครัง้นีม้ี
ความส าคญั ดงัต่อไปนี ้

1. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ  ซึ่ ง
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดต่้อเดือน และ อาชีพ 

2. เพื่ อให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่ อให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ  (7Ps) ซึ่ งประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางในการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมตลาด 
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(Promotion) บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) และกระบวนการ 
(Process) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อใหท้ราบถึงคุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ซึ่งประกอบดว้ย ความ
เป็นรูปธรรมของบริการ (Tangible) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ (Responsiveness) การใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ (Assurance) และ ความเขา้ใจ
และเห็นใจในผู้ใชบ้ริการ (Empathy) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อใหท้ราบถึงการจัดการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครในมุมมอง
ของผูป้ระกอบการ 

6. เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายุ ใชเ้ป็นประโยชน์
ในการก าหนดและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  ตลอดจนน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาถึงส่วนที่ขาดตกบกพร่องของตัวกิจการสถานบริบาลผูสู้งอายุ  เพื่อปรบัปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑห์รือบริการใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจใน
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุ 

 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นงานวิจัยที่มีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและและการวิจัยเชิงคุณภาพ
รวมอยู่ดว้ยกนั โดยจะมีขอบเขตดงัต่อไปนี ้

 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

1.1 ขอบเขตเนือ้หา  
ขอบเขตของเนือ้หาในการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีจดุประสงคท์ี่จะศึกษาใน

สว่นของ ขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้รกิารสถานบรบิาล
ผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการน าเอาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบไป
ดว้ย ความคิดเห็นดา้นผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมตลาด 
บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้ริการ อีกทัง้น าเอาคณุภาพบริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายุทัง้ 5 ดา้น ซึ่งประกอบไปดว้ย ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร ความเชื่อถือไวว้างใจ
ได ้การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ การใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ และความเขา้ใจและเห็นใจใน
ผู้ใช้บริการ มาศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบ ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
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กรุงเทพมหานคร ตลอดจนศึกษาถึงการจดัการธุรกิจสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครจาก
มมุมองของผูป้ระกอบการ  

1.2 ขอบเขตประชากร 
1.2.1 ประชากร  

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายในกรณีศึกษาในเชิงปริมาณครั้งนี ้ได้แก่  
ผูใ้ชบ้รกิารสถานบรบิาลผูสู้งอาย ุภายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่ชดั 
โดยสาเหตุในการเลือกบุคคลกลุ่มนีเ้นื่องมาจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ไดม้ีการตัดสินใจและเขา้มาใช้
บริการ ด้วยเหตุผลและปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งสามารถที่จะตอบได้ว่า มีความรูส้ึกและความคิดเห็น
อย่างไร หรือมีเหตผุลใดในการเขา้มาใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุ  

1.2.2 กลุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส าหรบัการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณครั้งนี ้ได้แก่ผู ้ใช้บริการ

สถานบริบาลผูส้งูอายุภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดัง้นัน้จึง
ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยอาศัยสูตรในการค านวณของยามาเน่ แบบไม่ทราบจ านวนประชากร 
(Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอ้ยละ 95 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษา 385 
ตวัอย่าง และเพิ่มแบบสอบถามอีก 15 ตัวอย่าง รวมเป็นขนาดตัวอย่างทัง้หมด 400 ตัวอย่างเพื่อ
เป็นตวัแทนของผูใ้ชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร   

1.3 วิธีการสุม่ตวัอย่าง  
ขั้นตอนที่  1 เลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้

วิธีการจับสลากในการเลือกสถานที่เพื่อจดัเก็บแบบสอบถาม จากเขตพืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร 5 
เขตพืน้ที่จาก 50 เขตพืน้ที่ โดยผลการจบัสลาก ไดเ้ขตพืน้ที่ที่จะใชใ้นการเก็บแบบส ารวจดงันี ้ เขต
สะพานสงู เขตลาดพรา้ว เขตวงัทองหลาง เขตบางกะปิ และเขตรามอินทรา   

ขัน้ตอนที่ 2 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดใหม้ีการ
เก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน จากสถานบรกิารสถานบรบิาลที่อยู่ภายใน 5 เขตพืน้ที่
ขา้งตน้ ซึ่งแบ่งไดเ้ป็นเขตพืน้ที่ละ 80 คน  

ขัน้ตอนที่ 3 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสอบถามโดยใชว้ิธีความสะดวก (Convenience 
Sampling)โดยท าการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างและใหผู้ต้อบแบบสอบถามเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามดว้ยตวัเองจนครบจ านวน 400 คน 
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
2.1 ขอบเขตเนือ้หา  

ขอบเขตของเนือ้หาในการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีจดุประสงคท์ี่จะศึกษาใน
สว่นของ ขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้รกิารสถานบรบิาล
ผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการน าเอาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบไป
ดว้ย ความคิดเห็นดา้นผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมตลาด 
บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้ริการ อีกทัง้น าเอาคณุภาพบริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายุทัง้ 5 ดา้น ซึ่งประกอบไปดว้ย ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร ความเชื่อถือไวว้างใจ
ได ้การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ การใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ และความเขา้ใจและเห็นใจใน
ผู้ใช้บริการ มาศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริก ารบริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนศึกษาถึงการจดัการธุรกิจสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครจาก
มมุมองของผูป้ระกอบการ  

2.2 ขอบเขตประชากร 
2.1.1 ประชากร  

ประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายในกรณีศึกษาในเชิงคุณภาพครั้งนี ้ได้แก่  
ผูป้ระกอบการในธุรกิจสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้
ใหบ้รกิารในธุรกิจของสถานบรบิาล ซึ่งจะสามารถใหค้ าตอบในขอ้มลูดา้นการบรหิารจดัการได ้ 

2.1.2 กลุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการศึกษาวิจยัในเชิงคณุภาพครัง้นีไ้ดแ้ก่  ผูป้ระกอบการ

ในธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ซึ่งคิดเป็น 10 เปอรเ์ซ็นของจ านวนสถานบรบิาล
ผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานครทัง้หมดกว่า 70 แห่ง (เอลเดอรแ์ครไ์ทยแลนด)์ โดยจะท าการเก็บแบบ
สมัภาษณจ์ากผูป้ระกอบการเป็นจ านวน 7 คน  

2.3 วิธีการสุม่ตวัอย่าง  
งานวิจัยในเชิงคุณภาพในครัง้นีใ้ชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยท าการเจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการสถานบริบาลผู้สูงอายุที่มี
ความสะดวกและยินยอมที่จะให้ท าการสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลจากผู้ประกอบการของสถาน
บริบาลผูสู้งอายุจ านวน 7 คน จากสถานบริบาลผูสู้งอายุกว่า 70 แห่ง (เอลเดอรแ์คร ์ไทยแลนด:์ 
ออนไลน)์ ซึ่งคิดเป็น 10 เปอรเ์ซ็นตข์องจ านวนทัง้หมด  
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งได ้ดงันี ้

1.1 ขอ้มลูสว่นบคุคล 
1.1.1  เพศ 

1.1.1.1  เพศชาย 
1.1.1.2  เพศหญิง 

1.1.2  อาย ุ
1.1.2.1  ไม่เกิน 30 ปี 
1.1.2.2  31 – 40    ปี 
1.1.2.3  41 – 50    ปี 
1.1.2.4  51 ปีขึน้ไป 

1.1.3  สถานภาพการสมรส 
1.1.3.1  โสด 
1.1.3.2  สมรส และไม่มีบตุร 
1.1.3.3  สมรส และมีบตุร ..... คน 

1.1.4  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.1.4.1  ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.1.4.2  ปรญิญาตร ี
1.1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตรี 

1.1.5  รายไดต่้อเดือน 
1.1.5.1 15,000 - 30,000บาท 
1.1.5.2 30,001 - 45,000บาท 
1.1.5.3 45,001 - 60,000บาท 
1.1.5.4 สงูกว่า 60,000บาท 
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1.1.6  อาชีพ 
1.1.6.1  เจา้ของกิจการ 
1.1.6.2  พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.1.6.3  ขา้ราชการ / พนกังานของรฐั / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.1.6.4  รบัจา้ง / Freelancer 
1.1.6.5  อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ... 

1.2 สว่นประสมการตลาดบรกิาร 
1.2.1  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
1.2.2 ดา้นราคา (Price) 
1.2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
1.2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
1.2.5  ดา้นบคุลากร (People) 
1.2.6  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident) 
1.2.7  ดา้นกระบวนการ (Process) 

1.3 คณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ 
1.2.1  ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร (Tangible) 
1.2.2  ความเชื่อถือไวว้างใจได ้(Reliability) 
1.2.3  การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร (Responsiveness) 
1.2.4  การใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร (Assurance) 
1.2.5  ความเขา้ใจและเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร (Empathy) 

1.4 การจดัการธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

2.1 พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
1. ขอ้มลูส่วนบคุคล หมายถึง ขอ้มลูสว่นตวัของของผูใ้ชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุ ซึ่ง

ประกอบไปดว้ยเพศ อาย ุสถานภาพสมรสระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดต่้อเดือน และ อาชีพ 
2. สถานบริบาลผูส้งูอายุ หมายถึง สถานที่ใหบ้ริการดแูลผูส้งูอายุ เป็นสถานที่พักอาศัย 

ที่ใหก้ารดแูลในรูปแบบต่าง ๆ ตามความตอ้งการและสภาพรา่งกาย หรือโรคประจ าตวัของผูส้งูอายุ
ที่มาเขา้รบับรกิาร   

3. ผู้ใช้บริการ คือผู้ที่มีอ  านาจในการตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งหมายถึง ญาติ บุคคลใน
ครอบครวั หรือบคุคลใด ๆ ก็ตาม ที่เป็นผูท้  าการตดัสินใจในการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ 

4. อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือจากบริการ หมายถึง อุปกรณ์ของใชต่้าง ๆ ที่ไม่ไดอ้ยู่ในส่วน
รบัผิดชอบของทางสถานบริบาลผูส้งูอายเุช่น ที่นอนลม ตลอดจนยาท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้ฉพาะโรค หรือ
เฉพาะสภาวะของผูส้งูอายแุต่ละคนเป็นตน้ 

5. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (Service Marketing Mix) หมายถึง ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร 7 ดา้น ประกอบดว้ย  

5.1 ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ผลิตภณัฑ ์บริการ เครื่องมือหรืออปุกรณจ์ าเป็นต่าง ๆ 
ทัง้ทางการแพทย ์และอปุกรณอ์ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีใหแ้ก่ผูส้งูอายทุี่เขา้รบับรกิาร  

5.2 ราคา (Price) คือ ค่าบรกิารหรือค่าใชจ้่าย ในการเขา้รบับริการ ทัง้ในรูปแบบราย
เดือน และรายวนั  

5.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ ท าเลที่ตัง้ เวลาในในการเปิดใหติ้ดต่อขอใช้
บรกิาร และภมูิทศันโ์ดยรอบของท าเลที่ตัง้นัน้ ๆ รวมไปถึงช่องทางในการติดต่อ  

5.4 การส่งเสริมตลาด (Promotion) คือ สิทธิพิเศษที่ทางสถานบริบาลผูส้งูอายุ มอบ
ใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการ การโฆษณาและประชาสมัพนัธผ์่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
แจง้ข่าวสาร ชักจูงใหเ้กิดทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ รวมถึงการติดต่อสื่อสาร และการเสนอ
ทางเลือก ตลอดจนการใหข้อ้มลูทางดา้นการดแูลหรือแนวทางที่เป็นประโยชนใ์หแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารหรือ
ผูท้ี่สนใจ  

5.5 บุคลากร (People) คือ เจา้หนา้ที่ หรือพนักงานที่ใหบ้ริการและการดูแลภายใน
สถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ  

5.6 ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident) คือ ตวับา้นพกั หอ้งพกั บรเิวณที่ใชใ้น
การบรกิาร การตกแต่ง ความสะอาด และ สิ่งอานวยความสะดวกภายสถานบริบาลผูส้งูอายุ   
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5.7 กระบวนการ (Process) คือ วิธีการและขัน้ตอนในการใหบ้ริการ การใหบ้ริการที่
เท่าเทียม วิธีการในการจดัเตรียมมือ้อาหาร การดแูลปรนนิบติั การอ านวยความสะดวกแก่ผูส้งูอายุ 
ตลอดจนการช่วยเหลือในการท ากิจวตัร รวมไปจนถึงการติดต่อใหข้อ้มลู หรือติดต่อในยามฉกุเฉิน 

6. คณุภาพบริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุ หมายถึง คณุภาพบริการของทางสถานบรบิาล
ผูส้งูอาย ุโดยแบ่งคณุภาพบรกิารออกเป็น 5 ดา้น ประกอบไปดว้ย 

6.1 ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangible) ได้แก่ การมีเครื่องมือหรือการมี
เครื่องอ านวยความสะดวกที่มีความทนัสมยั สามารถจดักิจกรรมสนัทนาการไดต้ามความตอ้งการ
ของผูส้งูอาย ุ

6.2 ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได้ (Reliability) ไดแ้ก่ ความน่าเชื่อถือในการดแูลที่ไม่
มีความผิดพลาด มีการบนัทกึอย่างถกูตอ้ง 

6.3 ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ (Responsiveness) ไดแ้ก่ การดแูลตอบสนอง
ความตอ้งการโดยทันทีที่ผูร้บับริการมีความตอ้งการเมื่อเกิดอบุัติเหตุ มีแรงจูงใจในการใหบ้ริการ
ตลอดจนมีเวลาเพียงพอในการใหก้ารดแูล 

6.4 ด้านการให้ความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ (Assurance) ได้แก่ บุคลากรมีความ
น่าเชื่อถือ ผูเ้ขา้รบับรกิารมีความเชื่อมนั ผูใ้หบ้รกิารมีความกระตือรือรน้ ตลอดจนมีทกัษะที่ดี 

6.5 ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้ริการ (Empathy) ไดแ้ก่ มีการใหก้ารดแูล
แก่ผูพ้กัอาศยัทกุคนอย่างเท่าเทียม ใหบ้รกิารในทกุช่วงเวลา ตลอดจนมีสว่นรว่มในการดแูล 

7. พฤติกรรมการใช้บริการ หมายถึง การกระท าต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุซึ่งประกอบไปด้วย ประสบการณ์การใช้บริการ ช่องทางที่ท าให้รูจ้ัก เหตุผลส าคัญที่
เลือกใชบ้ริการ รูปแบบการใชบ้ริการ ค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการโดยเฉลี่ยต่อเดือน แนวโนม้ในการ
ใชบ้รกิารในอนาคต อีกทัง้แนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ  

8. การจดัการธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายุ หมายถึง สิ่งที่ผูบ้รหิารหรือผูจ้ดัการธุรกิจสถาน
บริบาลผูสู้งอายุ ตอ้งปฏิบัติ ซึ่งมีความเก่ียวขอ้งกับการประสานงาน ดูแลงาน และกิจการต่าง ๆ 
ขององคก์รเพื่อใหเ้กิดความส าเรจ็ลลุว่งเป็นไปตามเปา้หมาย  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ในการวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร คณุภาพบริการ พฤติกรรมการเลือกใช้

สถานบริบาลผู้สูงอายุ และการจัดการธุรกิจสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร มีกรอบ
แนวคิดในการวิจยัดงัต่อไปนี ้

 
เชิงปรมิาณ        เชิงคณุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ข้อมูลสว่นบคุคล 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

• ผลิตภณัฑ ์(Product) 

• ราคา (Price) 

• ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

• การส่งเสรมิตลาด (Promotion) 

• บคุลากร (People) 

• ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Evident) 

• กระบวนการ (Process) 
คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ 

1. ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร 
2. ความเชื่อถือไวว้างใจได ้
3. การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร 
4. การใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร 
5. ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร 

 

พฤติกรรมการ

เลือกใชบ้รกิาร

สถานบรบิาล

ผูส้งูอายใุน

กรุงเทพมหานคร การจดัการธุรกิจสถานบรบิาล

ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 

การจดัการและคณุภาพการใหบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย  
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด 

รายไดต่้อเดือน และอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารบริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุ
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) ดา้นราคา 
(Price) ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร 
(People) ดา้นลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) และดา้นกระบวนการ (Process) ของ
สถานบริบาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกใชบ้รกิารบรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร 

3. คณุภาพบริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุทัง้ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ความเป็นรูปธรรม
ของบริการ (Tangible) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ 
(Responsiveness) การใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร (Assurance) และ ความเขา้ใจและเห็นใจใน
ผู้ใช้บริการ (Empathy) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจัยจึงไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตาม

หวัขอ้ดงัต่อไปนี ้
1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมและการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการใหบ้รกิาร (Quality of Service) 
5. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการ 
6. ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสถานบรกิารผูส้งูอายุ และสถานดแูลระยะยาว 
7. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2538) ไดท้ าการใหค้วามหมายของ ประชากรศาสตร ์ไวว้่า
เป็นลักษณะที่ซึ่งประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชีพ 
การศึกษา ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่นิยมใชใ้นการแบ่งสว่นการตลาด โดยที่ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็น
ลกัษณะที่ส  าคญัและยงัเป็นตวัช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย อีกทัง้ยงัง่ายต่อการวดัมากกว่า
ตวัแปรอ่ืน โดยตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตรท์ี่ส  าคญัมีดงัต่อไปนี ้

1. เพศ (Sex)  เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส  าคัญ เนื่องจากเพศหญิงกับเพศ
ชายมี  ความแตกต่างกนัเป็นอย่างมากในดา้นของความคิด และทัศนคติ เนื่องมาจากสงัคมและ
วฒันธรรมซึ่งเป็นตวัก าหนดบทบาทของหญิงชายไวต่้างกนั ส่งผลใหพ้ฤติกรรมของหญิงและชายมี
ความแตกต่างกนัออกไป นอกจากนีเ้พศหญิงมกัจะถูกโนม้นา้วจิตใจไดง้่ายกว่าเพศชาย และส่วน
ใหญ่มีการเผยแพร่ขอ้มูลที่ไดร้บัใหผู้อ่ื้นต่อไป โดยปัจจุบนัตัวแปรดา้นเพศมีการเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากเพศหญิงนัน้มีการท างานภายนอกบา้นมากยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นผลใหพ้ฤติกรรมในการตดัสินใจ
บรโิภคเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกนั 

2. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑแ์ต่ละประเภทสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั ดงันัน้นกัการตลาดจึงไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากอายุมาเป็นตวัแปร
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ในการคน้ควา้ความตอ้งการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งใหค้วามส าคัญแก่ตลาด
อายใุนช่วงนัน้ ๆ 

3. การศึกษา (Education) เป็นตัวแปรที่มีความสมัพันธ์กับตัวแปรที่เก่ียวกับการใช้
สื่อ และการศึกษาของผูร้บัสาร ซึ่งเป็นผลใหผู้ร้บัสารมีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่างกนัออกไป 
โดยบคุคลที่มีการศกึษาสงูจะเป็นผูร้บัสารที่ดี เนื่องมาจากมีความรูท้ี่กวา้งขวาง และสามารถเขา้ใจ
สารได้ดี จึงส่งผลให้บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีการเลือกซือ้มากประเภทกว่าบุคคลที่มี
การศึกษาต ่า และมีแนวโนม้ที่จะบริโภคผลิตภัณฑท์ี่มีคุณภาพที่ดีกว่า และมีราคาที่สูงกว่าผูท้ี่มี
การศกึษาต ่า 

4. อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละอาชีพจะมีความจ าเป็นและความตอ้งการใน
สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาว่าสินค้าและบริการของบริษัทเป็นที่
ตอ้งการของกลุม่อาชีพใด เพื่อท าการจดัสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

5. รายได ้(Income) โดยผูท้ี่มีรายไดป้านกลางและมีรายได้ต ่าเป็นตลาดที่มีขนาด
ใหญ่ และถึงแมผู้ท้ี่มีรายไดส้งูจะถูกจดัอยู่ในตลาดขนาดเล็กแต่ก็มีก าลงัในการซือ้ค่อนขา้งสงู  ซึ่ง
สินคา้และบรกิารที่นิยมใชก้ารแบ่งส่วนตลาดตามรายได้ ไดแ้ก่ บา้น รถยนต ์เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง 
และการท่องเที่ยว เป็นตน้ โดยแมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรที่น ามาใชบ้่อยมากแต่อย่างไรก็ตามตอ้ง
มีการน าขอ้มูลทางดา้นรายไดไ้ปรวมกับตัวแปรดา้นประชากรศาสตรต์ัวอ่ืน ๆ เพื่อที่จะท าใหก้าร
ก าหนดตลาดเปา้หมายชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

6. ขนาดครอบครัว  (Family Size) และสถานภาพครอบครัว  (Marital Status) 
ลักษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายที่ส  าคัญในการศึกษาทางการตลาด และหน่วยผูบ้ริโภค โดยที่
นักการตลาดสนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง  และ
โครงสรา้งที่จะเก่ียวขอ้งกับตัวผูต้ัดสินใจในครวัเรือน เพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้
เหมาะสม 

อดลุย ์จาตรุงคกุล (2545) ไดท้ าการกลา่วไวว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรคื์อลกัษณะ
อนัรวมไปถึงอาย ุเพศ วงจรชีวิตครอบครวั การศกึษา รายได ้เป็นตน้ โดยลกัษณะต่าง ๆ ดงักล่าวมี
ความส าคญัต่อนกัการตลาด เพราะมีความเก่ียวเนื่องกบัอปุสงค ์(Demand) ในตวัสินคา้ทัง้หลาย 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรจ์ะชีใ้หเ้ห็นไดถ้ึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนก็
จะหมดไปหรือลดความส าคญัลง โดยลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่ส  าคญัมีดงันี ้ 
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1. อายุ (Age) นักการตลาดจะต้องค านึงถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง
ประชากรเรือ่งของอาย ุ  

2. เพศ (Sex) จ านวนสตรี (โสดหรือสมรส) ที่ท างานนอกบา้นมีจ านวนเพิ่มมากขึน้
นกัการตลาดจึงตอ้งค านึงว่าในปัจจบุนัสตรีเป็นผูซ้ือ้รายใหญ่ซึ่งที่ผ่าน ๆ มาผูช้ายจะเป็นผูต้ดัสินใจ
ซือ้  

3. วงจรครอบครวั (Marital Status) ในแต่ละขัน้ตอนของวงจรชีวิตครอบครวัจะเป็น
ตวัการก าหนดที่ส  าคัญของพฤติกรรม เนื่องจากในแต่ละขัน้ตอนจะมีพฤติกรรมการซือ้ที่แตกต่าง
กนัออกไป  

4. การศึกษาและรายได้ (Education and Income) การศึกษามีอิทธิพลต่อรายได ้
การไดรู้ว้่าอะไรเกิดขึน้กบัการศกึษาและรายไดเ้ป็นสิ่งส าคญัเพราะว่าแบบแผนการใชจ้่ายขึน้อยู่กบั
รายไดท้ี่ไดร้บั 

จากข้างต้นจะสามารถสรุปได้ว่า  ลักษณะประชากรศาสตร์นั้น  แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการน าขอ้มลูเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา เพื่อเป็นตวัช่วยสนบัสนุนในการวิเคราะห์
ทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เนื่องจากความแตกต่างกันของกลุ่มบุคคลทั้งในดา้นของ เพศ  
อายุสถานภาพสมรสระดับการศึกษา รายได ้และอาชีพเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการ
บรโิภคเกิดความแตกต่างกนัออกไป 

 
2. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2541) ไดก้ล่าวไวว้่า ธุรกิจที่เป็นการใหบ้ริการนัน้จะใชส้่วน
ประสมการตลาด (Marketing mix) หรือที่รูจ้ักกันในชื่อ 4P’s ซึ่งประกอบไปดว้ย ผลิตภัณฑห์รือ
บริการ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมทางด้านการตลาด 
(Promotion) ซึ่งนอกจากนีไ้ดม้ีการอาศยัเครื่องมือเพิ่มเติมเขา้มาเพิ่มเติมหรือที่รูจ้กักนัว่า 7P’s ซึ่ง
ส่วนที่เพิ่มมานั้นไดแ้ก่ บุคคล (People)การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence 
and presentation) และกระบวนการ (Process) 

ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2548) กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาดที่ถือว่าเป็นที่รูจ้กั
มากที่สดุนัน้คือ 4P’s ซึ่งประกอบไปดว้ย ผลิตภัณฑก์ารจัดจ าหน่าย การส่งเสริมตลาด และราคา 
ซึ่งในเวลาต่อมาไดม้ีการรว่มกนัปรบัปรุงและไดท้ าการเพิ่มเติมสว่นประสมทางการตลาดขึน้ใหม่ให้
เหมาะสมส าหรบัธุรกิจบริการ โดยที่รูปแบบใหม่ของส่วนประสมทางการตลาดที่ถูกพฒันาขึน้ใหม่
นีจ้ะประกอบไปดว้ยปัจจยัทัง้ 8 ประการดงัต่อไปนี ้
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1. ผลิตภณัฑ ์(Product)  
2. ราคา (Price)  
3. การจดัจ าหน่าย (Place) 
4. การสง่เสรมิตลาด (Promotion) 
5. บคุลากร (People) 
6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident) 
7. กระบวนการ (Process) 
8. ผลิตภาพ (Productivity) 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดที่ถูกปรับปรุงขึน้ใหม่นั้น  ได้มีปัจจัยอีก 4 
ประการเพิ่มเขา้มาซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยากรบุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident) 
กระบวนการ (Process) และผลิตภาพ (Productivity)  โดยที่ตวัปัจจยัทัง้ 8ประการนี ้จึงเป็นปัจจยั
ที่สามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัของธุรกิจบริการต่าง ๆ และหากว่าธุรกิจบริการดงักล่าวนัน้ขาดไปซึ่ง
ปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งแลว้นัน้ ก็อาจที่จะส่งผลต่อความส าเร็จหรือแมก้ระทั่งความลม้เหลวของธุรกิจ
ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการในการสรา้งส่วนประสมทางการตลาดนีจ้ึงเป็นการปรบัเปลี่ยนตั ว
ปัจจยัหรือองคป์ระกอบใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสถานการณ์ และเหมาะสมต่อความจ าเป็นของ
ตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดแต่
ละตัวนั้นอาจที่จะมีการซ า้ซอ้นกันอยู่บา้ง ดังนัน้จึงไม่สามารถที่จะกระท าการตัดสินใจใด ๆ โดย
อาศยัองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ่งเพียงเท่านัน้ ซึ่งนอกจากนัน้องคป์ระกอบหนึ่ง ๆ นัน้ก็จะยงั
คงไวซ้ึ่งความส าคัญเพียงช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เท่านัน้ โดยที่องคป์ระกอบต่าง ๆ นัน้จะมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยในการพิจารณาเก่ียวกับด้านผลิตภัณฑ์บริการนั้น
จะตอ้งพิจารณาไปถึงขอบเขตของบรกิาร คณุภาพของบริการ ระดบัชัน้ของบรกิาร ตราสินคา้ สาย
การบริการ การรบัประกัน และการบริการหลังการขายนั้นคือส่วนประสามทางด้านผลิตภัณฑ์
บรกิารซึ่งจะตอ้งครอบคลมุขอบข่ายที่กวา้ง 

2. ราคา (Price) โดยในการพิจารณาทางดา้นของราคานัน้จะตอ้งรวมไปถึงระดบัของ
ราคา ส่วนลด เงินช่วยเหลือค่านายหนา้ และเงื่อนไขการช าระเงิน สินเชื่อการคา้ โดยเนื่องมาจาก
การที่ราคานัน้มีส่วนในการท าใหบ้ริการต่าง ๆ นัน้มีความแตกต่างกัน และยังมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การรบัรูถ้ึงคณุค่าที่ไดร้บัจากบริการโดยเทียบระหว่างราคา และคณุภาพของบรกิาร 
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3. การจัดจ าหน่าย (Place)โดยสถานที่ตั้งของผูใ้หบ้ริการและความยากง่ายในการ
เขา้ถึงนัน้จึงเป็นอีกปัจจยัที่ส  าคญัของการตลาดบริการ ซึ่งทัง้นีค้วามยากง่ายในการเขา้ถึงบริการ
นั้นมิใช่เแต่เฉพาะการเน้นในทางกายภาพเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการติดต่อสื่อสาร 
เพราะฉะนัน้ ประเภทของช่องทางในการจดัจ าหน่ายและความครอบคลมุนัน้จะเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อการเขา้ถึงการบรกิาร  

4. การส่งเสริมตลาด (Promotion)การส่งเสริมการตลาดจะรวบรวมเอาวิธีการที่
หลากหลายของการสื่อสารกับตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านทางโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล 
กิจกรรมการขายและรูปแบบอ่ืน ๆ ทัง้ทางตรงสูส่าธารณะ และทางออ้มโดยผ่านสื่อ 

5. บคุลากร (People)โดยในดา้นบคุลากรนัน้จะครอบคลมุ 2 ประเด็นดงัต่อไปนี ้
5.1 บทบาทของบุคลากรซึ่งส าหรบัธุรกิจบริการนัน้ ตวัผูใ้หบ้ริการนอกจากจะท า

หน้าที่ผลิตบริการแลว้ ยังตอ้งท าหน้าที่ในการขายผลิตภัณฑบ์ริการไปพรอ้ม ๆ กัน ซึ่งการสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารนัน้มีสว่นจ าเป็นอย่างมากส าหรบัการบรกิาร  

5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างลูกคา้ดว้ยกัน ซึ่งคุณภาพบริการของผูร้บับริการราย
หนึ่งอาจสง่ผลมาจากผูร้บับรกิารรายอ่ืนแนะน าต่อมา ดงัเช่น กลุ่มผูร้บับรกิารจากรา้นอาหารบอก
ต่อหรือแนะน ากนัต่อ ๆ มา แต่ปัญหาหนึ่งที่มกัจะพบเจอนัน้คือ การท่ีจะควบคมุระดบัของคณุภาพ
ในการบรกิารใหอ้ยู่ในระดบัที่คงที่ 

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) มีธุรกิจบริการจ านวนไม่มากนักที่น า
ลกัษณะทางกายภาพเขา้มาใชใ้นการก าหนดกลยุทธก์ารตลาด แมว้่าลกัษณะทางกายภาพนัน้จะ
เป็นส่วนประกอบที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูร้บับริการหรือลกูคา้ก็ตาม โดยส่วนใหญ่ที่ปรากฏให้
เห็นนัน้จะเป็นการสรา้งสภาพแวดลอ้ม การสรา้งบรรยากาศ การเลือกใชส้ี แสง และเสียงภายใน
รา้น หรือกระทั่งการใชล้กัษณะทางกายภาพเพื่อสนบัสนนุการขาย 

7. กระบวนการ (Process) ซึ่งในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการในการที่จะส่งมอบ
บริการนั้นมีความส าคัญเช่นเดียวกับเรื่องของทรพัยากรบุคคล โดยแมว้่าผู้ใหบ้ริการจะมีความ
สนใจดูแลลูกคา้เป็นอย่างดีก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของลูกค้าหรือผู้รบับริการไดท้ั้งหมด 
ดังเช่น การเข้าแถวรอ ระบบการส่งมอบบริการ โดยจะครอบคลุมไปจนถึงนโยบายและ
กระบวนการในการที่จะน ามาใช ้ระดับการใชเ้ครื่องจักรกลในการใหบ้ริการ อ านาจตัดสินใจของ
พนกังาน การที่มีสว่นรว่มของลกูคา้ในกระบวนการใหบ้รกิาร 

8. ผลิตภาพ (Productivity)โดยจากการที่บรกิารเป็นการกระท าของบคุคล 2 ฝ่าย ซึ่ง
เมื่อฝ่ายหนึ่งไดก้ระท าเพื่อใหเ้กิดงานบริการ อีกฝ่ายหนึ่งนัน้ก็จะไดร้บับริการในเวลาเดียวกัน ไม่
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สามารถแยกออกจากกนัได้ และไม่สามารถเก็บเป็นสินคา้คงคลงัไวไ้ด้ ส่งผลใหก้ิจการตอ้งเขา้มา
จัดการในส่วนของความต้องการซือ้บริการของลูกค้า เพื่อให้ความต้องการบริการของลูกค้า 
กระจายไปตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ใหบ้ริการ และเพื่อให้ความต้องการในแต่ละช่วงเวลามีความ
ใกลเ้คียงกนั โดยนอกจากนีแ้ลว้ กิจการตอ้งท าการจดัการกบัก าลงัการผลิตงานบรกิาร เพื่อใหเ้กิด
ความสมดลุกบัความตอ้งการ 

ธีรกิติ นวรตัน ณ อยุธยา (2557) ไดท้ าการกล่าวไวว้่าส่วนประสมทางการตลาดเดิมที่
รูจ้ักกันในชื่อ 4Psเป็นมุมมองที่ค่อนขา้งแคบ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการน ามาใชใ้นการท าการตลาด
กบัธุรกิจบรกิาร เนื่องจากมีลกัษณะที่แตกต่างจากสินคา้โดยทั่วไป จึงไดม้ีการน าเสนอส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิาร (7Ps) ซึ่งมีองคป์ระกอบหลกั 7 ประการ ดงันี ้

1. ผลิตภัณฑ์บริการ (The Service Product) เป็นสิ่งที่ถูกน าเสนอออกสู่ตลาดเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการใหม้ากที่สุด โดยมีกิจกรรมที่สามารถสรา้งคุณค่าของ
ผลิตภัณฑใ์หเ้กิดขึน้ ซึ่งมีความแตกต่างกนัไปตามแต่รูปแบบของการด าเนินการของธุรกิจบริการ
นัน้ๆ โดยที่ผลิตภัณฑบ์ริการนั้นจะถูกใชค้วบคู่ไปในธุรกิจที่มีการใหบ้ริการ ดังเช่น การใหบ้ริการ
ท่องเที่ยว บรกิารขนสง่ รา้นอาหาร เป็นตน้ 

2. ราคาของการบริการ (Pricing the Service) คือ จ านวนเงินที่ลกูคา้หรือผูใ้ชบ้รกิาร
จ าเป็นต้องจ่ายเพื่อเข้ารับการบริการนั้น  โดยจะถูกค านวณจากต้นทุนทางด้านผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวขอ้งกับการบริการ ค่าแรงของพนักงานที่ให้บริการ ต้นทุนทางด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ
ใหบ้ริการ ตน้ทุนทางดา้นความคิด นวัตกรรม ตลอดจนถึงความยากง่ายในการใหบ้ริการต่าง ๆ 
และผลตอบแทนที่ผูป้ระกอบการตอ้งการที่จะไดร้บั 

3. ช่องทางในการจดัจ าหน่าย (Place) ช่องทางในการจัดจ าหน่ายเป็นส่วนส าคัญที่
จะท าใหส้ินคา้ หรือบริการนัน้ ๆ ไดถู้กน าเขา้สู่ตลาดเพื่อสรา้งการเป็นที่รูจ้กัและความคุน้เคยของ
ผูบ้ริโภคกับตัวสินคา้และบริการ โดยที่จะตอ้งมีการพิจารณาแนวทางในการจดัจ าหน่ายที่มีความ
สะดวกต่อลกูคา้ และตอ้งมีตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ดังเช่น 
การจดัจ าหน่ายทางโทรศพัท ์การตัง้รา้นตามสถานที่ที่มีผูค้นพลกุพลา่น เป็นตน้ 

4. การสื่อสารการตลาดบริการ (Promotion: Communication of the Service) หรือ
ก็คือ โปรโมชั่น หรือการจูงใจผูบ้ริโภค ซึ่งเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเกิดความชื่นชอบใน
ตวัสินคา้หรือการใหบ้ริการ โดยที่จะตอ้งเลือกแนวทางที่ตรงกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย นอกจากนีย้งั
เป็นการสรา้งความเขา้ใจให้แก่ผูบ้ริโภคไดร้บัรูถ้ึงคุณค่าของสินคา้และบริการที่ถูกตอ้ง  ซึ่งการ
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ส่งเสริมการตลาดมีหลากหลายวิธีประกอบไปด้วย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การใช้
พนกังานในการเสนอขายสินคา้ เป็นตน้ 

5. บุคคล (People)คือ ผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานผู้ให้บริการ ลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริการ โดยจากลักษณะเฉพาะของกิจการที่ได้ท าการ
ให้บริการที่มีพนักงานเป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญทั้งในการผลิตบริการและการให้บริการ  ซึ่งใน
ปัจจุบนัที่สถานการณก์ารแข่งขนัที่มีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ พนกังานจึงถือไดว้่าเป็นสิ่งที่ส  าคญัใน
การสรา้งความแตกต่างของการใหบ้ริการ โดยทางดา้นผูป้ระกอบธุรกิจสามารถน าความแตกต่างนี ้
มาเป็นจดุขายของการใหบ้รกิาร ซึ่งสามารถที่จะช่วยใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได ้

6. กระบวนการ (Process) คือ ขัน้ตอนหรือกระบวนการในการใหบ้ริการ ตลอดจนถึง
กฎระเบียบ หรือกระทั่งวิธีการท างาน ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งหรือการน าเสนอการใหบ้รกิาร
แก่ลกูคา้ เช่น การก าหนดนโยบายที่มีความเก่ียวขอ้งกบับุคลากรในองคก์รหรือลกูคา้ 

7. หลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evident) คือสิ่งแวดลอ้มภายนอกที่เก่ียวขอ้งกบั
การใหบ้รกิาร ประกอบไปดว้ยสถานที่ที่ใชใ้นการใหบ้ริการ รวมไปถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ที่สามารถ
จบัตอ้งได ้โดยองคป์ระกอบเหลา่นัน้ท าหนา้ที่ในการช่วยอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารนัน้ ๆ  

คอทเลอร ์(Kotler, 1997) ได้ท าการอธิบายถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 7 องคป์ระกอบหรือที่รูจ้กักนัในชื่อ 7P’s ไวด้งัต่อไปนี ้

1. ผลิตภัณฑ ์(Product)ซึ่งในธุรกิจบริการนัน้ไดแ้ก่ บริการที่เสนอเพื่อที่จะสนองต่อ
ความตอ้งการและความพึงพอใจของผูร้บับริการ ซึ่งจะครอบคลุมทุก ๆ สิ่งของตวัสินคา้ตลอดจน
สิ่งที่ถูกจดัเตรียมไวบ้ริการต่อลกูคา้ เนื่องจากสิ่งที่ลกูคา้หรือผูร้บับริการนัน้ไม่ใช่เพียงแต่ตวัสินคา้
หรือบริการ แต่ยังตอ้งการประโยชน์หรือคุณค่าอ่ืน ๆ ที่จะไดร้บัจากการซือ้สินคา้และบริการ ซึ่ง
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑน์ัน้จะประกอบไปดว้ย 

1.1 ประโยชนห์ลกั (Core Benefit) ซึ่งก็คือประโยชนโ์ดยพืน้ฐานของผลิตภณัฑท์ี่
จดัเตรียมไวใ้หแ้ก่ผูบ้ริโภคไดร้บัโดยตรง โดยสิ่งนัน้จะเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความตอ้งการที่
แทจ้รงิของลกูคา้หรือผูร้บับรกิารได ้

1.2 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible Product) หรือผลิตภัณฑ์พื ้นฐาน (Basic 
Product) ซึ่งหมายถึง ลกัษณะของผลิตภณัฑท์ี่ตวัผูบ้รโิภคนัน้สามารถรบัรูไ้ด ้ดงัเช่น คณุภาพ ตรา
สินคา้ 
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1.3 ผลิตภัณฑท์ี่คาดหวัง (Expected Product) ซึ่งหมายถึง กลุ่มของคุณสมบติั
และเงื่อนไขที่ผูร้บับรกิารหวงัว่าจะไดร้บัและใชเ้ป็นขอ้ตกลงส าหรบัการซือ้สินคา้ โดยที่การน าเสนอ
ผลิตภณัฑท์ี่คาดหวงันัน้จะค านึงถึงความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเป็นหลกั 

1.4 ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) นั้นหมายถึง ผลประโยชนเ์พิ่มเติม 
หรือบรกิารท่ีผูซ้ือ้จะไดร้บัควบคู่ไปกบัการซือ้สินคา้ ดงัเช่น บรกิารก่อนและหลงัการขาย 

1.5 ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ (Potential Product) ซึ่งหมายถึง คุณสมบัติ
ของผลิตภณัฑใ์หม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพฒันา เพื่อที่จะสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้
ในอนาคต 

2. ราคา (Price)หรือกล่าวคือ คุณค่าของผลิตภัณฑท์ี่อยู่ในรูปแบบของตัวเงินโดยที่
ตวัผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบกนัระหว่างคุณค่าของตัวผลิตภัณฑก์ับราคาของผลิตภัณฑน์ัน้  ซึ่งหาก
ว่าคุณค่านั้นสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะเกิดการตัดสินใจซือ้ ดังนั้นการจะก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคา
จ าเป็นที่จะตอ้งตอ้งค านึงถึงปัจจยัที่ส  าคญัดงัต่อไปนี ้

2.1 คุณค่าที่รบัรู ้(Perceived Value) ในสายตาของผูบ้ริโภคซึ่งตอ้งพิจารณาว่า
ผูบ้รโิภคยอมรบัในคณุค่าของผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ ว่าสงูกว่าราคาผลิตภณัฑ ์

2.2 ตน้ทุนของสินคา้และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขา้ง ซึ่งจะน าใชเ้ป็นเกณฑข์ัน้ต ่าในการ
ก าหนดราคา 

2.3 สภาวะของการแข่งขัน รวมไปถึงราคาของคู่แข่งและราคาขายของสินค้า
ทดแทนที่มีอยู่ในตลาด 

2.4 ปัจจยัอ่ืน ๆ ดงัเช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ หรือนโยบายภาครฐั 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)ในดา้นสถานที่ใหบ้ริการนั้น ในส่วนแรกนั้นคือ 

การเลือกท าเลที่ตัง้ (Location)ซึ่งในการเลือกท าเลที่ตัง้ของตวัธุรกิจบริการนัน้ถือว่ามีความส าคญั
มาก โดยเฉพาะในธุรกิจบริการที่ตัวผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งไปรบับริการจากตวัผูใ้หบ้ริการในสถานที่
ซึ่งทางดา้นผูใ้หบ้ริการจดัไว้ ซึ่งท าเลที่ตัง้ที่ท าการเลือกนัน้จะเป็นตวัก าหนดกลุ่มของผูบ้ริโภคที่จะ
เขา้มาใชบ้รกิาร เพราะฉะนัน้สถานที่ใหบ้ริการจึงตอ้งสามารถที่จะครอบคลมุพืน้ที่ในการใหบ้รกิาร
กลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ซึ่งท าเลที่ตั้งนั้นจะมีความส าคัญมากน้อยแตกต่างกันไปตามแต่
ลักษณะของธุรกิจบริการแต่ละประเภทและในส่วนของช่องทางส าหรับการจัดจ าหน่าย 
(Channels) การที่จ  าก าหนดช่องทางในการจดัจ าหน่ายนัน้จะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ 3 สว่น ซึ่ง
ไดแ้ก่ ลกัษณะของบริการ ความจ าเป็นในการใชค้นกลางในการจดัจ าหน่าย และลูกคา้เป้าหมาย
ของตวัธุรกิจบรกิารนัน้ 
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)นั้นเป็นการติดต่อสื่อสารซึ่งเก่ียวกับข้อมูล
ระหว่างตัวผูซ้ือ้กับตัวผูข้ายเพื่อสรา้งทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ โดยที่ในการติดต่อสื่อสารนั้น
อาจมีการใชพ้นกังานขายในการท าการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยที่ไม่ใชค้น ทางดา้นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสารนัน้มีหลายประการ ซึ่งอาจมีการเลือกใชเ้พียงหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง ซึ่งตอ้งใช้
หลักในการเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารแบบประสมประสาน  (Integrated Marketing 
Communication-IMC) โดยที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อผูบ้ริโภค  ผลิตภัณฑ์ และคู่แข่ง 
โดยบรรลจุดุมุ่งหมายรว่มกนัได ้ซึ่งเครื่องมือส าหรบัสง่เสรมิการตลาดที่ส  าคญัมีดงัต่อไปนี ้

4.1 การโฆษณา (Advertising)นั้นคือกิจกรรมในการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกับ
องคก์ารและผลิตภัณฑ ์บรกิาร หรือแมก้ระทั่งความคิด ซึ่งตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ปุถมัภร์ายการ 
ซึ่งก็คือผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายสินคา้กบักลุ่มผูร้บัข่าวสารจ านวนมาก โดยที่อาจจะอยู่ในรูปแบบของ
การแจง้ข่าวสาร การจงูใจใหเ้กิดความตอ้งการ หรือกระทั่งการเตือนความจ า 

4.2 การขายโดยใช้พนักงาน  (Personal Selling) นั้น เป็น รูปแบบของการ
ติดต่อสื่อสารจากตัวผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้ร ับข่าวสารโดยตรง  โดยอาจเรียกได้ว่าเป็นการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งตัวผู้ส่งข่าวสารนั้นจะสามารถรบัรูแ้ละประเมินผลจากทางผูร้บั
ข่าวสารไดท้นัที 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) นั้นเป็นเครื่องมือในระยะสั้น
เพื่อที่จะกระตุ้นการตอบสนองให้เร็วยิ่งขึน้  ซึ่งเป็นงานที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้ง การน าไปใช้ ไป
จนถึงการเผยแพร่วัสดแุละเทคนิคต่าง ๆ โดยน ามาใชเ้สริมกับการโฆษณา ตลอดจนช่วยส่งเสริม
การขาย ซึ่งในการส่งเสริมการขายนัน้อาจจะท าไดโ้ดยวิธีการทางไปรษณีย์ แคตตาล๊อค สิ่งพิมพ์
จากทางบริษัทผูผ้ลิต การจัดแสดงสินคา้ การแข่งขันทางการขาย จนกระทั่งเครื่องมือขายอ่ืน ๆ 
โดยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความพยามในการขายของทางพนักงานขาย ผูจ้ัดจ าหน่าย ตลอดจน
ผู้ขาย ให้ขายผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้ลูกค้าต้องการซือ้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้นท าให้การขายโดยใช้
พนักงานขายและการโฆษณาสามารถเป็นไปไดด้ว้ยดี เพราะการส่งเสริมการขายซึ่งเป็นการให้
สิ่งจงูใจเป็นพิเศษ 

4.4 การใหข้่าวและประชาสมัพันธ์ (Publicity and Public Relations) ซึ่งการให้
ข่าวนั้นเป็นการน าเสนอความคิดเก่ียวกับสินคา้ บริการ หรือกระทั่งนโยบายของบริษัท โดยผ่าน
ทางสื่อซึ่งอาจไม่จ าเป็นตอ้งมีการจ่ายเงินหรืออาจจะมีการจ่ายก็เป็นได้ ซึ่งการใหข้่าวนั้นถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ ส่วนทางดา้นการประชาสมัพันธ์นัน้หมายถึง ความพยายามใน
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การสื่อสารเพื่อสรา้งทศันคติที่ดีต่อองคก์ารหรือผลิตภณัฑเ์พื่อสรา้งความสมัพันธท์ี่ดีกบัชุมชนต่าง 
ๆ หรือเผยแพรข่่าวสารท่ีดี การสรา้งภาพพจนท์ี่ดี โดยการสรา้งเหตกุารณห์รือเรื่องราวที่ดี 

4.5 ก า รตล าดท างต รง  (Direct Marketing) นั้ น เป็ น ก าร ติ ด ต่ อสื่ อ ส า รกั บ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรง หรืออาจหมายถึงวิธีการต่าง ๆ ที่นกัการตลาดใช้
ในการส่งเสริมผลิตภัณฑโ์ดยตรงกบัตัวผูซ้ือ้และท าใหเ้กิดการตอบสนองในทันที  ดังเช่น การขาย
ผ่านทางโทรศัพท ์การขายโดยใชจ้ดหมายตรง การข่ายโดยการใชแ้คตตาล็อค ตลอดจนการขาย
ทางโทรทศัน ์วิทยุ หรือกระทั่งหนงัสือพิมพ ์ซึ่งจูงใจใหล้กูคา้มีกิจกรรมการตอบสนองดงัเช่น การใช้
คปูองแลกซือ้ เป็นตน้ 

5. บุคลากร (People)หรือพนักงาน (Employees) ซึ่งคุณภาพในการให้บริการนั้น
ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจงูใจ เพื่อใหส้ามารถสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได้
แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง โดยที่พนักงานนั้นต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่ ดี สามารถ
ตอบสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการตัดสินใจแกปั้ญหา ตลอดจนสามารถ
สรา้งค่านิยมใหแ้ก่องคก์ร 

6. ก า รส ร้า ง แ ล ะน า เส น อลั ก ษณ ะท างก าย ภ าพ  (Physical Evidence & 
Presentation) นัน้ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสถานที่ใหบ้ริการ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนแบ่ง
สว่นหรือแผนกของพืน้ที่ภายในอาคาร รวมไปจนถึงลกัษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ ที่จะสามารถดงึดดู
ใจผูบ้รโิภคได ้และสามารถท าใหเ้ห็นภาพลกัษณข์องการบรกิารไดอ้ย่างชดัเจน 

7. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) ส่วนนีเ้รียกไดว้่าเป็นขั้นตอนในการใหบ้ริการ
เพื่อส่งมอบคณุภาพในการใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างรวดเรว็แลเกิดความประทบัใจ ซึ่งจะมีการ
พิจารณาใน 2 ดา้น ซึ่งไดแ้ก่  

7.1 ความซบัซอ้น (Complexity)ซึ่งจะตอ้งพิจารณาถึงขัน้ตอนและความต่อเนื่อง
ของงานในกระบวนการ 

7.2 ความหลากหลาย (Divergence) ซึ่งจะตอ้งพิจารณาถึงความมีอิสระ ความ
ยืดหยุ่น ความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงล าดบัหรือขัน้ตอนการท างานได ้

เพน (Payne, 1993) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (The Service 
Marketing Mix) ประกอบไปดว้ยปัจจยัทางดา้นต่าง ๆ 7 ดา้น โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจในผลิตภณัฑท์ี่เสนอขาย ประกอบดว้ยสิ่งที่สมัผสัได้
และสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ ดังเช่น บริการต่าง ๆ ความคิด สถานที่  องค์กร หรือบุคคล ซึ่งผลิตภัณฑ์
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เหล่านีต้อ้งมีอรรถประโยชน ์มีคณุค่าในสายตาของลกูคา้ จึงจะสง่ผลใหผ้ลิตภณัฑน์ัน้สามารถขาย
ได ้

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบตัวเงิน โดยผู้บริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์เหล่านั้น  หากว่าคุณค่าสูงกว่าราคา
ผูบ้รโิภคจะเกิดการตดัสินใจซือ้  

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง กิจกรรมส าหรบัการ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ก าหนดไว้ออกไปยังตลาดเป้ าหมาย ในส่วนประสมนี ้จะ
พิจารณาตัง้แต่สถานที่จัดจ าหน่าย การจัดจ าหน่ายผ่านคนกลาง และการเคลื่อนยา้ยผลิตภัณฑ ์
ซึ่งเป็นกิจกรรมในการกระจายสินคา้อนัประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรกัษา
สินคา้คงคลงั  

4. การส่งเสริมตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารที่เก่ียวขอ้งกันระหว่าง
ผูข้ายกับผูซ้ือ้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร ชักจูงใหเ้กิดทัศนคติ และพฤติกรรมการซือ้ ซึ่ง
การติดต่อสื่อสารอาจท าผ่านพนักงานขาย (Personal Selling) และโดยไม่ใชค้น (Non-Personal 
Selling) โดยที่เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลากหลายชนิด อาจที่จะเลือกใชเ้ครื่องมืออย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายเครื่องมือก็ได้ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา้ ผลิตภัณฑ ์และ
คู่แข่ง  

5. พนักงาน (People) หมายถึง บุคคลที่จ  าเป็นต้องผ่านการคัดเลือก (Selection) 
ฝึกอบรม (Training) การจงูใจ (Motivation) เพื่อใหส้ามารถที่จะสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ได้
แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง โดยที่พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติที่ดี สามารถตอบสนอง
ต่อลูกค้า มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และสามารถสรา้งค่านิยมให้แก่
บรษิัท  

6. กระบวนการ (Process) ถือไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ หรือเครื่องมือที่ทันสมัยในการท าให้เกิด
กระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ เนื่องมาจากการให้บริการโดยทั่วไปมักจะ
ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ การต้อนรบั การสอบถามข้อมูลเบือ้งต้น การ
ใหบ้รกิารตามความตอ้งการ ตลอดจนการช าระเงิน ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนจะตอ้งประสานเชื่อมโยงกนั
อย่างดี เพราะหากมีขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งที่ไม่ดีแมแ้ต่ขัน้ตอนเดียวย่อมท าใหก้ารบริการไม่เป็นที่
ประทบัใจแก่ลกูคา้  
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7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ได้แก่  อาคารของธุรกิจบริการ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ โดยสิ่งเหล่านี ้เป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการ
ใหบ้ริการ กล่าวไดว้่า ลูกคา้จะอาศัยสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้
บรกิาร ดงันัน้ลกัษณะทางกายภาพยิ่งดสูวยงามและหรูหราเพียงใด ตวับรกิารก็จะดมูีคณุภาพตาม
ไปดว้ย ซึ่งลกัษณะทางกายภาพในแต่ละธุรกิจจะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นในดา้น
การออกแบบ การจัดวาง สิ่งที่ผูบ้ริหารตอ้งท าคือ การศึกษาถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของ
ลูกค้าว่าลูกค้ามีความค านึงถึงลักษณะทางกายภาพด้านใดมากที่สุดและควรตั้งอยู่ที่ใด หรือ
บริเวณใดเนื่องมาจากลักษณะกายภาพนั้นเป็นสิ่งแรกที่จะสามารถสรา้งความประทับใจ  (First 
Impression) ใหแ้ก่ลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารในครัง้แรก 

 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภค 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของค าว่า 

“พฤติกรรม” และค าว่า “ผูบ้ริโภค” ไวว้่า “พฤติกรรม” หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออก
ทางกลา้มเนือ้ ความคิด และความรูส้ึก เพื่อตอบสนองสิ่งเรา้ ส่วน “ผูบ้รโิภค” หมายถึง ผูซ้ือ้หรือผู้
ไดร้บับริการจากผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูท้ี่ซึ่งไดร้บัการเสนอหรือมีการชักชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจ
เพื่อใหซ้ือ้สินคา้หรือรบับริการรวมไปถึงผูใ้ชส้ินคา้หรือผูท้ี่ไดร้บับริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ 
ดังนั้น “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” จึงอาจหมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออกของผูซ้ือ้หรือผูท้ี่
ไดร้บับรกิารจากผูป้ระกอบธุรกิจ 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ไดก้ล่าวไวว้่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) 
คือ การตอบสนองความตอ้งการ (Wants) และความจ าเป็น (Needs) ของผูบ้ริโภคใหเ้กิดความ
พอใจ (Satisfaction) 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2538) ไดท้ าการใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคเอาไวว้่า 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือพฤติกรรมที่บุคคลท าการคน้หา ซือ้ ใช ้ประเมินผล และการใชจ้่าย ในตัว
สินคา้และบริการ โดยคาดว่าตัวสินคา้หรือบริการเหล่านัน้ จะใหก้ารตอบสนองแก่ความตอ้งการที่
คาดหวงัไว ้

ชิฟแมน และ คานุค (2006) ได้ท าการให้ความหมายเก่ียวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer Behavior)  ไว้ว่า เป็นพฤติกรรมที่บุคคลได้ท าการค้นหา(Searching) ท าการซื ้อ 
(Purchasing) และท าการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์หรือการบริการ โดยที่มีความ
คาดหมายว่าสิ่งที่ไดร้บัจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการได ้
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เอ็นเจล แบล็คเวลล ์และมิเนียรด์ (2012) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ  พฤติกรรม
ผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) ไวว้่าเป็นกระบวนการในการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมของ
แต่ละบุคคลเมื่อมีการประเมินผล (Evaluating)  การใช ้(Using) และการประเมินภายหลังการ
บรโิภค (Disposing) สินคา้หรือบรกิาร 

การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้บริโภค 
การวิ เคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  (Analyzing Consumer Behavior)  เป็นการ

วิเคราะห์เพื่อศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้หรือการใช้ของผู้บริโภคเพื่อให้สามารถทราบถึง
ลักษณะ ความต้องการ พฤติกรรมการซือ้ พฤติกรรมการใช้ และพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบ้รโิภค โดยขอ้มลูที่ไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถก าหนดกลยทุธ์ ที่ตรงกบัความตอ้งการและ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้ (2546) ซึ่งค าถามที่จะช่วยในการวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 
6Ws และ 1H ประกอบไปดว้ย 

Who = ใครอยู่ในตลาดเปา้หมาย 
What = ผูบ้รโิภคซือ้อะไร 
Why = ท าไมผูบ้รโิภคจึงซือ้ 
Who = ใครมีสว่นรว่มในการตดัสินใจซือ้ 
When = ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด 
Where = ผูบ้รโิภคซือ้ที่ไหน 
How = ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร 

โดยที่ค  าตอบที่ตอ้งการของค าถามทั้ง 7 ค าถามจะประกอบไปด้วย  Occupants, 
Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets และOperations  หรือเรียกว่า 7Os
โดยมีใจความดงัต่อไปนี ้

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่อให้
ทราบถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) โดยการตอบจะอาศัยเกณฑใ์นการแบ่งส่วน
ตลาด (Base of market segmentation) 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประชากรศาสตร์ ด้าน
ภูมิศาสตร ์ดา้นจิตวิทยา และดา้นพฤติกรรมศาสตร ์ซึ่งสามารถนาไปใชก้ าหนดกลยุทธ์การตลาด 
(7Ps) เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความพงึพอใจของกลุม่เปา้หมายได ้ 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามที่ต้องการ
ทราบถึงสิ่งที่ตลาดตอ้งการจากผลิตภัณฑแ์ละบริการ (Objects) และสิ่งที่ผูบ้ริโภคตอ้งการจาก
ผลิตภัณฑก์็คือตอ้งการคุณสมบัติหรือองคป์ระกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) และ
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ความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขนั (Competitive Differentiation) สามารถน าไปสรา้งกลยุทธด์า้น
ผลิตภัณฑแ์ละบริการ (Product Strategies) ใหม้ีศักยภาพ คุณภาพ และความแตกต่างทางการ
แข่งขนั (Competitive Differentiation)  

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้  (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซือ้  (Objectives) ผู้บริโภคซือ้ผลิตภัณฑ์เพื่อสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของเขา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในการตอบค าถามนีจ้ะต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ อันไดแ้ก่ ปัจจัยภายในหรือปัจจัยดา้นจิตวิทยาปัจจัยภายนอก และ
ปัจจยัเฉพาะบุคคล กลยุทธท์ี่ใชคื้อสว่นประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์
ราคา การจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด บคุลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ (Who participates in the buying?) เป็น
ค าถามเพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ โดยผู้
ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้จะประกอบไปด้วย ผูร้ิเริ่ม ผูท้ี่มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซือ้ ผู้ซือ้และ
ผูบ้รโิภค โดยมีกลยทุธท์ี่เก่ียวขอ้งคือ การโฆษณาและกลยุทธส์ง่เสริมการตลาด (Advertising and 
Promotion Strategies) 

5. ผูบ้ริโภคซือ้เมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามที่ตอ้งการ
จะทราบถึงโอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใด
ของวัน เป็นต้น โดยที่กลยุทธ์ที่มักจะน ามาใช้กันคือกลยุทธ์การส่งเสริมตลาด  (Promotion 
Strategies) 

6. ผูบ้ริโภคซือ้ที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามที่ตอ้งการ
ทราบถึงโอกาสในการซือ้(Outlets) ที่ผู ้บริโภคไปท าการซือ้ หรือก็คือช่องทางใดหรือแหล่งใดที่
ผูบ้ริโภคไปท าการซือ้หรือใชบ้ริการดังเช่น หา้งสรรพสินค้า รา้นคา้เป็นต้น ซึ่งจะใชก้ลยุทธ์ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Distribution Channel Strategies) 

7. ผูบ้ริโภคซือ้อย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามที่ตอ้งการ
ทราบถึงขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ (Operations) ซึ่งประกอบดว้ย การรบัรูปั้ญหา การคน้หาขอ้มลู 
การประเมินผล การตัดสินใจซือ้ และความรูส้ึกภายหลงัการซือ้ โดยที่กลยุทธ์ที่มักจะน ามาใชก้ัน
คือกลยทุธก์ารสง่เสรมิตลาด (Promotion Strategies) 
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โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
โม เดลพฤติกรรมผู้บ ริ โภค  (Consumer Behavior Model)  คือ  การศึกษาถึ ง

จุดเริ่มตน้ของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึ่งเป็นระบบที่เกิดขึน้จากสิ่งกระตุน้ (Stimulus) เพื่อใหเ้กิด
ความตอ้งการ (Need) โดยสิ่งกระตุน้ที่เขา้มาในความนึกคิดของผูซ้ือ้  (Buyer’s Black Box)โดย
เปรียบเสมือนเป็นกล่องด าที่ผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้และยังเป็นสิ่งสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้รโิภค  

จุดเริ่มตน้ของโมเดลนีม้กัเกิดมาจากสิ่งกระตุน้(Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการก่อน 
แล้วจึงท าให้เกิดการตอบสนอง (Buying’s Response)  ดังนั้นจึงเกิดการเรียกโมเดลนี ้ว่า S-R 
Theory ที่ประกอบดว้ยสว่นส าคญั3 สว่น (Kotler, 2003) ไดแ้ก่ 

1. สิ่งกระตุน้ (Stimulus) สามารถที่จะเกิดเกิดขึน้ไดจ้ากภายในร่างกาย (Inside 
Stimulus) และภายนอก (Outside Stimulus) ซึ่งสิ่งกระตุน้ภายนอกจะสามารถควบคมุไดโ้ดยการ
สร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูด และจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าและบริการ 
ประกอบไปดว้ย  

1.1 สิ่ งกระตุ้นทางการตลาด  (Marketing Stimulus) เน้นสิ่ งกระตุ้นที่
เก่ียวขอ้งกบั สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (Service Marketing Mix) ทัง้ 7 ดา้น ดงันี ้

1.1.1 สิ่ งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์  (Product) การออกแบบ คุณภาพ 
ลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑห์รือบรรจภุณัฑ ์ 

1.1.2 สิ่งกระตุ้นดา้นราคา (Price) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินคา้หรือบรกิาร  

1.1.3 สิ่งกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
1.1.4 สิ่งกระตุน้ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion)  
1.1.5 สิ่งกระตุน้ดา้นบคุลากร (People)  
1.1.6 สิ่งกระตุน้ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident)  
1.1.7 สิ่งกระตุน้ดา้นกระบวนการ (Process)  

1.2 ปัจจัยภายนอก  (Outside Stimulus) หรือ  สิ่ งกระตุ้น อ่ืน  ๆ  (Other 
Stimulus) โดยจะเป็นสิ่งกระตุน้ที่อยู่ภายนอกองคก์ารซึ่งไม่สามารถควบคมุได ้ไดแ้ก่  

1.2.1สิ่งกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic Stimulus) 
1.2.2 สิ่งกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technological Stimulus)  
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1.2.3 สิ่ งก ระตุ้นท างการเมื อ งและกฎหมาย  (Political and Law 
Stimulus)  

1.2.4 สิ่ งก ระตุ้น ท างสั งคม และวัฒ นธรรม  (Social and Cultural 
Stimulus)  

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื ้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งกล่องด า 
(Black Box) เปรียบเสมือนความนึกคิดของผูซ้ือ้ที่ผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่ทราบจึงจ าเป็นจะตอ้งท าการ
คน้หา ซึ่งการนึกคิดของผูซ้ือ้ไดร้บัอิทธิพลมาจากลกัษณะและกระบวนการในการตดัสินใจของผูซ้ือ้ 

2.1 ลกัษณะของผูซ้ือ้ (Buyer Characteristics) ไดร้บัอิทธิพลมาจากปัจจัย
ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

 2.1.1 ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม (Culture Factor) เป็นสิ่งที่มีความผกูพนั
ในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกนั ท าใหก้ระบวนการคิด ความตอ้งการ และพฤติกรรมของบุคคลมีความ
แตกต่างกนั 

 2.1.2 ปั จจัยทางด้านสังคม  (Social Factor) เป็น ปัจจัยที่ มี ความ
เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ซึ่งปัจจัยทางสังคม
ประกอบไปดว้ย กลุม่อา้งอิง ครอบครวั บทบาทและสถานะของผูซ้ือ้ 

 2.1.3 ปัจจัยดา้นบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยส าคัญซึ่งส่งผล
ต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภค โดยไดร้บัอิทธิพลมาจากลักษณะส่วนบุคคล อันไดแ้ก่ อายุ อาชีพ 
รายได ้ระดบัการศกึษา รูปแบบการด ารงชีวิต และบคุลิกภาพ เป็นตน้ 

 2.1.4 ปัจจัยดา้นจิตวิทยา (Psychological Characteristics) เป็นปัจจัย
ที่มีองคป์ระกอบอยู่มากมายหลายดา้น ดงัเช่น การจงูใจ การรบัรู ้การเรียนรู ้ความเชื่อและทศันคติ 
โดยที่องคป์ระกอบเหลา่นีล้ว้นแลว้แต่สง่ผลต่อการตดัสินในการบรโิภคของผูซ้ือ้ทกุราย 

2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer Buying Decision 
Process) เป็นล าดับขัน้ตอนในการตัดสินใจของผูบ้ริโภค จะประกอบดว้ยขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน
ไดแ้ก่ 

2.2.1 การรบัรูถ้ึงความตอ้งการ 
2.2.2 การคน้หาขอ้มลู 
2.2.3 การประเมินทางเลือก 
2.2.4 การตดัสินใจ 
 2.2.5 พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 
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3. การตอบสนองของผูซ้ือ้ หรือการตัดสินใจของผูบ้ริโภค (Buyer’s Response) 
ผูบ้รโิภคมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้

การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice)  
การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) 
การเลือกผูข้าย (Dealer Choice)  
การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase Timing) 
การเลือกปรมิาณการซือ้ (Purchase Amount)  

กระบวนการตัดสินใจซือ้ 
กระบวนการตัดสินใจซือ้ (Decision process)นั้นหมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซือ้

ผลิตภัณฑ์จาก 2 ทางเลือกขึน้ไป (Schiffman, 1994) โดยที่กระบวนการในการตัดสินใจซือ้นั้น 
ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนส าคญั 5 ขัน้ตอนซึ่งไดแ้ก่ (Loudon, 1993) 

การรบัรูถ้ึงความตอ้งการ (Need recognition) 
การคน้หาขอ้มลู (Search for Information) 
การประเมินผลทางเลือก (Alternative evaluation) 
การตดัสินใจซือ้ (Purchase decision) 
การประเมินผลภายหลงัการซือ้ (Post-purchase evaluation) 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2541) ได้กล่าวเก่ียวกับเรื่องกระบวนการตัดสินใจซือ้ไว้ว่า 
“กระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น  5 ล  าดับขั้น โดยเริ่มจาก
เหตุการณ์ก่อนที่จะมีการตัดสินใจที่จะซือ้สินคา้จริง ๆ จนถึงเหตุการณ์ภายหลังจากการซือ้” ซึ่ง
สามารถสรุปขัน้ตอนที่ส  าคญัทัง้ 5 ไดด้งัต่อไปนี ้

1. พฤติกรรมก่อนการซือ้ (Pre-purchase Behaviors)คือ กระบวนการแรกเริ่ม 
โดยมีแรงจูงใจหรือกระทั่งกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ ซึ่งความตอ้งการเหลา่นัน้อาจเกิดขึน้จากตวั
ของผู้บริโภคเองหรืออาจเกิดจากตัวกระตุ้นภายนอกซึ่งเข้าไปกระตุ้นความต้องการ  โดยที่
กระบวนการในขัน้นีน้ัน้เป็นกระบวนการซึ่งตัวผูบ้ริโภคนัน้มีการตระหนักถึงความตอ้งการของตัว
สินคา้ ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม จึงท าใหเ้กิดความตอ้งการสินคา้ใหม่ แต่ในบางครัง้ความตอ้งการ
ซือ้นัน้อาจไม่ไดเ้กิดจากตวัผูบ้ริโภคเองโดยตรง เนื่องจากสินคา้บางอย่างทางตวัของผูซ้ือ้นัน้ไม่ได้
ตระหนกัถึงความตอ้งการ แต่อาจเป็นผลกระทบที่เกิดขึน้จากกลยุทธท์างการตลาด ดงัเช่น การใช้
สื่อโฆษณา การใชพ้นกังานขาย หรือกระทั่งวิธีการต่าง ๆ อีกมากมาย 
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2. แสวงหาทางเลือก (Search for Alternatives) ซึ่งเมื่อตัวผู้บริโภคเกิดความ
ตอ้งการขึน้แลว้นัน้ การหาทางเลือกจึงตามมา โดยที่ในส่วนนีก้ารหาขอ้มูลนัน้จึงเป็นสิ่งที่ถือว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในการหาขอ้มูลนัน้เอง จะมีการพิจารณาขอ้มูลต่าง ๆ ทางดา้น ชนิดของ
สินค้า รูปลักษณ์ของสินค้า วิธีการใช้ ประสิทธิภาพของการท างาน ความคงทนถาวร ราคา 
ตลอดจนความเชื่อถือที่มีต่อผูข้าย แต่ในการหาขอ้มลูเพื่อเป็นทางเลือกนัน้ จะมีการใชเ้วลาที่มาก
นอ้ยเพียงในนัน้ขึน้อยู่กบัประสบการณข์องตวัผูบ้รโิภค  

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)เป็นการที่น าทางเลือก
หรือขอ้มูลต่าง ๆ ที่ไดท้ าการคน้หามานั้นมาเพื่อท าการประเมินถึงทางเลือกนั้น ๆ โดยที่หากว่า
จ าเป็นที่จะตอ้งมีการตดัสินใจอย่างเรง่ด่วนทางเลือกเองก็จะมีนอ้ย หรือหากตวัสินคา้นัน้เป็นสินคา้
ที่มีมลูค่า ทางดา้นผูบ้ริโภคเองนัน้อาจมีการใชเ้วลาในการติดสินใจมาก หรือหากตัวผูบ้รโิภคนัน้มี
การศึกษาสูง หรือมีรายได้ที่สูงนั้นมักจะมีการหาข้อมูลเพื่อน ามาใช้ประกอบในการตัดสินใจ
มากกว่าผูท้ี่มีความรูต้  ่ากว่า โดยเกณฑท์ี่ผูบ้ริโภคนัน้น ามาใชป้ระกอบการประเมินผลทางเลือกนัน้ 
ไดแ้ก่ ประสบการณเ์ก่ียวกบัตวัสินคา้ในอดีต ทศันคติของผูบ้รโิภคที่มีต่อตราสินคา้ รวมทัง้ขอ้มลูที่
ไดจ้ากคนในครอบครวั หรือกระทั่งกลุม่อา้งอิง โดยที่เมื่อมีการหาขอ้มลูไดแ้ลว้ ทางดา้นผูบ้รโิภคจะ
มีการก าหนดเกณฑ์เพื่อเปรียบเทียบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้น จะเป็นเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
คณุสมบติัของสินคา้ รูปลกัษณ ์ตลอดจนราคา เป็นตน้ 

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) เป็นการน าเอาผลจากการที่ไดท้ าการ
ประเมินผลจากขอ้มลูหรือทางเลือกต่าง ๆ นัน้มาท าการตดัสินใจว่า หากซือ้สินคา้นัน้ ๆ มาแลว้จะ
สามารถบ าบดัความตอ้งการและความพอใจใหก้ับตัวผูบ้ริโภคไดห้รือไม่  หากสินคา้นัน้สามารถที่
จะบ าบดัความตอ้งการและความพอใจของผูบ้ริโภคได้ ตัวกระบวนการซือ้นัน้จะโยงไปสู่ขัน้ตอน
ของการตดัสินใจเลือกตวัผลิตภณัฑ ์

5. การประเมินผลหลังการซือ้ (Post-purchase Behaviors) ซึ่งในกระบวนการ
ตัดสินใจในการซือ้นั้นจ าเป็นจะต้องรวมเหตุการณ์ที่ เกิดขึน้ทั้งก่อนซื ้อและหลังซือ้เข้าไปด้วย 
เนื่องจากภายหลงัจากการที่ผูบ้รโิภคไดท้ าการตดัสินใจซือ้สินคา้ไปแลว้ ตวัผูบ้รโิภคเองนัน้จะมีการ
ประเมินผลในภายหลงัการซือ้ว่าสินคา้ที่ไดซ้ือ้ไปนัน้ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดห้รือไม่ 
ซึ่งจะมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ในครัง้ถัดไป และในบางครัง้อาจมีการน าขอ้มูลต่าง ๆ ไปบอก
ต่อใหแ้ก่ผูบ้ริโภครายอ่ืน ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วกันว่า เมื่อตัวผูซ้ือ้ไดต้ัดสินใจซือ้สินคา้นั้น ๆ ไป
แลว้จะเกิดความลงัเลใจขึน้ว่า การตดัสินใจนัน้ถูกตอ้งหรือไม่ เป็นไปตามที่ไดค้าดหวงัหรือไม่ โดย
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หากเป็นไปตามที่ตวัผูบ้ริโภคนัน้คาดหวงัก็จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจ และน าไปสูก่ารซือ้สินคา้นัน้ 
ๆ ต่อไป 

คอทเลอร ์(2003) ได้กล่าวว่ากระบวนการตัดสินใจของผู้ซือ้  มีด้วยกัน 5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ 

1. การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) คือการที่บุคคลสามารถรบัรู ้
ถึงความตอ้งการของตนเอง โดยความตอ้งการเหลา่นีอ้าจเกิดขึน้จากสญัชาตญาณภายในร่างกาย
ของมนุษย ์หรืออาจที่จะเกิดขึน้จากสิ่งเรา้ภายนอกก็เป็นได้ ซึ่งหากความตอ้งการเกิดขึน้ถึงระดับ
หนึ่งก็จะแปรเปลี่ยนเป็นแรงกระตุน้ในการที่จะหาสิ่งที่มาสนองตอบต่อความตอ้งการเหลา่นัน้ 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เมื่อมนุษยไ์ดม้ีความตอ้งการเกิดขึน้ 
ก็มักที่จะเกิดความพยายามที่จะคน้หาขอ้มูลเพื่อมาตอบสนองความตอ้งการที่ถูกกระตุน้  โดยที่
ปริมาณของขอ้มูลที่ตอ้งการนัน้จะขึน้อยู่กบัว่าบุคคลนัน้พบกับปัญหาที่มากหรือนอ้ย ดังเช่น การ
ซือ้สินคา้ที่มีการซือ้อยู่เป็นประจ า ก็อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม ไม่ตอ้งใชค้วามคิด
และเวลาในการเลือกซือ้มาก 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือการประเมินผล
ทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยการน าขอ้มูลของสินค้าตลอดจนขอ้มูลที่เก่ียวกับตราสินค้ามาเพื่อ
เปรียบเทียบ โดยที่กระบวนการในการประเมินของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มักมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎี
การเรียนรู ้ซึ่งมองว่าผูบ้ริโภคท าการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยจิตใตส้  านึกและมีเหตุผล
สนับสนุน ซึ่งแนวคิดที่ช่วยให้สามารถเขา้ใจถึงกระบวนการในการประเมินผลของผู้บริโภคได้ 
อนัดบัแรกคือ ผูบ้ริโภคพยายามสรา้งความพึงพอใจตามความตอ้งการบางอย่างของตนเอง อนัดบั
ที่สอง ผูบ้ริโภคก าลงัมองหาประโยชนจ์ากสินคา้ อันดับที่สาม ผูบ้ริโภคมองเห็นว่าสินคา้แต่ละตัว
นัน้เป็นเสมือนชุดของคุณสมบัติที่มีความสามารถอนัหลากหลายในการส่งมอบผลประโยชนท์ี่ตน
ไดม้องหา เพื่อความพงึพอใจตามความตอ้งการ 

4. การตัดสินใจซื ้อ  (Purchase Decision) เป็นการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
หลงัจากไดม้ีการประเมินทางเลือก โดยที่ตวัผูบ้ริโภคจะสรา้งรูปแบบความชอบในตราสินคา้ต่างๆ 
ที่อยู่ในทางเลือกเดียวกนั นอกจากนีผู้บ้ริโภคอาจท าการสรา้งรูปแบบความตัง้ใจในการซือ้ไวท้ี่ตรา
สินค้าที่ชอบมากที่สุด แต่อาจมีปัจจัย 2 ปัจจัย ที่เข้ามาเก่ียวข้องระหว่างความตั้งใจและการ
ตัดสินใจซือ้ คือปัจจัยด้านทัศนคติของผู้อ่ืน และปัจจัยด้านสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้
ลว่งหนา้ ซึ่งเป็นปัจจยัที่อาจท าใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงต่อความตัง้ใจในการซือ้ได ้
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5. ความรูส้ึกภายหลังการซือ้ (Post-purchase Feeling) หลังจากการตัดสินใจ
ซือ้และไดผ้่านการทดลองใชผ้ลิตภณัฑแ์ลว้ ผูบ้รโิภคก็จะมีประสบการเก่ียวกบัความพึงพอใจ หรือ
ความไม่พอใจต่อผลิตภัณฑ์ โดยที่ประสบการณ์เหล่านีจ้ะเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลในการตัดสินใจซือ้ใน
ครัง้ถดัไป 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service) 

ในเรื่องของคุณภาพการให้บริการนั้น  สามารถกล่าวได้ว่าคุณภาพการบริการนั้น 
ประกอบขึน้จากค าสองค า ซึ่งไดแ้ก่ค าว่า “คุณภาพ” และค าว่า “บริการ” ซึง้ทัง้สองค านัน้ต่างก็มี
การใหค้วามหมายจากบคุคลต่าง ๆ ไวด้งัต่อไปนี ้

โดยที่ในส่วนของค าว่า “คุณภาพ (Quality)” นัน้หมายถึง บางสิ่งหรือกระทั่งความรูส้ึก
บางอย่างที่เกิดจากการรบัรูข้องผูร้บับรกิารในการเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน ซึ่งสามารถที่จะ
ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับริการได้ โดยที่ความรูส้ึกเหล่านีก้่อใหเ้กิดความพึงพอใจ ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่แลว้ความหมายที่ถูกไวไ้วจ้ากบุคคลหรือผูเ้ชี่ ยวชาญต่าง ๆ นั้นดูจะไม่ค่อยหนีกันสัก
เท่าไรนกั  

ดนัย เทียนพุฒ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า “คุณภาพ คือ กระบวนการให้ได้มาซึ่งสินค้า
ผลิตภัณฑ ์หรือบริการที่ไม่มีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องเกิดขึน้ กระทั่งเป็นส่วนที่สรา้งความพึง
พอใจใหเ้กิดขึน้แก่ผูร้บับรกิาร” 

ณัฐพัชร ์ลอ้ประดิษฐ์พงษ์ (2549) ไดก้ล่าวไวว้่า “คณุภาพนัน้คือ สิ่งใดก็ตามแต่ที่ท าให้
ผูร้บับรกิารเกิดความรูส้กึพงึพอใจ และมีการพดูถึงอยู่เสมอเมื่อไดใ้ชส้ินคา้และบรกิาร” 

ดิกเกน้ส ์(1994) ไดม้ีการกล่าวถึงค าว่า “คุณภาพ” ไวว้่า “คุณภาพนัน้คือ คุณลกัษณะ
ของความเป็นเลิศ ซึ่งปราศจากความบกพร่อง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ หรือ
กระทั่งท าใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูร้บับรกิาร”  

โดยในส่วนของค าว่า “บริการ (Service)” นัน้หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึน้จากบุคคล หรือ
องคก์รใด ๆ ซึ่งตอบสนองต่อความตอ้งการของผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเพื่อใหไ้ดร้บัความสขุ ความสบายหรือ
แมก้ระทั่งความพึงพอใจ โดยที่ในความหมายของค าว่าบริการนัน้ ก็ไดม้ีการใหค้ าอธิบายไวจ้าก
ผูเ้ชี่ยวชาญหลากหลายท่านดงัต่อไปนี ้

สมชาติ กิจยรรยง (2543) ไดก้ลา่วไวว้่า “การบริการนัน้คือ การช่วยเหลือ การอนุเคราะห ์
หรือแมก้ระทั่งให้ความสะดวก รวมไปจนถึงกิจกรรมที่ท าเพื่อผูอ่ื้น ตามหน้าที่การงาน หรือเพื่อ



  33 

ประโยชน ์หรือกระทั่งความพงึพอใจซึ่งไดเ้สนอเพื่อขาย หรือแมแ้ต่กิจกรรมที่จดัขึน้รว่มกบัการขาย
สินคา้” 

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรตัน์ (2539) กล่าวว่า “การบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม หรือการ
กระท าที่บคุคลใดบุคคลหนึ่งท าให ้หรือส่งมอบต่อใหก้บัอีกบคุคลหนึ่ง โดยมีเป๋าหมาย และมีความ
ตัง้ใจในการสง่มอบบรกิารนัน้” 

สมุนา อยู่โพธิ์ (2544) ไดม้ีการกลา่วไวว้่า “การบริการนัน้มีลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างจาก
ผลิตภัณฑท์ั่วไป นั่นคือ จบัตอ้งไม่ได ้แยกออกจากกันไม่ได ้แตกต่างกนั และเป็นความตอ้งการที่
สญูเสียไดง้่าย และขึน้ลงตามฤดกูาล” 

คอทเลอร ์(2000) ได้กล่าวเก่ียวกับการบริการไว้ว่า “การบริการนั้นคือ การกระท าที่
หน่วยงานหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งน าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่ง หรือบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจบัตอ้งได”้ 

ดนัย เทียนพุฒ (2543) ไดก้ล่าวไวว้่า “การบริการ คือ การใหท้ัง้รูปธรรม และนามธรรม
ในเชิงความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและดว้ยอธัยาศยัเป็นพืน้ฐาน” และยงัไดม้ีการกลา่วเพิ่มเติมไว้
อีกว่า “การบรกิารในเชิงการตลาด เป็นคณุค่าเสรมิของตวัสินคา้ เป็นคณุค่าส าคญัของสินคา้ และ
เป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญักว่าตวัสินคา้” ซึ่งค าว่า “บริการ (Service)” นัน้ประกอบไปดว้ยอกัษรที่มี
การสื่อความหมายดงัต่อไปนี ้

S = Service Mind คือ การคดัคนที่มีจิตใจที่อยากจะใหบ้รกิาร 
E = Exceed Customer Expectation คือ เข้าให้ถึงความคาดหวังของผู้รับบริการ

ดว้ยการบรกิารท่ีเหนือกว่า 
R = Reprocess คือ การปรบักระบวนการใหร้วดเร็ว สั้น กระชับ และดีกว่าเดิมอยู่

ตลอดเวลา 
V = Vision คือ วิสยัทศันเ์ชิงกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ 
I = Information Technology คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองแก่

ผูร้บับรกิาร 
C = Cycle Time คือ บรกิารท่ีชนะดว้ยเวลา 
E = Empowerment คือ ทีมงานที่มีอ  านาจในการสั่งการตนเอง 

สมิต สชัณุกร (สมิต, 2550) ไดท้ าการกลา่วไวว้่า “การบริการ คือ การปฏิบติังานที่กระท า
หรือติดต่อและเก่ียวขอ้งกับผูใ้ชบ้ริการ การใหบุ้คคลต่าง ๆ ไดใ้ชป้ระโยชนใ์นทางใดทางหนึ่ง ทั้ง
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ดว้ยความพยามใด ๆ ก็ตามดว้ยวิธีการที่หลากหลายในการท าใหบุ้คคลต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งไดร้บั
ความช่วยเหลือ” ซึ่งงานบรกิารนัน้มีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

1. ไดร้บัความพงึพอใจ หรือไม่พงึพอใจ ก็จะเกิดความรูส้กึทนัที 
2. ผลของการบรกิารเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลา และแปรผลไดร้วดเรว็ 
3. ผลของการบรกิารเชื่อมโยงไปถึงคน และหน่วยงาน 
4. ผิดพลาดแลว้มีการชดเชยดว้ยสิ่งอื่น ก็เพียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ 
5. สรา้งทศันคติต่อบคุคล หน่วยงานและองคก์รไดเ้ป็นอย่างมาก 
6. สรา้งจินตภาพ หรือภาพลกัษณใ์หห้น่วยงาน และองคก์ารเป็นเวลานาน 
7. หากเกิดความบกพรอ่งจะเห็นไดช้ดั 
8. ตอ้งการคนเป็นสว่นส าคญัในการสรา้งบริการท่ีดี 
9. คนเป็นตัวแปรที่ส  าคัญในการสรา้ง และเป็นตัวแปรที่ส  าคัญในการท าลายงาน

บรกิาร 
อรุณทิพย ์วรชีวัน (2545) ไดม้ีการกล่าวเพิ่มเติมไวว้่า “การบริการนัน้มีลกัษณะเฉพาะ

ของตัวเอง ไม่สามารถจับตอ้งได้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของในรูปธรรม และไม่จ าเป็นที่
จะตอ้งรวมอยู่กบัสินคา้หรือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ทัง้ยงัเกิดจากความเอือ้อาทร มีน า้ใจไมตรี เป่ียมดว้ย
ความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกือ้กลูใหค้วามสะดวกรวดเร็ว ใหค้วามเป็นธรรมและความเสมอภาค” 

เพราะฉะนัน้จึงสามารถที่จะกล่าวไดว้่า ความหมายของค าว่า “คุณภาพการใหบ้ริการ” 
นั้นหมายถึง การตัดสินจากการน าขอ้เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ผูร้บับริการ หรือสิ่งที่ผูใ้ห้บริการ
คาดหวัง ต่อสิ่งที่จะได้รับนั้นว่ามีความเป็นไปในทิศทางหรือแนวทางเดียวกันหรือไม่  ตัวของ
ผูร้บับริการหรือตวัผูใ้หบ้รกิารนัน้เกิดความรูส้ึกพึงพอใจหรือไม่ โดยที่แนวคิดในเรื่องของ “คณุภาพ
การใหบ้ริการ” ซึ่งถือเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนั้น ก็คือแนวคิดของ ซีสท์ามล ์(Valarie Zeithaml) 
และคณะ ซึ่งไดท้ าการศกึษาถึงคณุภาพของการใหบ้รกิาร โดยการวิจยัทางตลาด และสรา้งรูปแบบ
ของคุณภาพการบริการ (Service Quality Model) โดยที่มิติที่น ามาใช้ในการท าการประเมิน
คุณภาพการบริการนั้น วัดจากการรบัรูต่้อบริการของตัวผูร้บับริการว่าเป็นไปตามความคาดหวัง
หรือไม่เพียงใด โดยมิติที่ตัวผูร้บับริการนัน้ใชใ้นการประเมินคณุภาพในการบริการนัน้จะประกอบ
ไปดว้ย ((รชัยา, 2535) อา้งอิงใน (สชุาฐิณี, 2554)) 

1. สิ่งที่ จับต้องได้ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
กายภาพ อปุกรณเ์ครื่องมือ บคุลากร และวสัดใุนการติดต่อสื่อสาร 
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2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการตามที่ได้
สญัญาไว ้และมีความน่าเชื่อถือ 

3. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความยินดีที่จะช่วยเหลือผูร้บับริการ 
และพรอ้มที่จะใหบ้รกิารไดใ้นทนัที 

4. สมรรถนะของผูใ้หบ้ริการ (Competence) หมายถึง การมีความรู ้ความสามารถ 
ทกัษะในการบรกิารท่ีมีใหแ้ละสามารถแสดงออกมาใหผู้ร้บับรกิารประจกัษไ์ด ้

5. ความมีอัธยาศัยไมตรี (Courtesy) หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน ให้เกียรติ มี
น า้ใจ และเป็นมิตรต่อผูร้บับรกิาร 

6. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ความน่าไวว้างใจ และเชื่อถือได ้ซึ่งเกิดขึน้
จากความซื่อสตัย ์และความจรงิใจของผูใ้หบ้รกิาร 

7. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) หมายถึง ความรูส้ึกมั่นใจในความปลอดภัยใน
ชีวิต ทรพัยส์ิน ตลอดจนชื่อเสียง โดยปราศจากความรูส้ึกเสี่ยงต่ออันตราย และขอ้สงสัยต่าง ๆ 
รวมทัง้การรกัษาความลบัของผูร้บับรกิาร 

8. การเขา้ถึงบริการ (Access) หมายถึง การที่ผูร้บับริการสามารถเขา้รบับริการได้
ง่าย และไดร้บัความสะดวกจากการมารบับรกิาร 

9. การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง การใหข้อ้มลูต่าง ๆ แก่ผูร้บับรกิาร 
มีการใชก้ารสื่อสารดว้ยภาษาท่ีผูร้บับริการเขา้ใจ และรบัฟังเรื่องราวต่าง ๆ จากผูร้บับรกิาร  

10. การเขา้ใจและรูจ้กัผูร้บับรกิาร รวมทัง้ความตอ้งการของผูร้บับรกิารของตนเอง 
ชัชวาล ทัตศิวัช (2554) ไดม้ีการกล่าวเพื่อมเติมเก่ียวกับเรื่อง คุณภาพการบริการไวว้่า 

เรื่องของตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาะการใหบ้ริการ (SERVQUAL) ในระยะถัดมานั้น ไดม้ี
การแบ่งแบบวดัออกเป็น 2 สว่น อนัไดแ้ก่ 

สว่นที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ใชใ้นการวดัถึงความคาดหวงัในบรกิารจากองคก์าร หรือ
หน่วยงาน 

สว่นที่ 2 เป็นการวดัการรบัรูภ้ายหลงัจากท่ีรบับรกิารเป็นที่เรียบรอ้ย 
โดยที่วิธีในการประเมินคณุภาพในการใหบ้ริการ (SERVQUAL) นัน้สามารถแบ่งออกได้

เป็น 5 มิติหลกั ซึ่งก็ยังคงมีความสมัพันธข์อ้งเก่ียวกับมิติทางดา้นคณุภาพในการใหบ้ริการทัง้  10 
ประการดัง้เดิม โดยเป็นการยุบรวมบางมิติจากเดิมภายใตช้ื่อมิติใหม่ที่ถูกปรบัปรุง ซึ่งจะประกอบ
ไปดว้ย 5 มิติหลกั ๆ ดงัต่อไปนี ้ 
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มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพที่
สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ดังเช่น สถานที่  บุคลากร 
อปุกรณ์เครื่องมือ เอกสารที่ใชใ้นการติดต่อสื่อสาร และสญัลกัษณ์ รวมทัง้สภาพแวดลอ้มที่ท าให้
ตวัผูร้บับรกิารรูส้กึว่าไดร้บัซึ่งการดแูล ห่วงใย และความตัง้ใจจากผูใ้หบ้รกิาร  

มิ ติที่  2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้  (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการ
ใหบ้ริการตรงตามสญัญาที่ใหไ้วก้ับผูร้บับริการ โดยที่จะตอ้งมีความถูกตอ้งเหมาะสม และไดผ้ล
ออกมาเช่นเดิมในทุกครั้ง และทุกจุดของบริการ ซึ่งท าให้รูส้ึกว่าบริการนั้นมีความน่าเชื่อถือ 
ตลอดจนสามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลกูคา้ (Responsiveness) หมายถึง ความพรอ้ม และความ
เต็มใจที่จะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที 
สามารถเขา้ถึงไดง้่าย และไดร้บัความสะดวกจากการใชบ้ริการ รวมทัง้มีการกระจายการใหบ้รกิาร
ไปอย่างทั่วถึงและรวดเรว็  

มิติที่ 4 การใหค้วามเชื่อมั่นต่อลูกคา้ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการ
สรา้งความเชื่อมั่น โดยผูท้ี่ใหบ้ริการตอ้งแสดงถึงทกัษะ ความรูค้วามสามารถในการใหบ้ริการ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้รบับริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใช้การ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และใหค้วามมั่นใจว่าผูร้บับรกิารนัน้จะไดร้บับริการท่ีดีที่สดุ  

มิติที่ 5 การรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) หมายถึงความสามารถในการดแูลเอา
ใจใสต่่อผูร้บับรกิาร ตามแต่ความตอ้งการที่แตกต่างของผูร้บับรกิารแต่ละคน 

โดยนอกจากที่ยกมานั้น ยังมีผูท้ี่ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกับคุณภาพการใหบ้ริการไวอี้ก
มากมาย ซึ่งความหมายต่าง ๆ เหล่านั้นต่างก็มีแนวทาง หรือมีการให้ความหมายไปในทิศทาง
เดียวกนั 

คอทเลอร ์(1994) ไดก้ล่าวไวว้่า “คุณภาพการใหบ้ริการนั้น ถูกประเมินโดยผูร้บับริการ 
โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบริการท่ีรบัรู ้กบับรกิารท่ีคาดหวงั” 

คอรร์อลล ์และเบรเวอตัน (1999) ไดก้ล่าวว่า “คุณภาพการใหบ้ริการ คือ ลักษณะหรือ
คณุสมบติัโดยรวมที่เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัหรือความตอ้งการของผูร้บับริการ 
ซึ่งก่อใหเ้กิดความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร” 

ดนัย เทียนพุฒ (2543) ไดม้ีการกล่าวไวว้่า “ปรชัญาคุณภาพบริการ นั้นจะตอ้งศึกษา
หรือเขา้ใจเก่ียวกับหลักการ RATER ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดคุณภาพการใหบ้ริการลูกคา้” ซึ่ง
ไดแ้ก่ 
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Reliability (ความเชื่อถือได)้ 
Assurance (ความมั่นใจ ความแน่นอน) 
Tangibles (สิ่งที่จบัตอ้งได)้ 
Empathy (การเอาใจใส)่ 
Responsiveness (การตอบสนอง) 

โดยปัจจัยในการก าหนดคุณภาพการบริการใน  SERVQUAL ทั้ง 5 ปัจจัย ถือเป็น
ปัจจัยพืน้ฐานที่ผูบ้ริโภคใชใ้นการก าหนดความรบัรูต่้อคุณภาพบริการ โดยที่การรบัรูต่้อคุณภาพ
บริการของผูบ้ริโภคเป็นผลเนื่องมาจากขนาดและทิศทางของช่องว่างระหว่างความคาดหวัง  และ
การรบัรูจ้ริงต่อการบริการ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) ซึ่งเมื่อความคาดหวังต่อ
คณุภาพบรกิารของผูบ้ริโภคมีค่ามากกว่าการรบัรูจ้รงิที่ไดร้บั (ES>EP) จะท าใหเ้กิดความไม่พอใจ
จากบริการที่ได้รับ และความไม่พอใจเหลานี ้จะยิ่งเพิ่มมากขึน้เมื่อความต่างของระดับความ
คาดหวงัและการรบัรูจ้ริงสูงขึน้ แต่หากความคาดหวังต่อคุณภาพบริการของผูบ้ริโภคมีค่าเท่ากัน
การรบัรูจ้ริงที่ไดร้บั (ES=EP) จะท าใหผู้บ้ริโภครูส้ึกพึงพอใจต่อการบริการนั้น ๆ และหากว่ารบัรู ้
จรงิที่ไดร้บัมีค่ามากกว่าการความคาดหวงัต่อคณุภาพบรกิารของผูบ้ริโภค (ES<EP) การบรกิารนัน้ 
ๆ จะถือไดว้่าเป็นการบรกิารท่ีมีคณุภาพเหนือกว่าความตอ้งการหรือความคาดหวงัของผูบ้รโิภค ซึ่ง
จะท าใหเ้กิดความรูส้ึกพึงพอใจ และความพึงพอใจเหล่านีจ้ะยิ่งเพิ่มมากขึน้เมื่อความของระดับ
ความคาดหวงัและการรบัรูจ้รงิสงูขึน้ 

 
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 

สโตเนอรแ์ละฟรีแมน (1992) ท าการกลา่วไวว้่า การจดัการ หมายถึง กระบวนการในการ
วางแผน การจัดองค์การ ภาวะของผู้น า และการควบคุมการท างานของสมาชิกขององค์การ 
ตลอดจนการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลดุงัเปา้หมายขององคก์าร 

บารโ์ทล และมารติ์น (1994) กล่าวเก่ียวกบัการจดัการไวว้่า “การจดัการ คือกระบวนการ
ที่ท าใหเ้ป้าหมายขององคก์ารประสบผลส าเร็จโดยการวางแผน การจัดองคก์าร การใชภ้าวะผูน้  า 
และการควบคมุ” 

คาสท์และโรเซ็นซว์ิก (1995) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการ หมายถึง การร่วมมือและการ
ประสานงานกนัระหว่างมนุษยแ์ละทรพัยากรทางวตัถตุ่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดการบรรลดุงัวตัถุประสงคท์ี่
ไดต้ัง้เอาไว ้
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เดล (1969) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับการจัดการไว้ว่า การจัดการ คือกระบวนการ
จดัการ และการใชท้รพัยากรต่าง ๆ ที่มี เพื่อบรรลดุงัวตัถปุระสงคท์ี่ไดก้ าหนดไว ้

กฤตภาส แสงเดือน (2552) ได้ท าการสรุปความหมายเก่ียวกับการจัดการไวว้่า  การ
จัดการจ าเป็นจะตอ้งมีทรพัยากรที่เป็นปัจจัยพืน้ฐานทางการจัดการที่ส  าคัญอยู่ 4 ประการ หรือ 
4M อนัไดแ้ก่  

1. คน (MAN) ซึ่งเป็นผูท้ี่ปฏิบติักิจกรรมขององคก์ารนัน้ ๆ  
2. เงิน (Money) ใชส้  าหรบัน ามาเป็นค่าจา้งและค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ  
3. วัตถุสิ่งของ (Materials) อุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนอาคาร

สถานที่ 
4. การจดัการ (Management) 

สมคิด บางโม (2538) ได้ท าการก าหนดหลักในการจัดการธุรกิจไว้ 5 ขั้นตอน โดย
สามารถ เรียกย่ อ  ๆ  ว่า  POSDC ซึ่ งได้แก่  การวางแผน  (planning) การจัดการองค์การ 
(organizing) การจัดคนเขา้ท างาน (staffing) การอ านวยการหรือการชีน้  า (directing) และการ
ควบคุมการท างาน (controlling) แต่ในปัจจุบนันักบริหารเห็นพอ้งกันว่าควรมีเพียง 4 ขัน้ตอนท่า
นัน้ โดยไดท้ าการตดัขัน้ตอนในการจดัคนเขา้ท างาน (staffing) ออก เรียกว่า PODC ซึ่งกล่าวไดว้่า
หลกัการจดัการธุรกิจ (business management) ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนส าคญั ดงัต่อไปนี ้ 

1. การวางแผน (planning) หมายถึง การเตรียมการรวบรวมขอ้มลูและปัจจยัน าเขา้ 
การ ออกแบบ การก าหนดเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการที่จะด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ไดต้ัง้ไว้ โดย
การวางแผนจ าเป็นที่จะตอ้งมีการกระท าล่วงหน้าและท าเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานไม่เกิดการติดขดั ตลอดจนกระทั่งกระบวนการท างานเป็นไปอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การจัดองค์การ (organizing) หมายถึง การแบ่ งสรรหน้าที่ บทบาทความ
รบัผิดชอบภายใน หน่วยงาน องคก์ารหรือกลุ่ม โดยมีการก าหนดบทบาทหนา้ที่ของต าแหน่งในแต่
ละต าแหน่งใหช้ดัเจน เพื่อใหก้ารท างานในแต่ละช่วงของการด าเนินงานสามารถด าเนินไปไดดี้และ
มีประสิทธิภาพ โดยจะเป็นการส่งผลต่อการด าเนินงานในภาพรวม เพื่อไปสู่ความส าเร็จหรือ
เปา้หมายต่อไป 

3. การอ านวยการ (directing) คือ สิ่งที่จะจะเกิดขึน้หลงัจากที่องคก์ารหรือกลุ่มไดม้ี
การจัดองคก์ารให้บุคคลากรแต่ละคนไดท้ างานในส่วนที่ตนเองถนัด มีความสามารถตลอดจน
ความรบัผิดชอบ โดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีการสั่งการใหก้ระท า หรืองดเวน้การกระท าที่
จะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานสามารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ  
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4. การควบคุม (controlling) หมายถึง การควบคุมวงจรการผลิตหรือการบริหารงาน
ใหด้ าเนินไปตามวิธีการหรือขัน้ตอนที่ไดว้างเอาไว ้เพื่อใหส้ามารถที่จะบรรลดุงัเปา้หมายที่คาดหวงั
ไวห้รือตัง้ไว ้

พยอม วงศส์ารศรี (2545 อา้งอิงใน (อรอนงค,์ 2552)) ไดก้ลา่วไวว้่า กระบวนการจดัการ
ประกอบไปด้วยหน้าที่ ส  าคัญ  4 อย่ าง  ได้แก่  การวางแผน  (planning) การจัดองค์การ 
(organizing) การน า  ( leading) และการควบคุม  (controlling) โดยหน้าที่ ทั้ งสี่ อย่ างนี ้มี
ความสมัพันธ์กันและไม่สามารถที่จะแบ่งแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดแมส้ภาพแวดลอ้มทาง
สงัคมและธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ซึ่งแนวคิดทัง้สี่สามารถที่จะน ามาประยุกตใ์ชไ้ด้
อย่างทนัยคุสมยั โดยหนา้ที่ทางการจดัการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

1. การวางแผน (planning) เป็นหน้าที่ทางด้านการจัดการในล าดับแรก หมายถึง 
กระบวนการในการก าหนดเป้าหมายและพฒันาวิธีการเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย โดยในการวางแผน 
ผูบ้ริหารจ าเป็นที่จะตอ้งมองไปถึงอนาคตขา้งหนา้ว่าทิศทางขององคก์ารจะเดินไปสู่จุดใด  แลว้จึง
พิจารณาถึงทางเลือกในกลยุทธท์ี่มีอยู่และเลือกแนวทางที่ดีที่สดุเพื่อที่จะด าเนินงานไปสู่จุดหมาย
นัน้   

2. การจัดองคก์าร (organizing) เป็นหนา้ที่ของการจัดการในล าดับที่สอง หมายถึง 
กระบวนการของการก าหนดกรอบ เพื่อที่จะน าไปสู่การพฒันาและมอบหมายงาน โดยการบริหาร
และจัดสรรทรพัยากร การประสานกิจกรรมต่าง ๆ ใหส้  าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งปกติผูบ้ริหารจะท า
การจดัองคก์ารหลงัจากที่ไดท้ าการก าหนดเป้าหมายและไดม้ีการวางแผนการในการท างานไวแ้ลว้ 
โดยที่หนา้ที่ของการจดัองคก์ารนัน้ถือไดว้่าเป็นการก าหนดโครงสรา้งที่เหมาะสม  

3. การชักน า (leading) เป็นหน้าที่ของการจัดการในล าดับที่สาม โดยการชักน า 
หมายถึง กระบวนการในการใชอิ้ทธิพลและการจงูใจผูค้นในองคก์ารใหร้ว่มกนัท างานเพื่อบรรลดุงั
เป้าหมายขององคก์ารที่ถูกก าหนดไว้ เนื่องจากหลงัจากการจัดองคก์ารและมีการมอบหมายงาน
แลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้มาท างานร่วมกับกับพนักงานหรือผูใ้ตบ้งัคับบญัชาโดยทันที  เพื่อท าการ
ช่วยเหลือและชีแ้นะเพื่อสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมาย และพยายามกระตุน้ใหเ้กิดการแสดง
ความสามารถที่มีอยู่ออกมาไดอ้ย่างเต็มที่  

4. การควบคุม (controlling) เป็นหนา้ที่ของการจัดการในล าดับสี่  การควบคุม หรือ
การประเมินผล หมายถึง กระบวนในการตรวจสอบ ติดตามและก ากับดูแลความก้าวหน้าของ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์ารว่าบรรลดุงัเป้าหมายตามที่ตัง้ไวห้รือไม่ โดยที่ผูบ้รหิารเองอาจที่จะมี
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การก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในการท างาน มีใหค้  าแนะน าเก่ียวกับการท างานและเสนอแนะใน
ขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ที่ควรไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ข 

ชุรีย์พร วันหลัง (2556) ได้กล่าวสรุปเก่ียวกับการจัดการไว้ว่า  การจัดการเป็นการ
เชื่อมโยงและประสานงานในหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์กรใหท้ าหน้าที่ของงานในแต่ละด้านให้เกิด
ความส าเร็จและเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย โดยอาศัยการวางแผน การควบคมุ และการตรวจสอบที่มี
ระเบียบปฏิบติั ขอ้ตกลง ตลอดจนเงื่อนไขในการท างานรว่มกนัอย่างเป็นระบบ 

 
6. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานบริการผู้สูงอายุ และสถานดูแลระยะยาว 

จากการศึกษางานวิจยัของ ศิริพนัธุ ์สาสตัย ์และคณะ (2552) ในหวัขอ้เรื่อง รูปแบบการ
ปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย ท าให้ทราบถึงประเภท และ
รูปแบบต่าง ๆ ของสถานดแูลระยะยาว และสถานบริการส าหรบัผูส้งูอายุ รวมไปจนถึงการจ าแนก
สถานดแูลรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่ปัจจยัที่ต่างกนัออกไป และนอกจากนีย้งัไดม้ีการกล่าวถึงเรื่องของ
คณุภาพในการดแูลใหบ้รกิารผูส้งูอายภุายในสถานบริการดว้ยเช่นกนั 

6.1 การดูแลระยะยาว 
Kodner (2003 อา้งอิงใน (ศิริพันธุ์, 2552))ได้กล่าวถึงค านิยามของการดูแลระยะ

ยาวไวว้่า ในการดูแลระยะยาวนัน้ส่วนหนึ่งเป็นการใหก้ารดแูลทางดา้นของสุขภาพและมีอีกส่วน
หนึ่งเป็นการใหก้ารบริการทางดา้นสงัคม ซึ่งแวดลอ้มไปดว้ยการใหก้ารบริการที่หลากหลายโดยใช้
เทคนิคในระดับต ่าหรือไม่ทันสมัย (Low-tech service) โดยบุคลากรวิชาชีพและบุคลากรที่มิใช่
วิชาชีพ รวมถึงสมาชิกในครอบครวัที่ท าการใหก้ารดแูลโดยไม่หวงัซึ่งสิ่งตอบแทน (Unpaid family 
members) และผูท้ี่ใหก้ารช่วยเหลือซึ่งไม่เป็นทางการ (Informal helper) แก่บุคคลที่มีอาการป่วย
เรือ้รงั หรือมีภาวะทุพลภาพซึ่งมีความตอ้งการการดูแลในเรื่องของการท ากิจวัตรประจ าวัน  เป็น
ชว่งเวลาที่ยาวนาน 

องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization: WHO, 2000 อา้งอิงใน (ศิรพินัธุ,์ 
2552))ไดท้ าการกล่าวไวว้่า การดแูลระยะยาว (Long-term care หรือ LTC)นัน้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ส  าคัญซึ่งจะขาดไปไม่ไดข้องระบบสุขภาพและบริการสงัคม โดยที่นอกจากนีแ้ลว้การดูแลระยะ
ยาวนั้นยังถือเป็นการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การบริการทางดา้นการแพทยแ์ละการบริการ
ทางดา้นสังคม ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผูท้ี่มีภาวะทุพลภาพหรือกระทั่งมีภาวะเจ็บป่วย
เรือ้รงัที่มีความตอ้งการทางดา้นการดูแล ทัง้นีก้ารใหบ้ริการนั้นอาจเป็นไดท้ัง้ในระยะสัน้ ไปจนถึง
การใหบ้ริการในระยะยาวก็เป็นได้ และยังสามารถที่จะเป็นการใหบ้ริการที่บา้นพักอาศัย ภายใน
ชมุชน หรือกระทั่งในสถานที่พกัอาศยัของผูส้งูอายกุ็ไดเ้ช่นกนั 
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กนิษฐา บุญธรรมเจรญิ และ ศิริพนัธุ ์สาสตัย ์(2551 อา้งอิงใน(ศิรพิันธุ,์ 2552)) ไดม้ี
การใหค้วามหมายเก่ียวกับการดูแลระยะยาวไวว้่า การดูแลระยะยาวนัน้ นับเป็นการดูแลส าหรบั
บุคคลมีอาการป่วยเรือ้รงัหรือกระทั่งมีความทุพลภาพหรือความพิการ ซึ่งสูญเสียความสามรถใน
การประกอบกิจกรรมอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยหรือความพิการ โดยรวมถึงการใหบ้ริการทั้ง
ภายในสถาบนัหรือภายในชุมชนในหลายระดบั ไม่ว่าจะเป็นการใหบ้ริการสถานดแูลกลางวนั การ
ให้บริการสุขภาพที่บ้าน การให้บริการการดูแลที่พักชั่วคราว การดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน การ
ใหบ้ริการในการฟ้ืนฟูสภาพ การใหก้ารบริการดแูลที่จ  าเป็นจะตอ้งอาศยัทกัษะทางดา้นการแพทย์
และกรพยาบาล การใหบ้รกิารดแูลในระยะสดุทา้ย จวบจนการใหบ้ริการดแูลแบบประคบัประคอง 
โดยที่มกัจะเป็นการใหก้ารดแูลที่แยกห่างจากสถานบรกิารสขุภาพปฐมภมูิ 

6.2 ประเภทของการดูแลระยะยาว 
การดูแลระยาวนั้นสามารถที่ จะแบ่งออกได้เป็น  2 ประเภทใหญ่  ๆ ซึ่ งได้แก่ 

(Australia of Health and Welfare, 2005; Lessey & Lessey, 2001 อา้งอิงใน (ศิรพินัธุ,์ 2552)) 
1. การดูแลภายในสถานบริการหรือภายในสถาบัน  (institutional care) ซึ่ง

ประเภทนีจ้ะเป็นการใหก้ารดแูลแก่ผูส้งูอายภุายในสถานบริการ โดยอาจมีลกัษณะเป็นดงัต่อไปนี ้
1.1 สถานพยาบาลฉุกเฉิน (Acute care) ซึ่งได้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่ง

ใหบ้ริการในกรณีที่ตัวผูป่้วยผูสู้งอายุนั้นเกิดมีอาการเจ็บป่วยขึน้มาอย่าเฉียบพลัน หรือกระทั่งมี
ภาวะแทรกซอ้นที่มีความจ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรกัรกัษาอย่างเรง่ด่วน 

1.2 สถานพยาบาลกึ่งฉุกเฉิน (Sub-acute care) ซึ่งสถานบริการลักษณะนี ้
นัน้จะใหบ้ริการแก่ผูป่้วยผูส้งูอายุที่พน้ภาวะวิกฤตแต่ยงัจ าเป็นที่จะตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูสภาพก่อน
กลบัไปยงัที่พกัอาศยั 

1.3 สถานดูแลระยะยาว (Institutional long-term care) หรือที่ เรียกกันว่า 
Long-term facility care ซึ่งอาจจะเป็นสถานบริการที่มีความตอ้งการทางด้านการพยาบาลใน
บางส่วน อันได้แก่  สถานบริบาลผู้สูงอายุ  (Nursing home) สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
(Hospice care) ไปจนถึงสถานดูแลชั่วคราว (Respite care) หรือเพียงแต่ต้องการเฉพาะที่พัก
อาศยัเพียงเท่านัน้ ดงัเช่น บา้นพกัคนชรา หรือบา้นพกัผูส้งูอาย ุ(Residential home) ก็เป็นได ้

2. การใหก้ารบริการดูแลในชุมชน (Community care services) หรือการบริการ
ดูแลที่บา้น (Home care) หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า Long-term home care นั้นนับเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเภทการดูแลระยะยาวซึ่งอยู่ในรูปแบบของการใหบ้ริการการดูแลในชุมชน โดยเป็นการที่
ตัวผูสู้งอายุนัน้มีความตอ้งการที่จะไดร้บัความช่วยเหลือดูแลในการท ากิจวัตรประจ าวันไปจนถึง
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เรื่องของความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน อนัประกอบดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือในการท ากิจกรรมส่วนตวั
ในชีวิตประจ าวนั การช่วยเหลือในการรบัประทานอาหาร หรือกระทั่งการช่วยเหลือในการปรบัปรุง
สถานที่พกัอาศยัใหเ้หมาะสมแก่ผูส้งูอายุและเพื่อเป็นการป้องกนัอบุติัเหตทุี่มีโอกาสเกิดขึน้  โดยมี
การใหบ้ริการที่สนับสนุนต่อการดูแลที่บา้น ดังเช่น บริการในการเยี่ยมบา้น บริการส่งอาหารถึง
บา้น ศนูยบ์รกิารสขุภาพ จวบจนศนูยบ์รกิารกลางวนั เป็นตน้ 

ซึ่ง Stone (2000, อา้งอิงใน (ศิริพันธุ์, 2552)) นัน้ไดม้ีการระบุถึงความแตกต่าง
ระหว่างการใหก้ารดแูลที่บา้นและสถานบริการไวว้่า “สถานบรบิาล (Nursing home) นบัไดว้่าเป็น
สถานที่ที่มีความเข้มงวดมากที่สุด ส่วนการให้การดูแลที่บ้านนั้น นับว่าเป็นสถานที่ที่มีความ
เขม้งวดนอ้ยที่สดุ” 

6.3 การดูแลระยะยาวภายในสถานบริการ (Institutional long-term care) 
ในเรื่องของการดแูลระยะยาวภายในสถานบริการเองนัน้ก็ไดม้ีบุคคลหรือองคก์รต่าง 

ๆ ไดใ้หค้วามหมายและค านิยามเอาไวเ้พื่อใหเ้กิดความชดัเจนดงัเช่น 
Medical Dictionary (2009 อ้างอิงใน (ศิริพันธุ์, 2552)) ได้มีการให้ค านิยามไว้ว่า 

สถานบริการดูแลระยะยาว (Long-term care facilities) นั้นหมายถึง สถานที่ใหบ้ริการดา้นการ
ฟ้ืนฟูสภาพ ธ ารงรกัษาสุขภาพ ตลอดจนการใหก้ารดูแลที่จ  าจะตอ้งใชท้ักษะทางดา้นการแพทย์
และการพยาบาลแก่ผูป่้วยหรือผูท้ี่เขา้มาพักอาศยั ซึ่งมีความตอ้งการในดา้นของการช่วยเหลือใน
การกระท ากิจวตัรประจ าวนั โดยที่สถานบริการดูแลระยะยาว (Long-term care facilities) นัน้จะ
รวมถึงสถานบริบาล  (Nursing home) สถานบริการฟ้ืนฟูสภาพ  (Rehabilitation facilities) 
ตลอดจนสถานดูแลผูป่้วยในดา้นพฤติกรรมสุขภาพ และสถานดูแลภาวะเรือ้รงัระยะยาวภายใน
โรงพยาบาล 

โดยที่ในประเทศอังกฤษและเวลส ์นัน้ไดม้ีการรวมเอาบา้นพักคนชรา (Residential 
care home) และส่วนของสถานบริบาล (Nursing home) เข้าด้วยกันนั้น เรียกว่าบ้านพักดูแล 
(Care homes) หลังจากที่มีพระราชบัญญัติในด้านมาตรฐานการดูแลในปี  ค.ศ. 2000 (Care 
standard Act., 2000 อา้งอิงใน (ศิริพันธุ,์ 2552)) และในตัวพระราชบญัญัติในดา้นมาตรฐานใน
การดแูล นัน้ไดใ้หค้  านิยามต่อการดแูลระยะยาวไวว้่า “บา้นพกัดแูล (Care homes)นัน้เป็นสถานที่
ที่ก่อตั้งขึน้เพื่อที่จะให้บริการที่พักอาศัยร่วมกับการพยาบาลหรือการดูแลส่วนบุคคล (Care 
standard Act., 2000 อา้งอิงใน(ศิริพันธุ์, 2552)) และจะตอ้งมีการขึน้ทะเบียนเพื่อใหบ้ริการส่วน
บุคคล (Personal care) หรือกระทั่งบริการส่วนบุคคลร่วมกับการพยาบาล (Nursing care) อีกทัง้
ยงัสามารถที่จะระบุความตอ้งการในการใหบ้ริการแก่ผูส้งูอายุที่มีความตอ้งการในการดแูลเฉพาะ
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ได ้ดังเช่น ผูป่้วยที่มีอาการสมองเสื่อม ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพจิต หรือกระทั่งผูป่้วยในระยะ
สดุทา้ย” (Netten, Darton & Williams, 2005: 204-205 อา้งอิงใน (ศิรพินัธุ,์ 2552)) 

6.4 กิจกรรมในการบริการดูแล 
ในการดูแลระยะยาวนั้น Stone (2000 อ้างอิงใน (ศิริพันธุ์, 2552)) และ WHO & 

Milbank Memorial Fund (2000 อ้างอิงใน (ศิริพันธุ์, 2552))ได้มีการกล่าวไวว้่ากิจกรรมในการ
ช่วยเหลือดแูลนัน้จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงันี ้

1. การใหค้วามช่วยเหลือในดา้นของกิจวตัรประจ าวนั (Basis activities of daily 
living: ADL) หรือก็คือการใหก้ารดแูลส่วนบคุคล (Personal care) ดงัเช่น การอาบน า้ แต่งตวั เป็น
ตน้ 

2. การให้การช่วยเหลือในด้านของการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันต่อเนื่ อง 
(Instrumental activities of daily living: IADLs) ซึ่งในส่วนนีจ้ะรวมไปถึง การช่วยเหลืองานบา้น
ต่าง ๆ (Household chores) ช่วยเหลือดา้นการจดัการในชีวิต (Life management) การจดัเตรียม
ในเรื่องของยาและเวชภณัฑ ์และสดุทา้ยคือการใหค้วามช่วยเหลือในการเดินทาง 

3. การให้การช่วยเหลือทางด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยหรือผู้พักอาศัย  (Medical 
Dictionary, 2000 อา้งอิงใน (ศิรพินัธุ,์ 2552)) อนัไดแ้ก่ 

3.1 การใหบ้รกิารดา้นการฟ้ืนฟสูภาพ (Rehabilitation) 
3.2 การใหบ้รกิารในการธ ารงรกัษาสขุภาพ (Restoration) 
3.3 การให้การดูแลที่จ  าเป็นจะต้องใช้ทักษาทากด้านการพยาบาล (Skill 

nursing) โดยที่ไดม้ีผูท้ี่ใหค้วามหมายเก่ียวกบัการพยาบาลไวว้่า “การพยาบาลนัน้เป็นการใหก้าร
ดแูลโดยมีการวางแผนและก ากับดแูลหรือไดม้ีการมอบหมายงานโดยพยาบาลผูข้ึน้ทะเบียนแลว้
เท่านัน้ (Netten, Darton & Williams, 2005, อา้งอิงใน (ศิรพินัธุ,์ 2552)) 

4. การให้บ ริก าร อ่ืน  ๆ  ดั ง เช่ น  การให้การดู แลภายหลังภ าวะฉุ ก เฉิน 
(Intermediate care) ซึ่งจะเป็นการให้การดูแลผู้ป่วยให้มีความพรอ้มก่อนที่จะกลับบ้านหรือ
กลับไปยังที่พักอาศัย โดยส่วนใหญ่จะมีการให้บริการฟ้ืนฟูสภาพ และให้การดูแลที่เหมาะสม
ภายในระยะเวลาที่ที่เหมาะสมดว้ยเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดนีก้็เพื่อส่งเสริมใหผู้ ้สูงอายุไดม้ีความเป็น
อิสระสามรถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ (Independence) ซึ่งนับเป็นกิจกรรมการดูแลเพื่อที่จะ
สนบัสนุนผูท้ี่แพทยอ์นุญาตใหก้ลบับา้นเร็วกว่าก าหนด (Early discharge) ถือเป็นการป้องกนัการ
นอนโรงพยาบาลโดยไม่มีความจ าเป็น รวมไปถึงเป็นการป้องกนัหรือกระทั่งการชะลอการยา้ยเขา้
ไปอยู่ภายในสถานดแูลระยะยาวดว้ยเช่นกนั (Department of Health)   
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6.5 วิธีในการช่วยเหลือดูแล 
Stone (2000, อา้งอิงใน(ศิริพันธุ์, 2552)) ไดก้ล่าวถึงวิธีการช่วยเหลือดูแล และ ได้

แบ่งวิธีการช่วยเหลือดแูลออกเป็น 4ประเภทดงันี ้
1. การช่วยเหลือที่อยู่ในรูปแบบของการลงมือท า (Hands-on) การคอยอยู่เป็น

เพื่อนเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ (Stand-by) หรือเพื่อเป็นการนิเทศ (Supervision) 
2. การช่วยเหลือโดยการใชอ้ปุกรณห์รือเครื่องมือ (Assistive devices) ดงัเช่นไม้

เทา้ (Cane) อปุกรณใ์นการช่วยเดิน (Walker) และอปุกรณท์างการแพทยอ่ื์น ๆ  
3. การช่วยเหลือโดยการใชเ้ทคโนโลยี (Technology) ดงัเช่นการใชค้อมพิวเตอร์

ในการช่วยเตือนใหไ้ม่ลืมที่จะรบัประทานยา หรือแมก้ระทัง้ระบบแจง้เตือนฉุกเฉินใหแ้ก่ผูด้แูลหรือ
แมก้ระทั่งสมาชิกในครอบครวั ในกรณีที่ผูสู้งอายุเกิดมีสภาวะทุพพลภาพหรือขาดการตอบสนอง
อย่างกะทนัหนั 

4. การปรบัปรุงบา้นเรือนหรือสถานที่อาศัย (Home modifications) ดังเช่นการ
จดัสรา้งทางลาดส าหรบัรถเข็น ไปจนถึงราวจบัเพื่อช่วยพยงุตวั เป็นตน้ 

6.6 ประเภทของสถานดูแลระยะยาว 
ในการดูแลระยะยาว จะสามารถให้บริการได้ในหลายสถานที่  ซึ่งขึน้อยู่กับความ

ตอ้งการและจดุประสงคข์องผูท้ี่ตอ้งการเขา้รบับรกิารหรือเขา้รบัการดแูล โดยที่สามารถจ าแนกการ
มีอยู่ของผูท้ี่ไดใ้หก้ารช่วยเหลือ และแหลง่สนบัสนนุในเรื่องของค่าใชจ้่ายออกไดด้งัต่อไปนี ้

6.6.1 จ าแนกตามการดูแลแบบต่อเน่ือง (Continuum of care) 
Stone (2000, อา้งอิงใน (ศิริพันธุ์, 2552)) ได้มีการแบ่งการดูแลระยะยาวออก

ดงัต่อไปนี ้
1. บา้นพักคนชรา หรือบา้นพักผูสู้งอายุ (Residential home) โดยที่การดูแล

ในบา้นพักคนชราหรือผูส้งูอายุนัน้ มกัจะเป็นทางเลือกส าหรบับุคคลที่ไม่มีความตอ้งการทางดา้น
การช่วยเหลือดูแลในสถานบริบาล แต่มีความจ าเป็นบางอย่างที่ท าใหไ้ม่สามารถอยู่ภายในบา้น
ของตนเองตามล าพังได ้โดยที่บา้นพักคนชราหรือผูสู้งอายุนัน้จะเปรียบเสมือนที่พักอาศัยแทนที่
บา้นของตัวผูเ้ขา้รบับริการ และพรอ้มที่จะรองรบัเมื่อมีสภาวะสขุภาพเสื่อมถอยก่อนที่จะยา้ยเขา้
ไปยงัสถานบรบิาลต่อไป 

2. สถานที่ช่วยเหลือในการด ารงชีวิต (Assisted living) ได้ถูกให้ค าจ ากัด
ความโดย Stone (2000) ไวว้่าเป็นสถานที่ที่มีจ านวนเตียงตัง้แต่ 11 เตียงขึน้ไป โดยมีการใหก้าร
ดูแลขัน้พืน้ฐานแก่ประชากรที่เป็นผูสู้งอายุ มีการใหก้ารดูแลอยู่ภายในสายตาตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยมีการช่วยเหลือดแูลงานบา้นและมีการบริการอาหารอย่างนอ้ยที่สดุคือ 2 มือ้ต่อวนั และตอ้งท า
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การใหค้วามช่วยเหลือดแูลส่วนบุคคลอย่างนอ้ยที่สดุ 2 กิจกรรม ดังเช่น การรบัประทานยาของผู้
เขา้รบับรกิาร และการอาบน า้แต่งตวั เป็นตน้ 

3. สถานบริบาล (Nursing home or Nursing facility) ถือได้ว่าเป็นสถาน
บริการหลกัทางดา้นการดูแลระยะยาว โดยที่มีการดูแลและบริการที่ครอบคลมุกว่าสถานที่อ่ืน ซึ่ง 
Stone (2000 อ้างอิงใน (ศิริพันธุ์, 2552)) ได้ระบุไว้นอกเหนือจากนี ้ว่าสถานบริบาล (Nursing 
home) นัน้เป็นสถานที่ที่ถือไดว้่ามีความเขม้งวดมากท่ีสดุ และในทางตรงขา้มการดแูลดว้ยตวัเองที่
บา้นหรือที่พักอาศัยนัน้นับว่าเป็นสถานที่ที่มีความเขม้งวดนอ้ยที่สดุ (Stone, 2000 อา้งอิงใน (ศิริ
พนัธุ,์ 2552)) 

6.6.2 จ าแนกตามลักษณะของการให้บริการและระดับความต้องการในการ
ดูแลของตัวผู้สูงอายุ  

โดยการจ าแนกตามลักษณะของการใหบ้ริการและระดับของความตอ้งการใน
การดูแลของตัวผูสู้งอายุ สามารถแบ่งออกไดด้ังต่อไปนี(้Ribbe, et al., 1997; Lassey & Lassey, 
2001; อา้งอิงใน (ศิรพินัธุ,์ 2552)) 

1. โรงพยาบาล (Hospitals) ซึ่งเป็นสถานที่ส  าหรบัใหบ้ริการทางการแพทย์ 
โดยที่อาจจะมีทัง้คลินิกส าหรบัผูส้งูอายุ หรือกระทั่งหอผูป่้วยผูส้งูอายุ ก็เป็นได ้

2. สถานบริบาลผู้สูงอายุ (Nursing home) โดยที่สถานบริบาลนั้น จะเป็น
สถานที่ที่มีการใหบ้ริการอยู่ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจะมีการใหก้ารช่วยเหลือทัง้ในเรื่องของการ
ท ากิจวัตรประจ าวนั ในเรื่องการเคลื่อนไหว มีการดูแลทางดา้นจิตสงัคมและในดา้นการดูแลส่วน
บุคคล นอกจากนีย้ังมีการดูแลสนับสนุนทางดา้นการแพทยร์วมไปถึงการบริการหอ้งพักและมือ้
อาหาร โดยที่สถานบริบาลนัน้มักจะใหก้ารดแูลที่อยู่ในลกัษณะของการดูแลที่อยู่ในระดับสูงที่สุด 
(Highest level of care) 

3. บา้นพักผูส้งูอายุหรือคนชรา (Residential homes) นัน้เมื่อเทียบกบัสถาน
บริบาลแลว้จะมีการดแูลที่ไม่ครอบคลมุเท่า จึงสามารถบอกไดว้่า มีการใหบ้ริการที่อยู่ในลกัษณะ
ของการบรกิารท่ีต ่ากว่า (Lower level of care) 

4. สถานที่พักอาศัยประเภทให้เช้าห้องพักส าหรบัผู้สูงอายุ  (Hostels)โดย
สถานที่นีไ้ดม้ีการบรกิารใหค้วามช่วยเหลือส าหรบัผูท้ี่มีขอ้จ ากดัในการท ากิจวตัรประจ าวนั 

5. ที่พกัอาศยัส าหรบัผูส้งูอายุ (Sheltered housing) ในที่นีแ้ทบจะไม่มีความ
แตกต่างจากบา้นของตนเองเลยก็ว่าได ้
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6.6.3 จ าแนกตามระดับความต้องการในการดูแลของผู้สูงอายุและสังกัด 
จากการศึกษาคน้ควา้ในเรื่องของสถานดูแลผูสู้งอายุระยะยาวในประเทศไทย 

โดย ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และคณะ (2552) จะพบได้ว่าสถานดูแลระยะยาวนั้นประกอบไปด้วย 
บ้านพักผู้สูงอายุหรือคนชรา สถานที่ ให้การช่วยเหลือในการด ารงชีวิต  โรงพยาบาลที่มีการ
ใหบ้ริการดูแลระยะยาว จวบจนสถานบริบาลและสถานดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยของทางภาครฐั 
ดังเช่น ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จนกระทั่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เป็นตน้ นอกจากนีท้างภาคเอกชนทั่วไปที่ไดม้ีการใหบ้ริการ
แบบหวงัผลก าไร หรือแมแ้ต่องคก์รการกศุลที่ไดม้ีการใหบ้ริการแบบไม่หวงัซึ่งผลก าไรเองนัน้ ก็ไดม้ี
การใหบ้รกิารตามระดบัของการดแูลผูส้งูอายุ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้(ศิรพินัธุ,์ 2552) 

1. บา้นพกัคนชรา (Residential home)อีกนยัหนึ่งก็คือชุมชนส าหรบัผูส้งูอายุ
ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ (Independent living communities) หรือชุมชนผูเ้กษียณอายุ (Retirement 
communities) ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่ซึ่งมีการให้บริการในส่วนของห้องพักส าหรบัผู้ที่สามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได ้โดยที่ตวัผูพ้ักอาศยัจะตอ้งสามารถเดินดว้ยตนเองได้ หรือจะโดยการใชไ้มเ้ทา้ 
(Cane) ไม้เท้าส าหรับช่วยเดิน (Crutches) หรือ จะใช้อุปกรณ์ในการช่วยเดิน (Walker) ก็ได ้
เพียงแต่ตัวของผู้พักอาศัยนั้นไม่ได้มีความจ าเป็นหรือความต้องการที่จะได้รับการดูแลจาก
พยาบาลวิชาชีพหรือแมแ้ต่ผูช้่วยดแูล ซึ่งคอยใหก้ารบรกิารทางดา้นการช่วยเหลือหรือการดแูลสว่น
บุคคล ดังเช่น การอาบน า้แต่งตัว หรือการปรนนิบัติเฉพาะต่าง ๆ  โดยที่ในประเทศไทยนั้นมีการ
พบว่าบ้านพักผู้สูงอายุหรือคนชราส่วนใหญ่ได้ให้บริการโดยภาครัฐในรูปแบบประเภทการ
สงเคราะห์ ซึ่งไดต้ั้งอยู่ภายในสถานสงเคราะหค์นชราทั้งหมดกว่า 25 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสังกัด
กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยใ์นปี พ.ศ. 2546 โดยไดม้ีการท าการโอนภารกิจ
ของสถานสงเคราะหค์นชราและศูนยบ์ริการทางสังคมใหไ้ปอยู่ภายใตค้วามดูแลขององคก์รการ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่มีความพรอ้มกว่า 12 แห่งและภายในกรุงเทพมหานครจ านวน 1 แห่ง และ
ในส่วนที่เหลืออีก 12 แห่งนั้น ได้มีการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบของการบริการและเรื่องของ
กิจกรรมทางดา้นต่าง ๆ รวมไปจนถึงการขยายบทบาทของสถานสงเคราะหใ์หส้ามารถท างานใน
เชิงรุกกบัชมุชนภายนอกมากยิ่งขึน้และยงัไดม้ีการเปลี่ยนชื่อไปเป็น “ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการ
สังคมผูสู้งอายุ” ทั้งนีเ้พื่อให้เป็นศูนยส์าธิตทางดา้นผูสู้งอายุ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 
2550 อา้งอิงใน (ศิรพินัธุ,์ 2552)) 

2. สถานที่ให้การช่วยเหลือในการด ารงชีวิต (Assisted living setting) เป็น
สถานที่ที่มีไวเ้พื่อพักอาศัยส าหรบัผูซ้ึ่งมีขอ้จ ากัดทางดา้นร่างกายทัง้ที่เก่ียวเนื่องมาจากอายุจวบ



  47 

จนกระทั่งความพิการ ซึ่งมีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวนับางประการ ซึ่งไม่สามารถที่จะอาศยัอยู่อย่างปลอดภยัไดภ้ายในบา้นของตน แต่มีความ
ตอ้งการอยู่อย่างมีอิสระมากที่สดุเท่าที่จะสามารถมีได ้โดยมีการบริการในการดแูลส่วนบุคคล และ
มีการดแูลที่มีความเก่ียวเนื่องกบัสขุภาพ ซึ่งตวัผูพ้กัอาศยันัน้สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดโ้ดยที่ยงั
ไม่จ าเป็นจะตอ้งมีผูท้ี่คอยก ากับดูแล และไม่ตอ้งการในเรื่องของการดูแลที่จ  าเป็นตอ้งใชท้ักษะ
เฉพาะทางดา้นการแพทยห์รือการพยาบาล นอกจากนีย้งัมีหอ้งส าหรบัรบัประทานอาหารรวมและ
มีระบบในการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ซึ่งในประเทศไทยนั้นจะพบไดว้่าในส่วน
ของภาคเอกชนและในสถานสงเคราะหค์นชราของทางภาครฐัในบางแห่งไดม้ีการใหบ้ริการในการ
ดแูลผูส้งูอายทุี่อยู่ในสภาวะทพุลภาพหรือแมก้ระทั่งการพิการและตอ้งการการดแูลในระดบัที่สงูขึน้
ไป  

3. สถานบริบาล (Nursing home)กล่าวคือสถานที่ซึ่งมีการใหบ้ริการในการ
ดูแลระยะยาวส าหรบัผู้ที่มีอาการป่วยไม่มากถึงขนาดที่จ  าเป็นจะต้องรบัการรกัษาอยู่ภายใน
โรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามรถที่จะพกัอาศยัที่บา้นไดน้อกจากนีย้งัเป็นสถานที่ที่ใหบ้รกิารในการดแูลที่
มีความจ าเป็นจะต้องใช้ทักษะทางการแพทย์และการพยาบาลตลอด 24 ชั่ วโมงต่อวัน จวบ
จนกระทั่งมีการใหบ้ริการในการก ากับดูแลในส่วนของการรบัประทานยา การรบัประทานอาหาร
ระหว่างมือ้ และการให้ความช่วยเหลือทางด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันบางประการให้แก่
ผูสู้งอายุที่มีสภาวะเปราะบางหรือรวมไปถึงมีโรคเรือ้รงั  อาจเป็นผูม้ีความพิการทางร่างกายหรือ
กระทั่งมีปัญหาทางดา้นการรบัรูด้า้นเชาวนปั์ญญา (สมองเสื่อม) หรืออาจมีการพิการในทั้งสอง
รูปแบบ โดยที่ผู ้ให้บริการเกือบจะทั้งหมดนั้นเป็นผู้ให้บริการภาคเอกชนยกเว้นภายในสถาน
สงเคราะหค์นชราหรือผูส้งูอายุของทางภาครฐัในบางแห่ง ที่ไดม้ีการใหบ้รกิารในการดแูลผูส้งูอายุที่
มีสภาวะทพุลภาพซึ่งตอ้งการในเรื่องของการดแูลจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่เป็นวาระสดุทา้ยของชีวิต 

4. สถานดูแลระยะยาวภายในโรงพยาบาล (Long-term care hospital) คือ
สถานที่ซึ่งใหบ้รกิารในดา้นการรกัษาพยาบาลทั่วไปที่มีการใหบ้รกิารในส่วนของการดแูลระยะยาว
ส าหรบัผูส้งูอายุที่มีภาวะพึ่งพาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไปเป็นอย่าง
นอ้ย โดยอาจพบไดท้ัง้โรงพยาบาลที่เป็นของภาครฐัและโรงพยาบาลที่เป็นภาคเอกชน ซึ่งจะสาม
รถพบไดใ้นโรงพยาลของทางภาคเอกชนเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ภายใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

5. สถานดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (Hospice care) กล่าวไดว้่าเป็นสถานที่ที่
ใหก้ารดแูลในระยะสดุทา้ยของชีวิตหรือก็คือก่อนที่ผูป่้วยจะเสียชีวิต เพื่อคอยช่วยเหลือในการดแูล
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เพื่อลดอาการเจ็บปวดหรือกระทั่งอาการอ่ืน ๆ ที่เกิดขึน้ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการใหค้วามสุข
สบายแก่ผูสู้งอายุและเปิดโอกาสใหไ้ดใ้ชเ้วลาอยู่กบัครอบครวัและมิตรสหาย ซึ่งเป้าหมายในการ
ดแูลนัน้เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตของตวัผูร้บับรกิารใหไ้ดม้ากที่สดุเท่าที่สามารถจะเกิดขึน้ได้ โดยที่
ทัง้หมดก็เพื่อที่จะช่วยใหต้ัวผูป่้วยไดจ้ากไปอย่างสงบในวนัสุดทา้ยของชีวิตโดยที่ไม่มีการใหก้าร
รกัษา ซึ่งสถานที่นีน้ัน้อาจตัง้อยู่ภายในโรงพยาบาลหรือกระทัง้ภายในสถานที่ท าการทางศาสนา  

เมื่อน าเอารูปแบบของสถานดูแลระยะยาวที่ไดถู้กจ าแนกออกตามหัวขอ้ต่าง ๆ 
โดย Stone Lassey & Lassey และ ศิรพินัธุ ์สาสตัย ์จะสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี ้

 
ตาราง 1  จ าแนกประเภทของสถานดแูระยะยาวหรือสถานบรกิารผูส้งูอายุ 
 

Stone Lassey & Lassey ศิริพันธุ ์สาสัตย ์

บา้นพกัคนชรา หรือบา้นพกัผูส้งูอาย ุ
(Residential home) 

บา้นพกัผูส้งูอายหุรือคนชรา 
(Residential homes) 

บา้นพกัผูส้งูอายหุรือคนชรา 
(Residential homes) 

สถานท่ีช่วยเหลือในการด ารงชีวติ 
(Assisted living) 

 

สถานที่ใหก้ารช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิต (Assisted living 
setting) 

สถานบรบิาล (Nursing home or 
Nursing facility) 

สถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ
(Nursing home) 

สถานบริบาล (Nursing home) 

  

สถานดแูลระยะยาวภายใน
โรงพยาบาล (Long-term care 
hospital) 

  
สถานดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย 
(Hospice care) 

 
สถานท่ีพกัอาศยัประเภทใหเ้ชา้
หอ้งพกัส าหรบัผูส้งูอาย ุ
(Hostels) 

 

 
พกัอาศยัส าหรบัผูส้งูอายุ
(Sheltered housing) 
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เมื่อดูจากตารางขา้งตน้จะพบว่าเมื่อไดท้ าการจ าแนกออกตามหัวขอ้ต่าง ๆ นั้น
จะพบไดว้่า รูปแบบของสถานดูแลระยะยาว โดย Stone Lassey & Lassey และ ศิริพันธุ์ สาสตัย ์
นัน้ไดม้ี 2 รูปแบบใหญ่ๆที่เหมือนกัน ซึ่งไดแ้ก่ บา้นพักคนชรา หรือบา้นพักผูส้งูอายุ (Residential 
home) และสถานบริบาล (Nursing home)ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของ ศิริพันธุ์ สาสัตย์ ใน
ขา้งตน้ และจากความเป็นจริงของบา้นพักผูสู้งอายุจะเห็นไดว้่า ในประเทศไทยรูปแบบของสถาน
บริการผูสู้งอายุหรือสถานดแูลระยะยาวนัน้ ไม่มีความแตกต่างจากในประเทศองักฤษและเวลส์ ที่
ได้มีการรวมเอาบ้านพักคนชรา หรือบ้านพักผู้สูงอายุ (Residential home) และส่วนของสถาน
บริบาล (Nursing home)เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งหากกล่าวถึงบ้านพักผู้สูงอายุหรือเนอรส์ซิ่งโฮมใน
ประเทศไทยนั้น ทุกคนต่างก็สามารถเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นสถานที่ส  าหรบัพักอาศัย
และใหก้ารดแูลแก่ผูส้งูอาย ุ

6.7 คุณภาพในการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ 
การพิจารณาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ (Quality of institutional 

geriatric care) 
ในส่วนของมุมมองในการพิจารณาเรื่องของคุณภาพการดูแลผูสู้งอายุภายในสถาน

บริการนัน้ต่างก็มีหลากหลาย โดยไม่ว่าจะเป็นมมุมองที่เนน้ไปทางดา้นความบกพร่อง ดา้นความ
ไม่พอเพียงของการดแูล การไม่มีปัญหาในการดูแล หรือกระทั่งอาจพิจารณาจากผลลพัธข์องการ
ดูแลที่ ดี  (Wunderlich & Kohler, 2001 อ้างอิงใน (ศิริพันธุ์, 2552)) ซึ่งมีบ้างที่ เน้นเรื่องของ
คณุภาพการจัดการเก่ียวกบักระบวนการในการจดัการดูแลมากกว่าผูร้บับริการหรือจะกล่าวก็คือ
การเนน้ไปที่ระบบของการดูแลเป็นส าคัญ โดยที่ในระบบการดูแลนัน้เนน้ในเรื่องของคุณภาพของ
การออกแบบดา้นการจดัการดูแลและการปฏิบติัการที่มีคุณภาพ ซึ่งในการออกแบบนัน้จ าจะตอ้ง
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการส่วนใหญ่  ส่วนทางด้านการปฏิบัตินั้นก็ได้ให้
ความส าคัญกับค่าใช้จ่ายที่ต  ่าแต่มีการจัดการอย่างรวดเร็วรวมถึงมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน 
(Dana, 2004อา้งอิงใน (ศิรพินัธุ,์ 2552)) 

ในเรื่องของการพิจารณาคณุภาพของการดูแลระยะยาวนัน้  ไดม้ีการเสนอมิติในการ
พิจารณาเอาไว้ 3 ด้าน  โดย Organization for Economic Cooperation and Development; 
OECD (2005 อา้งอิงใน (ศิริพันธุ์, 2552)) ซึ่งเป็นองคก์รที่เกิดขึน้มาจากการรวมตัวกนัของผูแ้ทน
จากประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศทั่วโลกซึ่งมิติในการพิจารณาคุณภาพการดแูลระยะยาวทัง้ 3 
ดา้นนัน้ มีดงัต่อไปนี ้(ศิรพินัธุ,์ 2552) 
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1. ด้านคุณภาพเชิงโครงสรา้ง ได้แก่ คุณภาพและความปลอดภัยของอาคาร 
สภาพแวดลอ้ม ขนาดของหอ้ง สดัสว่นของบคุลากรกบัผูพ้กัอาศยั 

2. ด้านคุณภาพเชิงกระบวนการ ได้แก่  กลไกในการปกป้องสิทธิผู้อาศัย 
กระบวนการส่งต่อและจ าหน่าย มีการประเมินและการวางแผนการดูแล จัดหาบริการตามความ
ตอ้งการเพื่อที่จะให้ผู ้อาศัยนั้นสามารถคงความสามารถในการท าหน้าที่ของร่างกาย  มีการให้
อาหารที่มีความสมดุล มีการจดัการบรกิารไปยงัสถานบริการชั่วคราวแห่งอื่นที่จ  าเป็น จนกระทั่งมี
คณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพ 

3. ดา้นคณุภาพของผลลพัธ์ ไดแ้ก่ ความชุกของแผลกดทับ ภาวะทุพโภชนาการ 
เรื่องของความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวันหรือกระทั่งการปฏิบติักิจกรรมทางสงัคม 
เรื่องการจัดการความเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การผูกยึด การติดเชือ้ มีการใหอ้าหารทางสายยาง 
การป้องกันการหกลม้ อาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ตลอดจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์และการเขา้ร่วม
กิจกรรมทางสงัคม 

ซึ่งในการพิจารณาในเรื่องของคุณภาพการดูแลนั้นยังได้มีการใช้มิ ติ อ่ืน  ๆ มา
ประกอบการพิจารณา ดังเช่นในการศึกษาเพื่อพัฒนาขอ้บ่งชีใ้นเรื่องของคุณภาพการดูแลระยะ
ยาวในสถานบรกิารในประเทศเกาหลี โดย Wang, Chang, Liu & Chen (2007 อา้งอิงใน (ศิรพินัธุ,์ 
2552)) ซึ่งใชแ้นวทางในการประเมินคุณภาพของ Deming 5 ประการ ซึ่งพบว่าขอ้บ่งชีคุ้ณภาพ
การดแูลที่ดีในแต่ละมิติมีดงัต่อไปนี ้(ศิรพินัธุ,์ 2552) 

1. มิติความจับตอ้งได ้(Tangible) ไดแ้ก่ การมีเครื่องมือหรือการมีเครื่องอ านวย
ความสะดวกที่มีความทนัสมยั สามารถจดักิจกรรมสนัมนาการไดต้ามความตอ้งการของผูส้งูอายุ 

2. มิติความเที่ยง (Reliability) ได้แก่ ความน่าเชื่อถือในการดูแลที่ไม่มีความ
ผิดพลาด มีการบนัทกึอย่างถกูตอ้ง 

3. มิติด้านการตอบสนอง (Responsiveness) ไดแ้ก่ การดูแลตอบสนองความ
ต้องการโดยทันทีที่ผู ้ร ับบริการมีความต้องการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ มีแรงจูงใจในการให้บริการ
ตลอดจนมีเวลาเพียงพอในการใหก้ารดแูล 

4. มิติของการประกัน (Assurance) ได้แก่ บุคลากรมีความน่าเชื่อถือ ผู้เข้ารบั
บรกิารมีความเชื่อมนั ผูใ้หบ้รกิารมีความกระตือรือรน้ ตลอดจนมีทกัษะที่ดี 

5. มิติดา้นความเอือ้อาทร (Empathy) ไดแ้ก่ มีการใหก้ารดูแลแก่ผูพ้ักอาศัยทุก
คนอย่างเท่าเทียมกนัและใหบ้รกิารในทกุช่วงเวลา ตลอดจนมีสว่นรว่มในการดแูล 
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โดยนอกจากนีย้ังมีการศึกษาถึงคุณภาพในการดูแลที่ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผู้สูงอายุ ซึ่งมีการประเมินจากทั้งผู้ให้บริการและผู้รบับริการ ได้แก่ ผู ้สูงอายุ ครอบครวั ผู้
ใหบ้รกิาร หรือกระทั่งผูป้ระเมินอ่ืน ๆ ซึ่งต่างมีจดุอ่อนและจดุแข็งแตกต่างกนั โดยทัง้นีก้็เพราะว่าใน
การประเมินคุณภาพโดยผูส้งูอายุในบางวฒันธรรมนัน้ มักที่จะพบไดว้่าจะไม่ค่อยไดร้บัค าตอบที่
เป็นขอ้เท็จจริงสกัเท่าไร ทัง้นีเ้นื่องมาจากตัวผูสู้งอายุนัน้ไม่กลา้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อผูท้ี่ให้
การดแูลตนเองเพราะว่าตนเองยงัตอ้งพึ่งพาผูด้แูล (Voutilainen, 2004 อา้งอิงใน (ศิรพินัธุ,์ 2552)) 
และมีวฒันธรรมที่มีความรูส้กึที่ดีแมจ้ะไดร้บัการช่วยเหลือดแูลเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม (Gould, 1992; 
Backman et al, 2001อา้งอิงใน (ศิริพันธุ,์ 2552)) ดงันัน้ในการประเมินคณุภาพจึงมีความจ าเป็น
ที่จะตอ้งมีการประเมินอย่างรอบดา้นทัง้จากผูใ้หบ้ริการและผูร้บับรกิาร จวบจนผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง
อ่ืน ๆ  

ในส่วนของการศึกษาคุณภาพการดูแลผูสู้งอายุในมุมของพยาบาลเพื่อน าไปใชใ้น
การปรบัปรุงในดา้นของคณุภาพการใหก้ารพยาบาลนัน้ พบว่าไดม้ีการศึกษาในประเทศฟินแลนด์
ซึ่งมีประชากรผูส้งูอายุที่มีความตอ้งการในการดแูลระยะยาวภายในหอผูป่้วยสงูอายอุยู่เป็นจ านวน
มาก โดยไดม้ีการประเมินประเด็นดา้นคุณภาพในการดูแลผูสู้งอายุเก่ียวกับเรื่องความรูแ้ลทักษะ
ทางการดแูลของพยาบาลที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูส้งูอายุ เรื่องของการปฏิบติัอย่างไม่
ถูกตอ้ง และเรื่องความผาสุกของพยาบาล ท าใหพ้บว่าพยาบาลส่วนใหญ่มีการตอบสนองความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกายเป็นอย่างดี แต่กลบัใหก้ารดูแลทางดา้นจิตสงัคมนอ้ยโดยเจตนาและไม่
เจตนาในการละเลยการดูแลมากกว่าที่จะใหก้ารดูแลดว้ยกริยาก้าวร้าว และไดพ้บว่าพยาบาลมี
ความเหนื่อยลา้ทั้งทางดา้นร่างกายไปจนถึงความเหนื่อยลา้ทางดา้นอารมณ์ (Isola et al, 2008
อา้งอิงใน (ศิริพันธุ์, 2552)) ซึ่งมีความแตกต่างจากการศึกษาของ Murphy (Murphy, 2005) ใน
ประเทศฟินแลนดซ์ึ่งพบว่า “การใหก้ารดแูลที่มีคณุภาพคือการใหก้ารพยาบาลที่เป็นองคร์วม เนน้
การดแูลเป็นรายบุคคล และการส่งเสริมใหพ้ึ่งพาตนเอง ตลอดจนสามารถที่จะเลือกรบับริการได้” 
(ศิรพินัธุ,์ 2552) 

โดยในส่วนของการให้การประเมินคุณภาพโดยครอบครัวนั้น  Voutilainen, 
Backman, Isola, & Laukala (2006 อา้งอิงใน (ศิริพันธุ์, 2552)) มีความเห็นที่ว่า ครอบครวัของ
ผูส้งูอายุจะเป็นผูป้ระเมินคณุภาพของการดแูลในสถานบริการไดดี้ที่สดุ จึงเกิดการศึกษาคณุภาพ
ของการดูแลในมุมมองของครอบครวัภายในหอผูป่้วยผู้สูงอายุระยะยาว โดยที่ได้มีการใชแ้บบ
สมัภาษณค์ุณภาพการดแูลที่ไดม้าจากการทบทวน ซึ่งประเด็นที่น ามาใชใ้นการประเมินนัน้ไดแ้ก่ 
การสนองต่อความตอ้งการทางดา้นสงัคม การสนับสนุนครอบครวั การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
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และการวางแผนในการพยาบาล ตลอดจนการไดร้บัการสนบัสนนุจากพยาบาลใหม้ีสว่นรว่มในการ
ดแูลซึ่งพบว่า ทางดา้นคณุภาพของการดแูลนัน้มีความสมัพนัธก์บัการเขา้มามีส่วนรว่มของญาติใน
เรื่องของการวางแผนในการดูแล การเขา้มามีส่วนร่วมของญาติในการท าการตัดสินใจ ไปจนถึง
ข้อมูลที่ได้รับและการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลตามล าดับ  แต่ทางด้านการ
สนับสนุนทางจิตสงัคมกลบัมีนอ้ย ซึ่งเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นว่าพยาบาลไดเ้นน้ไปในดา้นของการ
ดแูลทางดา้นรา่งกายมากกว่าการดแูลทางดา้นจิตใจ (ศิรพินัธุ,์ 2552) 

 
7. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  

เพ็ญพร ประไพพิน (2557) ไดท้ าการศึกษาในเรื่อง การศึกษาความตอ้งการใชบ้ริการ
สถานบริการผูสู้งอายุของประชากรกลุ่มเบบีบู้มเมอรเ์มื่อก้าวเขา้สู่วัยสูงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก เพื่อที่จะส ารวจความคิดเห็น และความตอ้งการใชบ้ริการในอนาคต โดยท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปดว้ย คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ 
แบบแผนครอบครวั ซึ่งประกอบกับทัศนคติที่มีต่อสถานบริการผูสู้งอายุ  ที่มีผลต่อความตอ้งการ
รูปแบบการใชบ้ริการสถานบริการผูสู้งอายุในอนาคตโดนในการศึกษาครัง้นีม้ีกลุ่มเป้าหมายคือ
ประชากรกลุ่มเบบีบู้มเมอร ์ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 49 – 67  ปีโดยที่ผลจากการศึกษานัน้พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อความตอ้งการในการใชบ้ริการสถานบริการผูสู้งอายุที่
แตกต่างกนัออกไป ซึ่งไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้สริม สถานภาพสมรส บคุคลที่ร่วม
อาศยั และกรรมสิทธิ์ในท่ีพกัอาศยั ในส่วนของปัจจยัที่มีผลต่อความตอ้งการใชบ้ริการไม่แตกต่าง
กนันัน้ไดแ้ก่รายไดแ้ละการมีบุตร โดยสรุปแลว้กลุ่มที่ตอ้งการใชบ้ริการสถานบริการผูส้งูอายุมาก
ที่สุดคือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิง ที่อยู่ระหว่างช่วงอายุ 49 – 54  ปีระดับการศึกษา
ปรญิญาตรีโดยมีอาชีพเป็นพนกังาน บริษัทเอกชนซึ่งเป็นผูท้ี่ไม่มีรายไดเ้สริม คู่สมรสเสียชีวิต โดย
อยู่อาศัยเพียงล าพงั และกรรมสิทธิ์ในท่ีพกัอาศยัเป็นของพ่อแม่ตนเองหรือคู่สมรสและในส่วนของ
ทศันคติที่มีต่อสถานบรกิารผูส้งูอายุนัน้ไดพ้บว่า ความตอ้งการใชบ้ริการสถานบริการผูส้งูอายุแปร
ผนัตามทัศนคติต่อสถานบริการผูสู้งอายุ โดยที่หากว่ามีทัศนคติซึ่งเป็นไปในทิศทางบวกมาก ก็มี
ความตอ้งการใชบ้รกิารสถานบริการผูส้งูอายมุากขึน้ตามไปดว้ย  

ชุรีย์พร วันหลัง (2556) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง การจัดการธุรกิจบริการสถานดูแล
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าเพื่อศึกษาถึงการจัดการของธุรกิจบริการสถานดูแล
ผู้สูงอายุ และเพื่อท าการเปรียบเทียบการจัดการธุรกิจบริการสถานบริบาลผู้สูงอายุของตัว
ผูป้ระกอบการ โดยท าการจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ซึ่งผลจากการท าการวิจยัพบไดว้่า 
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ในการจัดการธุรกิจบริการสถานดูแลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ทางดา้นผูป้ระกอบการมี
ภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง  โดยที่ ในด้านการจัดการ 
ผูป้ระกอบการที่มีอายุและจ านวนของเงินทุนต่างกนั จะมีความคิดเห็นดา้นการจดัการแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.1 ในดา้นของการจดัการการเงิน ผูป้ระกอบการที่มีจ  านวนของ
เงินทุนต่างกัน จะมีความเห็นในดา้นการจัดการทางการเงิน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่  0.1 
และผูป้ระกอบการที่มีรูปแบบความเป็นเจา้ของธุรกิจต่างกนั จะมีความเห็นดา้นการจดัการการเงิน 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัที่ 0.5 ในดา้นของบุคลาการ ผูป้ระกอบการที่มีรูปแบบการใหบ้ริการ
ตามอาการต่างกนั จะมีความเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ 0.5 

เกศสุดา เหมทานนท ์(2553) ไดท้ าการศึกษาในเรื่อง คุณภาพบริการของสถานีอนามัย
ตามความคาดหวังและการรบัรูข้องผูร้บับริการ โดยได้น าเอาปัจจัยทางด้าน ความคาดหวังต่อ
คณุภาพบริการ และ การรบัรูต่้อคุณภาพบริการ มาใชเ้ป็นตัวแปรในการศึกษาครัง้นี ้ โดยผลจาก
การวิจยัพบไดว้่า คณุภาพบริการของสถานีอนามยัตามความคาดหวงัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
และในส่วนของคุณภาพบริการของสถานีอนามัยตามการรบัรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่
คณุภาพบริการของสถานีอนามัยตามความคาดหวังและการรบัรูข้องผูร้บับริการทัง้ภาพรวมและ
เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้นมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยค่าเฉลี่ยคณุภาพบริการ
ตามความคาดหวงันัน้มากกว่าค่าเฉลี่ยคณุภาพบรกิารตามการรบัรูใ้นทุก ๆ ดา้น 

ศิริชัย บุดดีสี (2553) ไดท้ าการศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการตรวจ
สขุภาพที่ศนูยส์ขุภาพดี โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) เพื่อท าการศกึษาถึงปัจจยัที่ส่งผล
ต่อการเลือกใชบ้รกิาร ซึ่งไดน้ าปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ 
7 ปัจจยั และคณุภาพและการพฒันาคณุภาพของโรงพยาบาล เขา้มาเป็นตวัแปรในการศกึษา โดย
ที่ผลในการวิจยัพบว่า เพศ อาย ุอาชีพ และสถานภาพสมรสที่ต่างกนันัน้ มีการเลือกใชบ้รกิารตรวจ
สุขภาพไม่แตกต่างกัน แต่ในส่วนของ รายได ้ระดับการศึกษา รายจ่าย สิทธิในการรกัษา วิธีการ
ช าระค่ารกัษา และสถานที่พักอาศัยที่แตกต่างกันนั้น  มีการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนีย้ังพบว่าปัจจัยดา้นการตลาดบริการในดา้นผลิตภัณฑ์ 
และดา้นบรกิารนัน้ มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจมากที่สดุ ส่วนทางดา้นราคานัน้มีความสมัพนัธ์
นอ้ยที่สดุ 
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ณัฏฐ์ชานันท์ มืดอินทร ์(2552) ไดศ้ึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการเนอรส์ซิ่งโฮมของผู้สูงอายุเขตธนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการเนอรส์ซิ่งโฮมของผู้สูงอายุเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครและเพื่อที่จะ
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการเนอรส์ซิ่งโฮมของผูสู้งอายุโดยตัวแปรที่
น ามาใช ้ไดแ้ก่ปัจจยัที่เป็นลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ซึ่งประกอบไปดว้ย เพศ สถานภาพ
สมรส อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และตวัแปรที่เป็น ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยน าปัจจัยทางการตลาดทั้ง 4 ปัจจัยมาใชไ้ดแ้ก่ ปัจจัยดา้นพนักงาน 
ด้านบริการ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด  โดยที่ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ที่ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่นัน้เป็นเพศหญิง อยู่ในสถานภาพโสด อายุระหว่าง 41 – 50 ปี โดยมีระดบั
การศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี โดยสว่นใหญ่ประกอบอาชีพรบัราชการหรือพนกังานรฐัวิสาหกิจ โดย
มีรายไดเ้ฉลี่ยที่ 30,000 – 50,000  บาท ต่อเดือน โดยที่ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยั
ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเนอรซ์ิ่งโฮม ซึ่งเป็นปัจจัยทางดา้นการตลาดทัง้ 4 ปัจจัยนัน้ 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ปัจจัย โดยเมื่อจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์พบว่า ความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเนอรส์ซิ่งโฮม  ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สภุัทรา มิ่งปรีชา (2550) ไดท้ าการศึกษาในเรื่อง ความคาดหวงัและความพึงพอใจ ของ
ผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอก ต่อคณุภาพบริการของโรงพยาบาลแพร่ โดยน าเอาความคาดหวงัต่อ
คุณภาพบริการ และความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ มาใช้ในการศึกษา เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแผนกผูป่้วยนอก โดยผลจากการวิจยั
พบไดว้่า ความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแผนกผูป่้วยนอกต่อคณุภาพบริการของ
โรงพยาบาลแพร ่ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทัง้ 5 ดา้น และในการเปรียบเทียบความคาดหวงัและ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแผนกผูป่้วยนอกต่อคณุภาพบรกิารของโรงพยาบาลแพร่ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูใ้ชบ้ริการท่ีสิทธิ์ต่างกันมีความคาดหวังและความพึง
พอใจต่อคณุภาพบรกิารไม่แตกต่างกนั 

กัลยาณี ทรพัยค์งดี (2549) ไดท้ าการศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการศูนยบ์ริการสาธารณสุข ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรอิสระที่น ามาใชไ้ดแ้ก่ 
ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับบริการของ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นต่อสว่นประสมกรตลาดบรกิาร (7Ps) และแรงจงูใจใน
การใชบ้ริการศนูยบ์ริการสาธารณสขุศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร และ
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ในส่วนของตวัแปลตามไดน้ าเอา ความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้ริการ พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ 
และ แนวโนม้การกลับมาใชบ้ริการศูนยบ์ริการสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับบริการ  ความคิดเห็นต่อส่วนประสม
การตลาดและแรงจงูใจในการใชบ้ริการสามารถท านายความพึงพอใจโดยรวม ตลอดจนพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการและแนวโน้มการกลับมาใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข  ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร และโดยเพื่อท าการศึกษาในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
โดยรวมกับพฤติกรรมของผู้ใชบ้ริการ ตลอดจนเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการกับแนวโน้มการกลบัมาใชบ้ริการ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
โดยรวมของผู้ใช้บริการกับแนวโน้มการกลับมาใชบ้ริการศูนยบ์ริการสาธารณสุขส านักอนามัย  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการวิจยัพบว่า แนวโนม้ในการกลบัมาใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 
ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร ทางดา้นการกลบัมาใชบ้ริการอีก และดา้นการแนะน าบุคคลที่ท่าน
รูจ้ักให้มาใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ  นอกจากนี ้ความพึงพอใจโดยรวมมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการศนูยบ์ริการสาธารณสขุส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการมีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้ในการกลบัมา
ใชบ้รกิารศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 

สุรชัย บุญยิ่งยงสถิตย์ (2538) ไดท้ าการศึกษาในเรื่อง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
บา้นพักผูส้งูอายุธรรมปกรณ์ เพื่อท าการศึกษาถึงความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความ
พงึพอใจของผูส้งูอายุ ที่อาจบ่งชีใ้หเ้ห็นถึงการตดัสินใจในการเลือกซือ้บรกิาร โดยกลุ่มเป้าหมายใน
การส ารวจความคิดเห็นคือ ผูสู้งอายุทัง้ชาย และหญิงที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ที่พักอาศัยอยู่ใน
สถานสงเคราะหค์นชรา บา้นพกัธรรมปกรณ ์จงัหวดัเชียงใหม่ซึ่งตวัแปรที่น ามาใชน้ัน้ไดแ้ก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล หรือปัจจัยทางดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทางดา้น
กายภาพ และปัจจยัทางจิตวิทยา โดยผลจากการศึกษานั้นแสดงใหเ้ห็นว่า ผูส้งูอายุส่วนใหญ่เป็น
หมา้ยเพราะคู่สมรสไดเ้สียชีวิตไปแลว้ และส่วนใหญ่มีบุตรเป็นเพศชาย ซึ่งผูส้งูอายุส่วนมากนัน้ไม่
มีสถานภาพทางสงัคม โดยที่ไม่สามารถอ่านเขียนได้ ซึง้ผลจากการวิจัยนั้นไดพ้บว่า ในส่วนของ
ปัจจัยทางดา้นสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยดา้นจิตวิทยา และปัจจัยทางดา้นกายภาพนั้น ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ โดนในขณะที่ปัจจัยดา้นแหล่งรายไดแ้ละจ านวนรายได้ กลับมี
ความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัระดบัความพงึพอใจ  

 
 



 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพบริการ พฤติกรรมการ

เลือกใชส้ถานบริบาลผูส้งูอายุ และการจดัการธุรกิจสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร” ซึ่ง
การวิจัยในครัง้นีจ้ะเป็นงานวิจัยที่มีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและและการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

การวิจยัเชิงปรมิาณในครัง้นีม้ีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
6. ค่าสถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

1.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างตัวออย่าง 
ประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี ้คือ  ผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ผู ้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานครซึ่งไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ จึงจ าเป็นจะตอ้งใชส้ตูรค านวณ
เพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรของยามาเน่  (Yamane, 1967) ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และก าหนดใหค่้าความคลาดเคลื่อนไม่เกินรอ้ยละ 5 โดยมีสูตรใน
การค านวณดงันี ้

𝑛 =
𝑧2

4𝑒2
 

เมื่อ  n = ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
Z = ค่ามาตรฐานที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%มีค่าเท่ากบั 1.96 



  57 

e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเ้กิดขึน้ 5% ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.05 

n= 
(1.96)2

4(0.05)2 

n= 
3.8416

4(0.0025)
 

n= 384.16  = 385 คน  
จากการค านวณจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน ซึ่งผูว้ิจัยไดท้ าการ

ส ารองเผื่อความคลาดเคลื่อนหรือความไม่สมบูรณอี์ก 15 คนดงันัน้กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัจึง
เท่ากบั 400 ตวัอย่าง  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่  1 เลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้

วิธีการจับสลากในการเลือกสถานที่เพื่อจดัเก็บแบบสอบถาม จากเขตพืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร 5 
เขตพืน้ที่จาก 50 เขตพืน้ที่ โดยผลการจบัสลาก ไดเ้ขตพืน้ที่ที่จะใชใ้นการเก็บแบบส ารวจดงันี ้ เขต
สะพานสงู เขตลาดพรา้ว เขตวงัทองหลาง เขตบางกะปิ และเขตรามอินทรา   

ขัน้ตอนที่ 2 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดใหม้ีการ
เก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน จากสถานบรกิารสถานบรบิาลที่อยู่ภายใน 5 เขตพืน้ที่
ขา้งตน้ ซึ่งแบ่งไดเ้ป็นเขตพืน้ที่ละ 80 คน  

ขัน้ตอนที่ 3 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสอบถามโดยใชว้ิธีความสะดวก (Convenience 
Sampling)โดยท าการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างและใหผู้ต้อบแบบสอบถามเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามดว้ยตวัเองจนครบจ านวน 400 คน 

 
1.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลูของการศกึษาวิจยัครัง้นีม้ีลกัษณะเป็นแบบสอบถามที่
สรา้งขึน้โดยอา้งอิงจากวตัถุประสงคข์องการวิจัย เพื่อใชใ้นการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ คุณภาพบริการ พฤติกรรมการเลือกใชส้ถานบริบาลผูสู้งอายุ และการจัดการธุรกิจสถาน
บรบิาลผูส้งูอายกุรุงเทพมหานครโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น ประกอบดว้ย 

สว่นที่ 1 ขอ้มลูสว่นบคุคล  
สว่นที่ 2 สว่นประสมการตลาดบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุ 
สว่นที่ 3 คณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ 
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุใน

กรุงเทพมหานคร 
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โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวนทั้งหมด 6หัวขอ้ โดยเป็น

ค าถามแบบใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียวและเป็นค าถามปลายปิด (Closed-Ended Response 
Question) ประกอบดว้ยค าถามที่มีค าตอบใหเ้ลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous Question) จ านวน 
1 ขอ้ และค าถามที่มีใหเ้ลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice Question) จ านวน5 ขอ้ ดงันี ้

 
ขอ้ที่ 1 เพศ เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

ดงันี ้
1.1 ชาย 
1.2  หญิง 

ขอ้ที่ 2 อายุ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ดงันี ้
(ปารชิาติ หตัถะแสน, 2549) 

2.1  ไม่เกิน 30 ปี 
2.2  31-40 ปี 
2.3  41-50 ปี 
2.4  51 ปีขึน้ไป 

ข้อที่  3 สถานภาพสมรส เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญั ติ 
(Nominal Scale) ดงันี ้

3.1  โสด 
3.2  สมรส และไม่มีบตุร 
3.3  สมรส และมีบตุร 

ข้อที่  4 ระดับการศึกษาสูงสุดเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) ดงันี ้

4.1  ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
4.2  ปรญิญาตร ี
4.3  สงูกว่าปรญิญาตรี 
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ขอ้ที่ 5 รายไดต่้อเดือน เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) ดงันี ้(สิรกิาญจน,์ 2558) 

5.1  15,000 - 30,000บาท 
5.2  30,001 - 45,000 บาท 
5.3  45,001- 60,000 บาท 
5.4  สงูกว่า 60,000 บาท 

ขอ้ที่ 6 อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
ดงันี ้

6.1  เจา้ของกิจการ 
6.2  พนกังานบรษิัทเอกชน 
6.3  ขา้ราชการ / พนกังานของรฐั / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
6.4  รบัจา้ง / Freelance  
6.5  อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ... 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยแบ่งค าถาม
ออกเป็น7 ดา้น ดงันี ้

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ดา้นราคา (Price) 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
5. ดา้นบคุลากร (People) 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident) 
7. ดา้นกระบวนการ (Process) 

แบบสอบถามส่วนนีใ้ชแ้บบสอบถามปลายปิด มีรูปแบบการวดัขอ้มลูเป็นการวดั
ขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทมาตราวดัแบบลิเคิรท์ 
(Likert Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดบัดงันี ้
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ค่าระดบั 
5   หมายถึง   เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4   หมายถึง   เห็นดว้ย 
3   หมายถึง   เฉย ๆ 
2   หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
1   หมายถึง   ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 

ในการวิเคราะหข์อ้มูล จะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งระดับการหาช่วงกวา้งของอันตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) ซึ่งเป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิรท์ 
(Likert Scale) โดยในแบบสอบถามเกณฑค่์าเฉลี่ยในการอภิปรายผลเป็นผลจากการค านวณโดย
ใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ (ศิรวิรรณ, 2548) ดงันี ้ 

 

ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชัน้      = 
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ-ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     = 
5-1

5
 = 0.8 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของส่วนประสมการตลาดบริการ
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายเุพื่อจดัระดบัคะแนนเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนน แบ่งไดต้ามตารางต่อไปนี ้

 
ตาราง 2  เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนส าหรบัแบบสอบถามสว่นที่ 2 สว่นปะสมการ
ตลาดบรกิาร 
 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 
ระดับความคิดเหน็ต่อส่วนประสมการตลาด

บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ 

4.21 – 5.00 ดีมาก 

3.41 – 4.20 ดี 

2.61 – 3.40 ปานกลาง 

1.81 – 2.60 ไม่ด ี

1.00 – 1.80 ไม่ดีอย่างมาก 
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ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัคณุภาพบริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุ โดยแบ่ง
ค าถามออกเป็น 5 ดา้น ดงันี ้

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร (Tangible)  
2. ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได ้(Reliability)  
3. ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร (Responsiveness)  
4. ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร (Assurance)  
5. ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร (Empathy) 

แบบสอบถามส่วนนีใ้ชแ้บบสอบถามปลายปิด มีรูปแบบการวดัขอ้มลูเป็นการวดั
ขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทมาตราวดัแบบลิเคิรท์ 
(Likert Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

ค่าระดบั 
5   หมายถึง   เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4   หมายถึง   เห็นดว้ย 
3   หมายถึง   เฉย ๆ 
2   หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
1   หมายถึง   ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 

ในการวิเคราะหข์อ้มูล จะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งระดับการหาช่วงกวา้งของอันตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) ซึ่งเป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิรท์ 
(Likert Scale) โดยในแบบสอบถามเกณฑค่์าเฉลี่ยในการอภิปรายผลเป็นผลจากการค านวณโดย
ใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ (ศิรวิรรณ, 2548) ดงันี ้ 

 

ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชัน้      = 
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ-ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     = 
5-1

5
 = 0.8 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยคุณภาพบริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายเุพื่อจดัระดบัคะแนนเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนน แบ่งไดต้ามตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 3 เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนส าหรบัแบบสอบถามสว่นที่ 3 คณุภาพบรกิาร
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ 
 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 
ระดับความคิดเหน็ต่อคุณภาพบริการของ

สถานบริบาลผู้สูงอายุ 

4.21 – 5.00 ดีมาก 

3.41 – 4.20 ดี 

2.61 – 3.40 ปานกลาง 

1.81 – 2.60 ไม่ด ี

1.00 – 1.80 ไม่ดีอย่างมาก 

 
สว่นที่ 4 เป็นค าถามที่เก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารสถาน

บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครผูใ้ชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  โดยมี
จ านวนทัง้หมด 7 ขอ้แบ่งเป็นลกัษณะค าถามปลายปิด (Closed-ended question) จ านวน 4 ขอ้ 
ค าถามปลาย เปิ ด  (Open-ended question) จ านวน  1 ข้อ  และค าถ ามแบบ  Semantic 
Differential Scale จ านวน 2 ขอ้ ซึ่งมีรูปแบบการวัดข้อมูลเป็นการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาค 
(Interval scale)โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า Rating Scale Method ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
โดยสามารถท าการแปลความหมายไดเ้ป็น 2 หวัขอ้ ดงันี ้

 
การใช้บริการในอนาคต 

 
ระดบัความคิดเห็น   ความหมาย 

5     ใชบ้รกิารอย่างแน่นอน 
4     ใชบ้รกิาร 
3     ไม่แน่ใจ 
2     ไม่ใชบ้รกิาร 
1     ไม่ใชบ้รกิารอย่างแน่นอน 
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ในการวิเคราะหข์อ้มูล จะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งระดับการหาช่องกวา้งของอันตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) โดยใชส้ตูรค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ (ศิรวิรรณ, 2548) ดงันี ้ 

 

ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชัน้      = 
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ-ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     = 
5-1

5
 = 0.8 

โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนน
ดงัตารางที่ 3ต่อไปนี ้

 
ตาราง 4 เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนส าหรบัแบบสอบถามสว่นที่ 4 การใชบ้รกิารใน
อนาคต 
 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 
แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของ

ผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานครในอนาคต 

4.21 – 5.00 ใชบ้รกิารอย่างแน่นอน 

3.41 – 4.20 ใชบ้รกิาร 

2.61 – 3.40 ไม่แน่ใจ 

1.81 – 2.60 ไม่ใชบ้รกิาร 

1.00 – 1.80 ไม่ใชบ้รกิารอย่างแน่นอน 

 
การแนะน า/บอกต่อ 

 
ระดบัความคิดเห็น   ความหมาย 

5     แนะน าอย่างแน่นอน 
4     แนะน า 
3     ไม่แน่ใจ 
2     ไม่แนะน า 
1     ไม่แนะน าอย่างแน่นอน 
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ในการวิเคราะหข์อ้มูล จะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งระดับการหาช่องกวา้งของอันตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) โดยใชส้ตูรค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ (ศิรวิรรณ, 2548) ดงันี ้ 

 

ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชัน้      = 
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ-ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     = 
5-1

5
 = 0.8 

โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนน
ดงัตารางที่ 4ต่อไปนี ้

 
ตาราง 5 เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนส าหรบัแบบสอบถามสว่นที่ 4 การแนะน า/บอก
ต่อ 
 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง แนวโน้มพฤติกรรมการแนะน า/บอกต่อ 

4.21 – 5.00 แนะน าอย่างแน่นอน 

3.41 – 4.20 แนะน า 

2.61 – 3.40 ไม่แน่ใจ 

1.81 – 2.60 ไม่แนะน า 

1.00 – 1.80 ไม่แนะน าอย่างแน่นอน 

 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่น ามาใชใ้นการวิจยัมีล  าดบัการสรา้ง ดงัต่อไปนี ้
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ซึ่งมีความเก่ียวข้องและ

เชื่อมโยงกับการสรา้งแบบสอบถาม เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามที่
น ามาใช ้

 2. ท าการรวบรวมเนือ้หาจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ อันไดแ้ก่แนวคิดและ
ทฤษฎีที่มีความเก่ียวข้อง เพื่อน ามาประกอบเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน  
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 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปเสนอต่อที่ปรึกษาในการวิจัย เพื่ อท าการ
ตรวจสอบความถกูตอ้ง และท าการเสนอแนะเพิ่มเติม ตามแต่เหมาะสม 

 4. ท าการปรบัปรุงแบบสอบถาม เพื่อใหเ้กิดความสมบรูณม์ากที่สดุ 
 5. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 

30 ตวัอย่าง เพื่อน าผลไปวิเคราะหห์าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่า 
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) โดยใช้สูตรแอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s alpha) ค่า

แอลฟาที่ไดแ้สดงถึงระดบัความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 โดยหากค่า 

α ยิ่งใกลเ้คียงกบั 1 มากเท่าไหรก่็จะแสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงูมากเท่านัน้ ส าหรบัการวิจยัครัง้นีค่้า 

α ที่ยอมรบัไดคื้อมากกว่าหรือเท่ากบั 0.7 (กัลยา, 2546) โดยจากการทดสอบไดค่้าความเชื่อมั่น
ในแต่ละดา้นดงัต่อไปนี ้

 ดา้นผลิตภณัฑ ์     เท่ากบั  .914 
 ดา้นราคา     เท่ากบั  .908 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   เท่ากบั  .902 
 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด   เท่ากบั  .913 
 ดา้นบคุลากร     เท่ากบั  .915 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   เท่ากบั  .867 
 ดา้นกระบวนการ     เท่ากบั  .840 
 ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร   เท่ากบั  .915 
 ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได ้   เท่ากบั  .909 
 ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร    เท่ากบั  .890 
 ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร   เท่ากบั  .949 
 ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร  เท่ากบั  .953 
 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิน้  400 ตัวอย่าง 

จากนัน้จึงน ามาท าการวิเคราะหเ์พื่อท าการศึกษาโดยรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูดงันี  ้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary data) เป็ นข้อมูลที่ ผู ้วิ จัย ได้ม ากจากการใช้

แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยที่ผูว้ิจัยไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจากการแจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุม่ตวัอย่างไดท้ าการตอบแบบสอบถามที่ไดก้ าหนดไว ้
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2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ต่าง ๆ ทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ เอกสาร วารสาร ต าราที่สามารถอ้างอิงได้ รวมถึงสารนิพนธ ์
วิทยานิพนธ ์และปรญิญานิพนธ ์เพื่อประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 

1.4 การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การจัดท าข้อมูล 

การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าขอ้มูลโดยมีวิธีการด าเนินการตามล าดับ 
ดงันี ้

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์
และความถกูตอ้งของแบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก  

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกตอ้งเรียบรอ้ยมาลงรหัส
ตามที่ก าหนดไวล้ว่งหนา้  

3. การประมวลผลขอ้มลู น าขอ้มลูที่ลงรหสัแลว้มาบนัทกึและประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส  าเร็จรูปเพื่ อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  SPSS for Windows 
(Statistic Package for Social Sciences: SPSS) Version 24 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive analysis) และทดสอบสมมติฐานการวิจยั (Research hypothesis) 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่อ

อธิบายถึงลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง 
ขอ้มูลส่วนที่ 1 มีการแสดงผลโดยการใชร้อ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อท าการอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคล
ของกลุม่ตวัอย่าง  

ขอ้มูลส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นค าถามดา้นส่วนประสมทางการตลาด
บริการ  และ คุณภาพบริการ ซึ่งขอ้มูลที่ไดน้ั้นน ามาท าการวิเคราะหโ์ดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี
(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

ขอ้มูลตอนที่ 4 เป็นขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการใช้การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
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2. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistic)  
2.1 ใช้สถิติ t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช ้t-test ในการทดสอบสมมติฐานตัวแปรดา้นเพศ ซึ่งใน
การน าขอ้มูลวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test นั้นตัวแปรต้นเป็นข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) และตวัแปรตามเป็นขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 

2.2 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of 
Variance เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า  2 กลุ่มในการ
ทดสอบสมมติฐานตัวแปรดา้น อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด และระดับ
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

2.3 ใชส้ถิติการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression 
Analysis) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 3 

 
1.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
เป็นหลกัการที่ใชส้  าหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มลู เพื่อน าเสนอขอ้มลูและหาค่าสถิติ

เบือ้งตน้ โดยเป็นการอธิบายหรือบรรยายลกัษณะของขอ้มลูที่เก็บรวบรวม แต่จะไม่สามารถอา้งอิง
ถึงลกัษณะประชากรได้ จึงเป็นบทสรุปถึงลกัษณะของขอ้มูลกลุ่มที่ศึกษา (กลัยา, 2546, p. 127) 
ประกอบไปดว้ย 

1.1 การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ใชส้ตูรดงันี ้

P  = 
f

n
 ×100  

เมื่อP  = ค่ารอ้ยละ 
f = ค่าความถ่ีที่ตอ้งการแปลเป็นค่ารอ้ยละ 
n = ค่าจ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ใชส้ตูร ดงันี ้(กลัยา, 2546, p. 49) 

x ̅ = 
∑ x

n
  

เมื่อ x ̅ แทน ค่าเฉลี่ย 

∑x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n แทน จ านวนของคะแนนในกลุม่ 



  68 

1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร ดังนี ้
(กลัยา, 2546, p. 49) 

S.D.= √
n ∑ x2-( ∑ x)2

n(n-1)
  

เมื่อ S.D. = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
∑ x2   = ผลรวมคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

( ∑ x)2  = ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
N = จ านวนคนในกลุม่ตวัอย่าง 
 

2. สถิติที่ใชท้ดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟา (α– 
Coefficient) ของครอนบราค (Cronbach) หรือ Cronbach’s alpha (กลัยา, 2546, p. 43) 

α = 
(k convariance)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  / (variance)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(k-1)(convariance)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / (variance)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

 

เมื่อ α  แทน ค่าสมัประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
k  แทน จ านวนค าถาม 

convariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างค าถามต่าง 
ๆ 

variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 

3. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) 
สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 

3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบ
ค่าเฉลี่ยประชากรกลุม่ที่ 1 และ 2 มีสตูรหาค่า t ดงันี ้(ชศูรี, 2546) 

 

กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่เท่ากนั S1
2≠S2

2  
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t =
�̅�1−�̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

       : df = 
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

[
𝑆1

2

𝑛1
]

𝑛1−1
+

[
𝑆2

2

𝑛2
]

𝑛2−1

  

 
 

กรณีความแปรปรวนทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั S1
2=S2

2  

 

t =
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
+[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

  

เมื่อ t แทน df = n1+n2-2 

X1̅, X2̅ แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุม่ที่ 1 และกลุม่ที่ 2 ตามล าดบั 

S1
2,S2

2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่  1 และกลุ่มที่  2 
ตามล าดบั 

n1,n2  แทน จ านวนคะแนนของกลุม่ที่ 1 และกลุม่ที่ 2 ตามล าดบั 
3.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance) หรือ One-Way Anova ใชเ้พื่อวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวที่ระดับความเชื่อมั่น
รอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดับนยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 
โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance หากพบว่าความ
แปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากความแปรปรวนไม่เท่ากัน
ทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe และหากผลการทดสอบมีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติแลว้ตอ้งท าการทกสอบเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดใูหแ้น่ใจว่ามีคู่ใดบา้งที่
แตกต่างกนัโดยจะใชว้ิธีของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 

หากพบความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test 
ดงันี ้

F = 
MS(B)

MS(W)
 

 
เมื่อ F แทน ค่าแจกแจงที่ใชพ้ิจารณา F – distribution 
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MS(B)  แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

MS(W)  แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
 
ถ้าหากพบความแปรปรวนไม่ เท่ากันจะท าการทดสอบด้วย  (Brown 

forsythe) ซึ่งสามารถเขียนไดด้งันี ้

B = 
MSB

MSW
 

 

โดยค่า  MSW = ∑ (1-
n1

N
) S1

2K
t=1  

 
 
เมื่อ B แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown – forsythe 

MSB แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
MSW แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มส าหรับสถิติ  Brown – 

forsythe 
K แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
N แทน ขนาดประชากร 

S1
2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 

 
ถา้ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติแลว้นัน้  ตอ้งท า

การทดสอบเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดวู่ามีคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัโดยใชว้ิธี Fisher’s Lease Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3  โดยมีสตูรดงันี ้(กลัยา, 2546, pp. 332-333) 

LSD     =  t1-
α

2
:n-k√MSE [

1

ni
+

1

nj
]  

R  =  n – k 
เมื่อ LSD แทน ค่าผลต่างนัยส าคัญที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากรกลุ่มที่  i 

และ j 
MSE แทน Mean Square Error จากตารางวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
K แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่าง 
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n แทน จ านวนของตวัอย่างทัง้หมด 

α แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 

สตูรการวิเคราะหผ์ลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett’s T3 มีดงันี ้(Keppel, 1991) 

d̅D = 
qD√2(MSS/A)

√S
  

เมื่อ d̅D  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Dunnett’s test 

qD  แทน ค่าจากตาราง Critical value of the Dunnett’s test 

MSS/A   แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
S แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

โดยก าหนดค่าความอิสระ (Degree of Freedom) ระหว่างกลุ่ม  คือ K-1 
ภายในกลุม่ n-k และรวมทัง้กลุม่คือ n-1 

3.3 สถิติการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
โดยมีตวัแปรอิสระ k ตวั (x1, x2, x3, …, xk) ที่มีความสมัพนัธก์บัตวัแปร Y โดยมีความสมัพนัธอ์ยู่
ในเชิงเสน้ จะไดส้มการถดถอยเชิงพหคุณู ซึ่งแสดงความสมัพนัธ ์ดงันี ้(กลัยา, 2545) 

 

Y = 𝛽0+ 𝛽0𝑥1+ 𝛽0𝑥2+…+ 𝛽𝑘𝑥𝑘+ e 
 

โดยที่  𝛽0 แทน ส่วนตัวแกน Y เมื่อก าหนดให้ 𝑥1= 𝑥2= … = 𝑥𝑘= 0 𝛽1, 

𝛽2, 𝛽𝑘  เป็นสมัประสิทธิ์ความถดถอยเชิงส่วน (Partial Regression Coefficient) โดยที่ 𝛽1 เป็น
ค่าที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตาม Y เมื่อตวัแปรอิสระ Xi เปลี่ยนไปหน่ึงหน่วย โดยที่ตวั

แปรอิสระ 𝑥 อ่ืน ๆ มีค่าคงที่ เช่น เปลี่ยนไปหนึ่งหน่วย ค่า Y จะเปลี่ยนไป หน่วย โดยที่ 𝑥2, 𝑥3, 

…, 𝑥𝑘   มีค่าคงที่ 
เงื่อนไขในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณจะเหมือนกัน  เงื่อนไขในการ

วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงเสน้อย่างง่าย ดงันี ้
1. ความคลาดเคลื่อน e เป็นตวัแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ 
2. ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเป็นศนูย ์นั่นคือ E(e) = 0 
3. ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็นค่าคงที่ไม่ทราบค่า V(e) = 

𝛽0
2 
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4. 𝑒𝑖  และ  𝑒𝑗  เป็นอิสระต่อกัน โดยที่ i = j นัน้คือ covariance 𝑒𝑖  และ 𝑒𝑗  
= 0 

5. ตวัแปรอิสระ  𝑒𝑖  และ  𝑒𝑖  ตอ้งเป็นอิสระต่อกนั 
 

สรุปสถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐาน 
1. ผู้ใช้บริการที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน

บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
- ผูใ้ชบ้รกิารที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุ

ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ค่าสถิติที่ใชคื้อ Independent – Sample t-test 
- ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสงูสุด รายไดต่้อเดือน อาชีพ

แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
ค่าสถิติที่ใชคื้อ One-way Anova 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบริการ
สถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ค่าสถิติที่ใชคื้อ Multiple Regression 

3. คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ค่าสถิติที่ใชคื้อ Multiple Regression 

 
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

การวิจยัเชิงคณุภาพในครัง้นีม้ีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
2.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างตัวออย่าง 

ประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี ้คือผู้ประกอบการสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน 
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ผูป้ระกอบการในธุรกิจสถานบริบาลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งคิดเป็น 

10 เปอรเ์ซ็นของจ านวนสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครทัง้หมดกว่า 70 แห่ง (เอลเดอร์
แครไ์ทยแลนด)์ โดยจะท าการเก็บแบบสมัภาษณจ์ากผูป้ระกอบการเป็นจ านวน 7 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
งานวิจัยในเชิงคุณภาพในครัง้นีใ้ชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยท าการเจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการสถานบริบาลผู้สูงอายุที่มี
ความสะดวกและยินยอมที่จะให้ท าการสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลจากผู้ประกอบการของสถาน
บริบาลผูส้งูอายุจ านวน 7 คน จากสถานบรบิาลผูส้งูอายุกว่า 70 แห่ง (เอลเดอรแ์ครไ์ทยแลนด)์ ซึ่ง
คิดเป็น 10 เปอรเ์ซ็นตข์องจ านวนทัง้หมด  

 
2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลของการศึกษาวิจยัในเชิงคณุภาพครัง้นีม้ีลกัษณะเป็น
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง โดยมีเนือ้หาอา้งอิงจากวัตถุประสงคข์องการวิจัย โดยเป็นการ
พูดคุยถามตอบค าถามในหัวข้อที่ เก่ียวข้องกับการจัดการสถานบริบาลผู้สูงอายุ  ซึ่งในแบบ
สมัภาษณจ์ะมีการเขียนถึงหวัขอ้ที่จะท าการสมัภาษณแ์ละแนวค าถามในแต่ละหวัขอ้แบบกวา้ง ๆ 
ใหเ้กิดความยืดหยุ่นและมีความเป็นอิสระในการถามตอบระดับหนึ่ง  เพื่อน าไปใชใ้นการศึกษา 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพบริการ พฤติกรรมการเลือกใชส้ถานบริบาลผูสู้งอายุ 
และการจดัการธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายุกรุงเทพมหานคร  

 
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

ผูว้ิจัยไดท้ าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิน้  7 ตัวอย่าง เพื่อ
ท าการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู ้วิจัย
ไดม้าจากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 คน โดยที่ผูว้ิจัยไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุม่ตวัอย่างจากการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างที่ไดก้ าหนดไว ้
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2.4 การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ ผู้ป ระกอบการธุ รกิ จสถานบริบาลผู้สู งอายุ ใน
กรุงเทพมหานครตามที่ไดก้ าหนดไว ้ดว้ยวิธีการสมัภาษณแ์บบกึ่งทางการ โดยมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. ผูว้ิจยัติดต่อกบัทางสถานบริบาลที่ไดร้บัคดัเลือกเพื่อท าการขออนุญาตใน
การสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการและชีแ้จงรายละเอียดของการสมัภาษณ ์

2. นดัหมายวนั เวลา และสถานที่สมัภาษณ ์โดยผูว้ิจยัเป็นฝ่ายเดินทางไปท า
การสมัภาษณ ์

3. ผูว้ิจัยขออนุญาตในการบันทึกเทปในระหว่างการสมัภาษณ์ โดยที่ขอ้มูล
จากการสมัภาษณจ์ะใชส้  าหรบัการวิจยัเพียงเท่านัน้ และจะไม่มีการเปิดเผยชื่อและขอ้มลูของผูใ้ห้
สมัภาษณ ์

4. ถอดเทปสมัภาษณ ์และสงัเคราะหเ์นือ้หาดว้ยการสรุปตามประเด็นในการ
สมัภาษณท์ี่ทางผูว้ิจยัก าหนดไว ้

 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิจยัในเชิงคณุภาพในครัง้นีไ้ดน้ าเอาการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพมาใช ้โดย

เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูในรูปแบบการบรรยายและการพรรณนา (Descriptive Research) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจัยในครัง้นีมุ้่งศึกษาวิจัยเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพบริการ 

พฤติกรรมการเลือกใช้สถานบริบาลผู้สูงอายุ  และการจัดการธุรกิจสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ” โดยในการวิใจในครัง้นีจ้ะเบ่งออกเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยในการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลความหมาย
ของการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยจึงไดก้ าหนดสญัลักษณ์ และอักษรย่อต่าง ๆ ที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลูไวด้งัต่อไปนี ้

 
1.การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  

 n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 x̅  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
 S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
 F  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
 Sig.  แทน ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ 
 df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sum of Squares) 

 H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 *  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล  
 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลผล
การวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจยันี ้ตวัผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มลูและน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบ
ของตารางประกอบค าอธิบาย โดยไดม้ีการแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 สว่นตามล าดบัดงัต่อไปนี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบไปดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอนดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามอัน
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดต่้อเดือน และอาชีพ  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 

ตอนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัคณุภาพบรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุ 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล

ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงอนุมาณเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยแบ่งการวิเคราะห์

ออกเป็น 3 ขอ้ดงันี ้ 
1. ผูใ้ชบ้ริการที่มีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน

บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน

บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร  
3. คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้

บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร  
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล  
 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบไปดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอนดงันี ้
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ตอนที่  1 การวิ เคราะห์ข้อมู ล เกี่ ยวกับข้อมู ล ส่วนบุ คคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถามอันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน 
และอาชีพ  

 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามอันไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ โดยน าเสนอใน
รูปแบบการแจกแจงความถ่ีและค่ารอ้ยละ ซึ่งปรากฏผลดงัตารางต่อไปนี ้
 
ตาราง 6 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายุ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
193 
207 

 
48.2 
51.8 

รวม 400 100.0 
2. อายุ 
         ไม่เกิน 30 ปี 
         31 – 40 ปี 
         41 – 50 ปี 
         51 ปีขึน้ไป 

 
29 
117 
149 
105 

 
7.3 
29.2 
37.3 
26.2 

รวม 400 100.0 
3. สถานภาพสมรส 
          โสด 
         สมรส และไม่มีบตุร  
         สมรส และมีบุตร 

 
144 
100 
156 

 
36.0 
25.0 
39.0 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
         ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
         ปรญิญาตรี 
         สงูกว่าปรญิญาตรี 

 
31 
281 
88 

 
7.8 
70.2 
22.0 

รวม 400 100.0 
5. รายได้ต่อเดือน 
         15,000 – 30,000 บาท 
         30,001 – 45,000 บาท 
         45,001 – 60,000 บาท 
         สงูกว่า 60,000 บาท 

 
38 
122 
141 
99 

 
9.5 
30.5 
35.2 
24.8 

รวม 400 100.0 
6. อาชีพ 
         เจา้ของกิจการ 
         พนกังานบรษิัทเอกชน 
         ขา้ราชการ / พนกังานรฐั / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
         รบัจา้ง / Freelance 
         อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย  

 
130 
151 
70 
41 
8 

 
32.5 
37.8 
17.5 
10.2 
2.0 

รวม 400 100.0 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามตาราง 6 พบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามใน

การวิจยัครัง้นีจ้  านวน 400 คน จ าแนกตวัแปลไดด้งัต่อไปนี ้
เพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวน 207 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 51.8 และเพศชาย 193 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.3 ตามล าดบั 
อายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 149 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 37.3 รองลงมาคืออายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.2 ถดัมา
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คืออายุระหว่าง 51 ปีขึน้ไป จ านวน 105 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.2 และอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 29 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.3 ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส พบว่าสถานภาพสมรสของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ สมรส 
และมีบุตร จ านวน 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.0 รองลงมาคือ โสด จ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
36.0 และ สมรส และไม่มีบตุร จ านวน 100 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.0 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่าระดับการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
คือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 281 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.2 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.0 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.8 
ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 45,001 – 
60,000 บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.2 รองลงมาคือรายไดร้ะหว่าง 30,001 – 45,000 
บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.5  รายไดส้งูกว่า 60,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 24.8 และรายไดร้ะหว่าง 15,000 – 30,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.5 ตามล าดบั  

อาชีพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 151 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.8 รองลงมาคือ เจา้ของกิจการ จ านวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.5 ถัดมา
คือ ขา้ราชการ / พนักงานรฐั / พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.5 รบัจา้ง / 
Freelance จ านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.2 และ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 2.0 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 6 พบว่า ลักษณะข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถามดา้นอาชีพอ่ืน ๆ  มีความถ่ีค่อนขา้งต ่า ดังนัน้ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการจดักลุ่มใหม่เพื่อเป็น
การใชใ้นการทดสอบสมมติฐานต่อไป ซึ่งผลปรากฎตามตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 7 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูดา้นอาชีพ ตามการจดักลุม่ใหม่ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. อาชีพ 
         เจา้ของกิจการ 
         พนกังานบรษิัทเอกชน 
         ขา้ราชการ / พนกังานรฐั / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
         รบัจา้ง / Freelance และ อื่น ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย 

 
130 
151 
70 
49 

 
32.5 
37.8 
17.5 
12.2 

รวม 400 100.0 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 7 พบว่าขอ้มลูดา้นอาชีพ ตามการจดักลุ่มใหม่ ปรากฏ

ดงัต่อไปนี ้
อาชีพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 151 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.8 รองลงมาคือ เจา้ของกิจการ จ านวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.5 ถัดมา
คือ ขา้ราชการ / พนกังานรฐั / พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.5 และอาชีพ 
รบัจา้ง / Freelance และ อื่น ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.2 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของ

สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของสถานบริบาล

ผูส้งูอายขุองผูต้อบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 8 สรุปค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทาง
การตลาดบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการของสถานบริบาล
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเหน็ 
x̅ S.D. แปลผล 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 4.665 .444 ดีมาก 
2. ดา้นราคา (Price) 4.557 .512 ดีมาก 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4.519 .482 ดีมาก 
4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 4.418 .566 ดีมาก 
5. ดา้นบคุลากร (People) 4.699 .407 ดีมาก 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident) 4.634 .410 ดีมาก 
7. ดา้นกระบวนการ (Process) 4.608 .455 ดีมาก 

รวม 4.586 .383 ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 8 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารโดยรวมของสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานครของผูต้อบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบั ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.586  

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
สถานบริบาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับดีมากในทุก ๆ ด้าน โดยที่ด้านของ 
บุคลากรจะอยู่ในล าดับที่สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.699 รองลงมาคือ ดา้นผลิตภัณฑ ์มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.665 ถัดมาเป็นดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.634 ดา้นกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.608 ต่อมาคือดา้นราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.557 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.519 และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.418 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
 

ด้านผลิตภัณฑ ์(Product) x̅ S.D. แปลผล 
1. มีอปุกรณส์ าหรบัอ านวยความสะดวกครบครนั 4.60 .562 ดีมาก 
2. มีความน่าเชื่อถือ  4.56 .572 ดีมาก 
3. มีการใหก้ารบริการท่ีครบถว้นและมีคณุภาพ 4.68 .566 ดีมาก 
4. มีการใหเ้ช่ายืมอปุกรณท์ี่จ  าเป็น เช่น ที่นอนลม ถงั
ออกซิเจน 

4.56 .610 ดีมาก 

5. มีการดแูลที่เหมาะสมต่อสภาวะทางรา่งกายและโรค
ประจ าตวัของผูส้งูอายุ 

4.84 .426 ดีมาก 

6. มีการรายงานสภาวะหรืออาการของผูส้งูอายใุนกรณี
ต่าง ๆ สม ่าเสมอ 

4.76 .497 ดีมาก 

รวม 4.66 .443 ดีมาก 
 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 9 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภัณฑโ์ดยรวมอยู่ในระดับที่ดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.66 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ใน
เรื่องของการ  มีอปุกรณส์ าหรบัอ านวยความสะดวกครบครนั ความน่าเชื่อถือ มีการใหก้ารบรกิารที่
ครบถว้นและมีคุณภาพ มีการใหเ้ช่ายืมอุปกรณท์ี่จ  าเป็น เช่น ที่นอนลม ถงัออกซิเจน มีการดูแลที่
เหมาะสมต่อสภาวะทางร่างกายและโรคประจ าตัวของผูสู้งอายุ  และ มีการรายงานสภาวะหรือ
อาการของผูส้งูอายใุนกรณีต่าง ๆ สม ่าเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.60 4.56 4.68 4.56 4.84 และ 
4.76 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา (Price) 
 

ด้านราคา (Price) x̅ S.D. แปลผล 
1. ค่าบรกิารมีความเหมาะสม  4.65 .603 ดีมาก 
2. มีราคาและแพ็คเกจใหเ้ลือกหลากหลาย  4.38 .694 ดีมาก 
3. มีการก าหนดราคาในการเช่ายืมอปุกรณเ์ฉพาะ และ
อปุกรณท์ี่อยู่นอกเหนือจากบรกิารท่ีเหมาะสม และไม่
แพงจนเกินไป 

4.44 .684 ดีมาก 

4. อตัราค่าบริการไม่สงูจนเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกบั
การดแูลผูส้งูอายุดว้ยตนเอง หรือจา้งคนมาดแูล
ผูส้งูอายทุี่บา้น 

4.76 .537 ดีมาก 

รวม 4.58 .512 ดีมาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 10 พบว่าความคิดเห็นที่มี ต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัที่
ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.58 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ใน
เรื่องของ ค่าบริการมีความเหมาะสม มีราคาและแพ็คเกจใหเ้ลือกหลากหลาย มีการก าหนดราคา
ในการเช่ายืมอุปกรณ์เฉพาะ และอุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือจากบริการที่เหมาะสม และไม่แพง
จนเกินไป และ อัตราค่าบริการไม่สูงจนเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลผูสู้งอายุดว้ยตนเอง 
หรือจา้งคนมาดแูลผูส้งูอายทุี่บา้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.65 4.38 4.44 และ 4.76 ตามล าดบั 
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) x̅ S.D. แปลผล 
1. มีช่องทางในการติดต่อสอบถาม และใหค้ าปรกึษาที่
สะดวก หลากหลาย และง่ายต่อการเขา้ถึง  

4.63 .533 ดีมาก 

2. มีช่องทางที่ใชใ้นการติดต่อกบัทางสถานบรบิาล
ผูส้งูอาย ุและพนกังานที่ท าการดแูลผ่านช่องทางโซ
เชียวเน็ตเวิรค์ เช่น ไลน ์เฟสบุ๊ค หรือทางเว็บไซด ์ใน
กรณีที่มีความจ าเป็น 

4.57 .576 ดีมาก 

3. มีสาขาที่ใหบ้รกิารในหลายพืน้ที่  4.19 .781 ดี 
4. ท าเลที่ตัง้ สามารถเดินทางเขา้ถึงไดส้ะดวก  4.56 .589 ดีมาก 
5. สถานที่ตัง้ของสถานบริบาลผูส้งูอายอุยู่ใกลก้บั
โรงพยาบาล หรือสามารถเดินทางไปยงัโรงพยาบาลได้
สะดวก ในกรณีจ าเป็น และกรณีฉกุเฉิน 

4.65 .532 ดีมาก 

รวม 4.52 .482 ดีมาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง  11 พบว่าความคิดเห็นที่มี ต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย
โดยรวมอยู่ในระดบัที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ใน
เรื่องของการ มีช่องทางในการติดต่อสอบถาม และใหค้ าปรกึษาที่สะดวก หลากหลาย และง่ายต่อ
การเขา้ถึง มีช่องทางที่ใชใ้นการติดต่อกับทางสถานบริบาลผูสู้งอายุ และพนักงานที่ท าการดูแล
ผ่านช่องทางโซเชียวเน็ตเวิรค์ เช่น ไลน ์เฟสบุ๊ค หรือทางเว็บไซด ์ในกรณีที่มีความจ าเป็น ท าเลที่ตัง้ 
สามารถเดินทางเขา้ถึงไดส้ะดวก และ สถานที่ตัง้ของสถานบริบาลผูส้งูอายุอยู่ใกลก้บัโรงพยาบาล 
หรือสามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลไดส้ะดวก ในกรณีจ าเป็น และกรณีฉุกเฉิน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.63 4.57 4.56 และ 4.65 ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีในเรื่องของการ มีสาขาที่ใหบ้ริการใน
หลายพืน้ที่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) x̅ S.D. แปลผล 
1. มีการสง่ขอ้มลูโปรโมชั่นและประชาสมัพนัธต่์าง ๆ 
ผ่านช่องทางโซเชียวเน็ตเวิรค์ เช่น แฟนเพจ หรือเว็ป
ไซด ์อย่างสม ่าเสมอ 

4.22 .757 ดีมาก 

2. มีการใหส้ว่นลดพิเศษส าหรบัการท าสญัญาในการ
ใชบ้รกิารในระยะยาว  

4.43 .686 ดีมาก 

3. มีการใหส้ว่นลดในกรณีใหท้างบา้นพกัช่วยจดัหา
เครื่องใชจ้ าเป็นบางประเภท เช่น ผา้ออ้มผูใ้หญ่ หรือ
แผ่นรองพืน้กนัเป้ือน 

4.40 .715 ดีมาก 

4. มีสว่นลดพิเศษส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัการแนะน ามาจาก
ทางโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง 

4.32 .716 ดีมาก 

5. มีกิจกรรมใหแ้ก่ผูส้งูอายุในโอกาสต่าง ๆ เช่น การ
ท าบญุตกับาตรในวนัปีใหม่ กิจกรรมรดน า้ด าหวัเทศ
การสงกรานต ์เป็นตน้ 

4.72 .521 ดีมาก 

รวม 4.42 .566 ดีมาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 12 พบว่าความคิดเห็นที่มี ต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมอยู่ในระดบัที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ใน
เรื่องของการ มีการส่งขอ้มลูโปรโมชั่นและประชาสัมพันธต่์าง ๆ ผ่านช่องทางโซเชียวเน็ตเวิรค์ เช่น 
แฟนเพจ หรือเว็ปไซด ์อย่างสม ่าเสมอ มีการใหส้่วนลดพิเศษส าหรบัการท าสญัญาในการใชบ้ริการ
ในระยะยาว มีการใหส้่วนลดในกรณีใหท้างสถานบริบาลช่วยจัดหาเครื่องใชจ้ าเป็นบางประเภท 
เช่น ผา้ออ้มผูใ้หญ่ หรือแผ่นรองพืน้กนัเป้ือน มีสว่นลดพิเศษส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัการแนะน ามาจากทาง
โรงพยาบาล หรือบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง และ มีกิจกรรมให้แก่ผู ้สูงอายุในโอกาสต่าง ๆ  เช่น การ
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ท าบุญตักบาตรในวันปีใหม่ กิจกรรมรดน า้ด าหัวเทศการสงกรานต ์เป็นตน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.22 4.43 4.40 4.32 และ 4.72 ตามล าดบั 
 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นบคุลากร (People) 
 

ด้านบุคลากร (People) x̅ S.D. แปลผล 
1. เจา้หนา้ที่มีมนษุยส์มัพนัธดี์ มีกริยามารยาทที่สภุาพ
เรียบรอ้ย และมีความเป็นกนัเอง  

4.78 .422 ดีมาก 

2. เจา้หนา้ที่มีทกัษะในการปฏิบติังาน และมีความรู้
ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ในการใหก้ารดแูลและ
บรกิาร  

4.79 .453 ดีมาก 

3. เจา้หนา้ที่มีความสามารถในการแนะน าและให้
ขอ้มลูในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้กบัผูส้งูอายแุก่ญาติ
ไดเ้ป็นอย่างดี 

4.79 .460 ดีมาก 

4. เจา้หนา้ที่มีการแต่งกายสภุาพ เหมาะสม  4.50 .571 ดีมาก 
5. มีบคุลากรเพียงพอส าหรบัการใหบ้รกิาร 4.64 .536 ดีมาก 

รวม 4.70 .407 ดีมาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 13  พบว่าความคิดเห็นที่มี ต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นบุคลากรโดยรวมอยู่ใน
ระดบัที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.70 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ใน
เรื่องของ เจา้หน้าที่มีมนุษยส์ัมพันธ์ดี มีกริยามารยาทที่สุภาพเรียบรอ้ย และมีความเป็นกันเอง 
เจา้หน้าที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความรูค้วามเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ในการใหก้ารดูแล
และบริการ เจา้หนา้ที่มีความสามารถในการแนะน าและใหข้อ้มูลในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้กับ
ผูสู้งอายุแก่ญาติไดเ้ป็นอย่างดี เจา้หนา้ที่มีการแต่งกายสุภาพ เหมาะสม และมีบุคลากรเพียงพอ
ส าหรบัการใหบ้รกิาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.78 4.79 4.79 4.50 และ 4.64 ตามล าดบั 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evident) 
 

ด้านลักษณะทางกายภาพ(Physical Evident) �̅� S.D. แปลผล 
1. ปา้ยชื่อสถานบริบาลสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 4.34 .583 ดีมาก 
2. ภายในสถานที่มีความปลอดภยัส าหรบัผูส้งูอายุ 4.76 .431 ดีมาก 
3. มีการแบ่งสว่นส าหรบัผูส้งูอายชุายและหญิงอย่าง
เหมาะสม 

4.56 .568 ดีมาก 

4. สถานที่มีความรม่รื่น สะอาด มีสว่นกลาง และสว่นที่
เป็นธรรมชาติใหผู้ส้งูอายไุดพ้กัผ่อน 

4.68 .561 ดีมาก 

5. บรเิวณหอ้งพกัของผูส้งูอาย ุมีพืน้ที่กวา้งขวาง
เหมาะสม ไม่อดึอดั 

4.96 .533 ดีมาก 

6. ภายในบรเิวณบา้นพกัมีการติดตัง้อปุกรณอ์ านวย
ความสะดวก ในการใชช้ีวิตส าหรบัผูส้งูอาย ุเช่น ราว
จบั ทางลาดส าหรบัรถเข็น 

4.79 .472 ดีมาก 

รวม 4.63 .410 ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 14 พบว่าความคิดเห็นที่มี ต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดย
รวมอยู่ในระดบัที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.63 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ใน
เรื่องของ ป้ายชื่อสถานบริบาลสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ภายในสถานที่มีความปลอดภัยส าหรบั
ผูส้งูอายุ มีการแบ่งสว่นส าหรบัผูส้งูอายชุายและหญิงอย่างเหมาะสม สถานที่มีความรม่รื่น สะอาด 
มีส่วนกลาง และส่วนที่เป็นธรรมชาติใหผู้สู้งอายุไดพ้ักผ่อน บริเวณหอ้งพักของผูสู้งอายุ มีพืน้ที่
กวา้งขวางเหมาะสม ไม่อดึอดั และภายในบริเวณบา้นพกัมีการติดตัง้อปุกรณอ์ านวยความสะดวก 
ในการใชช้ีวิตส าหรบัผูส้งูอายุ เช่น ราวจบั ทางลาดส าหรบัรถเข็น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 4.76 
4.56 4.68 4.96 และ 4.79 ตามล าดบั 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นกระบวนการ (Process) 
 

ด้านกระบวนการ (Process) x̅ S.D. แปลผล 
1. ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัหนงัสือสญัญาการเขา้อยู่ และ
การช าระเงินที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรชดัเจน  

4.64 .531 ดีมาก 

2. มีกฎกติกาและการเขา้เยี่ยมผูส้งูอายุอย่างชดัเจน  4.47 .621 ดีมาก 
3. มีการแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร (ญาติ) ทราบเมื่อมีความ
จ าเป็นตอ้งใชส้ิ่งของบางอย่าง ที่นอกเหนือจากบริการ
ปกติเช่น แผ่นรองกนัเป้ือน และของฟุ่ มเฟือยต่าง ๆ   

4.54 .547 ดีมาก 

4. มีระบบการติดต่อในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน หรือกรณี
จ าเป็นต่าง ๆ 

4.79 .465 ดีมาก 

รวม 4.61 .455 ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง  15 พบว่าความคิดเห็นที่มี ต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.61 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ใน
เรื่องของ ผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บัหนังสือสญัญาการเขา้อยู่ และการช าระเงินที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ชดัเจน มีกฎกติกาและการเขา้เยี่ยมผูส้งูอายอุย่างชดัเจน มีการแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการ (ญาติ) ทราบเมื่อ
มีความจ าเป็นตอ้งใชส้ิ่งของบางอย่าง ที่นอกเหนือจากบริการปกติเช่น แผ่นรองกนัเป้ือน และของ
ฟุ่ มเฟือยต่าง ๆ   และ มีระบบการติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีจ าเป็นต่าง ๆ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.64 4.47 4.54 และ 4.79 ตามล าดบั 
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ตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบริการของสถานบริบาล
ผู้สูงอายุ 
 
ตาราง 16 สรุปค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบรกิารของ
สถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเหน็ 
x̅ S.D. แปลผล 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร (Tangible) 4.627 .420 ดีมาก 
2. ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได ้(Reliability) 4.561 .556 ดีมาก 
3. ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร (Responsiveness) 4.530 .475 ดีมาก 
4. ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร (Assurance) 4.660 .466 ดีมาก 
5. ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร (Empathy) 4.694 .516 ดีมาก 

รวม 4.614 .423 ดีมาก 
 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 16 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบริการของสถาน
บริบาลผู้สูงอายุโดยรวมในเขตกรุงเทพมหานครของผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบั ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.614  

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพบริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัดีมากในทุก ๆ ดา้น โดยที่ดา้นของ ความเขา้ใจเห็นอก
เห็นใจในผูใ้ชบ้ริการจะอยู่ในล าดับที่สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.694 รองลงมาคือ ด้านการให้
ความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.660 ถัดมาเป็นด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.561 และดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.530 ตามล าดบั 
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบรกิารของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร (Tangible) 
 

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangible) x̅ S.D. แปลผล 
1. อปุกรณแ์ละเครื่องมือต่าง ๆ มีสภาพสมบรูณพ์รอ้ม
ใชง้าน  

4.68 .512 ดีมาก 

2. มีสถานที่กวา้งขวาง และมีบรเิวณใหใ้ชส้อยไดเ้ต็มที่ 4.64 .511 ดีมาก 
3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกทั่วบรเิวณ  4.46 .595 ดีมาก 
4. ผูส้งูอายทุี่เขา้รบัการดแูลมีอาการดีขึน้ และไดร้บั
การดแูลเป็นอย่างดี  

4.70 .500 ดีมาก 

5. มีการท าสญัญาในการเขา้ใชบ้รกิารที่เป็นธรรม  4.62 .554 ดีมาก 
6. มีเอกสารในการท าสญัญาและใบเสรจ็อย่างชดัเจน 4.66 .544 ดีมาก 

รวม 4.63 .420 ดีมาก 
 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 17 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบริการของสถาน
บริบาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการโดยรวมอยู่ในระดบัที่ดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.63 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ใน
เรื่องของ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ มีสภาพสมบูรณ์พรอ้มใชง้าน มีสถานที่กวา้งขวาง และมี
บริเวณใหใ้ชส้อยไดเ้ต็มที่ มีสิ่งอ านวยความสะดวกทั่วบริเวณ ผูส้งูอายุที่เขา้รบัการดแูลมีอาการดี
ขึน้ และไดร้บัการดแูลเป็นอย่างดี มีการท าสญัญาในการเขา้ใชบ้ริการที่เป็นธรรม และมีเอกสารใน
การท าสญัญาและใบเสรจ็อย่างชดัเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.68 4.64 4.46 4.70 4.62 และ 4.66 
ตามล าดบั 
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบรกิารของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได ้(Reliability) 
 

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) x̅ S.D. แปลผล 
1. มีการใหบ้รกิารที่ตรงตามสญัญาที่ไดท้ าไวก้บัทาง
สถานบริบาลผูส้งูอาย ุ 

4.64 .522 ดีมาก 

2. มีการคิดค่าบริการ และค่าอปุกรณท์ี่อยู่
นอกเหนือจากสญัญาอย่างถูกตอ้ง และมีหลกัฐาน
ชดัเจน  

4.61 .615 ดีมาก 

3. ทางสถานบรบิาลผูส้งูอายุมีภาพลกัษณแ์ละชื่อเสียง
ที่ดี  

4.44 .680 ดีมาก 

รวม 4.56 .556 ดีมาก 
 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 18 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบริการของสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจไดโ้ดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.56 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ใน
เรื่องของการมีการให้บริการที่ตรงตามสัญญาที่ไดท้ าไวก้ับทางสถานบริบาลผูสู้งอายุ มีการคิด
ค่าบริการ และค่าอปุกรณท์ี่อยู่นอกเหนือจากสญัญาอย่างถูกตอ้ง และมีหลกัฐานชดัเจน และทาง
สถานบริบาลผูสู้งอายุมีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 4.61 และ 4.44 
ตามล าดบั 
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบรกิารของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร (Responsiveness) 
 

ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ
(Responsiveness) 

x̅ S.D. แปลผล 

1. ทางสถานบรบิาลและเจา้หนา้ที่สามารถตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอพิเศษของท่านไดเ้ป็นอย่างดี 

4.53 .543 ดีมาก 

2. ท่านรูส้กึถึงความกระตือรือรน้ที่จะใหค้วามช่วยเหลือ
และบรกิารดว้ยความเต็มใจของเจา้หนา้ที่เมื่อท่าน
ตอ้งการ 

4.54 .504 ดีมาก 

3. ท่านรูส้กึถึงความเป็นมิตรและปลอดภยัเมื่อมาถึง
สถานบริบาลผูส้งูอายุ 

4.54 .538 ดีมาก 

4. ท่านไดร้บัการรายงานอาการของผูส้งูอายทุี่เขา้รบัการ
ดแูล จากเจา้หนา้ที่อย่างสม ่าเสมอ 

4.53 .579 ดีมาก 

5. ท่านสามารถติดต่อขอรบับรกิารไดส้ะดวกและรวดเรว็ 4.52 .601 ดีมาก 
รวม 4.53 .475 ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 19 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบริการของสถาน

บริบาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการโดยรวมอยู่ในระดับที่ดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ใน
เรื่องของ ทางสถานบริบาลและเจา้หน้าที่สามารถตอบสนองต่อค ารอ้งขอพิเศษของท่านไดเ้ป็น
อย่างดี ท่านรูส้ึกถึงความกระตือรือรน้ที่จะให้ความช่วยเหลือและบริการด้วยความเต็มใจของ
เจา้หนา้ที่เมื่อท่านตอ้งการ ท่านรูส้กึถึงความเป็นมิตรและปลอดภยัเมื่อมาถึงสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ
ท่านไดร้บัการรายงานอาการของผูส้งูอายทุี่เขา้รบัการดแูล จากเจา้หนา้ที่อย่างสม ่าเสมอ และท่าน
สามารถติดต่อขอรบับริการไดส้ะดวกและรวดเร็ว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53 4.54 4.54 4.53 และ 
4.52 ตามล าดบั 
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบรกิารของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร (Assurance) 
 

ด้านการให้ความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ (Assurance) x̅ S.D. แปลผล 
1. ทางสถานบรบิาลผูส้งูอายุท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความ
มั่นใจ และรูส้กึปลอดภยัที่จะน าผูส้งูอายมุาเขา้รบั
บรกิาร  

4.67 .512 ดีมาก 

2. เจา้หนา้ที่ของทางสถานบรบิาลมีความรู้
ความสามารถในการดแูลผูส้งูอายใุนสภาวะความ
เจ็บป่วย หรือสภาวะทางรา่งกายในแบบต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งรวดเรว็  

4.68 .508 ดีมาก 

3. มีการรว่มมือกบัทางสถาบนัทางการแพทยห์รือ
โรงพยาบาลในการอ านวยความสะดวกในกรณีต่าง ๆ 
ที่จ  าเป็น 

4.65 .616 ดีมาก 

4. มีการคิดค่าบริการต่าง ๆ อย่าเหมาะสม โดยมี
หลกัฐานชดัเจน และเป็นไปอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว 

4.61 .603 ดีมาก 

5. สถานบรบิาลใหก้ารบรกิารอย่างเท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบติั 

4.71 .453 ดีมาก 

6. เจา้หนา้ที่มีการอธิบายเก่ียวกบัวิธีการในการดแูล
และปฏิบติัต่อผูส้งูอายุ เพื่อใหญ้าติไดเ้ขา้ใจ และเกิด
ความสบายใจ 

4.65 .547 ดีมาก 

รวม 4.66 .466 ดีมาก 
 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 20 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิารโดยรวมอยู่ในระดบัที่
ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.66 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดี
มาก ในเรื่องของ ทางสถานบรบิาลผูส้งูอายทุ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดความมั่นใจ และรูส้กึปลอดภยัที่จะ
น าผูสู้งอายุมาเขา้รบับริการ เจา้หน้าที่ของทางสถานบริบาลมีความรูค้วามสามารถในการดูแล
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ผูส้งูอายุในสภาวะความเจ็บป่วย หรือสภาวะทางร่างกายในแบบต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว  มี
การร่วมมือกบัทางสถาบนัทางการแพทยห์รือโรงพยาบาลในการอ านวยความสะดวกในกรณีต่าง ๆ 
ที่จ  าเป็น มีการคิดค่าบริการต่าง ๆ อย่าเหมาะสม โดยมีหลกัฐานชดัเจน และเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
รวดเร็ว สถานบริบาลให้การบริการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  และเจ้าหน้าที่มีการอธิบาย
เก่ียวกบัวิธีการในการดแูลและปฏิบติัต่อผูส้งูอาย ุเพื่อใหญ้าติไดเ้ขา้ใจ และเกิดความสบายใจ โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67 4.68 4.65 4.61 4.67 และ 4.65 ตามล าดบั 
 

ตาราง 21 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อคณุภาพบรกิารของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร (Empathy) 
 

ด้านความเข้าใจเหน็อกเห็นใจในผู้ใช้บริการ 
(Empathy) 

x̅ S.D. แปลผล 

1. เจา้หนา้ที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่อผูส้งูอายุ
เสมือนคนในครอบครวั และใหบ้รกิารดว้ยใจ  

4.72 .549 ดีมาก 

2. เจา้หนา้ที่มีความเขา้ใจในความรูส้กึของญาติ ที่น า
ผูส้งูอายมุาเขา้รบับรกิาร 

4.65 .648 ดีมาก 

3. เจา้หนา้ที่มีความเขา้ใจ และเห็นอกเห็นใจในสภาวะ 
ของผูส้งูอายทุี่ถกูพามาเขา้รบัการบรกิาร  

4.70 .572 ดีมาก 

4. ทางสถานบรบิาลผูส้งูอายุมีความเขา้ใจในดา้น
ความตอ้งการที่แตกต่างกนัของผูเ้ขา้รบับรกิาร 

4.71 .532 ดีมาก 

รวม 4.69 .516 ดีมาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม 21 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพบริการของสถาน
บริบาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้ริการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.63 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ใน
เรื่องของ เจา้หนา้ที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่อผูสู้งอายุเสมือนคนในครอบครวั  และใหบ้ริการ
ดว้ยใจ เจา้หนา้ที่มีความเขา้ใจในความรูส้ึกของญาติ ที่น าผูสู้งอายุมาเขา้รบับริการ เจา้หนา้ที่มี
ความเขา้ใจ และเห็นอกเห็นใจในสภาวะ ของผูสู้งอายุที่ถูกพามาเขา้รบัการบริการ และทางสถาน
บริบาลผูส้งูอายุมีความเขา้ใจในดา้นความตอ้งการที่แตกต่างกนัของผูเ้ขา้รบับรกิาร โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.72 4.65 4.70 และ 4.71 ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ
ของผูต้อบแบบสอบถามภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบจ านวน
ความถ่ี และรอ้ยละ แจกแจงเป็นค่าเฉลี่ย ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานดงันี ้
 

ตาราง 22 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละของพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เหตุผลส าคัญที่สุดทีท่ าให้ตัดสินใจเลือกใช้สถานบริบาลผู้สูงอายุ   
1. ไม่มีเวลาที่เพียงพอในการดแูลผูส้งูอายอุย่างใกลช้ิด 153 38.2 
2. สถานที่พกัอาศยัไม่เอือ้อ านวยต่อการดแูลผูส้งูอายุ 109 27.3 
3. ตอ้งการใหผู้ส้งูอายไุดร้บัการดแูลที่ถกูตอ้งจากผูเ้ชี่ยวชาญ 138 34.5 

รวม 400 100.0 
ท่านรู้จักบริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ ได้อย่างไร   
1. สื่อสิ่งพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 9 2.3 

2. ไดร้บัการแนะน าจากบุคคลอื่น 245 61.2 

3. สื่อออนไลน ์Social Media 146 36.5 
รวม 400 100.0 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ท่านได้ท าการตัดสินใจร่วมกับบุคคลใดบ้างในการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ 

  

1. ตดัสินใจดว้ยตนเอง  50 12.5 
2. ตดัสินใจรว่มกบัญาติ/พี่นอ้ง 263 65.7 
3. ตดัสินใจรว่มกบัตวัผูส้งูอายุ 64 16.0 
4. ตดัสินใจรว่มกบัแพทยป์ระจ าตวัของผูส้งูอายุ 23 5.8 

รวม 400 100.0 
ระยะเวลาทีท่่านใช้ในการพิจารณา ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานบริบาลผู้สูงอายุ 

  

1. นอ้ยกว่า 1 เดือน 117 29.3 

2. ตัง้แต่ 1 - 3 เดือน 221 55.2 

3. มากกว่า 3 เดือน 62 15.5 
รวม 400 100.0 

 
ผลวิเคราะหจ์ากตาราง 22 แสดงถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ

ในกรุงเทพมหานคร โดยผูใ้ชบ้ริการที่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถามในครัง้นีม้ีจ  านวน 
400 คน ซึ่งจ าแนกตวัแปรไดด้งันี ้

เหตุผลส าคัญทีสุ่ดที่ท าให้ตัดสินใจเลือกใช้สถานบริบาลผู้สูงอายุ พบว่าผูใ้ชบ้รกิาร
สว่นใหญ่เลือกเหตผุลส าคญัที่สดุที่ท าใหต้ดัสินใจเลือกใชส้ถานบรบิาลผูส้งูอายุในเรื่องของ การไม่
มีเวลาที่เพียงพอในการดูแลผูสู้งอายุอย่างใกลช้ิด เป็นจ านวน 153 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 38.3 
โดยรองลงมาเป็นเรื่องของ การตอ้งการใหผู้ส้งูอายุไดร้บัการดแูลที่ถูกตอ้งจากผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 
138 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.5 และในเรื่องของ สถานที่พักอาศัยไม่เอือ้อ านวยต่อการดแูลผูส้งูอาย ุ
จ านวน 109 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.3 

ท่านรู้จักบริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ ได้อย่างไร พบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ รูจ้ัก
สถานบริบาลผูสู้งอายุจาก การไดร้บัค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน เป็นจ านวน 245 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
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65.7 รองลงมาคือรูจ้ักผ่านทาง สื่อออนไลน ์Social Media จ านวน 146 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.5 
และรูจ้กัผ่านทาง สื่อสิ่งพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.3 

ท่านได้ท าการตัดสินใจร่วมกับบุคคลใดบ้างในการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุ พบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ไดท้ าการตัดสินใจร่วมกับญาติ/พี่น้อง เป็นจ านวน 263 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 61.2 รองลงมาคือตดัสินใจร่วมกบัตวัผูส้งูอายุ จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.0 
ตดัสินใจดว้ยตนเอง จ านวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.5  และตดัสินใจร่วมกบัแพทยป์ระจ าตวัของ
ผูส้งูอาย ุจ านวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.8 

ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการพิจารณา ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุ พบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ใชใ้นการพิจารณา ก่อนตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูส้งูอายุ ตัง้แต่ 1 - 3 เดือน เป็นจ านวน 221 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.2 รองลงมาคือใช้
เวลานอ้ยกว่า 1 เดือน จ านวน 117 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.3 และใชเ้วลา มากกว่า 3 เดือน จ านวน 
62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.5 

 
ตาราง 23 แสดงค่าต ่าสดุ สงูสดุ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร  
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด x̅ S.D. 

1. ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุประมาณ 
(บาท / เดือน) 

14,000.00 30,000.00 17,865.00 2,202.02 

2. ท่านเคยใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุ
มาทัง้หมด (แห่ง) 

1.00 4.00 1.41 .639 

3. ท่านใชบ้ริการของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ
ในปัจจบุนัมาเป็นระยะเวลา (เดือน) 

1.00 72.00 9.36 10.06 

 

ผลวิเคราะหจ์ากตาราง 23 แสดงถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ
ในกรุงเทพมหานคร โดยผูใ้ชบ้ริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามในครัง้มีมีจ านวน 
400 คน ซึ่งจ าแนกตวัแปรไดด้งันี ้  
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ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุประมาณกี่
บาทต่อเดือน พบว่าค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ต่อเดือนที่ยอมรบัไดข้องผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ย
ประมาณ 17,865 บาท / เดือน โดยต ่าสดุอยู่ที่ 14,000 บาท / เดือน และสงูสดุอยู่ที่ 30,000 บาท / 
เดือน 

ท่านเคยใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุมาทั้งหมดกี่แห่ง พบว่าผูใ้ช้บริการส่วน
ใหญ่เคยใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 1 แห่ง โดยต ่าสดุอยู่ที่ 1 แห่ง และเคย
ใชบ้รกิารมาแลว้สงูสดุอยู่ที่ 4  แห่ง 

ท่านใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบันมาเป็นระยะเวลากี่เดือน 
พบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบันมาเป็นระยะเวลาโดย
เฉลี่ยประมาณ 9 เดือน โดยต ่าสดุอยู่ที่ 1 เดือน และสงูสดุอยู่ที่ 72 เดือน 

 
ตาราง 24 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของแนวโนม้พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารของ
ผูใ้ชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครในอนาคต 
 

แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
ของผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน

กรุงเทพมหานครในอนาคต 

ระดับแนวโน้มในการ 
ใช้บริการในอนาคต 

x̅ S.D. แปลผล 
ท่านประสงคท์ี่จะใชบ้รกิารสถานบริบาล
ผูส้งูอายตุ่อไปในอนาคตหรือไม่ 

4.44 .568 ใชบ้รกิารอย่างแน่นอน 

รวม 4.44 .568 ใช้บริการอย่างแน่นอน 

 

ผลวิเคราะห์จากตาราง  24 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านของแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต พบว่าผูต้อบแบบสอมถามมี
แนวโน้มในการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุต่อไปในอนาคตอยู่ที่ระดับ ใชบ้ริการอย่าง
แน่นอน 
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ตาราง 25 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐานของแนวโนม้พฤติกรรมการแนะน า / บอกต่อ ของ
ผูใ้ชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโน้มพฤติกรรมการแนะน า / บอกต่อ 
ของผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ 

ในกรุงเทพมหานคร 

ระดับแนวโน้มการ 
แนะน า / บอกต่อ 

x̅ S.D. แปลผล 
ท่านจะแนะน าการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายแุก่ผูท้ี่สนใจหรือไม่ 

4.73 .473 แนะน าอย่างแน่นอน 

รวม 4.73 .437 แนะน าอย่างแน่นอน 

 
ผลวิเคราะห์จากตาราง 25 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร ด้านของแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ พบว่าผูต้อบแบบสอมถามมีแนวโนม้
ในการแนะน า/บอกต่อเรื่องการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่ระดบั แนะน าอย่างแน่นอน 

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาณเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

การทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ Independent – Sample t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of  Variance : One-way ANOVA) และวิเคราะหค์วาม
ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) โดยใชว้ิธีในการทดสอบดงันี ้

สมมติฐานที่ 1 ในการทดสอบดว้ยสถิติ Independent – Sample t-test ผูว้ิจยัใชก้าร
ทดสอบส าหรบัความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างที่มี 2 กลุ่ม โดยทดสอบความ
แปรปรวนด้วย Levene’s t-test เมื่ อ ค่า Sig. มากกว่า .05 จะอ่านค่าสถิ ติ  t-test ที่  Equal 
Variances Assumed และเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า .05 จะอ่านค่า t-test ที่  Equal Variances Not 
Assumed 

และในการทดสอบด้วย One-way ANOVA ผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบส าหรบัความ
แตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยท าการทดสอบค่าความ
แปรปรวนดว้ย Levene’s t-test เมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า .05 ผูว้ิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยโดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe และท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่  เพื่อให้ทราบว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่มีความแตกต่างกันด้วยวิธี Dunnett’s T3 และเมื่อ 
Levene’s t-test มีค่า Sig. มากกว่า .05 ผูว้ิจยัจะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้
สถิติ F-test และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ จะท าการเปรียบเทียบความ
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แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่  เพื่ อดูว่ามีคู่ ใดบ้างที่ แตกต่างกัน ด้วยวิธี  Fisher’s Lease 
Significant Difference (LSD) 

สมมติฐานที่ 2 ในการทดสอบสมมติฐานที่เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานครวิจยัท า
การใช้สถิ ติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ในการ
วิเคราะห ์

สมมติฐานที่ 3 ในการทดสอบสมมติฐานที่เก่ียวกบัคณุภาพบริการของสถานบรบิาล
ผูสู้งอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจัยท าการใชส้ถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ใน
การวิเคราะห ์

การน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานจะประกอบไปดว้ย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
3 ขอ้ โดยท าการแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะหต์ามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 1.1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ

สถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล

ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูส้งูอายุ จ านวนของสถานบริบาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร ระยะเวลาที่ใชบ้ริการของ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบนั ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต และดา้นแนวโนม้การ
แนะน า/บอกต่อ แตกต่างกนั ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปนี ้

H0 : ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ ระยะเวลาที่ใช้
บริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบัน ดา้นแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต และด้าน
แนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ ระยะเวลาที่ใช้
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บริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบัน ดา้นแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต และด้าน
แนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1.1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุแตกต่างกนั  

 
ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูส้งูอาย ุของแต่ละเพศ 
 

พฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการ
สถานบริบาล
ผู้สูงอายุของ
ผู้ใช้บริการ 

Levene’s 
test for 

Equality of 
Variances 

เพศ x̅ n S.D. t df Sig. 

F. Sig.        
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียทีย่อมรับได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุประมาณ 
(บาท / เดือน) 
Equal Variances 
Assumed 

.339 .561 ชาย 18,042 193 2,155 1.550 398 .122 
  หญิง 17,701 207 2,238    

 
ผลการวิเคราะหจ์ากตาราง 26 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า พฤติกรรม

การเลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอาย ุไดผ้ลดงันี ้

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุ ผลทดสอบความแปรปรวนโดยใช ้Levene’s test พบว่าค่า Sig. เท่ากบั .561 ซึ่ง
มากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างแบบ  t-test 
กรณี  Equal Variances Assumed พบว่า มี ค่า Sig. เท่ ากับ  .122 ซึ่ งมากกว่า .05 ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกนั 
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มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ย
ต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานที่ 1.1.2 ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิารแตกต่างกนั 

  
ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ของแต่
ละเพศ 
 

พฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการ
สถานบริบาล
ผู้สูงอายุของ
ผู้ใช้บริการ 

Levene’s test 
for Equality of 

Variances 

เพศ x̅ n S.D. t df Sig. 

F. Sig.        

ท่านเคยใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุมาทัง้หมด (แห่ง) 
Equal Variances 
Not Assumed 

9.494* .002 ชาย 1.35 193 .585 -2.145* 395 .033 
  หญิง 1.48 207 .682    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะหจ์ากตาราง 27 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า พฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวนของสถานบริบาล
ผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ไดผ้ลดงันี ้

ด้านจ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการ ผลทดสอบความ
แปรปรวนโดยใช้ Levene’s test พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .002 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่ นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าค่าความแปรปรวนของเพศ
ชายและเพศหญิงแตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างแบบ  t-test กรณี Equal Variances Not 
Assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .033 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้
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บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมี พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิาร มากกว่าเพศชาย โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยอยู่ที่ .13 แห่ง 

สมมติฐานที่ 1.1.3 ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนัแตกต่างกนั  

 
ตาราง 28 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั  ของแต่ละเพศ 
 

พฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการ
สถานบริบาล
ผู้สูงอายุของ
ผู้ใช้บริการ 

Levene’s 
test for 

Equality of 
Variances 

เพศ x̅ n S.D. t df Sig. 

F. Sig.        
ท่านใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบันมาเป็นระยะเวลา (เดือน) 
Equal Variances 
Assumed 

3.092 .079 ชาย 9.03 193 8.89 -.636 398 .525 
  หญิง 9.67 207 11.06    

 
ผลการวิเคราะหจ์ากตาราง 28 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า พฤติกรรม

การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของ
สถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั ไดผ้ลดงันี ้

ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาลผู้ สูงอายุในปัจจุบัน 
ผลทดสอบความแปรปรวนโดยใช ้Levene’s test พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .079 ซึ่งมากกว่า .05 นั่น
คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างแบบ  t-test กรณี Equal 
Variances Assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .525 ซึ่งมากกว่า .05 ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
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เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1.4 ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคตแตกต่าง
กนั  

 
ตาราง 29 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ของแต่ละเพศ 
 

พฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการ
สถานบริบาล
ผู้สูงอายุของ
ผู้ใช้บริการ 

Levene’s 
test for 

Equality of 
Variances 

เพศ x̅ n S.D. t df Sig. 

F. Sig.        
ท่านประสงคท์ีจ่ะใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุต่อไปในอนาคตหรือไม่ 
Equal Variances 
Assumed 

.005 .944 ชาย 4.46 193 .568 .457 398 .648 
  หญิง 4.43 207 .569    

 
ผลการวิเคราะหจ์ากตาราง 29 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า พฤติกรรม

การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ในดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้ริการ
ในอนาคต ไดผ้ลดงันี ้

ด้านแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต ผลทดสอบความแปรปรวนโดย
ใช ้Levene’s test พบว่าค่า Sig. เท่ากบั .944 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกนั จึงทดสอบความแตกต่างแบบ  t-test กรณี Equal Variances Assumed พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ .648 ซึ่งมากกว่า .05 ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 1.1.5 ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อแตกต่างกนั  

 
ตาราง 30 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ของแต่ละเพศ 
 

พฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการ
สถานบริบาล
ผู้สูงอายุของ
ผู้ใช้บริการ 

Levene’s test 
for Equality of 

Variances 

เพศ x̅ n S.D. t df Sig. 

F. Sig.        

ท่านจะแนะน าการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุแก่ผู้ทีส่นใจหรือไม่ 
Equal Variances 
Not Assumed 

8.082* .005 ชาย 4.76 193 .439 1.403 397 .162 
  หญิง 4.70 207 .502    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะหจ์ากตาราง 30 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า พฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ในดา้นของแนวโนม้การแนะน า/บอก
ต่อ ไดผ้ลดงันี ้

ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ ผลทดสอบความแปรปรวนโดยใช ้
Levene’s test พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .005 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง
แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างแบบ  t-test กรณี Equal Variances Not Assumed พบว่า 
มีค่า Sig. เท่ากับ .162 ซึ่งมากกว่า .05 ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 1.2 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูส้งูอายุ จ านวนของสถานบริบาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร ระยะเวลาที่ใชบ้ริการของ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบนั ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต และดา้นแนวโนม้การ
แนะน า/บอกต่อ แตกต่างกนั ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปนี ้

H0 : ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ ระยะเวลาที่ใช้
บริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบัน ดา้นแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต และด้าน
แนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผู้ใชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ ระยะเวลาที่ใช้
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุในปัจจุบนั ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต และดา้น
ของแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 1.2.1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุแตกต่างกนั  

 
ตาราง 31 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูส้งูอาย ุของแต่ละช่วงอาย ุโดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการ
ใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ(บาท) 

4.895* 3 396 .002 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จาก ตาราง 31 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุของแต่ละช่วงอาย ุโดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .002 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แต่ละช่วงอายุมีความแปรปรวนแตกต่างกัน
ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ ดงันัน้ผูว้ิจัย
จึงใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 32 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุจ าแนกตามช่วงอายโุดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ(บาท) 

16.498* 3 263.928 

 
 

.000 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จ าแนกตามช่วงอายุ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-
Forsythe พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงได้
น าผลการวิเคราะหไ์ปท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 เพื่อเป็นการหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ตามตาราง 33 
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ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีช่วงอายแุตกต่างกนั กบัพฤติกรรม
การเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอาย ุโดยใช ้Dunnett’s T3 
 

อายุ  ไม่เกิน 30 
ปี 

31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

�̅� 16,620.69 17,034.19 18,241.61 18,600.00 
ไม่เกิน 30 ปี 16,620.69 - -413.50 

(.788) 
-1620.92* 

(.000) 
-1979.31* 

(.000) 
31 – 40 ปี 17,034.19  - -1207.42* 

(.000) 
-1565.81* 

(.000) 
41 – 50 ปี 18,241.61   - -358.39 

(.812) 
51 ปีขึน้ไป 18,600.00    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 33 การเปรียบเทียบรายคู่ของผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ
แตกต่างกัน กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุพบว่า 

ผู้ใช้บริการในช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี กับผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 41 – 50 ปี 
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ แตกต่างจากผูใ้ชบ้ริการในช่วงอายุ 41 – 
50 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ใช้บริการในช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอาย ุ41 – 50 ปี 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1,620.92 บาท 
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ผู้ใช้บริการในช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี กับผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 51 ปีขึน้ไป 
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ แตกต่างจากผูใ้ชบ้ริการในช่วงอายุ 51 ปี
ขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ใช้บริการในช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอาย ุนอ้ยกว่าผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอาย ุ51 ปีขึน้ไป 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1,979.31 บาท 

ผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอายุ 31 – 40 ปี กบัผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอายุ 41 – 50 ปี พบว่า 
มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 31 – 40 ปี  มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ แตกต่างจากผูใ้ชบ้ริการในช่วงอายุ 41 – 
50 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 กล่าวคือ  ผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 31 – 40 ปี มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอาย ุ41 – 50 ปี 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1,207.42 บาท 

ผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 31 – 40 ปี กับผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 51 ปีขึน้ไป 
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการในช่วงอายุ 31 – 40 ปี มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ แตกต่างจากผูใ้ชบ้ริการในช่วงอายุ 51 ปี
ขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 31 – 40 ปี มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอาย ุนอ้ยกว่าผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอาย ุ51 ปีขึน้ไป 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1,565.81 บาท 
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สมมติฐานที่ 1.2.2 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิารแตกต่างกนั  

 
ตาราง 34 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ของแต่
ละช่วงอาย ุโดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใช้
บรกิาร (แห่ง) 

2.760* 3 396 .045 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จาก ตาราง 34 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิาร ของแต่ละช่วงอาย ุโดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านจ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการ พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ .045 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า แต่ละช่วงอายุมีความแปรปรวนแตกต่างกันในด้านจ านวนของสถานบริบาล
ผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 35 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร จ าแนกตามช่วงอายุโดยใช้
วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใช้
บรกิาร (แห่ง) 

.886 3 182.645 .450 

 

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บริการ จ าแนกตามช่วงอายุ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า ดา้นจ านวนของ
สถานบริบาลผู้สูงอายุที่ เคยใช้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ .450 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอายุแตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 1.2.3 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนัแตกต่างกนั  

 
ตาราง 36 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั ของแต่ละช่วงอายุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุ
ในปัจจบุนั (เดือน) 

5.269* 3 396 .001 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จาก ตาราง 36 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนั ของแต่ละช่วงอาย ุโดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน พบว่า 
มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า แต่ละช่วงอายุมีความแปรปรวนแตกต่างกันในดา้นระยะเวลาที่ใช้
บริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบ
สมมติฐาน 
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ตาราง 37 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั จ าแนกตามช่วง
อายุโดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนั (เดือน) 

.572 3 101.970 .635 

 
จากตาราง 37 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายุในปัจจุบนั จ าแนกตามช่วงอายุ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า ดา้น
ระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุในปัจจบุนั มีค่า Sig. เท่ากบั .635 ซึ่งมากกว่า .05 
นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มี
อายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
ระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 1.2.4 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคตแตกต่าง
กนั  

 
ตาราง 38 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ของแต่ละช่วงอาย ุ
โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 1.242 3 396 .294 

 
จาก ตาราง 38 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต ของแต่
ละช่วงอาย ุโดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .294 

ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
แต่ละช่วงอายุมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันในดา้นแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต ดังนั้น
ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ F-Test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 39 ผลวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต จ าแนกตามช่วงอายโุดยใชว้ิธีการ
ทดสอบแบบ F-test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาล

ผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิาร
ในอนาคต 

ระหว่างกลุม่ 3 4.663 1.554 4.694* .002 

ภายในกลุม่ 396 124.014 .313   

รวม 399 128.677    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 39 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต จ าแนก
ตามช่วงอาย ุโดยใชว้ิธีการทดสอบทางสถิติดว้ยค่า F-Test พบว่า มี Sig. เท่ากบั .002 ซึ่งมีค่านอ้ย
กว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อเป็นการหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ตามตาราง 40 
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ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีช่วงอายแุตกต่างกนั กบัพฤติกรรม
การเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารใน
อนาคต โดยใช ้LSD 
 

อายุ  ไม่เกิน 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

�̅� 4.34 4.29 4.53 4.51 
ไม่เกิน 30 ปี 4.34 - .054 

(.641) 
-.185 
(.103) 

-.169 
(.150) 

31 – 40 ปี 4.29  - -.240* 
(.001) 

-.224* 
(.003) 

41 – 50 ปี 4.53   - .016 
(.823) 

51 ปีขึน้ไป 4.51    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 40 การเปรียบเทียบรายคู่ของผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ
แตกต่างกัน กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้าน
แนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการในช่วงอายุ 31 – 40 ปีกบัผูใ้ชบ้ริการในช่วงอาย ุ41 – 50 ปี พบว่า 
มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 31 – 40 ปี  มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใช้
บริการในอนาคต แตกต่างจากผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 41 – 50 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 กลา่วคือ ผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอายุ 31 – 40 ปี มพีฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต น้อยกว่าผูใ้ชบ้ริการในช่วง
อาย ุ41 – 50 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .240 

ผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอาย ุ31 – 40 ปีกบัผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอายุ 51 ปีขึน้ไป พบว่า 
มีค่า Sig. เท่ากับ .003 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 31 – 40 ปี  มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใช้
บริการในอนาคต แตกต่างจากผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 51 ปีขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดบั .05 กลา่วคือ ผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอายุ 31 – 40 ปี มพีฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต น้อยกว่าผูใ้ชบ้ริการในช่วง
อาย ุ51 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .224 

 
สมมติฐานที่ 1.2.5 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้

บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อแตกต่างกนั  
 

ตาราง 41 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ของแต่ละช่วงอาย ุโดยใช้
สถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นของแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 26.453* 3 396 .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จาก ตาราง 41 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ของแต่ละช่วง
อาย ุโดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ย
กว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แต่ละ
ช่วงอายุมีความแปรปรวนแตกต่างกันในดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงใชส้ถิติ 
Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 42 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตามช่วงอายุโดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 4.693* 3 87.529 .004 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 42 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตาม
ช่วงอายุ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ มี
ค่า Sig. เท่ากับ .004 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดน้ าผลการวิเคราะหไ์ปท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเป็นการหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้ง
ที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ตามตาราง 43 
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 ตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนั กบัพฤติกรรม
การเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 
โดยใช ้Dunnett’s T3 
 

อายุ  ไม่เกิน 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

�̅� 4.45 4.72 4.83 4.67 
ไม่เกิน 30 ปี 4.45 - -.270 

(.332) 
-.384 
(.058) 

-.281 
(.580) 

31 – 40 ปี 4.72  - -.114 
(.159) 

.051 
(.962) 

41 – 50 ปี 4.83   - .116* 
(.025) 

51 ปีขึน้ไป 4.67    - 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 43 การเปรียบเทียบรายคู่ของผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ
แตกต่างกัน กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้าน
แนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ พบว่า 

ผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 41 – 50 ปี กับผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 51 ปีขึน้ไป 
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .025 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อ แตกต่างจากผู้ใชบ้ริการในช่วงอายุ 51 ปีขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กลา่วคือ ผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มพีฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอาย ุ51 ปีขึน้ไป โดย
มีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .116 
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สมมติฐานที่ 1.3 ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ จ านวนของสถานบริบาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ระยะเวลาที่
ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบนั ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต และ
ดา้นของแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้
ดงัต่อไปนี ้

H0 : ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่ เคยใช้บริการ 
ระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 
และดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผูใ้ช้บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่ เคยใช้บริการ 
ระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 
และดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 1.3.1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุแตกต่างกนั  

 
ตาราง 44 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูส้งูอาย ุของสถานภาพสมรส โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการ
ใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ(บาท) 

7.620* 2 397 .001 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 
จาก ตาราง 37  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น

การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุของสถานภาพสมรส โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถาน

บริบาลผู้สูงอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพสมรส มีความแปรปรวนแตกต่าง
กันในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดังนั้น
ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 45 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุจ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ(บาท) 

25.666* 2 355.368 .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 45 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe พบว่า ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาล
ผูสู้งอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดังนัน้
ผูว้ิจัยจึงไดน้ าผลการวิเคราะหไ์ปท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเป็นการหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ตามตาราง 46 
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ตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั กบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอาย ุโดยใช ้Dunnett’s T3 
 

สถานภาพสมรส  โสด สมรส และไม่มี
บุตร 

สมรส และมีบุตร 

�̅� 16,902.78 18,270.00 18,493.59 
โสด 16,902.78 - -1367.22* 

(.000) 
-1590.81* 

(.000) 
สมรส และไม่มีบตุร 18,270.00  - -223.59 

(.805) 
สมรส และมีบตุร 18,493.59   - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 46 การเปรียบเทียบรายคู่ของผู้ใช้บริการที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุพบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพสมรส โสด กบัผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส สมรส 
และไม่มีบุตร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่มี
สถานภาพสมรส โสด มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ แตกต่างจาก
ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรส สมรส และไม่มีบุตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กลา่วคือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส โสด มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุ
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายุ นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส สมรส และไม่มีบตุร โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
1,367.22 บาท 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพสมรส โสด กบัผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส สมรส 
และมีบุตร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพ
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สมรส โสด มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ แตกต่างจากผู้ใชบ้ริการที่มี
สถานภาพสมรส สมรส และมีบุตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการที่มี
สถานภาพสมรส โสด มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ น้อยกว่า
ผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพสมรส สมรส และมีบตุร โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1,590.81 บาท 

 
สมมติฐานที่ 1.3.2 ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรม

การเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถานบริบาล
ผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิารแตกต่างกนั  

 
ตาราง 47 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ของ
สถานภาพสมรส โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใช้
บรกิาร (แห่ง) 

1.570 2 397 .209 

 
จาก ตาราง 47  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้

บรกิาร ของสถานภาพสมรส โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 
ด้านจ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการ พบว่า มีค่า Sig. 

เท่ากบั .209 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า สถานภาพสมรส มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันในดา้นจ านวนของสถานบริบาล
ผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ F-Test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 48 ผลวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร จ าแนกตามสถานภาพ
สมรส โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ F-test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาล

ผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ดา้นจ านวนของสถานบรบิาล
ผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร (แห่ง) 

ระหว่างกลุม่ 2 .585 .293 .714 .490 
ภายในกลุม่ 397 .162.692 .410   

รวม 399 .163.278    

 
จากตาราง 48 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บริการ จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชว้ิธีการทดสอบทางสถิติดว้ยค่า F-Test พบว่า มี Sig. 
เท่ากับ .490 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 1.3.3 ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนัแตกต่างกนั  

 
ตาราง 49 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั ของสถานภาพสมรส โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุ
ในปัจจบุนั (เดือน) 

4.323* 2 397 .014 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 
จาก ตาราง 49  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล

ผูส้งูอายใุนปัจจบุนั ของสถานภาพสมรส โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 
ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน พบว่า 

มีค่า Sig. เท่ากับ .014 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพสมรส มีความแปรปรวนแตกต่างกนัในดา้นระยะเวลาที่ใช้
บริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบ
สมมติฐาน 
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ตาราง 50 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนั (เดือน) 

.400 2 356.593 .671 

 

จากตาราง 50 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
พบว่า ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบนั มีค่า Sig. เท่ากับ .671 ซึ่ง
มากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบนั ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 1.3.4 ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มในการใช้บริการใน
อนาคตแตกต่างกนั  

 
ตาราง 51 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ของสถานภาพสมรส 
โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต .510 2 397 .601 
 
จาก ตาราง 51  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต ของ

สถานภาพสมรส โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 
ด้านแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .601 

ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
สถานภาพสมรส มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันในดา้นดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต
ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ F-Test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 52 ผลวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้
วิธีการทดสอบแบบ F-test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาล

ผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิาร
ในอนาคต 

ระหว่างกลุม่ 2 2.713 1.357 4.275* .015 
ภายในกลุม่ 397 125.964 .317   

รวม 399 128.677    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 52 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส โดยใชว้ิธีการทดสอบทางสถิติดว้ยค่า F-Test พบว่า มี Sig. เท่ากบั .015 ซึ่งมีค่า
นอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อเป็นการหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ตามตาราง 53 
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ตาราง 53 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั กบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใช้
บรกิารในอนาคต โดยใช ้LSD 
 

สถานภาพสมรส  โสด สมรส และไม่มีบุตร สมรส และมีบุตร 

�̅� 4.33 4.49 4.51 
โสด 4.33 - -.157* 

(.033) 
-.179* 
(.006) 

สมรส และไม่มีบตุร 4.49  - -.023 
(.752) 

สมรส และมีบตุร 4.51   - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 53 การเปรียบเทียบรายคู่ของผู้ใช้บริการที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพสมรส โสด กบัผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส สมรส 
และมีบุตร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .006 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพ
สมรส โสด มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้
ในการใชบ้ริการในอนาคต แตกต่างจากผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส สมรส และมีบุตร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรส โสด มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต 
นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพสมรส สมรส และมีบตุร โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .179 

 
สมมติฐานที่ 1.3.5 ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรม

การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ
แตกต่างกนั  
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ตาราง 54 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ของสถานภาพสมรส โดยใช้
สถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นของแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 18.695* 2 397 .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 
จาก ตาราง 54  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้

บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ  ของสถานภาพ

สมรส โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 
ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ย

กว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
สถานภาพสมรส มีความแปรปรวนแตกต่างกนัในดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึง
ใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 55 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชว้ิธีการ
ทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 5.505* 2 356.423 .004 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 55 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตาม
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สถานภาพสมรส โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า ดา้นแนวโน้มการแนะน า/
บอกต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ .004 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงไดน้ าผลการวิเคราะหไ์ปท าการ
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเป็นการ
หาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ตามตาราง 56 

 
ตาราง 56 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั กบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อ โดยใช ้Dunnett’s T3 
 

สถานภาพสมรส  โสด สมรส และไม่มีบุตร สมรส และมีบุตร 

�̅� 4.63 4.77 4.79 
โสด 4.63 - -.145 

(.067) 
-.170* 
(.007) 

สมรส และไม่มีบตุร 4.77  - -.025 
(.958) 

สมรส และมีบตุร 4.79   - 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 56 การเปรียบเทียบรายคู่ของผู้ใช้บริการที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพสมรส โสด กบัผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส สมรส 
และมีบุตร พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .007 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพ
สมรส โสด มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้
การแนะน า/บอกต่อ แตกต่างจากผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรส สมรส และมีบุตร อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรส โสด มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ นอ้ย
กว่าผูใ้ชบ้รกิารที่มีสถานภาพสมรส สมรส และมีบตุร โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .170 
 

สมมติฐานที่ 1.4 ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผูใ้ช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่ เคยใช้บริการ 
ระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 
และด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้
ดงัต่อไปนี ้

H0 : ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุ จ านวนของสถานบริบาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร 
ระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 
และดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุ จ านวนของสถานบริบาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร 
ระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 
และดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 1.4.1 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุแตกต่างกนั  

 
ตาราง 57 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูส้งูอาย ุ ของระดบัการศึกษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการ
ใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ(บาท) 

1.724 2 397 .180 

 
จาก ตาราง 57 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุของระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .180 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษาสูงสุด มีความแปรปรวนไม่
แตกต่างกันในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอาย ุ
ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ F-Test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 58 ผลวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุจ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ F-test 
 

พฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการ
สถานบริบาล
ผู้สูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการ
ใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอาย ุ

(บาท) 

ระหว่างกลุม่ 2 191617816.4 95808908.20 21.82* .000* 
ภายในกลุม่ 397 1743092184 4390660.41   

รวม 399 1934710000    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 58 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใชว้ิธีการทดสอบทาง
สถิติดว้ยค่า F-Test พบว่า มี Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสงูสดุแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อเป็นการหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ตามตาราง 59 
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ตาราง 59 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั 
กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ย
ต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุโดยใช ้LSD 
 

ระดับการศึกษา
สูงสุด 

 ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

�̅� 16,419.36 17,665.48 19,011.36 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 16,419.36 - -1246.13* 

(.002) 
-2592.01* 
(.000) 

ปรญิญาตรี 17,665.48  - -1345.88* 
(.000) 

สงูกว่าปรญิญาตรี 19,011.36   - 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 59 การเปรียบเทียบรายคู่ของผู้ใช้บริการที่มี

ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุพบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี กับผูใ้ชบ้ริการที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .002 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า 
ผูใ้ช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการ
สถานบริบาลผู้สูงอายุ แตกต่างจากผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 กล่าวคือ ผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุ ต ่ากว่าปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษา
สงูสดุ ปรญิญาตร ีโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1,246.13 
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ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี กับผูใ้ชบ้ริการที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุด  สูงกว่าปริญญาตรี  พบว่า มี ค่า  Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผู้ใชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใช้บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ แตกต่างจากผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่า
ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด 
ต ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุ นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้รกิาร
ที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุ สงูกว่าปรญิญาตร ีโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2,592.01 บาท 

ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี กับผู้ใช้บริการที่มีระดับ
การศึกษาสูงสดุ สูงกว่าปริญญาตรี พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุ แตกต่างจากผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษา
สงูสดุ สงูกว่าปรญิญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1,345.88 บาท 
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สมมติฐานที่ 1.4.2 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิารแตกต่างกนั  

 
ตาราง 60 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ของ
ระดบัการศึกษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใช้
บรกิาร (แห่ง) 

4.443* 2 397 .012 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จาก ตาราง 60 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิาร ของระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านจ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการ พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ .012 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ระดับการศึกษาสูงสุด มีความแปรปรวนแตกต่างกันในด้านจ านวนของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 61 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร จ าแนกตามระดบั
การศึกษาสงูสดุ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใช้
บรกิาร (แห่ง) 

1.670 2 74.240 .195 

 
จากตาราง 61 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บริการ จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า ดา้น
จ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ มีค่า Sig. เท่ากับ .195 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่ เคยใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.4.3 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน  มี

พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการ
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนัแตกต่างกนั  
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ตาราง 62 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั ของระดบัการศึกษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุ
ในปัจจบุนั (เดือน) 

6.147* 2 397 .002 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จาก ตาราง 62 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนั ของระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน พบว่า 
มีค่า Sig. เท่ากับ .002 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษาสูงสุด มีความแปรปรวนแตกต่างกันในด้าน
ระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผู้สงูอายุในปัจจุบนั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ Brown-Forsyth 
ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 63 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั จ าแนกตามระดบั
การศึกษาสงูสดุ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนั (เดือน) 

4.430* 2 100.743 .014 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
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จากตาราง 63 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนั จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
พบว่า ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบนั มีค่า Sig. เท่ากับ .014 ซึ่ง
นอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูใ้ช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงไดน้ าผลการวิเคราะหไ์ปท าการ
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเป็นการ
หาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ตามตาราง 64 
 

ตาราง 64 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั 
กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใช้
บรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั โดยใช ้Dunnett’s T3 
 

ระดับการศึกษา
สูงสุด 

 ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

�̅� 7.807 8.552 12.500 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 7.807 - -.745 

(.980) 
-4.694 
(.162) 

ปรญิญาตรี 8.552  - -3.948* 
(.013) 

สงูกว่าปรญิญาตรี 12.500   - 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 64 การเปรียบเทียบรายคู่ของผู้ใช้บริการที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั พบว่า 
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ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี กับผู้ใช้บริการที่มีระดับ
การศึกษาสูงสดุ สูงกว่าปริญญาตรี พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .013 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
แตกต่างจากผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ใชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายุในปัจจบุนั นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษาสงูสดุ สงูกว่าปรญิญาตรี โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.948 เดือน 

 
สมมติฐานที่ 1.4.4 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน  มี

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใช้
บรกิารในอนาคตแตกต่างกนั  

 
ตาราง 65 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ของระดบัการศกึษา
สงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 4.708* 2 397 .010 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จาก ตาราง 65 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต ของ
ระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .010 

ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
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ระดับการศึกษาสูงสุด มีความแปรปรวนแตกต่างกันในดา้นแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต 
ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 66 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ โดย
ใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 4.638* 2 113.911 .012 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 66 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต จ าแนก
ตามระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า ดา้นแนวโนม้ในการ
ใชบ้ริการในอนาคต มีค่า Sig. เท่ากับ .012 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุ แตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใช้
บริการในอนาคต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงไดน้ าผลการ
วิเคราะหไ์ปท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s 
T3 เพื่อเป็นการหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตาม
ตาราง 67 
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ตาราง 67 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั 
กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใช้
บรกิารในอนาคต โดยใช ้Dunnett’s T3 
 

ระดับการศึกษา
สูงสุด 

 ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

�̅� 4.29 4.42 4.58 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 4.29 - -.126 

(.520) 
-.289* 
(.031) 

ปรญิญาตรี 4.42  - -.163* 
(.018) 

สงูกว่าปรญิญาตรี 4.58   - 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 67 การเปรียบเทียบรายคู่ของผู้ใช้บริการที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี กับผูใ้ชบ้ริการที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุด  สูงกว่าปริญญาตรี  พบว่า มี ค่า  Sig. เท่ากับ .031 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผู้ใชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่าง
จากผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษาสงูสดุ สงูกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต น้อยกว่า
ผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุ สงูกว่าปรญิญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .289 

ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี กับผู้ใช้บริการที่มีระดับ
การศึกษาสูงสดุ สูงกว่าปริญญาตรี พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .018 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต แตกต่างจากผูใ้ชบ้ริการที่มี



  146 

ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 กล่าวคือ 
ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดบั
การศกึษาสงูสดุ สงูกว่าปรญิญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .163 

 
สมมติฐานที่ 1.4.5 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน  มี

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อแตกต่างกนั  

 
ตาราง 68 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ของระดบัการศึกษาสงูสดุ 
โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นของแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 4.708* 2 397 .018 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จาก ตาราง 68 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ ของระดับ
การศกึษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .018 ซึ่งนอ้ย
กว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดบั
การศึกษาสูงสดุ มีความแปรปรวนแตกต่างกนัในดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึง
ใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 69 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตามระดบัการศึกษาสงูสดุ โดยใช้
วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 3.568* 2 93.188 .032 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 69 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงสุด  โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า ด้านแนวโน้มการ
แนะน า/บอกต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ .032 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดน้ าผลการวิเคราะหไ์ป
ท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อ
เป็นการหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ตามตาราง 55 
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ตาราง 70 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั 
กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การ
แนะน า/บอกต่อ โดยใช ้Dunnett’s T3 
 

ระดับการศึกษา
สูงสุด 

 ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

�̅� 4.52 4.74 4.77 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 4.52 - -.221 

(.078) 
-.257* 
(.045) 

ปรญิญาตรี 4.74  - -.036 
(.874) 

สงูกว่าปรญิญาตรี 4.77   - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 70 การเปรียบเทียบรายคู่ของผู้ใช้บริการที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี กับผูใ้ชบ้ริการที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุด  สูงกว่าปริญญาตรี  พบว่า มี ค่า  Sig. เท่ากับ .045 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผู้ใชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ แตกต่างจาก
ผูใ้ช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการที่
มรีะดบัการศกึษาสงูสดุ สงูกว่าปรญิญาตร ีโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .275 

 
สมมติฐานที่ 1.5 ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม

การเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ผูใ้ช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ

สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
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การใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ จ านวนของสถานบริบาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ระยะเวลาที่
ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบนั ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต และดา้น
แนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ แตกต่างกนั ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปนี ้

H0 : ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่ เคยใช้บริการ 
ระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 
และดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่ เคยใช้บริการ 
ระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 
และดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานที่  1.5.1 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มี

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุแตกต่างกนั  

 
ตาราง 71 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูส้งูอาย ุของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการ
ใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ(บาท) 

8.301* 3 396 .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
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จาก ตาราง 71 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีความแปรปรวนแตกต่างกนัใน
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึง
ใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 72 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ(บาท) 

124.871* 3 232.649 .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 72 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe พบว่า ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาล
ผูสู้งอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้
ผูว้ิจัยจึงไดน้ าผลการวิเคราะหไ์ปท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธี
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ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเป็นการหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ตามตาราง 58 
 
ตาราง 73 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั กบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอาย ุโดยใช ้Dunnett’s T3 
 

รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 

 15,000 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
45,000 บาท 

45,001 – 
60,000 บาท 

สูงกว่า
60,000 บาท 

�̅� 15842.71 16516.39 17893.62 20262.63 
15,000 – 30,000 

บาท 
15,842.71 - -674.29* 

(.032) 
-2051.51* 

(.000) 
-4420.52* 

(.000) 
30,001 – 45,000 

บาท 
16,516.39  - -1377.224* 

(.000) 
-3746.23* 

(.000) 
45,001 – 60,000 

บาท 
17,893.62   - -2369.01* 

(.000) 
สูงกว่า 60,000 

บาท 
20,262.63    

 
- 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 73 การเปรียบเทียบรายคู่ของผู้ใช้บริการที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุพบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  30,001 – 45,000 บาท พบว่า มี ค่า  Sig. เท่ากับ .032 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ แตกต่างจากผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  30,001 – 
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45,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
15,000 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ น้อยกว่า
ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 674.29 
บาท 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  45,001 – 60,000 บาท พบว่า มี ค่า  Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ แตกต่างจากผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  45,001 – 
60,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
15,000 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ น้อยกว่า
ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2,051.51 
บาท 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  สูงกว่า  60,000 บาท พบว่า มี ค่า  Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท มพีฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ แตกต่างจากผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 
60,000 บาท มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,000 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ น้อยกว่า
ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 60,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,420.52 
บาท 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  45,001 – 60,000 บาท พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มพีฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
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การใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ แตกต่างจากผู้ใชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 
60,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
30,001 – 45,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ น้อยกว่า
ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1,377.22 
บาท 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  สูงกว่า  60,000 บาท พบว่า มี ค่า  Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มพีฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ แตกต่างจากผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 
60,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
30,001 – 45,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ น้อยกว่า
ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 60,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3,746.23 
บาท 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  สูงกว่า  60,000 บาท พบว่า มี ค่า  Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท มพีฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ แตกต่างจากผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 
60,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
45,001 – 60,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ น้อยกว่า
ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 60,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,369.01 
บาท 

สมมติฐานที่  1.5.2 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิารแตกต่างกนั  
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ตาราง 74 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ของ
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใช้
บรกิาร (แห่ง) 

4.331* 3 396 .005 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 
จาก ตาราง 74 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ

สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ 
ของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านจ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการ พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ .005 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีความแปรปรวนแตกต่างกนัในดา้นจ านวนของสถานบริบาล
ผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 75 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใช้
บรกิาร (แห่ง) 

1.842 3 230.245 .140 
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จากตาราง 75 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า ดา้น
จ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ มีค่า Sig. เท่ากับ .140 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายได้
เฉลี่ ย ต่อ เดือนแตกต่างกัน  มี พฤ ติกรรมการเลื อกใช้บ ริการสถานบริบาลผู้สู งอายุ ใน
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่ เคยใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่  1.5.3 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการ
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนัแตกต่างกนั  

 
ตาราง 76 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั ของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุ
ในปัจจบุนั (เดือน) 

1.091 3 396 .353 

 
จาก ตาราง 76 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนั ของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน พบว่า 
มีค่า Sig. เท่ากับ .353 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันในด้าน
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ระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบนั ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงใชส้ถิติ F-Test ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 77 ผลวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ F-test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาล

ผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิาร
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายุใน
ปัจจบุนั (เดือน) 

ระหว่างกลุม่ 3 758.078 252.693 2.524 .057 

ภายในกลุม่ 396 39648.360 100.122   

รวม 399 40406.438    

 

จากตาราง 77 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในปัจจุบัน จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใชว้ิธีการทดสอบทางสถิติดว้ยค่า F-
Test พบว่า มี Sig. เท่ากับ .057 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการ
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่  1.5.4 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใช้
บรกิารในอนาคตแตกต่างกนั  

 
ตาราง 78 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ของรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 3.037* 3 396 .029 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จาก ตาราง 78 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต  ของ
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .029 

ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีความแปรปรวนแตกต่างกันในด้านแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต 
ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 79 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้
วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 14.325* 3 201.279 .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 79 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า ดา้นแนวโนม้ในการ
ใชบ้ริการในอนาคต มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใช้
บริการในอนาคต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงได้น าผลการ
วิเคราะหไ์ปท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s 
T3 เพื่อเป็นการหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตาม
ตาราง 80 
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ตาราง 80 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั กบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใช้
บรกิารในอนาคต โดยใช ้Dunnett’s T3 
 

รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 

 15,000 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
45,000 บาท 

45,001 – 
60,000 บาท 

สูงกว่า
60,000 บาท 

�̅� 4.13 4.28 4.50 4.69 
15,000 – 30,000 

บาท 
4.13 - .147 

(.725) 
-.365* 
(.011) 

-.555* 
(.000) 

30,001 – 45,000 
บาท 

4.28  - -.218* 
(.010) 

-.408* 
(.000) 

45,001 – 60,000 
บาท 

4.50   - -.190* 
(.024) 

สูงกว่า60,000 บาท 4.69    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 80 การเปรียบเทียบรายคู่ของผู้ใช้บริการที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  45,001 – 60,000 บาท พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ .011 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท มพีฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่าง
จากผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต 
น้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  45,001 – 60,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั .365 
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ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  สูงกว่า60,000 บาท พบว่า มี ค่า  Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่าง
จากผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สงูกว่า60,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  15,000 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต นอ้ยกว่า
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สงูกว่า60,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .555 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  45,001 – 60,000 บาท พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ .010 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่าง
จากผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  45,001 – 60,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต 
น้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  45,001 – 60,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั .218 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า60,000 บาท บาท พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่าง
จากผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สงูกว่า60,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต นอ้ยกว่า
ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สงูกว่า60,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .408 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า60,000 บาท บาท พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .024 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่าง
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จากผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สงูกว่า60,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต นอ้ยกว่า
ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สงูกว่า60,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .190 

สมมติฐานที่  1.5.5 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อแตกต่างกนั  

 
ตาราง 81 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นของแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 15.324* 3 396 .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จาก ตาราง 81 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ ของรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ย
กว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความแปรปรวนแตกต่างกันในดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ  ดังนั้น
ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 82 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชว้ิธีการ
ทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 7.462* 3 126.016 .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 82 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อ มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงไดน้ าผลการวิเคราะหไ์ปท าการ
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเป็นการ
หาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ตามตาราง 83 
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ตาราง 83 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั กบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อ โดยใช ้Dunnett’s T3 
 

รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 

 15,000 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
45,000 บาท 

45,001 – 
60,000 บาท 

สูงกว่า
60,000 บาท 

�̅� 4.37 4.72 4.77 4.82 
15,000 – 30,000 

บาท 
4.37 - .353* 

(.025) 
-.398* 
(.007) 

-.450* 
(.002) 

30,001 – 45,000 
บาท 

4.72  - -.045 
(.962) 

-.097 
(.444) 

45,001 – 60,000 
บาท 

4.77   - -.052 
(.903) 

สูงกว่า60,000 บาท 4.82    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 83 การเปรียบเทียบรายคู่ของผู้ใช้บริการที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  30,001 – 45,000 บาท พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ .025 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท มพีฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ แตกต่างจาก
ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ มากกว่า
ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .353 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  45,001 – 60,000 บาท พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ .007 ซึ่งน้อยกว่า .05 
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หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท มพีฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ แตกต่างจาก
ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ น้อยกว่า
ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .398 

ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท กบัผูใ้ชบ้รกิารที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  สูงกว่า60,000 บาท พบว่า มี ค่า  Sig. เท่ากับ .002 ซึ่ งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ แตกต่างจาก
ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า60,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  15,000 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ น้อยกว่า
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สงูกว่า60,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .450 

 
สมมติฐานที่ 1.6 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้

บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาล

ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูส้งูอายุ จ านวนของสถานบริบาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร ระยะเวลาที่ใชบ้ริการของ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบนั ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต และดา้นแนวโนม้การ
แนะน า/บอกต่อ แตกต่างกนั ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปนี ้

H0 : ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ ระยะเวลาที่ใช้
บริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบัน ดา้นแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต และด้าน
แนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
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บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ ระยะเวลาที่ใช้
บริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบัน ดา้นแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต และด้าน
แนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่1.6.1 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุแตกต่างกนั  

 
ตาราง 84 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูส้งูอาย ุของแต่ละอาชีพ โดยใชส้ถิติ Levene’s test 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการ
ใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ(บาท) 

3.939* 3 396 .009 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 
จาก ตาราง 84 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุของแต่ละอาชีพ โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .009 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แต่ละอาชีพ มีความแปรปรวนแตกต่างกนัใน
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึง
ใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 85 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุจ าแนกตามอาชีพ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ(บาท) 

29.456* 3 362.647 .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 85 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จ าแนกตามอาชีพ  โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-
Forsythe พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้ผูว้ิจยั
จึงไดน้ าผลการวิเคราะหไ์ปท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Dunnett’s T3 เพื่อเป็นการหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ตามตาราง 86 
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ตาราง 86 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั กบัพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอาย ุโดยใช ้Dunnett’s T3 
 

อาชีพ  เจ้าของ
กิจการ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ข้าราชการ / 
พนักงานรัฐ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / Freelance 
และ อื่น ๆได้แก่ 

ค้าขาย 

 �̅� 18,984.62 17,470.20 17,714.29 16,326.53 

เจา้ของ
กิจการ 

18,984.62 - 1514.42* 
(.000) 

1270.33* 
(.000) 

2658.09* 
(.000) 

พนกังาน
บรษิัท 
เอกชน 

17,470.20  - -244.09 
(.907) 

1143.67* 
(.000) 

ขา้ราชการ / 
พนกังานรฐั /
พนกังาน
รฐัวิสาหกิจ 

17,714.29   - 1387.76* 
(.000) 

รบัจา้ง / 
Freelance 
และ อื่น ๆ 
ไดแ้ก่ คา้ขาย 

16,326.53    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 86 การเปรียบเทียบรายคู่ของผู้ใช้บริการที่มี
อาชีพแตกต่างกนั กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุพบว่า 

ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ เจ้าของกิจการ กับผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ 
เจ้าของกิจการ มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น



  168 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ แตกต่างจาก
ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ 
ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ เจ้าของกิจการ มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุ มากกว่าผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน  โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1,514.42 บาท 

ผูใ้ช้บริการที่มีอาชีพ เจ้าของกิจการ กับผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ ข้าราชการ / 
พนักงานรฐั /พนักงานรฐัวิสาหกิจ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า 
ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ เจ้าของกิจการ มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายุ แตกต่างจากผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพ ขา้ราชการ / พนกังานรฐั /พนกังานรฐัวิสาหกิจ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ เจา้ของกิจการ มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ ขา้ราชการ / พนกังานรฐั /
พนกังานรฐัวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1,270.33 บาท 

ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ เจ้าของกิจการ กับผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ รับจ้าง / 
Freelance และ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า 
ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ เจ้าของกิจการ มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ แตกต่างจากผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ รบัจา้ง / Freelance และ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ เจา้ของกิจการ มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ รบัจา้ง / Freelance และ 
อ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ คา้ขาย โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2,658.09 บาท 

ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน กบัผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ รบัจา้ง / 
Freelance และ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ แตกต่างจากผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ รบัจา้ง / Freelance และ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย อย่างมี
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นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุ มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารที่มอีาชีพ รบัจา้ง / Freelance 
และ อื่น ๆ  ไดแ้ก่ คา้ขาย โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1,143.67 บาท 

ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ ข้าราชการ / พนักงานรัฐ /พนักงานรฐัวิสาหกิจ  กับ
ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ รบัจา้ง / Freelance และ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 
ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ / พนกังานรฐั /พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ย
ต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ แตกต่างจากผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ 
รบัจ้าง / Freelance และ อ่ืน ๆ ได้แก่ ค้าขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ 
ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพ ขา้ราชการ / พนกังานรฐั /พนกังานรฐัวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ รบัจา้ง / Freelance และ อ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ 
คา้ขาย โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1,387.76 บาท 

สมมติฐานที ่1.6.2 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิารแตกต่างกนั  

 
ตาราง 87 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ของแต่
ละอาชีพ โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใช้
บรกิาร (แห่ง) 

1.008 3 396 .389 
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จาก ตาราง 87 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิาร ของแต่ละอาชีพ โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านจ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการ พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากบั .389 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า แต่ละอาชีพ มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันในด้านจ านวนของสถานบริบาล
ผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ F-Test ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 88 ผลวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้
วิธีการทดสอบแบบ F-test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาล

ผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ดา้นจ านวนของสถานบรบิาล
ผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร (แห่ง) 

ระหว่างกลุม่ 3 .617 .206 .501 .682 
ภายในกลุม่ 396 162.660 .411   

รวม 399 163.277    
 

จากตาราง 88 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิาร จ าแนกตามอาชีพ โดยใชว้ิธีการทดสอบทางสถิติดว้ยค่า F-Test พบว่า มี Sig. เท่ากบั .682 
ซึ่งมี ค่ามากกว่า .05 นั่ นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานที ่1.6.3 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนัแตกต่างกนั  

 
ตาราง 89 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั ของแต่ละอาชีพ โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุ
ในปัจจบุนั (เดือน) 

12.530* 3 396 .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 
จาก ตาราง 89 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนั ของแต่ละอาชีพ โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน พบว่า 
มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า แต่ละอาชีพ มีความแปรปรวนแตกต่างกันในด้านระยะเวลาที่ใช้
บริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบ
สมมติฐาน 
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ตาราง 90 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั จ าแนกตาม
อาชีพ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนั (เดือน) 

4.534* 3 144.855 .005 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 90 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในปัจจุบัน จ าแนกตามอาชีพ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า ดา้น
ระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั มีค่า Sig. เท่ากบั .005 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
ระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูสู้งอายใุนปัจจุบนั แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเป็นการหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ตามตาราง 91 
 

 

 

 

 

 

 

 



  173 

ตาราง 91 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั กบัพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั โดยใช ้Dunnett’s T3 
 

อาชีพ  เจ้าของ
กิจการ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ข้าราชการ / 
พนักงานรัฐ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
Freelance 
และ อื่น ๆ
ได้แก่ ค้าขาย 

 �̅� 10.362 7.603 8.000 14.082 

เจา้ของกิจการ 10.362 - 2.759* 
(.038) 

2.362 
(.563) 

-3.720 
(.5.30) 

พนกังานบรษิัท 
เอกชน 

7.603  - -.397 
(1.000) 

-6.479* 
(.038) 

ขา้ราชการ / พนกังานรฐั 
/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

8.000   - -6.082 
(.116) 

รบัจา้ง / Freelance 
และ อื่น ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย 

14.082    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 91 การเปรียบเทียบรายคู่ของผู้ใช้บริการที่มี
อาชีพแตกต่างกนั กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
ระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั พบว่า 

ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ เจ้าของกิจการ กับผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .038 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ 
เจ้าของกิจการ มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
ระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน แตกต่างจากผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ 
เจ้าของกิจการ มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
ระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุในปัจจุบนั มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพ พนกังาน
บรษิัทเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.759 เดือน 
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ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน กบัผู้ใชบ้ริการที่มีอาชีพ รบัจา้ง / 
Freelance และ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .038 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบนั แตกต่างจาก
ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ รบัจา้ง / Freelance และ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ใชบ้ริการที่มีอาชีพ เจา้ของกิจการ มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
ปัจจุบนั นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ รบัจา้ง / Freelance และ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 6.479 เดือน 

สมมติฐานที ่1.6.4 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคตแตกต่าง
กนั  

 
ตาราง 92 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ของแต่ละอาชีพ โดย
ใชส้ถิติ Levene’s test 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 2.640* 3 396 .049 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 
จาก ตาราง 92 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต ของแต่
ละอาชีพ โดยใชส้ถิติ Levene’s test  
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ด้านแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .049 

ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
แต่ละอาชีพ มีความแปรปรวนแตกต่างกนัในดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต ดงันัน้ผูว้ิจัย
จึงใชส้ถิติ Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 93 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต จ าแนกตามอาชีพ โดยใชว้ิธีการทดสอบ
แบบ Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 6.446* 3 236.875 .000 
 

จากตาราง 93 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต จ าแนก
ตามอาชีพ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า ดา้นแนวโน้มในการใชบ้ริการใน
อนาคต มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปท าการ
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเป็นการ
หาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ตามตาราง 94 
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ตาราง 94 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั กบัพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 
โดยใช ้Dunnett’s T3 
 

อาชีพ  เจ้าของ
กิจการ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ข้าราชการ / 
พนักงานรัฐ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง / 
Freelance 
และ อื่น ๆ
ได้แก่ ค้าขาย 

 �̅� 4.59 4.30 4.50 4.39 

เจา้ของกิจการ 4.59 - .288* 
(.000) 

.092 
(.762) 

.205 
(.246) 

พนกังานบรษิัท 
เอกชน 

4.30  - -.195 
(.073) 

-.083 
(.961) 

ขา้ราชการ / พนกังานรฐั 
/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

4.50   - .112 
(.885) 

รบัจา้ง / Freelance 
และ อื่น ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย 

4.39    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 94 การเปรียบเทียบรายคู่ของผู้ใช้บริการที่มี
อาชีพแตกต่างกนั กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
แนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต พบว่า 

ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ เจ้าของกิจการ กับผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ 
เจ้าของกิจการ มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
แนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่างจากผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพ พนกังานบรษิัทเอกชน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ เจา้ของกิจการ มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต 
มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพ พนกังานบรษิัทเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั .288 
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สมมติฐานที ่1.6.5 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อแตกต่างกนั  

 
ตาราง 95 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ของแต่ละอาชีพ โดยใชส้ถิติ 
Levene’s test 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Test of Homogeneity of Variances 
Levence 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นของแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 6.030* 3 396 .001 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จาก ตาราง 95 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวน พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ ของแต่ละ
อาชีพ โดยใชส้ถิติ Levene’s test พบว่า 

ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งนอ้ย
กว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แต่ละ
อาชีพ มีความแปรปรวนแตกต่างกันในดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ ดังนั้นผูว้ิจัยจึงใชส้ถิติ 
Brown-Forsyth ในการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 96 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตามอาชีพ โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบ 
Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

Brown-Forsythe Test 
Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 1.381 3 255.408 .249 
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จากตาราง 96 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จ าแนกตามอาชีพ โดย
ใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ  มีค่า Sig. 
เท่ากับ .249 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการบริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  
สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปนี ้

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ

ก าหนดตวัแปรดงัต่อไปนี ้

x1  = ดา้นผลิตภณัฑ ์  

x2  = ดา้นราคา 

x3  = ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

x4  = ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

x5  = ดา้นบคุลากร 

x6  = ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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x7  = ดา้นกระบวนการ 

y1  = ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการ
สถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ

 
ตาราง 97 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายุ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 76997161.32 7 10999594.47 2.321* .025 

Residual 1857712893 392 4739063.36   
Total 1934710000 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 97 ผลการวิเคราะหแ์หล่งความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ มคีวามสมัพนัธ์เชงิเส้นตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ มคี่า Sig. 
เท่ากบั .025 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คอื ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ อย่างนอ้ย 1 ดา้น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรับได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ได ้ดงัตาราง 98 
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ตาราง 98 แสดงการวิเคราะห ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุโดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณูดว้ยวิธี Enter 
 

ตัวแปร B SE t Sig. 
ค่าคงที่(Constant) 16492.813 1431.185 11.524* .000 

ดา้นผลิตภณัฑ ์( x1) 1169.409 363.461 3.217* .001 

ดา้นราคา ( x2) -320.635 288.942 -1.110 .268 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( x3) -270.072 391.591 -.690 .491 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ( x4) 487.235 314.494 1.549 .122 

ดา้นบคุลากร ( x5) 292.898 463.659 .632 .528 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( x6) -383.191 504.365 -.760 .448 

ดา้นกระบวนการ ( x7) -684.680 353.108 -1.939 .053 

r = .199 Adjusted R2 = .023 
R2 = .040 SE = 2176.939 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 98 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์สามารถท านายพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ ไดร้อ้ยละ 2.3 
(Adjusted R2 = .023) 

ผูวิ้จัยจึงไดท้ าการน าค่าสมัประสิทธิ์ของดา้นท่ีสามารถร่วมท านายได ้มาเขียน
เป็นสมการพยากรณพ์ฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุดงัต่อไปนี ้

 
y1 = 16492.813* +1169.409x1*  

 
ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
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ตวัแปรที่สามารถพยากรณพ์ฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
ผลิตภัณฑ(์x1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 1169.490 หน่วย ซึ่งหมายความว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ ์เป็นปัจจยัที่เป็นตัวก าหนดค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ (บาท/เดือน) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวสามารถ
อภิปรายผลไดด้งันี ้

หากผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ จากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุ เพิ่มขึน้ 1169.409 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น
อ่ืน ๆ  มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุ(y1) มี 6 ตัวแปร ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา(x2) ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย(x3) ดา้นการส่งเสริมการตลาด(x4) ดา้นบุคลากร(x5) ดา้นลักษณะทาง
กายภาพ(x6) และ ดา้นกระบวนการ(x7) ซึ่งไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการ
สถานบรบิาลผูส้งูอาย(ุy1) 

 
สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่
เคยใชบ้รกิาร  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปนี ้
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H0 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิาร 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิาร 

ก าหนดตวัแปรดงัต่อไปนี ้

x1  = ดา้นผลิตภณัฑ ์  

x2  = ดา้นราคา 

x3  = ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

x4  = ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

x5  = ดา้นบคุลากร 

x6  = ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

x7  = ดา้นกระบวนการ 

y1  = ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้ริการ 
 

ตาราง 99 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 3.891 7 .556 1.367 .218 
Residual 159.387 392 .407   

Total 163.278 399    

 
จากตาราง 99 ผลการวิเคราะหแ์หล่งความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บริการ  ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ .218 ซึ่ ง
มากกว่า .05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
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ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานที่ 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุใน
ปัจจบุนั ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปนี ้

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนั  

H1 : สว่นประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุใน
ปัจจบุนั  

ก าหนดตวัแปรดงัต่อไปนี ้

x1  = ดา้นผลิตภณัฑ ์  

x2  = ดา้นราคา 

x3  = ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

x4  = ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

x5  = ดา้นบคุลากร 

x6  = ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

x7  = ดา้นกระบวนการ 

y1  = ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั  
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ตาราง 100 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 986.380 7 140.911 1.401 .203 
Residual 39420.057 392 100.561   

Total 40406.438 399    

 
จากตาราง 100 ผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนของ พฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน  ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. 
เท่ากับ .203 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิาร ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานที่ 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต ซึ่งสามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปนี ้

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 

H1 : สว่นประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 

ก าหนดตวัแปรดงัต่อไปนี ้

x1  = ดา้นผลิตภณัฑ ์  
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x2  = ดา้นราคา 

x3  = ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

x4  = ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

x5  = ดา้นบคุลากร 

x6  = ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

x7  = ดา้นกระบวนการ 

y1  = ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 
 

ตาราง 101 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 8.831 7 1.262 4.126* .000 
Residual 119.846 392 .306   

Total 128.677 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 101 ผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนของ พฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต 
มคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอสิระ มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คอื 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ อย่างน้อย 1 ด้าน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ได ้ดงัตาราง 102 

 
 
 
 
 



  186 

ตาราง 102 แสดงการวิเคราะห ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู
ดว้ยวิธี Enter 
 

ตัวแปร B SE t Sig. 
ค่าคงที่(Constant) 3.047 .364 8.383* .000 

ดา้นผลิตภณัฑ ์( x1) .217 .092 2.348* .019 

ดา้นราคา ( x2) .075 .073 1.020 .308 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( x3) -.274 .099 -2.754* .006 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ( x4) .166 .080  2.082* .038 

ดา้นบคุลากร ( x5) .047 .118 .399 .690 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( x6) .051 .128 .397 .691 

ดา้นกระบวนการ ( x7) .019 .090 .216 .829 

r = .262 Adjusted R2 = .052 
R2 = .069 SE = .553 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 103 ผลการวิเคราะห ์พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ ด้านการส่งเสริมการตลาด สามารถท านาย
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นแนวโน้มในการใช้
บรกิารในอนาคต ไดร้อ้ยละ 5.2 (Adjusted R2 = .052) 

ผูวิ้จัยจึงไดท้ าการน าค่าสมัประสิทธิ์ของดา้นท่ีสามารถร่วมท านายได ้มาเขียน
เป็นสมการพยากรณพ์ฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
แนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ดงัต่อไปนี ้

 
y1 = 3.047* + .217x1* - .274x3* + .166x4*  

 

ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
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ตวัแปรที่สามารถพยากรณพ์ฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ(์x1) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(x3) และ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด(x4) โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .217, - .274 และ .166 หน่วย 
ตามล าดับ ซึ่งหมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่เป็น
ตัวก าหนดแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวสามารถอภิปราย
ผลไดด้งันี ้

ตวัแปรที่มีความสมัพนัธท์างบวก 
หากผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต 
จากสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลิตภณัฑเ์พิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหแ้นวโนม้ในการ
ใชบ้รกิารในอนาคต เพิ่มขึน้ .217 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นอ่ืน 
ๆ  มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

หากผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต 
จากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
แนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต เพิ่มขึน้ .166 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นอ่ืน ๆ  มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

ตวัแปรที่มีความสมัพนัธท์างลบ 
หากผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต 
จากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
แนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต ลดลง .274 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นอ่ืน ๆ  มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต(y1) ม ี4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา(x2) ดา้นบุคลากร(x5) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ(x6) และ 
ดา้นกระบวนการ(x7) ซึ่งไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต(y1) 
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สมมติฐานที่ 2.5 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ซึ่งสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปนี ้

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 

H1 : สว่นประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 

ก าหนดตวัแปรดงัต่อไปนี ้

x1  = ดา้นผลิตภณัฑ ์  

x2  = ดา้นราคา 

x3  = ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

x4  = ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

x5  = ดา้นบคุลากร 

x6  = ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

x7  = ดา้นกระบวนการ 

y1  = ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 
 

ตาราง 103 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 6.095 7 .871 4.102* .000 
Residual 83.203 392 .212   

Total 89.298 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
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จากตาราง 103 ผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนของ พฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ มี
ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คอื 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ อย่างน้อย 1 ด้าน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ได ้ดงัตาราง 104 

 
ตาราง 104 แสดงการวิเคราะห ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูดว้ย
วิธี Enter 
 

ตัวแปร B SE t Sig. 
ค่าคงที่(Constant) 3.630 .303 11.985* .000 

ดา้นผลิตภณัฑ ์( x1) .151 .077 1.959 .051 

ดา้นราคา ( x2) -.148 .061 -2.424* .016 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( x3) .005 .083 .066 .948 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ( x4) .114 .067 1.717 .087 

ดา้นบคุลากร ( x5) .250 .098 2.546* .011 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( x6) -.131 .107 -1.223 .222 

ดา้นกระบวนการ ( x7) -.006 .075 -.084 .933 

r = .261 Adjusted R2 = .052 

R2 = .068 SE = .461 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 104 ผลการวิเคราะห ์พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
ราคา และ ดา้นบุคลากร สามารถท านายพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ไดร้อ้ยละ 5.2 (Adjusted R2 = .052) 
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ผูวิ้จัยจึงไดท้ าการน าค่าสมัประสิทธิ์ของดา้นท่ีสามารถร่วมท านายได ้มาเขียน
เป็นสมการพยากรณพ์ฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
แนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ดงัต่อไปนี ้

 
y1 = 3.630* - .148x2* + .250x5*  

 

ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
ตวัแปรที่สามารถพยากรณพ์ฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน

กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแ้ก่ 
สว่นประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา(x2) และ ดา้นบุคลากร(x5) โดยมีค่าสมัประสิทธิ์เท่ากบั  
- .148 และ .250 หน่วย ตามล าดับ ซึ่งหมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา และ 
ด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่ เป็นตัวก าหนดแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์

ดงักลา่วสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้
ตวัแปรที่มีความสมัพนัธท์างบวก 

หากผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จาก
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นบุคลากรเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ดา้นแนวโน้มการ
แนะน า/บอกต่อ เพิ่มขึน้ .250 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดสว่นประสมทางการตลาดบริการดา้นอ่ืน ๆ  มี
ค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

ตวัแปรที่มีความสมัพนัธท์างลบ 
หากผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จาก
สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคาเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหด้า้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อ ลดลง .148 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นอ่ืน ๆ  มีค่าคงที่
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ(y1) ม ี5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์(x1) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(x3) ด้านการส่งเสริม
การตลาด(x4) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ(x6) และ ดา้นกระบวนการ(x7) ซึ่งไม่ได้เป็นตวัก าหนด



  191 

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อ(y1) 

 
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้ สูงอายุ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  
 

สมมติฐานที่ 3.1 คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ

คณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปนี ้

H0 : คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอาย ุ

H1 : คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ

ก าหนดตวัแปรดงัต่อไปนี ้

x1  = ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร  

x2  = ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได ้

x3  = ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

x4  = ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

x5  = ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร 

y1  = ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการ
สถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ
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ตาราง 105 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูส้งูอายุ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 265529579 5 53105915.80 12.535* .000 

Residual 1669180421 394 4236498.53   

Total 1934710000 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 105 ผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนของ พฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ มคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอสิระ มคี่า 
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และรบัยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ  อย่างน้อย 1 ด้าน มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ได ้ดงัตาราง 106 
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ตาราง 106 แสดงการวิเคราะห ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุโดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณูดว้ยวิธี Enter 
 

ตัวแปร B SE t Sig. 
ค่าคงที่(Constant) 18321.362 1244.109 14.726* .000 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร( x1) -181.919 368.783 -.493 .622 

ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได(้ x2) 295.850 365.665 .809 .419 

ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร( x3) 1550.736 409.455 3.787* .000 

ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร( x4) -2968.095 401.630 -7.390* .000 

ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร( x5) 1245.000 325.791 3.821* .000 

r = .370 Adjusted R2 = .126 
R2 = .137 SE = 2058.276 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 106 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณภาพบริการของสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ และ ดา้นความ
เขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผู้ใช้บริการ สามารถท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอาย ุไดร้อ้ยละ 12.6 (Adjusted R2 = .126) 

ผูวิ้จัยจึงไดท้ าการน าค่าสมัประสิทธิ์ของดา้นท่ีสามารถร่วมท านายได ้มาเขียน
เป็นสมการพยากรณพ์ฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้น
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุดงัต่อไปนี ้

 
y1 = 18321.362* + 1550.736x3* - 2968.095x4* + 1245.000x5* 

 

ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
ตวัแปรที่สามารถพยากรณพ์ฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน

กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
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ผูสู้งอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแ้ก่ คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอาย ุ
ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ(x3) ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ(x4) และ ดา้นความ
เขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้ริการ(x5) โดยมีค่าสมัประสิทธิ์เท่ากับ  1550.736 , - 2968.095  และ 
1245.000 หน่วย ตามล าดบั ซึ่งหมายความว่า คณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุดา้นการ
ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร และ ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจ
ในผูใ้ชบ้ริการ เป็นปัจจัยที่เป็นตวัก าหนดค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการ
สถานบรบิาลผูส้งูอายซุึ่งจากค่าสมัประสิทธิด์งักลา่วสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

ตวัแปรที่มีความสมัพนัธท์างบวก 
หากผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ จากคุณภาพบริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุ ดา้นการ
ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ เพิ่มขึน้ 1550.736 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดคณุภาพบรกิารของ
สถานบรบิาลผูส้งูอายดุา้นอ่ืน ๆ  มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

หากผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุจากคณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ ดา้นความ
เข้าใจเห็นอกเห็นใจในผู้ใช้บริการเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรับได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ เพิ่มขึน้ 1245.000 หน่วย ทั้งนี ้เมื่อก าหนด
คณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุดา้นอ่ืน ๆ  มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

ตวัแปรที่มีความสมัพนัธท์างลบ 
หากผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ จากคุณภาพบริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุ ดา้นการ
ใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหค่้าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้
ในการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ ลดลง 2968.095 หน่วย ทั้งนีเ้มื่อก าหนดคุณภาพบริการ
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายดุา้นอ่ืน ๆ  มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถาน
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บริบาลผูส้งูอายุ(y1) ม ี2 ตวัแปร ไดแ้ก่ คณุภาพบริการของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ ดา้นความเป็น
รูปธรรมของบริการ(x1) และดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได้(x2) ไม่ได้เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย(ุy1) 

 
สมมติฐานที่ 3.2 คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ  มี อิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร  

คณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิาร ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปนี ้

H0 : คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถานบริบาล
ผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร 

H1 : คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่
เคยใชบ้รกิาร 

ก าหนดตวัแปรดงัต่อไปนี ้

x1  = ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร  

x2  = ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได ้

x3  = ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

x4  = ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

x5  = ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร 

y1  = ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้ริการ 
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ตาราง 107 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 13.386 5 2.677 7.037* .000 
Residual 149.892 394 .380   

Total 163.278 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 107 ผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนของ พฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่
เคยใชบ้ริการ มคีวามสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อย
กว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ อย่างนอ้ย 1 ดา้น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเส้นได ้ดัง
ตาราง 108 
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ตาราง 108 แสดงการวิเคราะห ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วาม
ถดถอยพหุคณูดว้ยวิธี Enter 
 

ตัวแปร B SE t Sig. 
ค่าคงที่(Constant) 2.373 .373 6.364* .000 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร( x1) -.355 .111 -3.210* .001 

ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได(้ x2) .562 .110 5.126* .000 

ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร( x3) -.192 .123 -1.563 .119 

ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร( x4) .024 .120 .199 .842 

ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร( x5) -.238 .098 -2.442 .015 

r = .286 Adjusted R2 = .070 
R2 = .082 SE = .617 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 108 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณภาพบริการของสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ และ ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได ้สามารถท านาย
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านจ านวนของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ไดร้อ้ยละ 7.0 (Adjusted R2 = .070) 

ผูวิ้จัยจึงไดท้ าการน าค่าสมัประสิทธิ์ของดา้นท่ีสามารถร่วมท านายได ้มาเขียน
เป็นสมการพยากรณพ์ฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้น
จ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ดงัต่อไปนี ้

 
y1 = 2.373* - .355x1* + .562x2* 
 

ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
ตวัแปรที่สามารถพยากรณพ์ฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน

กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ
ที่ระดบั .05 ไดแ้ก่ คณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ(x1) 
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และด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้(x2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ  -.355 และ .562  หน่วย 
ตามล าดบั ซึ่งหมายความว่า คณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุดา้นความเป็นรูปธรรมของ
บริการ และด้านความเชื่อถือไวว้างใจได้ เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดจ านวนของสถานบริบาล
ผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ซึ่งจากค่าสมัประสิทธิ์ดงักลา่วสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

ตวัแปรที่มีความสมัพนัธท์างบวก 
หากผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่
เคยใชบ้รกิาร จากคณุภาพบริการของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจไดเ้พิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าใหจ้ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ เพิ่มขึน้ .562 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อ
ก าหนดคณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุดา้นอ่ืน ๆ  มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

ตวัแปรที่มีความสมัพนัธท์างลบ 
หากผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่
เคยใชบ้ริการ จากคุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหจ้ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ลดลง .355 หน่วย 
ทัง้นีเ้มื่อก าหนดคณุภาพบรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุดา้นอ่ืน ๆ  มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร(y1) ม ี3 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ คณุภาพบรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุ ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ(x3) ดา้นการให้
ความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ(x4) และด้านความเข้าใจเห็นอกเห็นใจในผู้ใช้บริการ(x5) ไม่ได้เป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของ
สถานบรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร(y1) 

 
สมมติฐานที่ 3.3 คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ  มี อิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการ
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั  

คณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนั ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปนี ้
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H0 : คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั  

H1 : คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั  

ก าหนดตวัแปรดงัต่อไปนี ้

x1  = ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร  

x2  = ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได ้

x3  = ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

x4  = ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

x5  = ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร 

y1  = ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั  
 

ตาราง 109 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
ปัจจบุนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 424.743 5 84.949 .837 .524 

Residual 39981.694 394 101.476   
Total 40406.438 399    

 
จากตาราง 109 ผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนของ พฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน  ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. 
เท่ากับ .524 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
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เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่
เคยใชบ้รกิาร ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานที่ 3.4 คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ  มี อิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใช้
บรกิารในอนาคต 

คณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปนี ้

H0 : คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 

H1 : คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 

 
ก าหนดตวัแปรดงัต่อไปนี ้

x1  = ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร  

x2  = ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได ้

x3  = ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

x4  = ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

x5  = ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร 

y1  = ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 
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ตาราง 110 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 5.409 5 1.082 3.458* .005 
Residual 123.269 394 .313   

Total 128.677 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 110 ผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนของ พฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต 
มคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอสิระ มคี่า Sig. เท่ากบั .005 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพบรกิารของ
สถานบริบาลผูสู้งอายุ อย่างนอ้ย 1 ดา้น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ได ้ดงัตาราง 111 
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ตาราง 111 แสดงการวิเคราะห ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู
ดว้ยวิธี Enter 
 

ตัวแปร B SE t Sig. 
ค่าคงที่(Constant) 3.626 .338 10.725* .000 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร( x1) -.127 .100 -1.266 .206 

ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได(้ x2) .172 .099 1.726 .085 

ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร( x3) .037 .111 .331 .741 

ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร( x4) .108 .109 .988 .324 

ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร( x5) -.010 .089 -.116 .907 

r = .205 Adjusted R2 = .030 
R2 = .042 SE = .559 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 111 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ไม่มีตัวแปรที่สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใช้
บริการในอนาคต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 โดยพบว่าตวัแปรแต่ละดา้นนัน้ มีค่า Sig. 
มากกว่า .05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า 
คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่  3.5 คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ  อิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อ 

คณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ ซึ่งสามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปนี ้
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H0 : คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 

H1 : คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 

ก าหนดตวัแปรดงัต่อไปนี ้

x1  = ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร  

x2  = ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได ้

x3  = ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

x4  = ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

x5  = ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร 

y1  = ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 
 

ตาราง 112 แสดงการวิเคราะหแ์หลง่ความแปรปรวนของ พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
Regression 6.808 5 1.362 6.503* .000 
Residual 82.490 394 .209   

Total 89.298 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 112 ผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนของ พฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ มี
ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ มคี่า Sig. เท่ากบั .005 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า คณุภาพบรกิารของ
สถานบริบาลผูสู้งอายุ อย่างนอ้ย 1 ดา้น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ได ้ดงัตาราง 113 
 



  204 

ตาราง 113 แสดงการวิเคราะห ์พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูดว้ย
วิธี Enter 
 

ตัวแปร B SE t Sig. 
ค่าคงที่(Constant) 3.433 .277 12.414* .000 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร( x1) .015 .082 .182 .856 

ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได(้ x2) .068 .081 .842 .400 

ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร( x3) .058 .091 .632 .528 

ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร( x4) -.027 .089 -.301 .763 

ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร( x5) .166 .072 2.288* .023 

r = .276 Adjusted R2 = .065 
R2 = .076 SE = .458 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระกบั .05 
 

จากตาราง 113 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณภาพบริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร สามารถท านายพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ  ได้ร ้อยละ 6.5 
(Adjusted R2 = .065) 

 
ผูวิ้จัยจึงไดท้ าการน าค่าสมัประสิทธิ์ของดา้นท่ีสามารถร่วมท านายได ้มาเขียน

เป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในด้านแนวโน้มการ
แนะน า/บอกต่อ ดงัต่อไปนี ้

 
y1 = 3.433* + .166x5* 

 
ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้

ตวัแปรที่สามารถพยากรณพ์ฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแ้ก่ 



  205 

คณุภาพบริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุ ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้ริการ(x5) โดยมี
ค่าสมัประสิทธิ์เท่ากับ  .166  หน่วย ซึ่งหมายความว่า คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอาย ุ
ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้ริการ เป็นปัจจยัที่เป็นตัวก าหนดแนวโนม้การแนะน า/บอก
ต่อ ซึ่งจากค่าสมัประสิทธิ์ดงักลา่วสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

หากผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จาก
คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้ริการเพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าให้แนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ เพิ่มขึน้ .166 หน่วย ทั้งนีเ้มื่อก าหนดคุณภาพ
บรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุดา้นอ่ืน ๆ  มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ(y1) ม ี4 ตวัแปร ได้แก่ คุณภาพ
บริการของสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ(x1) ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจ
ได(้x2) ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ(x3) และ ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ(x4) ไม่ได้
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้าน
แนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ(y1) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 114 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีขอ้มลูสว่นบคุคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสงูสดุ รายไดต่้อเดือน และอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ของผู้ใช้บริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ  
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
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เพศ      

อายุ      

สถานภาพสมรส      

ระดบัการศึกษาสงูสดุ      

รายไดต่้อเดือน      

อาชีพ      

 
หมายเหต ุ

เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H1) 
เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H0) 
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ตาราง 115 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ  
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
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ดา้นผลิตภณัฑ ์      

ดา้นราคา      

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย      

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด      

ดา้นบคุลากร      

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ      

ดา้นกระบวนการ      

Adjusted R2 .023 .006 .007 .052 .052 

 
หมายเหต ุ

เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H1) 
เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H0) 
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ตาราง 116 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 คณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมในการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร 
 

คุณภาพบริการ 
ของสถานบริบาลผู้สูงอายุ 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ  
สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
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ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร      

ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได ้      

ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ      

ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร      

ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจใน
ผูใ้ชบ้รกิาร 

     

Adjusted R2 .126 .070 -.002 .030 .065 

 
หมายเหต ุ

เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H1) 
เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน (H0) 
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 

การจัดการธุรกิจสถานบริบาลผู้สูงอายุ 
การศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพครัง้นีม้ีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์ที่มีเนือ้หาอา้งอิงจาก

วัตถุประสงคข์องการวิจัย โดยเป็นการพูดคุยถามตอบค าถามในหัวขอ้ที่เก่ียวขอ้งกับการบริหาร
จดัการสถานบรบิาลผูส้งูอายุ โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ใหญ่ 5 หวัขอ้ ซึ่งค าถามในแต่ละหวัขอ้จะเป็น
ค าถามแบบกว้าง ๆ เพื่ อให้เกิดความยืดหยุ่นและมีความเป็นอิสระในการถามตอบกับ
ผูป้ระกอบการ โดยมีหวัขอ้ใหญ่ทัง้ 5 ดา้น ดงัต่อไปนี ้

 
1. ด้านการวางแผน 

ในส่วนของการวางแผนทางผู้วิจัยได้สอบถามถึงวิธีวางแผนในการด าเนินกิจการ 
อย่างไร มีวิธีบริหารจัดการอย่างไรบา้ง และในส่วนของการคัดเลือกเจา้หนา้ที่หรือพนักงานนัน้มี
การคัดเลือกอย่างไร โดยหลังจากไดท้ าการพูดคุยพบได้ว่า การวางแผนในส่วนของการด าเนิน
กิจการสถานบรบิาลผูส้งูอายุนัน้ไม่ไดต่้างออกไปจากบรษิัททั่วไปเท่าไรนกั ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
การจดัการบญัชี หรือจดัซือ้อปุกรณเ์ครื่องมือต่าง ๆ เตรียมการในส่วนของการท าการตลาดเพื่อให้
เกิดการตระหนักถึงการมีอยู่ และประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นพันธมิตร เพื่อที่จะขอความ
ช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกในกรณีต่าง ๆ ใหพ้รอ้มมากที่สุด ในส่วนการบริหารจัดการ จะ
คัดสรรค์ผู้ที่มีความช านาญด้านการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ  ที่มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิเพื่อที่จะมา
ท างานในส่วนนี ้และสามารถตรวจความเรียบรอ้ยของผูป่้วยผูสู้งอายุแทนผูบ้ริหารได้  เมื่อไดท้ า
การพูดคยุสอบถามในส่วนนีพ้บว่าส่วนที่เป็นสิ่งส าคัญ ที่ผูป้ระกอบการสถานบริบาลผูสู้งอายุแต่
ละท่าน เน้นเป็นอย่างยิ่งคือเรื่องของการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาท างานในสถานบริบาร
ผูส้งูอาย ุเพราะผูท้ี่ถูกคดัเลือกเขา้มาท างานเป็นเจา้หนา้ที่ที่คอยดแูลบรบิาลผูส้งูอายภุายในสถาน
บริบาลผูส้งูอายุนัน้จะเป็นหนึ่งในหัวใจส าคัญที่จะท าใหก้ิจการขบัเคลื่อนต่อไปได ้โดยในส่วนของ
การคดัเลือกบุคลากรนัน้ส าหรบัสถานบริบาลหลาย ๆ แห่งเองนัน้ก็ไดม้ีการร่วมมือกันกบัโรงเรียน
สอนการบริบาลต่าง ๆ ในการแนะน า ฝึกอบรมณ ์หรือแมแ้ต่คดัเลือกผูท้ี่จะเขา้มาท างานในสถาน
บรบิาลผูส้งูอายตุ่อไป  

 
 
 



  210 

“เราเน้นไปที่การจัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคล  การ
คดัเลือกเจา้หนา้ที่หรือพนกังานจะตอ้งดวู่ามีความสามารถถึงระดับที่เราตอ้งการไหม มีความรูใ้น
ส่วนของการดูแลการบริบาลแค่ไหน และที่ส  าคัญต้องมีใจรักในวิชาชีพเพราะแม้ว่ าจะไม่มี
ประสบการณ ์หากมีใจรกัก็สามารถที่จะเรียนรูแ้ละฝึกฝนได”้  

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 2 
 

“แต่ที่เราเนน้และใหค้วามส าคัญคือการจัดการในส่วนของการคดัเลือกพนักงาน ซึ่ง
อันดับแรกพนักงานตอ้งเป็นคนที่มีใจรกัในงานบริบาล ตอ้งเขา้ใจและเรียนรูใ้นผูสู้งวัยที่ตอ้งการ
ความใส่ใจและช่วยเหลือทัง้ดา้นรา่งกาย และจิตใจ และจะตอ้งสามารถยอมรบักบัอารมยข์องผูส้งู
วยัได”้ 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 4 
 

“เจา้หนา้ที่หรือพนกังานดแูลผูส้งูอายุเราสามารถคดัเลือกจากโรงเรียนบริบาลที่สอน
หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจโดยเราจะมีการฝึกอบรมณ์ให้ โดยเป็นไปตาม
นโยบายของทางเรา” 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 5 
 
“จะเลือกจากคนที่มีความรูค้วามสามารถในการบริหารจัดการด้านอนามัย  การ

บรบิาล มีจิตใจดี มีความสขุมุและจดัการอารมณต์นเองไดดี้” 
ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 7 

 
ทัง้นีรู้ปแบบหรือคุณสมบัติที่ใชใ้นการคัดเลือกบุคลากรนัน้ก็จะมีความแตกต่างกัน

ออกไปตามแต่ความคิดเห็น หรือแนวทางของทางผูป้ระกอบการแต่ละท่านเช่นกนั 
 

2. ด้านการจัดการองคก์าร 
ในส่วนของการจัดการองคก์ารทางผูว้ิจัยได้สอบถามถึงวิธีหรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้

น ามาใชใ้นการบริหารธุรกิจสถานบริบาลผูส้งูอายุ ไม่ว่าจะเป็นการจดัการในส่วนของโครงสรา้งว่า
มีการวางพืน้ฐานไวอ้ย่างไร มีการก าหนดหนา้ที่ หรือก าหนดในเรื่องของอปุกรณเ์ครื่องใชต่้าง ๆ ไว้
ในรูปแบบไหน โดยหลงัจากไดท้ าการพูดคุยพบไดว้่า ในส่วนของการวางโครงสรา้งนัน้อาจจะยัง
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ไม่ไดม้ีความชัดเจนหรือเป็นมาตรฐานเดียวกันมากนัก บา้งก็มีการบริหารงานในแบบของธุรกิจ
ครอบครวัซึ่งไม่ไดม้ีโครงสรา้งที่ชดัเจนมากนัก แต่ส าหรบับางแห่งเองนัน้ก็ไดม้ีการจดัการในส่วน
ของโครงสรา้งใกลเ้คียงกับองคก์รต่าง ๆ ทั่วไป แต่มีล  าดับขัน้ต าแหน่งไม่มากเท่าบริษัทส่วนใหญ่ 
แต่ก็จะมีการจัดให้มีผู ้ช  านาญการของแต่ละแผนก ที่จะสามารตัดสินใจ และจะสามารถคอย
แกปั้ญหาต่าง ๆ เบือ้งหนา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการบริบาลผูป่้วยผูสู้งอายุ การโภชนาการ หรือดา้น
ความสะอาด ในเรื่องของอปุกรณ ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ มีการวางแผนและก าหนดใหพ้นกังานแต่ละ
ต าแหน่งมีรายละเอียดการปฏิบติังานอย่างชัดเจน นอกจากนีย้ังมีการจัดอบรมผูป้ฏิบติังานทัง้ใน
ส่วนหนา้ที่โดยตรง และอบรมใหม้ีธรรมะ มีจริยธรรมในการท างาน และการดูแลบริบาลผูสู้งอาย ุ
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจา้หนา้ที่ หรือพนักงานที่ใหก้ารดูแลบริบาลผูสู้งอายุ ตลอดไป
จนถึงดา้นของการจดัการในเรื่องของสถานที่ ภายในใหน้่าอยู่ มีความปลอดภยั เหมาะแก่ผูส้งูอายุ
อายทุี่เขา้มารกัการดแูลบรบิาลภายในสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร 

เรื่องของการก าหนดหนา้ที่ หรือแมก้ระทั่งขอ้ก าหนดในเรื่องของอปุกรณเ์ครื่องใชต่้าง 
ๆ นัน้ จากการพดูคยุสอบถามจึงพบไดว้่า ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ไดม้ีการจดัการในส่วนนีค่้อนขา้ง
คลา้ยคลึง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจดัการใหม้ีผูร้บัผิดชอบเป็น
ล าดับชั้นไป โดยจะมีการก าหนดใหพ้นักงานแต่ละต าแหน่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงานอย่าง
ชดัเจน มีการรว่มประชมุกบทัางผูจ้ดัการ หรือหวัหนา้งานเพื่อแจง้นโยบายใหก้บัผูจ้ดัการใหบ้รหิาร
จดัการในแต่ละส่วนงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด และมีการจดัประชุมรวม เพื่อรบัทราบถึง
ปัญหา หรือสถานการณต่์าง ๆ เพื่อที่จะสามารถแนะแนว หรือหารือในส่วนของแนวทางการแกไ้ข
ในปัญหาที่เกิดขึน้ ต่อไปได ้นอกจากนีใ้นเรื่องของอปุกรณ ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ จะตอ้งมีการใชง้าน
และจดัเก็บใหเ้ป็นหมวดหมู่มีหอ้งเก็บสต๊อกของแยกส่วนไวอ้ย่างชดัเจนเพื่อความสะดวกและเป็น
ระเบียบ อีกทัง้จะตอ้งใหค้วามส าคัญเป็นอย่างมากในการดูแลรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพที่สะอาดและ
พรอ้มใชง้าน และมีการเตรียมการในส่วนของการจดัสรรอปุกรณท์างการแพทยใ์หเ้พียงพอต่อการ
ดแูลอย่างดีที่สดุเพื่อใหพ้รอ้มต่อการใชง้านอยู่เสมอ 

“ของเราจะเป็นการบรหิารงานแบบครอบครวัแต่อยู่ใตร้ะบบและเคารพกฎเกณฑ ์เรา
มีการแยกแผนกท าความสะอาดและเก็บรกัษาดูแลอุปกรณ์เครื่องใชซ้ึ่งจะแยกเป็นสดัส่วนอย่าง
ชดัเจนเพื่อใหง้่ายต่อการท างาน และมีการเขียนขอ้มลูรายละเอียด และวิธีการอย่างชดัเจนเพื่อให้
ทกุคนไดป้ฏิบติัตามเหมือนกนัหมด”  

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 3 
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“เราจะตอ้งจัดการในเรื่องของสถานที่ให้น่าอยู่ มีความปลอดภัย เหมาะแก่ผู้ป่วย 
และผูส้งูอายุ ใหม้ากท่ีสดุ ในดา้นของอปุกรณต่์าง ๆ มีการใชง้านและจดัเก็บใหเ้ป็นหมวดหมู่มีหอ้ง
เก็บสต๊อกของแยกส่วนไวอ้ย่างชัดเจน และตอ้งท าการระบุหน้าที่บุคคลที่รบัผิดชอบต่อสิ่งของ 
อปุกรณ ์และอาคาร อย่างเป็นระบบ” 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 4 
 
“จะตอ้งมีการประชุมงานพรอ้มเปิดรบัฟังความเห็นของพนกังาน เพื่อรบัรูปั้ญหาและ

น าไปปรบัปรุงใหเ้กิดความเหมาะสมต่อการใหบ้รกิาร” 
ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 6 

 
“ตอ้งมุ่งเนน้ในการดแูลรกัษาความปลอดภยัของผูส้งูอายุที่เขา้มารบัการดแูลบริบาล

ควบคู่ไปกบัการดแูลเรื่องสภาพจิตใจและรา่งกายไปพรอ้ม ๆ กนั” 
ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 7 

 
ทัง้นีรู้ปแบบหรือวิธีการในการจดัการต่าง ๆ นัน้จะมีความแตกต่างกนัออกไปตามแต่

วฒันธรรม หรือกระทั่งแนวทาง และความคิดเห็นของทางผูป้ระกอบการแต่ละท่านไดเ้ช่นกนั 
 

3. ด้านการส่ังการ 
ในส่วนของการสั่งการทางผูว้ิจยัไดส้อบถามถึงเรื่องของรูปแบบและวิธีการในการสั่ง

การอย่างไรถึงจะไดผ้ลลัพธ์ตามที่คาดหวัง และมีมุมมองหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการสั่งการ
ภายในองคก์ารในทิศทางไหน โดยหลงัจากไดท้ าการพดูคยุพบไดว้่า ในการสั่งการโดยส่วนมากจะ
เป็นการสั่งการในรูปแบบการสั่งการตามล าดบับงัคับบญัชา หรือตามโครงสรา้ง โดยหากเป็นการ
สั่งการในแง่ของสิ่งที่ตอ้งรู ้และปฏิบติัโดยทั่วกนัแลว้นัน้ นอกจากการสั่งการโดยวาจาแลว้นัน้ ยงัได้
มีการท าเป็นเอกสารระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยอาจมีการท าเป็นประกาศ
หรือรูปแบบอ่ืนใดตามเหมาะสม ไปจนถึงรูปแบบการเขา้มาสั่งงานโดยตรงจากตัวผูป้ระกอบการ 
โดยไม่ไดม้ีล  าดบัขัน้ในบางกรณี  

ทางผูป้ระกอบการหลาย ๆ ท่านไดม้ีการมอบอ านาจในการตดัสินใจใหแ้ก่ผูร้บัหนา้ที่
ในต าแหน่งผูจ้ัดการ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสั่งการ หรือมอบหมายหน้าที่เบือ้งหน้าในการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจา้หน้าที่หรือพนักงานที่คอยดูแลบริบาลผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ภายในสถาน
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บริบาล แทนตวัผูป้ระกอบการ และอนุญาตใหส้ามารถติดต่อประสานงานกบัตัวผูป้ระกอบการได้
โดยตรงเมื่อเกิดเหตุจ าเป็นหรือในกรณีต่าง ๆ ไดท้ันที นอกจากนีแ้ลว้ยังไดม้ีการประชุมกับทาง
ผูจ้ดัการของสถานบริบาลผูส้งูอายุ และมีการจดัการประชุมรวม เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลปัญหาต่าง 
ๆ ในการท างาน ตลอดจนถึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวผูจ้ัดการ หรือ
แมแ้ต่เจา้หนา้ที่หรือพนกังานในสว่นต่าง ๆ 

“ต้องมีการประชุมนโยบาย และสถานการณ์ ต่าง ๆ  อาทิตย์ละ 1 ครั้ง หากมี
สถานการณเ์ร่งด่วน ก็อนญุาติใหท้ าการเรียกมาประชมุและหาวิธีแกไ้ข สว่นการสั่งการภายในมอบ
ให้ผู้จัดการสาขาเป็นผู้มีอ  านาจในการตัดสินใจ ตามความเหมาะสม แต่หากจ าเป็นจริง ๆ ก็
อนญุาติใหติ้ดต่อเพื่อขอความคิดเห็นจากทางเราได”้ 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 1 
 
“ในการสั่งการหากใชค้ าพูดที่เป็นค าสั่งอาจท าใหเ้กิดความรูส้ึกต่อตา้นขึน้ เราจึงใช้

วิธีมอบหมายงานโดยใหพ้นกังานเขา้ใจว่าเป็นหนา้ที่ที่ตอ้งรบัผิดชอบและจะตอ้งท าใหส้  าเร็จดว้ย
ความสามารถของตวัพนกังานเอง” 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 3 
 
“ในแต่ละส่วนจะมีหัวหนา้หรือผูร้บัผิดชอบที่มีประสบการณ์ และไดร้บัการฝึกอบรม 

มาคอยดูแล ตัดสินใจ สั่งการ และให้ค าแนะน าแก่บุคลากรในส่วนนั้น ๆ ไปปฏิบัติหน้าที่  ซึ่ง
บคุลากรในแต่ละสว่นจะแบ่งหนา้ที่ท างานกนัท างานตามที่ไดร้บัมอบหมาย” 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 6 
 
ทั้งนีค้วามคิดเห็นเก่ียวกับการสั่งการภายในองค์กรนั้นสามารถเป็นส่วนที่ก าหนด

รูปแบบและวิธีการในการสั่งการใหเ้กิดความแตกต่างกนัออกไป ตามแต่มมุมองและความคิดเห็น
ของตวัผูป้ระกอบการสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแต่ละท่านไดเ้ช่นกนั 
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4. ด้านการประสานงาน 
ในส่วนของการประสานงานทางผูว้ิจัยไดส้อบถามถึงเรื่องของการประสานงานกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก รวมไปถึงที่ว่ามีการสื่อสารและประสานงานกบับุคลากร
ต่าง ๆ อย่างไร โดยหลังจากได้ท าการพูดคุยพบได้ว่า การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกนัน้ถือเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะหน่วยงานภายนอก ดังเช่นโรงพยาบาล รา้น
อุปกรณ์การแพทยต่์าง ๆ ภาครฐัและเอกชน หน่วยงานรถฉุกเฉิน ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่ผูป่้วย
ผูสู้งอายุตอ้งไปโรงพยาบาลโดยด่วน สถานอนามัยในเขตพืน้ที่  กรณีตอ้งการความช่วยเหลือใน
บางกรณี ตลอดจนส านักงานเขต หรือหน่วยงานสิ่งแวดลอ้ม ในกรณีที่ตอ้งการความช่วยเหลือ
เก่ียวกบัขยะและปฏิกูลเองก็เช่นกนั ซึ่งผูป้ระกอบการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานครแต่
ละท่านนัน้ ต่างก็มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องนีไ้ปในทิศทางเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นในสว่นของการให้
ความช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือต่อหน่วยงานของรฐั ในภาคสาธรณสุขและชุมชน ตามแต่
โอกาส โดยการประสานงาน หรือใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านีเ้พื่อเป็นการแสดงให้
เห็นถึงการมีอยู่ของสถานบริบาลผูส้งูอายุ และเป็นการสรา้งมิตรภาพที่ดีเพื่อเป็นประโยชนต่์อการ
พึ่งพาอาศยักนัต่อไปในอนาคต 

การประสานงานภายในนัน้พบว่าทางผูป้ระกอบการสถานบริบาลผูส้งูอายแุต่ละท่าน 
ต่างก็เห็นว่า การสื่อสารจะตอ้งเขา้ใจง่าย สื่อความชดัเจน และรวดเรว็ เพราะในบางกรณี หรือบาง
สภาวะฉุกเฉิน หากการสื่อสารหรือการประสานงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าชา้ อาจเก่ียวขอ้งกับ
ความเป็นความตายของผูสู้งอายุที่อยู่ภายใตก้ารดูแลบริบาล ความรวดเร็วในการประสานงาน 
และการเตรียมพรอ้มในกรณีฉกุเฉินจึงเป็นสิ่งส าคญั 

“ทางเรามองว่าจ าเป็นที่จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้ง
ภาครฐัและเอกชน หรือแมก้ระทั่งอนามยัในชุมชน เพื่อใหร้บัรูถ้ึงการมีอยู่ของธุรกิจของเรา และมี
การเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งของรฐัและของเอกชนบา้ง โดยกิจกรรมพวกนีอ้าจเป็นการอบรมณ์ หรือ 
การหารือต่าง ๆ ก็แลว้แต่โอกาศ เรื่องของการสื่อสารภายในเรามองว่า ควรจะสื่อสารกันอย่าง
ตรงไปตรงมาและตอ้งรูจ้ักการเลือกใชค้ าพูดในการสื่อสารเพื่อลดการเขา้ใจผิดและไม่ท าใหเ้กิด
ความคบัขอ้งใจ งานจึงจะออกมามีประสิทธิภาพ” 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 2 
 
“ในส่วนของการปะสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ เราจะมองไปที่การสรา้ง

ความสมัพันธอ์ันดี ซึ่งก่อใหเ้กิดเป็นความสนิทสนม และสามารถพึ่งพาอาศัยกันและกัน ซึ่งท าให้



  215 

การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่นและสนิทใจ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการ
ประสานงานภายในหรือภายนอกนัน้ ส่วนส าคัญคือการสรา้งความสมัพนัธ์ที่การมีความจริงใจให้
กนัและกนั” 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 3 
 
“มีเจ้าหน้าที่ที่คอยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามความรบัผิดชอบเพื่อให้

ความช่วยเหลือและ ร่วมมือต่อหน่วยงานของรฐั ในภาคสาธรณสุขและชุมชน ในส่วนของงาน
ภายในจะใหม้ีการบันทึกประวัติ หรืออาการของผูสู้งอายุอยู่เสมอ เพื่อใหง้่ายต่อการด าเนินงาน
และประสานงานกบัทางญาติ หรือสถานพยาบาลในกรณีต่าง ๆ” 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 4 
 
“เราเห็นว่าในการประสานงานไม่ว่าจะกบัหน่วยงานใดเราไม่ไดเ้ขา้ไปอย่างเหนือกว่า

หรือดอ้ยกว่า แต่เราเขา้ไปในฐานะที่เท่าเทียม และพรอ้มที่จะช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั” 
ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 5 

 
“แบ่งหนา้ที่อย่างชดัเจนในการประสานงานในแต่ละสว่นงานไม่ว่าจะเป็นภายในหรือ

ภายนอก ควบคู่ไปกบัการเตรียมแผนส ารองในกรณีฉุกเฉินตลอดเวลาอย่างไม่ประมาท เพื่อเตรียม
รบัมือกบัปัญหาที่เราไม่อาจลว่งรูไ้ดใ้นอนาคต” 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 7 
 
ทัง้นีใ้นการประสานงานไม่ว่าในภาคสว่นใดก็ตามจ าเป็นที่จะตอ้งสรา้งความสมัพนัธ์

อันดี และสามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันได้ ซึ่งจะท าให้การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นไปไดอ้ย่างราบรื่น 
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5. ด้านการควบคุม 
ในสว่นของการควบคมุทางผูว้ิจยัไดส้อบถามถึงในเรื่องที่ว่าในการบรหิารธุรกิจสถาน

บริบาลผูสู้งอายุนัน้ มีรูปแบบหรือวิธีการที่จะควบคมุดแูลในเรื่องของความเรียบรอ้ย และมีวิธีการ
ในการจดัการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้อย่างไร เพื่อพาใหธุ้รกิจกา้วไปสู่ความส าเร็จ  โดยหลงัจากได้
ท าการพูดคุยพบไดว้่า รูปแบบหรือวิธีการส าหรบัควบคุมความเรียบรอ้ยนั้น ทางผูป้ระกอบการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครแต่ละท่านนัน้ มีวิธีการในเชิงที่ใกลเ้คียงและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในส่วนของการที่จ  าเป็นจะตอ้งมี นโยบายหลกัซึ่งจะเขา้มาท าหนา้ที่เป็นกติกาที่
ทุกคนในองค์กรจะต้องเคารพและปฏิบัติตาม และจะต้องมีการสรา้งระบบระเบียบ รวมไปถึง
กฎเกณฑท์ี่ชัดเจนที่ทุกคนจะตอ้งเจา้ใจตรงกัน นอกจากนีก้ารควบคุมในส่วนของภาระหน้าที่ใน
การท างานนัน้ จะตอ้งมีการจดัในสว่นของหนา้ที่งาน ที่เจา้หนา้ที่หรือพนกังานแต่ละคน หรือแต่ละ
ฝ่ายจะตอ้งรบัผิดชอบใหช้ดัเจนเพื่อลดปัญหาในส่วนของการท างานซ า้ซอ้น มีการจัดตารางเวลา
ในการปฏิบติัการ และช่วงเวลาส าหรบัพกัผ่อนที่มีความเหมาะสมเพื่อช่วยลดวามเหนื่อยลา้ ซึ่งจะ
เป็นสิ่งที่ท าใหเ้กิดความผิดพลาดตามมาไดใ้นระดบัหนึ่ง ซึ่งผูป้ระกอบการสถานบริบาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานครท่านหน่ึงไดม้ีการใหค้วามเห็นไวว้่า  

 
“ในการบริหารงานนั้น เราควรจะมอบหมายหน้าที่  ของแต่ละคนให้ชัดเจน ตั้งแต่

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หน้าที่ของพนักงาน แม่บ้าน แม่ครัว ให้ท าในหน้าที่ที่ตนเองได้รับ
มอบหมายใหบ้รรลุตามเป้าที่ไดร้บั เพราะเมื่อทุกคนท าหน้าที่ของตนเองดีแลว้ องคก์รก็จะไม่มี
ปัญหา องคก์รก็จะแข็งแรง และเดินหนา้ต่อไป” 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 5 
 
นอกจากนีใ้นการจัดการปัญหาที่เกิดขึน้นัน้ ผูป้ระกอบการสถานบริบาลผูส้งูอายุใน

กรุงเทพมหานครแต่ละท่านยงัคงมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยในส่วนขอการแกปั้ญหา
นั้น เบือ้งตน้จ าเป็นที่จะตอ้งรบัรูถ้ึงปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาวิธีในการรบัมือ จึงไดม้ีการพูดคุย หรือ
ประชุมกนัเป็นประจ า โดยเป็นการประชุมเพื่อท าความเขา้ใจ และเพื่อใหร้บัรูถ้ึงสถานการณต่์าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูอาการหรือสภาวะทางร่างกายของตวัผูส้งูอายทุี่เขา้มารบัการดแูลบริบาลภายใน
สถานบริการผูส้งูอายุ ปัญหาในการท างาน หรือแมแ้ต่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อจะ
น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหา หรือกระทั่งน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพในส่วนต่าง ๆ 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปไดอ้ย่างรบัลื่น และไดผ้ลลพัธท์ี่ดีที่สดุ  
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“ตวัผูบ้ริหารจะตอ้งมองภาพรวมขององคก์ร และเขา้ใจอย่างดีถึงการท างานในแต่ละ
แผนก ตอ้งเป็นผูร้บัฟังที่ดี เขา้ใจถึงปัญหาทัง้ของผูม้าใชบ้รกิาร และปัญหาของพนกังาน” 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 1 
 
“เรามองที่บุคคลเป็นหลกั เพราะมองเห็นว่าธุรกิจนีเ้ป็นการท างานกบัคน ซึ่งไม่มีใคร

สมบูรณแ์บบ เพราะฉะนัน้นอกจากไดค้นเก่งมาท างานแลว้ เราตอ้งรูว้่า กบัคนแต่ละประเภทควร
จะใชว้ิธีสื่อสารอย่างไร และใชค้นใหเ้หมาะกบังาน” 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 2 
 
“พูดคุยกันทุกวันถึงเรื่องปัญหา และเหตุผล แนวทางแกไ้ข และรบัมือกับสถานการ

ต่าง ๆ จัดรูปแบบชั่วโมงการท างานให้มีช่วงเวลาที่พนักงานไปสับเปลี่ยนกันพัก เพื่อลดความ
เหนื่อยลา้ซึ่งอาจท าใหเ้กิดความผิดพลาด และมีการจัดการกะท างานในช่วงเวลากลางคืนอย่าง
เหมาะสม เพื่อใหก้ารณด์แูลความเรียบรอ้ยเป็นไปไดอ้ย่างราบรื่น” 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 4 
 
“บรกิารที่ดีจะตอ้งมาจากสภาพจิตใจที่ดีของพนกังานเช่นกนั โดยในสว่นนีจ้ะช่วยลด

ปัญหาจากบุคลากรลงได้ และเห็นว่าเรื่องตน้ทุนความรูค้วามสามารถของบุคคลในองคก์รนั่นจะ
เป็นกญุแจส าคญัเพื่อไปสูค่วามส าเรจ็ได”้ 

ผูป้ระกอบการ สถานบริบาล 6 
 
ทั้งนี ้อีกหนึ่ งสิ่ งที่ เป็นส่วนส าคัญ ในการป้องกันปัญหา และพาให้ธุรกิจไปสู้

ความส าเร็จได้นั้นคือมุมมองและทัศนคติที่ดีของตัวผู้ประกอบการสถานบริบาลผู้สูงอายุด้วย
เช่นกนั 

 
 
 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัในครัง้นีมุ้่งศึกษา “ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร คุณภาพบริการ พฤติกรรม

การเลือกใชส้ถานบรบิาลผูส้งูอายุ และการจดัการธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร” 
เพื่อเป็นขอ้มลู และเป็นประโยชนใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการในธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายุ ในการก าหนด
และวางแผนกลยุทธท์างการตลาด ตลอดจนน าขอ้มลูมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาถึงส่วนที่ขาด
ตกบกพร่องของตวักิจการสถานบรบิาลผู้สงูอายุ เพื่อปรบัปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑห์รือบริการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุและเป็นประโยชนต่์อการบรหิารจดัการธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายตุ่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อท าการศึกษาถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ  ซึ่ง
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดต่้อเดือน และ อาชีพ  

2. เพื่อท าการศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ  (7Ps) ซึ่งประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางในการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมตลาด 
(Promotion) บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) และกระบวนการ 
(Process) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อท าการศึกษาถึงคุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ  ซึ่งประกอบดว้ย 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangible) ความเชื่อถือไวว้างใจได ้(Reliability) การตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ (Responsiveness) การใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ (Assurance) และ ความเขา้ใจ
และเห็นใจในผู้ใชบ้ริการ (Empathy) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อท าการศึกษาถึงพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อท าการศกึษาถึงการจดัการธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ  ซึ่ ง

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดต่้อเดือน และ อาชีพ 
2. เพื่ อให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่ อให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ซึ่ งประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางในการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมตลาด 
(Promotion) บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) และกระบวนการ 
(Process) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อใหท้ราบถึงคุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ซึ่งประกอบดว้ย ความ
เป็นรูปธรรมของบริการ (Tangible) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ (Responsiveness) การใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ (Assurance) และ ความเขา้ใจ
และเห็นใจในผู้ใชบ้ริการ (Empathy) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อใหท้ราบถึงการจัดการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครในมุมมอง
ของผูป้ระกอบการ 

6. เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายุ ใชเ้ป็นประโยชน์
ในการก าหนดและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  ตลอดจนน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาถึงส่วนที่ขาดตกบกพร่องของตัวกิจการสถานบริบาลผูสู้งอายุ เพื่อปรบัปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑห์รือบริการใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจใน
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด 
รายไดต่้อเดือน และอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารบริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุ
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) ดา้นราคา 
(Price) ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร 
(People) ดา้นลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) และดา้นกระบวนการ (Process) ของ
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สถานบริบาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกใชบ้รกิารบรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุน
กรุงเทพมหานคร 

3. ต่อคุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุทั้ง  5 ด้าน ประกอบด้วย ความเป็น
รูปธรรมของบริการ (Tangible) ความเชื่อถือไวว้างใจได ้(Reliability) การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 
(Responsiveness) การใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร (Assurance) และ ความเขา้ใจและเห็นใจใน
ผู้ใช้บริการ (Empathy) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร   

 
สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ผลการศึกษา “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพบริการ พฤติกรรมการเลือกใช้
สถานบริบาลผูสู้งอายุ และการจัดการธุรกิจสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจัยขอ
สรุปผลดงัต่อไปนี ้

 
ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

 
ตอนที่  1 การวิ เคราะห์ข้อมู ล เกี่ ยวกับข้อมู ล ส่วนบุ คคลของผู้ ตอบ

แบบสอบถามอันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน 
และอาชีพ  

เพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวน 207 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 51.8 และเพศชาย 193 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.3 ตามล าดบั 

อายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 149 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 37.3 รองลงมาคืออายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.2 ถดั
มาคืออายุระหว่าง 51 ปีขึน้ไป จ านวน 105 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.2 และอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 
29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.3 ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส พบว่าสถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 
สมรส และมีบุตร จ านวน 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.0 รองลงมาคือ โสด จ านวน 144 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 36.0 และ สมรส และไม่มีบตุร จ านวน 100 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.0 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่าระดับการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่คือ ปรญิญาตรี จ านวน 281 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.2 รองลงมาคือ สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 
88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.0 และต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.8 ตามล าดบั 
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รายได้ต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
45,001 – 60,000 บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.2 รองลงมาคือรายไดร้ะหว่าง 30,001 – 
45,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.5  รายไดส้งูกว่า 60,000 บาท จ านวน 99 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 24.8 และรายไดร้ะหว่าง 15,000 – 30,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.5 
ตามล าดบั  

อาชีพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
151 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.8 รองลงมาคือ เจา้ของกิจการ จ านวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.5 ถดั
มาคือ ขา้ราชการ / พนักงานรฐั / พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.5 และ
อาชีพ  รับจ้าง / Freelance และ อ่ืน ๆ ได้แก่  ค้าขาย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 
ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของ

สถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
ความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขต

กรุงเทพมหานครของผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.586 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ ์ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภัณฑโ์ดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดี
มาก ในเรื่องของการ  มีอปุกรณส์ าหรบัอ านวยความสะดวกครบครนั ความน่าเชื่อถือ มีการใหก้าร
บริการที่ครบถว้นและมีคุณภาพ มีการใหเ้ช่ายืมอุปกรณ์ที่จ  าเป็น เช่น ที่นอนลม ถังออกซิเจน มี
การดูแลที่เหมาะสมต่อสภาวะทางร่างกายและโรคประจ าตัวของผูสู้งอายุ  และ มีการรายงาน
สภาวะหรืออาการของผูสู้งอายุในกรณีต่าง ๆ สม ่าเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 4.56 4.68 
4.56 4.84 และ 4.76 ตามล าดบั 

ด้านราคา ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.58 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ใน
เรื่องของ ค่าบริการมีความเหมาะสม มีราคาและแพ็คเกจใหเ้ลือกหลากหลาย มีการก าหนดราคา
ในการเช่ายืมอุปกรณ์เฉพาะ และอุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือจากบริการที่เหมาะสม และไม่แพง
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จนเกินไป และ อัตราค่าบริการไม่สูงจนเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลผูสู้งอายุดว้ยตนเอง 
หรือจา้งคนมาดแูลผูส้งูอายทุี่บา้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.65 4.38 4.44 และ 4.76 ตามล าดบั 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย
โดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ผูใ้ชบ้ริการมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ ดีมาก ในเรื่องของการ มีช่องทางในการติดต่อสอบถาม และให้
ค าปรกึษาที่สะดวก หลากหลาย และง่ายต่อการเขา้ถึง มีช่องทางที่ใชใ้นการติดต่อกับทางสถาน
บริบาลผูสู้งอายุ และพนักงานที่ท าการดูแลผ่านช่องทางโซเชียวเน็ตเวิรค์ เช่น ไลน ์เฟสบุ๊ค หรือ
ทางเว็บไซด ์ในกรณีที่มีความจ าเป็น ท าเลที่ตัง้ สามารถเดินทางเขา้ถึงไดส้ะดวก และ สถานที่ตัง้
ของสถานบริบาลผูส้งูอายุอยู่ใกลก้บัโรงพยาบาล หรือสามารถเดินทางไปยงัโรงพยาบาลไดส้ะดวก 
ในกรณีจ าเป็น และกรณีฉุกเฉิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 4.57 4.56 และ 4.65 ตามล าดบั และ
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีในเรื่องของการ มีสาขาที่ใหบ้รกิารในหลายพืน้ที่ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นต่อสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดับที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ในเรื่องของการ มีการส่งขอ้มลูโปรโมชั่นและประชาสมัพนัธต่์าง ๆ ผ่าน
ช่องทางโซเชียวเน็ตเวิรค์ เช่น แฟนเพจ หรือเว็ปไซด ์อย่างสม ่าเสมอ มีการใหส้่วนลดพิเศษส าหรบั
การท าสญัญาในการใชบ้ริการในระยะยาว มีการใหส้่วนลดในกรณีใหท้างสถานบริบาลช่วยจดัหา
เครื่องใชจ้ าเป็นบางประเภท เช่น ผา้ออ้มผูใ้หญ่ หรือแผ่นรองพืน้กนัเป้ือน มีส่วนลดพิเศษส าหรบัผู้
ที่ไดร้บัการแนะน ามาจากทางโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง และ มีกิจกรรมใหแ้ก่ผูส้งูอายุ
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การท าบุญตักบาตรในวันปีใหม่ กิจกรรมรดน า้ด าหัวเทศการสงกรานต ์เป็น
ตน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 4.43 4.40 4.32 และ 4.72 ตามล าดบั 

ด้านบุคลากร ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดี
มาก ในเรื่องของ เจา้หนา้ที่มีมนุษยส์ัมพันธ์ดี มีกริยามารยาทที่สุภาพเรียบรอ้ย และมีความเป็น
กนัเอง เจา้หนา้ที่มีทกัษะในการปฏิบติังาน และมีความรูค้วามเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ในการใหก้าร
ดูแลและบริการ เจา้หน้าที่มีความสามารถในการแนะน าและใหข้อ้มูลในการแก้ไขปัญหาที่เกิด
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ขึน้กับผูสู้งอายุแก่ญาติไดเ้ป็นอย่างดี เจา้หน้าที่มีการแต่งกายสุภาพ เหมาะสม และมีบุคลากร
เพียงพอส าหรบัการใหบ้รกิาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.78 4.79 4.79 4.50 และ 4.64 ตามล าดบั 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับที่ดีมาก ในเรื่องของ ป้ายชื่อสถานบริบาลสามารถมองเห็นไดช้ัดเจน ภายใน
สถานที่มีความปลอดภัยส าหรบัผู้สูงอายุ  มีการแบ่งส่วนส าหรับผู้สูงอายุชายและหญิงอย่าง
เหมาะสม สถานที่มีความรม่รื่น สะอาด มีสว่นกลาง และส่วนที่เป็นธรรมชาติใหผู้ส้งูอายไุดพ้กัผ่อน 
บรเิวณหอ้งพกัของผูส้งูอาย ุมีพืน้ที่กวา้งขวางเหมาะสม ไม่อึดอดั และภายในบริเวณบา้นพกัมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ในการใชช้ีวิตส าหรบัผูสู้งอายุ เช่น ราวจับ ทางลาดส าหรบั
รถเข็น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 4.76 4.56 4.68 4.96 และ 4.79 ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ของสถานบริบาลผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับที่ดีมาก ในเรื่องของ ผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บัหนังสือสัญญาการเขา้อยู่ และการช าระเงินที่เป็น
ลายลกัษณอ์กัษรชดัเจน มีกฎกติกาและการเขา้เยี่ยมผูส้งูอายอุย่างชดัเจน มีการแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการ 
(ญาติ) ทราบเมื่อมีความจ าเป็นตอ้งใชส้ิ่งของบางอย่าง ที่นอกเหนือจากบริการปกติเช่น แผ่นรอง
กนัเป้ือน และของฟุ่ มเฟือยต่าง ๆ   และ มีระบบการติดต่อในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน หรือกรณีจ าเป็น
ต่าง ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.64 4.47 4.54 และ 4.79 ตามล าดบั 

 
ตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบริการของสถานบริบาล

ผู้สูงอายุ 
คิดเห็นที่มีต่อคุณภาพบริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานครของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.614 โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการ
ของสถานบริบาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิารโดยรวมอยู่ใน
ระดับที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ในเรื่องของ อุปกรณแ์ละเครื่องมือต่าง ๆ มีสภาพสมบูรณพ์รอ้มใชง้าน 
มีสถานที่กวา้งขวาง และมีบรเิวณใหใ้ชส้อยไดเ้ต็มที่ มีสิ่งอ านวยความสะดวกทั่วบรเิวณ ผูส้งูอายุที่
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เขา้รบัการดูแลมีอาการดีขึน้ และไดร้บัการดแูลเป็นอย่างดี มีการท าสญัญาในการเขา้ใชบ้ริการที่
เป็นธรรม และมีเอกสารในการท าสญัญาและใบเสร็จอย่างชดัเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.68 4.64 
4.46 4.70 4.62 และ 4.66 ตามล าดบั 

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการของ
สถานบริบาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบัที่ดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับที่ดีมาก ในเรื่องของการมีการใหบ้ริการที่ตรงตามสญัญาที่ไดท้ าไวก้ับทางสถานบริบาล
ผู้สูงอายุ มีการคิดค่าบริการ และค่าอุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือจากสัญญาอย่างถูกต้อง และมี
หลกัฐานชดัเจน และทางสถานบริบาลผูส้งูอายุมีภาพลกัษณแ์ละชื่อเสียงที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.64 4.61 และ 4.44 ตามล าดบั 

ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการ
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิารโดยรวมอยู่ใน
ระดับที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัที่ดีมาก ในเรื่องของ ทางสถานบริบาลและเจา้หนา้ที่สามารถตอบสนองต่อค า
รอ้งขอพิเศษของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านรูส้ึกถึงความกระตือรือรน้ที่จะให้ความช่วยเหลือและ
บรกิารดว้ยความเต็มใจของเจา้หนา้ที่เมื่อท่านตอ้งการ ท่านรูส้กึถึงความเป็นมิตรและปลอดภยัเมื่อ
มาถึงสถานบริบาลผู้สูงอายุ ท่านได้รบัการรายงานอาการของผู้สูงอายุที่ เข้ารบัการดูแล จาก
เจา้หนา้ที่อย่างสม ่าเสมอ และท่านสามารถติดต่อขอรบับรกิารไดส้ะดวกและรวดเร็ว โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.53 4.54 4.54 4.53 และ 4.52 ตามล าดบั 

ด้านการให้ความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
บริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการโดย
รวมอยู่ในระดบัที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.66 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการ
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ดีมาก ในเรื่องของ ทางสถานบริบาลผู้สูงอายุท าใหผู้ ้ใชบ้ริการเกิด
ความมั่นใจ และรูส้ึกปลอดภยัที่จะน าผูส้งูอายุมาเขา้รบับริการ เจา้หนา้ที่ของทางสถานบริบาลมี
ความรูค้วามสามารถในการดแูลผูส้งูอายุในสภาวะความเจ็บป่วย หรือสภาวะทางรา่งกายในแบบ
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว มีการร่วมมือกับทางสถาบนัทางการแพทยห์รือโรงพยาบาลในการ
อ านวยความสะดวกในกรณีต่าง ๆ ที่จ  าเป็น  มีการคิดค่าบริการต่าง ๆ อย่าเหมาะสม โดยมี
หลักฐานชัดเจน และเป็นไปอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว สถานบริบาลใหก้ารบริการอย่างเท่าเทียม ไม่
เลือกปฏิบติั และเจา้หนา้ที่มีการอธิบายเก่ียวกับวิธีการในการดูแลและปฏิบติัต่อผูสู้งอายุ เพื่อให้
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ญาติไดเ้ขา้ใจ และเกิดความสบายใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67 4.68 4.65 4.61 4.67 และ 4.65 
ตามล าดบั 

ด้านความเข้าใจเห็นอกเห็นใจในผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อ
คณุภาพบรกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจใน
ผูใ้ชบ้ริการโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ดีมาก ในเรื่องของ เจา้หนา้ที่แสดงออกถึงความเอา
ใจใส่ต่อผูส้งูอายเุสมือนคนในครอบครวั และใหบ้รกิารดว้ยใจ เจา้หนา้ที่มีความเขา้ใจในความรูส้ึก
ของญาติ ที่น าผูส้งูอายุมาเขา้รบับรกิาร เจา้หนา้ที่มีความเขา้ใจ และเห็นอกเห็นใจในสภาวะ ของ
ผูสู้งอายุที่ถูกพามาเขา้รบัการบริการ และทางสถานบริบาลผูสู้งอายุมีความเขา้ใจในดา้นความ
ต้องการที่แตกต่างกันของผู้เข้ารับบริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 4.65 4.70 และ 4.71 
ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน

บริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
ด้านเหตุผลส าคัญที่สุดที่ท าให้ตัดสินใจเลือกใช้สถานบริบาลผู้สูงอายุ พบว่า

ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เลือกเหตผุลส าคญัที่สดุที่ท าใหต้ดัสินใจเลือกใชส้ถานบริบาลผูส้งูอายุในเรื่อง
ของ การไม่มีเวลาที่เพียงพอในการดแูลผูส้งูอายุอย่างใกลช้ิด เป็นจ านวน 153 คน โดยคิดเป็นรอ้ย
ละ 38.3 โดยรองลงมาเป็นเรื่องของ การตอ้งการใหผู้ส้งูอายไุดร้บัการดแูลที่ถูกตอ้งจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
จ านวน 138 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.5 และในเรื่องของ สถานที่พักอาศัยไม่เอือ้อ านวยต่อการดูแล
ผูส้งูอาย ุจ านวน 109 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.3 

ท่านรู้จักบริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ ได้อย่างไร พบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ 
รูจ้กัสถานบริบาลผูส้งูอายุจาก การไดร้บัค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน เป็นจ านวน 245 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 65.7 รองลงมาคือรูจ้ักผ่านทาง สื่อออนไลน์ Social Media จ านวน 146 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
36.5 และรูจ้กัผ่านทาง สื่อสิ่งพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.3 

ท่านได้ท าการตัดสินใจร่วมกับบุคคลใดบ้างในการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุ พบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ไดท้ าการตัดสินใจร่วมกับญาติ/พี่นอ้ง เป็นจ านวน 
263 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.2 รองลงมาคือตัดสินใจร่วมกบัตวัผูส้งูอายุ จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 16.0 ตัดสินใจด้วยตนเอง จ านวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.5  และตัดสินใจร่วมกับแพทย์
ประจ าตวัของผูส้งูอายุ จ านวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.8 
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ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการพิจารณา ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุ พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา ก่อนตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ ตัง้แต่ 1 - 3 เดือน เป็นจ านวน 221 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.2 
รองลงมาคือใชเ้วลานอ้ยกว่า 1 เดือน จ านวน 117 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.3 และใชเ้วลา มากกว่า 3 
เดือน จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.5 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้ สูงอายุ
ประมาณกี่บาทต่อเดือน พบว่าค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ต่อเดือนที่ยอมรบัไดข้องผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ 
โดยเฉลี่ยประมาณ 17,865 บาท / เดือน โดยต ่าสุดอยู่ที่  14,000 บาท / เดือน และสูงสุดอยู่ที่ 
30,000 บาท / เดือน 

ท่านเคยใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุมาทั้งหมดกี่แห่ง พบว่าผูใ้ชบ้รกิารส่วน
ใหญ่เคยใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 1 แห่ง โดยต ่าสดุอยู่ที่ 1 แห่ง และเคย
ใชบ้รกิารมาแลว้สงูสดุอยู่ที่ 4  แห่ง 

ท่านใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบันมาเป็นระยะเวลากี่เดือน 
พบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบันมาเป็นระยะเวลาโดย
เฉลี่ยประมาณ 9 เดือน โดยต ่าสดุอยู่ที่ 1 เดือน และสงูสดุอยู่ที่ 72 เดือน 

ด้านของแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต พบว่าผู้ตอบแบบสอมถามมี
แนวโน้มในการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุต่อไปในอนาคตอยู่ที่ระดับ ใชบ้ริการอย่าง
แน่นอน 

ด้านของแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ พบว่าผูต้อบแบบสอมถามมีแนวโน้มใน
การแนะน า/บอกต่อเรื่องการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่ระดบั แนะน าอย่างแน่นอน 

 
ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐาน ทางผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงัต่อไปนี ้
 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 1.1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ

สถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 1.1.1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.1.2 ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิารแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมี พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิาร มากกว่าเพศชาย 

สมมติฐานที่ 1.1.3 ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนัแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนั ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.1.4 ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคตแตกต่าง
กนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.1.5 ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อแตกต่างกนั  
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ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานครดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.2 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ

สถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 1.2.1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายุ มีความแตกต่างกนัอยู่จ  านวน 4 คู่ คือ ผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอายไุม่เกิน 30 ปี และผูใ้ชบ้รกิาร
ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ น้อยกว่า
ผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอาย ุ41 – 50 ปี และช่วงอาย ุ51 ปีขึน้ไป ตามล าดบั  

สมมติฐานที่ 1.2.2 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิารแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิาร ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.2.3 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนัแตกต่างกนั  
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ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุน ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.2.4 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคตแตกต่าง
กนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ ของพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต มีความแตกต่างกันอยู่จ  านวน 2 คู่ คือ
ผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต นอ้ยกว่าผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอายุ 41 – 50 
ปี และช่วงอาย ุ51 ปีขึน้ไป ตามล าดบั  

สมมติฐานที่ 1.2.5 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อแตกต่างกนั 

ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ ของพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ มีความแตกต่างกันอยู่จ  านวน 1 คู่ คือ
ผู้ใช้บริการในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารในช่วงอาย ุ51 ปีขึน้ไป 

 
สมมติฐานที่ 1.3 ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 1.3.1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรม

การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุแตกต่างกนั  



  230 

ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึ่งยอมรบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  ของพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ มีความแตกต่างกันอยู่จ  านวน 2 คู่ คือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส โสด มีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ นอ้ยกว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส สมรส 
และไม่มีบตุร และ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีสถานภาพสมรส สมรส และมีบตุร ตามล าดบั 

สมมติฐานที่ 1.3.2 ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถานบริบาล
ผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิารแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถานบริบาล
ผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.3.3 ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนัแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.3.4 ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มในการใช้บริการใน
อนาคตแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านแนวโน้มในการใช้บริการใน
อนาคต แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผลการ
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เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  ของพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต มีความแตกต่างกันอยู่จ  านวน 2 คู่ 
คือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส โสด มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต นอ้ยกว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส 
สมรส และไม่มีบตุร และ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีสถานภาพสมรส สมรส และมีบตุร ตามล าดบั 

สมมติฐานที่ 1.3.5 ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ
แตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  ของพฤติกรรมการเลือกใช้บ ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ มีความแตกต่างกันอยู่จ  านวน 1 คู่ คือ 
ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรส โสด  มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ นอ้ยกว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส สมรส 
และมีบตุร  

 
สมมติฐานที่ 1.4 ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรม

การเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 1.4.1 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน  มี

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร พบว่า 
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ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุ มีความแตกต่างกันอยู่จ  านวน 3 คู่ คือ ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่า
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุ นอ้ยกว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
ที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุ ปรญิญาตรี และ ผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุ สงูกว่าปรญิญาตรี 
ตามล าดับ และ ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสงูสุด ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุนอ้ยกว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุ สงูกว่าปรญิญาตรี 

สมมติฐานที่ 1.4.2 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิารแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.4.3 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการ
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนัแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการ
ของสถานบริบาลผูส้งูอายุในปัจจุบนั แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งยอมรบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน  มีความ
แตกต่างกันอยู่จ  านวน 1 คู่ คือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั นอ้ยกว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุ สงูกว่าปรญิญาตรี 

สมมติฐานที่ 1.4.4 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใช้
บรกิารในอนาคตแตกต่างกนั  
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ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นของแนวโนม้ในการใช้
บริการในอนาคต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต มีความแตกต่างกนัอยู่จ  านวน 2 
คู่ คือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษาสงูสดุ ต ่ากว่าปริญญาตรี และ ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษา
สงูสุด ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
ของแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต น้อยกว่า ผู้ใชบ้ริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่า
ปรญิญาตร ี

สมมติฐานที่ 1.4.5 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านของแนวโน้มการ
แนะน า/บอกต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้
โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นของแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ มีความแตกต่างกนัอยู่จ  านวน 1 คู่ คือ 
ผูใ้ช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ น้อยกว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มี
ระดบัการศกึษาสงูสดุ สงูกว่าปรญิญาตร ี

 
สมมติฐานที่ 1.5 ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม

การเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่  1.5.1 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มี

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุแตกต่างกนั  
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ผลการวิจัย พบว่า  ผู้ใช้บริการที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุ มีความแตกต่างกันอยู่จ  านวน 6 คู่ คือ ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 
30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุ นอ้ยกว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 
60,000 บาท และ ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สงูกว่า 60,000 บาท ตามล าดบั ผูใ้ชบ้ริการ
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถาน
บริบาลผู้สูงอายุ น้อยกว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท และ 
ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 60,000 บาท ตามล าดับ และ ผู้ใชบ้ริการที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุนอ้ยกว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สงูกว่า 60,000 บาท 

สมมติฐานที่  1.5.2 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิารแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่  1.5.3 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการ
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนัแตกต่างกนั  
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ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการ
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่  1.5.4 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใช้
บรกิารในอนาคตแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า  ผู้ใช้บริการที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นของแนวโนม้ในการใช้
บริการในอนาคต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต มีความแตกต่างกนัอยู่จ  านวน 5 
คู่ คือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท และ ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท  มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต นอ้ยกว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท และ ผู้ใชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 60,000 บาท 
ตามล าดับ และ ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท มีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นของแนวโน้มในการใชบ้ริการใน
อนาคต นอ้ยกว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สงูกว่า 60,000 บาท 

สมมติฐานที่  1.5.5 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า  ผู้ใช้บริการที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านของแนวโน้มการ
แนะน า/บอกต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้
โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นของแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ มีความแตกต่างกนัอยู่จ  านวน 3 คู่ คือ 
ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
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บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ มากกว่า ผูใ้ช้บริการที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 
30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้าน
แนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ นอ้ยกว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท 
และ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สงูกว่า 60,000 บาท 

 
สมมติฐานที่ 1.6 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้

บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
สมมติฐานที ่1.6.1 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุแตกต่างกนั  

ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ มีความแตกต่างกันอยู่จ  านวน 5 คู่ คือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ เจา้ของกิจการ มีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรับได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ มากกว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ ขา้ราชการ / พนกังานรฐั /พนกังานรฐัวิสาหกิจ และ ผูใ้ชบ้ริการ
ที่มีอาชีพ รบัจ้าง / Freelance และ อ่ืน ๆ ได้แก่ ค้าขาย ตามล าดับ และ ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ 
พนกังานบริษัทเอกชน และ ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ ขา้ราชการ / พนกังานรฐั /พนกังานรฐัวิสาหกิจ มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ มากกว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ รบัจา้ง / 
Freelance และ อื่น ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย 

สมมติฐานที ่1.6.2 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิารแตกต่างกนั  
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ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บรกิาร ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที ่1.6.3 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายใุนปัจจบุนัแตกต่างกนั  

ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาล
ผูส้งูอายุในปัจจบุนั แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน  มีความ
แตกต่างกนัอยู่จ  านวน 2 คู่ คือ ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพ เจา้ของกิจการ มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุใน
ปัจจุบนั มากกว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และ ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ เจา้ของ
กิจการ มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่
ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุในปัจจุบนั นอ้ยกว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ รบัจา้ง / Freelance 
และ อื่น ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย 

สมมติฐานที ่1.6.4 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคตแตกต่าง
กนั  

ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านของแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  ของพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต มีความแตกต่างกนัอยู่จ  านวน 1 
คู่ คือ ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ เจา้ของกิจการ มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุใน
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กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต มากกว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ พนักงาน
บรษิัทเอกชน 

สมมติฐานที ่1.6.5 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อแตกต่างกนั  

ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นของแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ไม่แตกต่าง
กนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการบริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ไดแ้ก่ค่าคงที่ และ ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ ์เป็นปัจจัยที่ก าหนด พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
บรกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุ หากส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกดา้นมีค่าคงที่ ผูบ้ริโภคจะมี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ เท่ากับ 16492.813 หน่วย และหากส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ ์เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายเุพิ่มขึน้ 1169.409 หน่วย  

และพบว่า ตัวแปรที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการ
สถานบริบาลผู้สูงอายุ มี 6 ตัวแปร ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ 
ด้านกระบวนการ ไม่ได้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
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กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุ

สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่
เคยใชบ้รกิาร  

ผลการวิจัย พบว่า  พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่เคยใชบ้ริการ ไม่มีความสมัพันธ์เชิง
เส้นตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระหมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั  

ผลการวิจัย พบว่า  พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร  ด้านระยะเวลาที่ ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน  ไม่มี
ความสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอสิระ หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวน
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ค่าคงที่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ ์
และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยที่ก าหนด พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต หากส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ ์เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต 
เพิ่มขึน้ .217 หน่วย ทั้งนีเ้มื่อก าหนดส่วนประสมทางการตลาดบริการอีก 6 ดา้น มีค่าคงที่ และ 
หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
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ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ใน
การใชบ้รกิารในอนาคต เพิ่มขึน้ .166 หน่วย 

ตัวแปรที่มีความสมัพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นปัจจัยที่
ก าหนด พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ใน
การใชบ้รกิารในอนาคต หากสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้ 
1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู ้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต ลดลง .274 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารอีก 6 ดา้น มีค่าคงที่  

และพบว่า ตัวแปรที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต ม ี4 ตวัแปร ได้แก่ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ ดา้น
กระบวนการ ไม่ได้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต 

สมมติฐานที่ 2.5 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ไดแ้ก่ ค่าคงที่ และ ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากร 
เป็นปัจจัยที่ก าหนด พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
แนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ หากส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกดา้นมีค่าคงที่ ผูบ้ริโภคจะมี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อ เท่ากับ 3.630 หน่วย และหากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นบุคลากร เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าให้ผู ้บริโภคมี พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ เพิ่มขึน้ .250 หน่วย  

ตัวแปรที่มีความสมัพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา เป็นปัจจัยที่ก าหนด พฤติกรรมการ
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เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ หาก
สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทกุดา้นมีค่าคงที่ ผูบ้รโิภคจะมพีฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ เท่ากับ 3.630 หน่วย และ 
หากส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคาเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้รโิภคมีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ
ลดลง .148 หน่วย และ  

และพบว่า ตัวแปรที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ ม ี5 ตวัแปร ได้แก่ ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นลักษณะทางกายภาพ และ ดา้นกระบวนกา ไม่ได้เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ 

 
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้ สูงอายุ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมในการ 
สมมติฐานที่ 3.1 คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ มี อิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ไดแ้ก่ ค่าคงที่ คณุภาพ
บริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ และ ดา้นความเขา้ใจเห็นอก
เห็นใจในผูใ้ชบ้ริการ เป็นปัจจัยที่ก าหนด พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ หากคณุภาพบริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุทุกดา้นมีค่าคงที่ ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ เท่ากับ 18321.362 หน่วย หากคุณภาพบริการ
ของสถานบริบาลผู้สูงอายุ ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ เพิ่มขึน้ 1550.736 และ หาก
คณุภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้ริการ เพิ่มขึน้ 1 
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หน่วย จะมีผลท าให้ผู ้บริโภคมี พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุเพิ่มขึน้ 1245.000 หน่วย  

ตัวแปรที่มีความสมัพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแ้ก่ คุณภาพบริการของสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ เป็นปัจจัยที่ก าหนด พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ หากคุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุทุกด้านมีค่าคงที่ 
ผูบ้รโิภคจะมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ เท่ากับ 18321.362 หน่วย 
หากคุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าให้ผู ้บริโภคมี พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุลดลง 2968.095 หน่วย  

และพบว่า ตัวแปรที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุ ม ี2 ตวัแปร ได้แก่ คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดา้นความ
เป็นรูปธรรมของบริการ และด้านความเชื่อถือไวว้างใจได้ ไม่ได้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ

สมมติฐานที่ 3.2 คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร  

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ค่าคงที่ คุณภาพบริการของสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได้ เป็นปัจจัยที่ก าหนด พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ หาก
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คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุทุกดา้นมีค่าคงที่ ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
บริการ เท่ากับ 2.373 หน่วย หากคุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ ด้านความเชื่อถือ
ไวว้างใจได ้เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ เพิ่มขึน้ .562 
หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดสว่นประสมทางการตลาดบรกิารอีก 4 ดา้น มีค่าคงที่ 

ตัวแปรที่มีความสมัพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านจ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่ เคยใช้บริการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ ดา้นความเป็น
รูปธรรมของบริการ เป็นปัจจัยที่ก าหนด พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ หากคุณภาพบริการของ
สถานบริบาลผูสู้งอายุทุกดา้นมีค่าคงที่ ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ เท่ากบั 2.373 
หน่วย หากคณุภาพบริการของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร  เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าให้ผู ้บริโภคมี พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการ ลดลง .355 ทั้งนี ้เมื่อ
ก าหนดสว่นประสมทางการตลาดบริการอีก 4 ดา้น มีค่าคงที่ 

และพบว่า ตัวแปรที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ ม ี3 ตวั
แปร ไดแ้ก่ คณุภาพบริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุ ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ  ดา้นการ
ใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร และดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร ไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนด
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านจ านวนของสถาน
บรบิาลผูส้งูอายทุี่เคยใชบ้รกิาร 

สมมติฐานที่ 3.3 คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการ
ของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั  

ผลการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนของ พฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบัน ไม่มคีวามสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ  หมายความว่า 
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คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ  ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 3.4 คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใช้
บรกิารในอนาคต 

ผลการวิจัย พบว่า ไม่มีคุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุดา้นใดเลยที่
สามารถท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้าน
แนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ หมายความว่า คณุภาพบริการของ
สถานบริบาลผู้สูงอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคต ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่  3.5 คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อ 

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ไดแ้ก่ ค่าคงที่ และ คณุภาพบรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุ ดา้น
ความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้ริการ เป็นปัจจัยที่ก าหนด พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ หากคุณภาพบริการของ
สถานบริบาลผูสู้งอายุทุกดา้นมีค่าคงที่ ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ เท่ากับ 3.433 หน่วย และ หาก
คณุภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้ริการ เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าให้ผู ้บริโภคมี พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ เพิ่มขึน้ .166 หน่วย ทั้งนี ้เมื่อก าหนดส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารอีก 4 ดา้น มีค่าคงที่ 

และพบว่า ตัวแปรที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ม ี4 ตวัแปร ไดแ้ก่ คณุภาพ
บริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได ้
ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ และ ดา้นการใหค้วามมั่นใจต่อผูใ้ชบ้ริการ ไม่ได้เป็นตวัก าหนด
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พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อ 

 
อภปิรายผล 

ผลการวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร คณุภาพบรกิาร พฤติกรรมการเลือกใช้
สถานบรบิาลผูส้งูอายุ และการจดัการธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นให้
ท าการอภิปรายผลดงันี ้

สมมติฐานที ่1 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีขอ้มลูสว่นบุคคลแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า  

ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ผู้ใช้บริการที่เป็นเพศหญิง มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่
เคยใชบ้ริการ มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่เป็นเพศชาย โดยสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ณัฏฐ์ชานันท ์มืด
อินทร ์(2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการเนอรส์ซิ่งโฮม ของผูส้งูอายุ
เขตธนบุรี โดยผลการวิจยัพบว่า ผูท้ี่มาใชบ้ริการเนอรส์ซิ่งโฮมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ถึงรอ้ยละ 55 
ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2538) ที่ไดก้ล่าวไวว้่า เพศหญิงกบัเพศ
ชายนัน้มีความแตกต่างกนัเป็นอย่างมากในเรื่องของความคิดและทศันคติ โดยนอกจากนีเ้พศหญิง
มกัจะมีโอกาสที่จะถกูโนม้นา้วหรือท าการตดัสินใจต่าง ๆ ไดง้่ายกว่าเพศชาย 

ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุ ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต และ ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายนุัน้ ผูใ้ชบ้ริการในช่วงอาย ุ41 – 50 ปี และช่วงอาย ุ
51 ปีขึน้ไป จะยอมรบัค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ค่อนขา้งสงูได ้ในส่วนของดา้นแนวโนม้ในการ
ใชบ้ริการในอนาคต ผูใ้ชบ้ริการในช่วงอายุ 41 – 50 ปี และช่วงอายุ 51 ปีขึน้ไป นั้นมีแนวโนม้ที่ดี
ต่อการใชบ้ริการในอนาคตต่อ ๆ ไป และ ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ผูใ้ชบ้ริการในช่วงอาย ุ
41 – 50 ปี จะมีแนวโนม้ในการแนะน า/บอกต่อมากที่สดุ โดยสามารถกล่าวไดว้่า ผูใ้ชบ้รกิารในช่วง
อายุ 41 – 50 ปี มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ด้าน
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ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ ดา้นแนวโนม้ในการ
ใชบ้รกิารในอนาคต และ ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อมากที่สดุ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ณัฏฐ์ชานนัท ์มืดอินทร ์(2552) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารเนอรส์ซิ่งโฮ
มของผู้สูงอายุเขตธนบุรี โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มาใช้บริการเนอรส์ซิ่งโฮมส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี  

ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูส้งูอายุ ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต และ ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอก
ต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส 
สมรส และไม่มีบุตร และ ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส สมรส และมีบุตร นั้นมีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุและ ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต ค่อนขา้งสงู 
และ ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพสมรส สมรส และมีบุตร นั้นมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ มากที่สดุ 

 ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรส ไม่ว่าจะมีบุตรหรือไม่ มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต 
และ ด้านแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อสูงกว่าผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพโสด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริชัย บุดดีสี (2553) ที่ไดท้ าการศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ตรวจสขุภาพที่ศนูยส์ขุภาพดี โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยผลการวิจยัพบว่า ผูท้ี่มา
ใชบ้ริการตรวจสุขภาพที่ศูนยส์ุขภาพดี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคก์ารมหาชน) ที่มีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกนัมีการเลือกใชบ้ริการตรวจสขุภาพที่ศนูยส์ขุภาพดีโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์าร
มหาชน) แตกต่างกนั โดยสว่นใหญ่จะมีสถานภาพสมรส สมรส 

ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
บรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุ ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุในปัจจุบนั ดา้น
ของแนวโน้มในการใชบ้ริการในอนาคต และ ดา้นของแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่า
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้าน
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ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุ ดา้นระยะเวลาที่ใช้
บริการของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต และ ดา้น
ของแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ มากที่สุด โดยสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ณัฏฐ์ชานนัท ์มืดอินทร ์
(2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารเนอรส์ซิ่งโฮมของผูส้งูอายเุขตธนบุรี 
โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มาใช้บริการเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และยัง
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ศิริชัย บุดดีสี (2553) ที่ไดท้ าการศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการตรวจสุขภาพที่ศูนย์สุขภาพดี  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดย
ผลการวิจัยพบว่า  มาใชบ้ริการตรวจสุขภาพที่ศูนย์สุขภาพดี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพที่ศูนย์สุขภาพดี
โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) แตกต่างกนั 

ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต และ ดา้นของแนวโนม้
การแนะน า/บอกต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สงูกว่า 60,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ ดา้นของแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต และ ดา้นของแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ 
มากที่สุด ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ศิริชัย บุดดีสี (2553) ที่ไดท้ าการศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการตรวจสขุภาพที่ศนูยส์ขุภาพดี โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 
โดยผลการวิจยัพบว่า ผูม้าใชบ้ริการตรวจสขุภาพที่ศนูยส์ขุภาพดี โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์าร
มหาชน) ที่มีรายไดแ้ตกต่างกนัมีการเลือกใชบ้ริการตรวจสขุภาพที่ศนูยส์ขุภาพดีโรงพยาบาลบา้น
แพว้ (องคก์ารมหาชน) แตกต่างกนั 

ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายุ ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบรบิาลผูส้งูอายุในปัจจบุนั และ ดา้นแนวโนม้
ในการใชบ้รกิารในอนาคต แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยพบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
ที่มีอาชีพ เจา้ของกิจการ มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ มากที่สุด ใน
ส่วนของผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ รับจ้าง / Freelance และ อ่ืน ๆ ได้แก่ ค้าขาย มีพฤติกรรมการ
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เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบัน นานที่สุด และ ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ เจา้ของกิจการ มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต 
มากว่า พนกังานบรษิัทเอกชน โดยจะสามารถเห็นไดว้่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัออกไป จะ
มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ในดา้นต่าง ๆ แตกต่าง
กันออกไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญพร ประไพพิน (2557) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง 
การศึกษาความตอ้งการใชบ้ริการสถานบรกิารผูส้งูอายขุองประชากรกลุ่มเบบีบู้มเมอรเ์มื่อกา้วเขา้
สู่วยัสงูอายุ: กรณีศึกษาจงัหวดัพิษณุโลก ผลการวิจยัพบว่า ผูท้ี่มีอาชีแตกต่างกนั มีความตอ้งการ
ใชบ้ริการสถานบริการผูส้งูอายุที่แตกต่างกนัออกไป โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูท้ี่มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2538) ที่ไดก้ล่าวไวว้่า 
บคุคลในแต่ละอาชีพจะมีความจ าเป็นและความตอ้งการในสินคา้และบรกิารที่แตกต่างกนัออกไป 

 
สมมติฐานที ่2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

บรกิารบรกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร  
สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบั
ไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์
มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรับได้ในการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเป็นปัจจยัที่ก าหนด พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบรบิาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถาน
บรบิาลผูส้งูอายุ เนื่องมาจาก เมื่อผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของทางสถาน
บริบาลผูสู้งอายุอยู่ในระดับที่สูง หรือผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการได ้จะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดการยอบรบัในส่วนของค่าใชจ้่ายต่อเดือนในการใชบ้ริการที่สม
เหตุสมมผลได ้โดยเมื่อความคิดเห็นในดา้นของผลิตภัณฑ์นัน้อยู่ ในระดับดีมาก ผูใ้ชบ้ริการก็จะ
สามารถยอมรบัค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ไดก้ล่าว
ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่น าเสนอต่อผู้บริโภค เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความพึงพอใจ ซึ่ง
ผลิตภณัฑด์งักล่าวจะต่องมีคณุค่าในสายตาของผูบ้ริโภค โดยเมื่อเกิดความพงึพอใจต่อผลิตภณัฑ์
ขึน้แลว้ จะท าใหเ้กิดทศันคติที่ดีต่อผลิตภณัฑแ์ละบรกิารนัน้ ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ เสรี วงษ์
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มณฑา (2542) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคตินัน้เป็นความรูส้ึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อบางสิ่ง โดยทศันคติ
นัน้จะเป็นสิ่งที่สามารถชกัน าใหม้ีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได ้และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ศิริชยั บุดดีสี (2553) ที่ไดท้ าการศึกษาในเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการตรวจสขุภาพที่
ศูนยส์ุขภาพดี โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารตรวจสขุภาพ
ที่ศูนย์สุขภาพดี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ของผู้มารับบริการ โดยพบว่า ด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยดว้ยเห็นดว้ยเป็นอย่างมาก 

สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่
เคยใชบ้ริการ พบว่า พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
จ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร ไมม่คีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงกบัสว่นประสมทาง
การตลาดบริการ หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่
เคยใชบ้ริการ เนื่องมาจาก ดา้นของจ านวนสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการมาก่อนหนา้นั้น 
อาจเกิดไดจ้ากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการยา้ยที่อยู่อาศัยของผูใ้ชบ้ริการ ความพึง
พอใจส่วนตัว ค่าใชจ้่าย หรือแมก้ระทั่งการปิดตัวลงของสถานบริบาลนั้น ๆ  ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
ทฤษฎีของสดุาดวง เรืองรุจิระ (2541) ไดก้ล่าวไวว้่า ภายหลงัจากการที่ผูบ้รโิภคไดท้ าการตดัสินใจ
ซือ้สินคา้หรือบริการไปแลว้ ตวัผูบ้ริโภคเองนัน้จะมีการประเมินผลในภายหลงัการซือ้ว่าสินคา้หรือ
บริการที่ไดซ้ือ้ไปนัน้ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดห้รือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อการตดัสินใจซือ้
สินคา้ในครัง้ถัดไป เมื่อตัวผูซ้ือ้ไดต้ัดสินใจซือ้สินคา้นั้น ๆ ไปแลว้จะเกิดความลงัเลใจขึน้ว่า การ
ตัดสินใจนั้นถูกตอ้งหรือไม่ เป็นไปตามที่ไดค้าดหวังหรือไม่ โดยหากเป็นไปตามที่ตัวผูบ้ริโภคนั้น
คาดหวงัก็จะท าใหเ้กิดความพงึพอใจ และน าไปสูก่ารซือ้สินคา้นัน้ ๆ ต่อไป 

สมมติฐานที่ 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน  พบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร  ด้านระยะเวลาที่ ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน  ไม่มี
ความสมัพนัธ์เชงิเส้นตรงกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายความว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ไม่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้รกิารของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนั เนื่องมาจาก ดา้น
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ระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบัน อาจเกิดไดจ้ากปัจจัยอ่ืน ๆ อีกหลาย
ปัจจยัที่นอกเหนือไปจากปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
การที่ท าสญัญาเขา้มาใชบ้รกิารใหม่จึงท าใหม้ีช่วยเวลาที่ใชบ้รกิารค่อนขา้งสัน้ ความจ าเป็นที่เลี่ยง
ไม่ไดต่้าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าใชจ้่าย สภาวะทางร่างกายของผูส้งูอายุที่เขา้มารบัการดแูลบริบาล ไป
จนถึงเรื่องของสถานที่อยู่อาศัยไม่อ านวยต่อการดูแลผู้สูงอายุ จึงท าให้ช่วงระยะเวลาของ
ผูใ้ชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานครนัน้แตกต่างกนัออกไป ตามแต่เหตผุล ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของกลัยาณี ทรพัยค์งดี (2549) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาด ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคคล ดา้นคุณภาพ 
ดา้นกระบวนการ และดา้นราคา มีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัแนวโนม้การกลบัมาใชบ้ริการ ดา้น
การกลับมาใช้บริการ แสดงว่าผู้ใช้บริการที่มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดด้านการ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคคล ดา้นคุณภาพ ดา้นกระบวนการ และดา้นราคาเพิ่มขึน้ 
จะมีแนวโน้มการกลับมาใชบ้ริการศูนยบ์ริการสาธารณสุข ดา้นการกลับมาใชบ้ริการอีกเพิ่มขึน้  
และไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของสุดาดวง เรืองรุจิระ (2541) ได้กล่าวไว้ว่า ภายหลังจากการที่
ผูบ้ริโภคไดท้ าการตัดสินใจซือ้สินคา้หรือบริการไปแลว้ ตัวผูบ้ริโภคเองนั้นจะมีการประเมินผลใน
ภายหลงัการซือ้ว่าสินคา้หรือบรกิารที่ไดซ้ือ้ไปนัน้ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดห้รือไม่ ซึ่ง
จะมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ในครัง้ถดัไป เมื่อตวัผูซ้ือ้ไดต้ดัสินใจซือ้สินคา้นัน้ ๆ ไปแลว้จะเกิด
ความลงัเลใจขึน้ว่า การตดัสินใจนัน้ถูกตอ้งหรือไม่ เป็นไปตามที่ไดค้าดหวงัหรือไม่ โดยหากเป็นไป
ตามที่ตวัผูบ้รโิภคนัน้คาดหวงัก็จะท าใหเ้กิดความพงึพอใจ และน าไปสูก่ารซือ้สินคา้นัน้ ๆ ต่อไป  

สมมติฐานที่ 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต  

พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ความสมัพันธท์างบวกกับพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ เป็นปัจจัยที่
ก าหนด พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นแนวโนม้ใน
การใชบ้ริการในอนาคต เนื่องมาจาก เมื่อผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นที่ดีต่อผลิตภัณฑห์รือบริการ
แลว้นั้นจะท าใหเ้กิดความรูส้ึกพอใจ และเป็นไปตามที่ตนคาดหวังจึงเกิดความตอ้งการที่จะใช้
บริการต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกลัยาณี ทรพัยค์งดี (2549) ศึกษาเรื่อง ปัจจยั
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยบ์ริการสาธารณสุข ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร  โดย
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ผลการวิจัยพบว่า เมื่อผูใ้ชบ้ริการพิจารณาส่วนประสมการตลาดแลว้ใหค้ะแนนความคิดเห็นใน
ระดบัดี จึงมั่นใจว่าเมื่อมารบับริการแลว้จะหายจากโรคที่เป็นอยู่หรืออาการทุเลาลง และมีสขุภาพ
ที่แข็งแรงขึน้ มีการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งความสะดวกในการมาใชบ้ริการ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงบริการที่มี  แพทย์ พยาบาล จะท าให้ผู ้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 
อยากจะกลับมาใชบ้ริการอีกเมื่อเจ็บป่วยหรือเมื่อต้องการค าปรึกษาด้านสุขภาพ และมีความ
สอดคลอ้งกับทฤษฎีของสุดาดวง เรืองรุจิระ (2541) ไดก้ล่าวไว่ว่า ภายหลงัจากการที่ผูบ้ริโภคได้
ท าการตัดสินใจซือ้สินคา้หรือบริการไปแลว้ ตวัผูบ้รโิภคเองนัน้จะมีการประเมินผลในภายหลงัการ
ซือ้ว่าสินคา้หรือบริการที่ไดซ้ือ้ไปนัน้ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดห้รือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อ
การตดัสินใจซือ้สินคา้ในครัง้ถดัไป เมื่อตวัผูซ้ือ้ไดต้ดัสินใจซือ้สินคา้นัน้ ๆ ไปแลว้จะเกิดความลงัเล
ใจขึน้ว่า การตัดสินใจนัน้ถูกตอ้งหรือไม่ เป็นไปตามที่ไดค้าดหวังหรือไม่ โดยหากเป็นไปตามที่ตัว
ผูบ้รโิภคนัน้คาดหวงัก็จะท าใหเ้กิดความพงึพอใจ และน าไปสูก่ารซือ้สินคา้นัน้ ๆ ต่อไปในอนาคต 

สมมติฐานที่ 2.5 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ  พบว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอก และ เป็นปัจจยัที่
ก าหนด พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นแนวโนม้การ
แนะน า/บอกต่อ เนื่องมาจากเมื่อบุคลากรมีความรูค้วามสามารถรวมไปถึงภาพลกัษณท์ี่ดี จะท าให้
ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นที่ดี และท าใหเ้กิดความพึงพอใจ หรือเกิดความรูส้ึกคุม้ค่า จวบจนเกิด
การบอกต่อไปยงัผูอ่ื้น ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กลัยาณี ทรพัยค์งดี (2549) ศึกษาเรื่อง ปัจจยั
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยบ์ริการสาธารณสุข ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร  โดย
ผลการวิจยัพบว่า เมื่อผูใ้ชบ้ริการพิจารณาสว่นประสมการตลาดแลว้ใหค้ะแนนในระดบัดี จึงมั่นใจ
ว่าเมื่อมารบับริการแลว้จะมีหายจากโรคที่เป็นอยู่หรืออาการทุเลาลง และมีสขุภาพที่แข็งแรงขึน้มี
การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั ราคาค่าบริการที่สามารถจ่ายไดไ้ม่เอารดัเอาเปรียบจนเกินไป 
เพราะความเจ็บป่วยก็เป็นทุกขอ์ย่างหนึ่ง อีกทั้งความสะดวกในการมาใชบ้ริการ ไม่ว่าจะเป็นที่
บา้นหรือที่ท างาน การประชาสมัพนัธใ์หท้ราบถึงบริการที่มี แพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ที่มีความ
กระตือรือรน้ เอาใจใส่ต่อผูใ้ชบ้ริการ การใหบ้ริการที่รวดเร็ว สถานที่มีความสะอาดและกวา้งขวาง
เพียงพอ รวมไปถึงคณุภาพของการบริการและความถูกตอ้งในการตรวจรกัษา จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
เกิดความพึงพอใจ อยากจะกลับมาใช้บริการอีกเมื่อเจ็บป่วยหรือเมื่อต้องการค าปรึกษาด้าน
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สุขภาพ และในที่สุดจะแนะน าหรือชักชวนบุคคลที่รักและรูจ้ักให้มาใช้บริการที่ศูนย์บริการ
สาธารณสขุ 

 
สมมติฐานที ่3 คณุภาพบริการของสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ

เลือกใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร  
สมมติฐานที่ 3.1 คณุภาพบริการของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ พบว่า คณุภาพบริการของสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ
ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ และ ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นค่าใชจ้่าย
โดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ และ เป็นปัจจัยที่ก าหนด 
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุ เนื่องมาจากเมื่อผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็น
ที่ดีต่อคุณภาพบริการของสถามบริบาลผูสู้งอายุและเกิดความรูส้ึกว่าบริการที่ตนซือ้นัน้สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการไดแ้ละเกิดความมั่นใจต่อสถานบรบิาลขึน้ว่าตนไดร้บัสิ่งที่เหมาะสมกบั
ราคาแลว้นั้นก็จะเกิดความรูส้ึกพึงพอใจและยอมรบัค่าใชจ้่ายที่เหมาะสมกับบริการที่ไดร้บั ซึ่ง
สอดคลอ้งกับทฤษฎีของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวไวว้่า ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่น าเสนอต่อ
ผูบ้ริโภค เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความพึงพอใจ ซึ่งผลิตภณัฑด์งักล่าวจะต่องมีคณุค่าในสายตา
ของผูบ้รโิภค โดยเมื่อเกิดความพงึพอใจต่อผลิตภณัฑข์ึน้แลว้ จะท าใหเ้กิดทศันคติที่ดีต่อผลิตภณัฑ์
และบรกิารนัน้ ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคตินัน้เป็น
ความรูส้ึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อบางสิ่ง โดยทัศนคตินั้นจะเป็นสิ่งที่สามารถชักน าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได ้ 

สมมติฐานที่ 3.2 คณุภาพบริการของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนของสถานบริบาล
ผู้สูงอายุที่ เคยใช้บริการ พบว่า คุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ ด้านความเชื่อถือ
ไวว้างใจได้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้ริการ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ เป็นปัจจัยที่ก าหนด พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบรบิาลผูส้งูอายุที่เคยใชบ้รกิาร เนื่องมาจากเมื่อผูใ้ชบ้รกิาร
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มีความคิดเห็นที่ดีต่อคุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุที่ใช้อยู่แล้วนั้น ย่อมท าให้เกิด
ความรูส้ึกที่ต้องการจะใช้บริการต่อไปกับสถามบริบาลผู้สูงอายุที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
สอดคลอ้งกับทฤษฎีของสุดาดวง เรืองรุจิระ (2541) ไดก้ล่าวไวว้่า ภายหลงัจากการที่ผูบ้ริโภคได้
ท าการตัดสินใจซือ้สินคา้หรือบริการไปแลว้ ตวัผูบ้รโิภคเองนัน้จะมีการประเมินผลในภายหลงัการ
ซือ้ว่าสินคา้หรือบริการที่ไดซ้ือ้ไปนัน้ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดห้รือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อ
การตดัสินใจซือ้สินคา้ในครัง้ถดัไป เมื่อตวัผูซ้ือ้ไดต้ดัสินใจซือ้สินคา้นัน้ ๆ ไปแลว้จะเกิดความลงัเล
ใจขึน้ว่า การตัดสินใจนัน้ถูกตอ้งหรือไม่ เป็นไปตามที่ไดค้าดหวังหรือไม่ โดยหากเป็นไปตามที่ตัว
ผูบ้รโิภคนัน้คาดหวงัก็จะท าใหเ้กิดความพงึพอใจ และน าไปสูก่ารซือ้สินคา้นัน้ ๆ ต่อไป  

สมมติฐานที่ 3.3 คณุภาพบริการของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถาน
บริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน  พบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร  ด้านระยะเวลาที่ ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน  ไม่มี
ความสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงกบัคุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ หมายความว่า คุณภาพ
บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
เนื่องมาจาก ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการของสถานบริบาลผูส้งูอายใุนปัจจุบนั อาจเกิดไดจ้ากปัจจยั
อ่ืน ๆ อีกหลายปัจจัยที่นอกเหนือไปจากปัจจยัทางดา้นคุณภาพบริการของสถานบริบาลผูส้งูอาย ุ
ไม่ว่าจะเป็นในสว่นของการท่ีท าสญัญาเขา้มาใชบ้รกิารใหม่จึงท าใหม้ีช่วยเวลาที่ใชบ้ริการค่อนข้าง
สัน้ ความเคยชินและคุน้เคยกบัสถานที่จนเกิดความรูส้ึกที่ไม่ตอ้งการยา้ยไปยงัที่ใหม่ ความจ าเป็น
ที่เลี่ยงไม่ได้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าใชจ้่าย สภาวะทางร่างกายของผูสู้งอายุที่เขา้มารบัการดูแล
บริบาล ไปจนถึงเรื่องของสถานที่อยู่อาศัยไม่อ านวยต่อการดูแลผูสู้งอายุ จึงท าใหช้่วงระยะเวลา
ของผูใ้ชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานครนัน้แตกต่างกนัออกไป ตามแต่เหตผุล ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของ เสรี  วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวไว้ว่า หลังจากที่ผู ้บริโภคได้ใช้
ผลิตภัณฑห์รือบริการแลว้จะท าใหรู้ไ้ดว้่าพึงพอใจหรือไม่กบัสินคา้และบริการดงักล่าง แลว้จึงเกิด
เป็นทศันคติโดยเมื่อมีทศันคติดงักล่าวต่อสินคา้หรือบริการอยู่ในระดบัที่ดีก็จะท าใหเ้กิดการยอมรบั
ขึน้ และท าให้เกิดการซือ้ซ  า้ และนอกจากนีย้ังไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของ สุดาดวง เรืองรุจิระ 
(2541) ไดก้ลา่วไวว้่า ภายหลงัจากการที่ผูบ้ริโภคไดท้ าการตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบรกิารไปแลว้ ตวั
ผูบ้ริโภคเองนัน้จะมีการประเมินผลในภายหลงัการซือ้ว่าสินคา้หรือบริการที่ไดซ้ือ้ไปนัน้  สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการไดห้รือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ในครัง้ถดัไป เมื่อตวัผูซ้ือ้
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ไดต้ดัสินใจซือ้สินคา้นัน้ ๆ ไปแลว้จะเกิดความลงัเลใจขึน้ว่า การตดัสินใจนัน้ถูกตอ้งหรือไม่ เป็นไป
ตามที่ไดค้าดหวงัหรือไม่ โดยหากเป็นไปตามที่ตวัผูบ้ริโภคนัน้คาดหวงัก็จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจ 
และน าไปสูก่ารซือ้สินคา้นัน้ ๆ ต่อไป  

สมมติฐานที่ 3.4 คณุภาพบริการของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มในการใช้บริการใน
อนาคต พบว่า ไม่มีคุณภาพบริการของสถานบริบาลผู้สูงอายุด้านใดเลยที่สามารถท านาย
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการใช้
บริการในอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หมายความว่า คุณภาพบริการของสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  
ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต ดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคต อาจเกิดขึน้ไดจ้าก
ปัจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายปัจจัยที่นอกเหนือไปจากปัจจัยทางดา้นคุณภาพบริการของสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะทางร่างกายและสุขภาพ รวมไปถึงอายุขยัของผูสู้งอายุที่
เขา้มารบัการดูแลบริบาล สถานภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจนถึงเรื่อง
ของสถานที่อยู่อาศยัของผูใ้ชบ้รกิารที่อาจท าใหส้ามารถดแูลผูส้งูอายุไดด้ว้ยตนเอง หรือแมก้ระทั่ง
การที่ตัวของผูสู้งอายุที่เขา้มารบัการดูแลบริบาลอยู่ในสภาวะของผูป่้วยระยะสุดท้าย จึงท าให้
ผูใ้ชบ้ริการไม่ตัดสินใจที่จะใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุต่อไปในอนาคตก็เป็นไดเ้ช่นกัน ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกับทฤษฎีของสุดาดวง เรืองรุจิระ (2541) ไดก้ล่าวไว่ว่า ภายหลงัจากการที่ผูบ้ริโภคได้
ท าการตัดสินใจซือ้สินคา้หรือบริการไปแลว้ ตวัผูบ้รโิภคเองนัน้จะมีการประเมินผลในภายหลงัการ
ซือ้ว่าสินคา้หรือบริการที่ไดซ้ือ้ไปนัน้ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดห้รือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อ
การตดัสินใจซือ้สินคา้ในครัง้ถดัไป เมื่อตวัผูซ้ือ้ไดต้ดัสินใจซือ้สินคา้นัน้ ๆ ไปแลว้จะเกิดความลงัเล
ใจขึน้ว่า การตัดสินใจนัน้ถูกตอ้งหรือไม่ เป็นไปตามที่ไดค้าดหวังหรือไม่ โดยหากเป็นไปตามที่ตัว
ผูบ้ริโภคนัน้คาดหวังก็จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจ และน าไปสู่การซือ้สินคา้นัน้ ๆ ต่อไปในอนาคต 
และยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซือ้ของ คอทเลอร ์(2003) ได้กล่าวไว้ว่า 
หลังจากที่ซือ้ผลิตภัณฑ์มาแล้ว ผู้บริโภคย่อมจะมีประสบการณ์ตามระดับของความพึงพอใจ
หรือไม่พงึพอใจในระดบัใดระดบัหน่ึง  ซึ่งความพึงพอใจหลงัการซือ้จะเกิดขึน้ในระดบัใดย่อมขึน้อยู่
กบัความคาดหวงัในตัวผลิตภัณฑข์องผูบ้ริโภคและการท างานของผลิตภณัฑท์ี่คาดหวังไว้ ดังนัน้ 
ถา้ผลิตภัณฑไ์ม่ตรงกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคก็ย่อมจะท าใหเ้กิดความรูส้ึกไม่พึงพอใจ แต่ถา้
ตรงกบัความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะเกิดความรูส้ึกเฉย ๆ และเช่นเดียวกันหากผลิตภณัฑน์ัน้สามารถ
ท างานได้เกินความคาดหวังที่ตั้งหวัง ผู้บริโภคก็ย่อมจะเกิดความพึงพอใจยิ่งขึน้  โดยที่ความรู้
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เหล่านีจ้ะสรา้งความแตกต่างในแง่ว่าผู้บริโภคจะกลับมาซือ้ผลิตภัณฑ์นั้นใหม่  และจะพูดถึง
ผลิตภัณฑใ์นแง่ดีหรือไม่ดีกับบุคคลอ่ืนต่อไปหรือไม่ ทัง้นีผู้บ้ริโภคจะสรา้งรูปแบบความคาดหวัง
ของตนตามข่าวสารที่ไดร้บัจากพนกังานขาย เพื่อน และแหล่งขอ้มลูข่าวสารอ่ืน ๆ และในสว่นของ
กิจกรรมหลังการซือ้นั้น หากผู้บริโภคมีความพึงพอใจก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาซือ้ผลิตภัณฑ์
ดงักล่าวอีกครัง้ และผูบ้รโิภคที่พงึพอใจก็จะมีแนวโนม้ที่จะพดูถึงสิ่งดี ๆ เก่ียวกบัตราสินคา้ดงักลา่ว
กับบุคคลอ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคที่ไม่พึงพอใจก็ย่อมจะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยที่ผู ้บริโภคอาจจะละทิง้หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ และอาจจะแสดงความคิดเห็นหรือมี
ปฏิกิริยาแสดงใหส้าธารณชนเห็น เช่น การแสดงคิดเห็นเชิงต่อผลิตภณัฑผ์่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงการ
แสดงออกสว่นบคุคล ไดแ้ก่ การตดัสินใจหยดุการซือ้ผลิตภณัฑด์งักลา่ว เป็นตน้  

สมมติฐานที่ 3.5 คณุภาพบริการของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการแนะน า/บอกต่อ  

พบว่า คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้ริการ มี
ความสมัพันธท์างบวกกับพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  
ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็นปัจจัยที่ก าหนด 
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นแนวโนม้การแนะน า/
บอกต่อ เนื่องมาจาก เมื่อผู้ใช้บริการได้รูส้ึกถึงความเข้าอกเข้าใจเอาใจใส่และเห็นใจ จะเกิด
ความรูส้ึกในทางบวก ซึ่งเป็นความรูส้ึกที่ท าใหเ้กิดประสบการณท์ี่ดีในการใชบ้ริการครัง้นี ้และเมื่อ
มีผูส้นใจที่จะใชบ้ริการจึงเกิดการบอกต่อกันเกิดขึน้จากประสบการณ์ดังกล่าว ซึ่งสอดคลอ้งกับ
ทฤษฎีของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ไดก้ล่าวไวว้่า ผลิตภณัฑเ์ป็นสิ่งที่น าเสนอต่อผูบ้ริโภค เพื่อเป็น
การตอบสนองต่อความพึงพอใจ ซึ่งผลิตภณัฑด์งักล่าวจะต่องมีคณุค่าในสายตาของผูบ้ริโภค โดย
เมื่อเกิดความพงึพอใจต่อผลิตภณัฑข์ึน้แลว้ จะท าใหเ้กิดทศันคติที่ดีต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการนัน้ ๆ 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคตินัน้เป็นความรูส้ึกนึกคิด
ของบุคคลที่มีต่อบางสิ่ง โดยทศันคตินัน้จะเป็นสิ่งที่สามารถชกัน าใหม้ีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ได้ และสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซือ้ของ คอทเลอร์ (2003) ได้กล่าวไว้ว่า 
หลังจากที่ซือ้ผลิตภัณฑ์มาแล้ว ผู้บริโภคย่อมจะมีประสบการณ์ตามระดับของความพึงพอใจ
หรือไม่พงึพอใจในระดบัใดระดบัหน่ึง  ซึ่งความพึงพอใจหลงัการซือ้จะเกิดขึน้ในระดบัใดย่อมขึน้อยู่
กบัความคาดหวงัในตัวผลิตภัณฑข์องผูบ้ริโภคและการท างานของผลิตภณัฑท์ี่คาดหวังไว้ ดังนัน้ 
ถา้ผลิตภัณฑไ์ม่ตรงกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคก็ย่อมจะท าใหเ้กิดความรูส้ึกไม่พึงพอใจ แต่ถา้
ตรงกบัความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะเกิดความรูส้ึกเฉย ๆ และเช่นเดียวกันหากผลิตภณัฑน์ัน้สามารถ
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ท างานได้เกินความคาดหวังที่ตั้งหวัง ผู้บริโภคก็ย่อมจะเกิดความพึงพอใจยิ่งขึน้  โดยที่ความรู้
เหล่านีจ้ะสรา้งความแตกต่างในแง่ว่าผู้บริโภคจะกลับมาซือ้ผลิตภัณฑ์นั้นใหม่  และจะพูดถึง
ผลิตภัณฑใ์นแง่ดีหรือไม่ดีกับบุคคลอ่ืนต่อไปหรือไม่ ทัง้นีผู้บ้ริโภคจะสรา้งรูปแบบความคาดหวัง
ของตนตามข่าวสารที่ไดร้บัจากพนกังานขาย เพื่อน และแหล่งขอ้มลูข่าวสารอ่ืน ๆ และในสว่นของ
กิจกรรมหลังการซือ้นั้น หากผู้บริโภคมีความพึงพอใจก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาซือ้ผลิตภัณฑ์
ดงักล่าวอีกครัง้ และผูบ้รโิภคที่พงึพอใจก็จะมีแนวโนม้ที่จะพดูถึงสิ่งดี ๆ เก่ียวกบัตราสินคา้ดงักลา่ว
กบับคุคลอื่น ๆ 

 
การจัดการธุรกิจสถานบริบาลผู้สูงอายุในการุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพบริการ พฤติกรรมการ
เลือกใชส้ถานบริบาลผูสู้งอายุ และการจัดการธุรกิจสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร” 
สรุปไดด้งันี ้

ภาพรวมของธุรกิจ 
 สถานบริบาล (Nursing home) กล่าวคือสถานที่ซึ่งมีการให้บริการในการดูแล

ระยะยาวส าหรับผู้ที่มีอาการป่วยไม่มากถึงขนาดที่จ  าเป็นจะต้องรับการรักษาอยู่ภายใน
โรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามรถที่จะพกัอาศยัที่บา้นได้ นอกจากนีย้งัเป็นสถานที่ที่ใหบ้ริการในการดแูล
ที่มีความจ าเป็นจะต้องใช้ทักษะทางการแพทย์และการพยาบาลตลอด 24 ชั่ วโมงต่อวัน จวบ
จนกระทั่งมีการใหบ้ริการในการก ากับดูแลในส่วนของการรบัประทานยา การรบัประทานอาหาร
ระหว่างมือ้ และการให้ความช่วยเหลือทางด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันบางประการให้แก่
ผูสู้งอายุที่มีสภาวะเปราะบางหรือรวมไปถึงมีโรคเรือ้รงั อาจเป็นผูม้ีความพิการทางร่างกายหรือ
กระทั่งมีปัญหาทางดา้นการรบัรูด้า้นเชาวนปั์ญญา (สมองเสื่อม) ตลอดจนอาจมีการพิการในทั้ง
สองรูปแบบ โดยที่ผูใ้หบ้ริการเกือบจะทั้งหมดนัน้เป็นผูใ้หบ้ริการภาคเอกชนยกเวน้ภายในสถาน
สงเคราะหค์นชราหรือผูส้งูอายุของทางภาครฐัในบางแห่ง ที่ไดม้ีการใหบ้รกิารในการดแูลผูส้งูอายุที่
มีสภาวะทพุลภาพซึ่งตอ้งการในเรื่องของการดแูลจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่เป็นวาระสดุทา้ยของชีวิต 

ซึ่งในประเทศไทยรูปแบบของสถานบริบาลผูส้งูอายุหรือสถานดูแลระยะยาวนัน้ 
มีความคลา้ยคลึงกบัประเทศองักฤษและเวลส ์ที่ไดม้ีการรวมเอาบา้นพกัคนชรา หรือก็คือบ้านพัก
ผูส้งูอาย ุ(Residential home) และสว่นของสถานบรบิาล (Nursing home)เขา้ไวด้ว้ยกนั 

โอกาสในการด าเนินธุรกิจ 
เนื่องจากประชากรที่เป็นผูส้งูอายุภายในประเทศไทย มีแนวโนม้ที่จะเพิ่มสงูขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยที่อตัราการเกิดของประชากรยุคใหม่ไดล้ดจ านวนลง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการกา้ว
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เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ (Aged Society) โดยสมบูรณ์ ซึ่งจากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี ้
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ภาวะที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ หรือที่ เรียกกันว่า “สังคม
ผูส้งูอาย ุ(Aged Society)” อย่างแน่นอน  

นอกจากนีใ้นเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุนั้นจะเห็นไดจ้ากผลการศึกษาปัญหา
ทางดา้นการเจ็บป่วยจากการตรวจร่างกายผูสู้งอายุไทยในปี พ.ศ. 2552 โดยส านักงานพัฒนา
นโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ ผลปรากฏว่ามีผูส้งูอายุในช่วงอาย ุ60 ปีขึน้ไป จ านวนรอ้ยละ 85 
หรือประมาณ 6 ลา้นคน ที่ยงัสามารถดแูลตวัเองได ้และมีผูส้งูอายุที่นอนติดเตียง ติดบา้น และยงั
ตอ้งพึ่งพิงบุคคลอ่ืนช่วยดูแลอีกกว่า 1 ลา้นคน ซึ่งคิดเป็นเกือบรอ้ยละ 15 ของประชากรผูสู้งอายุ
ทัง้หมดโดยที่นอกจากนีย้ังมีผูสู้งอายุประมาณ 960,000 คน ที่พอจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
บา้งบางส่วน และมีผูสู้งอายุ อีกประมาณ 63,000 คน ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองไดเ้ลย ซึ่งใน
ปัจจุบนัจ านวนประชากรผูส้งูอายุมีจ านวนเพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ อย่างรวดเร็วปัญหาทางดา้นสขุภาพ
ของผูส้งูอายุจึงมีความส าคัญมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย 
และนอกจากภาวะทางกายแลว้ ภาวะทางจิตใจเองก็มีผลต่อการด ารงชีวิต และจ าเป็นตอ้งไดร้บั
ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ซึ่งผูสู้งอายุเหล่านีค้วรที่จะไดร้ับการรกัษาพยาบาล ตลอดจนไดร้บัการ
ฟ้ืนฟสูขุภาพทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ 

ซึ่งจากสถานการณต่์าง ๆ ในปัจจุบนันัน้ท าใหม้ีสถานบริการดแูลผูส้งูอาย ุหรือสถาน
บริบาลผูส้งูอายุเอกชนเกิดขึน้เป็นจ านวนไม่นอ้ย โดยรอ้ยละ 95 เป็นธุรกิจขนาดเล็กโดยไม่มีผูน้  า
ในตลาดอย่างชดัเจน  

การจดัการธุรกิจสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ
ดา้นการวางแผน  

ควรมีการวางแผนในการด าเนินกิจการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจดัการบญัชี 
หรือจดัซือ้อุปกรณเ์ครื่องมือต่าง ๆ เตรียมการในส่วนของการท าการตลาดเพื่อใหเ้กิดการตระหนัก
ถึงการมีอยู่ และประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นพันธมิตร เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือหรืออ านวย
ความสะดวกในกรณณีต่าง ๆ ใหพ้รอ้มมากท่ีสดุ ในเบือ้งตน้  

เนน้การท าแผนธุรกิจเป็นส าคัญโดยใหคุ้ณค่ากับตัวผลิตภัณฑบ์ริการ ของทาง
สถานบริบาลผู้สูงอายุ ให้มีมาตรฐาน และเป็นรูปธรรม ควรมีการให้ความส าคัญในส่วนของ
สถานที่ ใหม้ีความสะอาด มีบริเวณหรือพืน้ที่เหมาะสมน่าอยู่อาศยั และควรที่จะมีการเพิ่มในส่วน
ของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมส าหรบับุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มขีด
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ความสามารถของพนักงานให้เกิดเป็นคุณภาพบริการที่ ดีตามมา ตลอดจนกิจกรรมส าหรับ
ผูส้งูอายทุี่เขา้มาพกัอาศยัและรบัการดแูลบริบาลไดม้ีส่วนร่วม ซึ่งนอกจากจะท าใหผู้ส้งูอายไุดผ้่อน
คลายแล้ว ยังเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมการตลาดที่ดี เพื่อช่วยเพิ่มทัศนคติในเชิงบวกให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิารและผูส้นใจใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร  

มีการจัดวางแผนการบริหารงบประมาณ ก าไร ขาดทุน และการเสียภาษีอย่าง
แม่นย า อีกทัง้ประเมินศักยภาพ ของเครือข่าย ตลอดจนคู่คา้ทางธุรกิจ ที่มีอยู่ทัง้ในละยะสัน้ และ
ในระยะยาว เพื่อใหท้ราบขีดขอ้จ ากดั จุดแข็ง จุดอ่อน ณ ปัจจุบนั นอกจากนีค้วรมีการจัดสรรคใน
สว่นของงบประมาณส าหรบัการตลาด และมีการวิเคราะหต์ลาดและคู่แข่งอยู่เสมอ  

ดา้นการจดัการองคก์าร 
ควรที่จะมีการวางโครงสรา้งรากฐาน และมีการก าหนดในส่วนของกฎระเบียบ

ขอ้บังคับที่ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรของทางสถานบริบาลผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ใช้บริการของสถาน
บริบาลผูส้งูอายุไดร้บัทราบและเข้าใจไปในทางเดียวกนั ควรมีการจดทะเบียน หรือมีใบอนุญาตใน
การประกอบกิจการสถานบริบาลผูสู้งอายุอย่างถูกต้องชัดเจน หรือกระทั่งใบรบัรองต่าง ๆ ที่มี
ความเก่ียวข้องกับการบริบาล เพื่อเป็นการสรา้งภาพลักษณ์ที่ ดีให้กับองค์กรและสรา้งความ
น่าเชื่อถือไวว้างใจได ้และเป็นการการให้ความมั่นใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจ
ตอ้งการใชบ้ริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ และควรมีการจัดการในส่วนของสถานที่ภายในสถาน
บริบาลผู้สูงอายุให้มีความสะอาดเรียบรอ้ย มีสุขอนามัย และเป็นสัดส่วนให้เหมาสมต่อการ
ปฏิบติังาน และเหมาะสมกับสภาวะของผูส้งูอายุที่ เขา้มารกัการลูแลบริบาลภายในสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ นอกจากนีใ้นส่วนของเอกสารส าคัญ หรือเอกสารสญัญาต่าง ๆ ควรมีการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ และมีการบันทึกลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เพื่อเป็นการช่วยป้องกันกรณี
พิพาทต่าง ๆ ที่จะตามมา  

ทางดา้นของการก าหนดหนา้ที่ และขอ้ก าหนดเก่ียวกับอุปกรณ์เครื่องใชต่้าง ๆ 
ภายในสถานบรบิาลผูส้งูอายุนัน้ ควรมีการก าหนดฝ่าย หรือแผนก รวมไปถึงต าแหน่งหนา้ที่ต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน มีการสรา้งความเขา้ใจและฝึกอบรมณในเรื่องของการดูแลบริบาลใหแ้ก่เจา้หน้าที่
ก่อนที่จะปฏิบติังานจริง เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากความไม่เขา้ใจในขัน้ตอน
การปฏิบติักรดแูลบรบิาล ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได ้ควรใหม้ีการจดบนัทึกสภาวะต่าง ๆ ของ
ผูสู้งอายุที่อยู่ภายใตก้ารดูแลบริบาล และมีการรายงานหัวหน้างาน หรือทางผูป้ระกอบการอยู่
เสมอ เพื่อประเมินสถานการต่าง ๆ และหาวิธีรบัมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างทันท่วงที ใน
การใชอุ้ปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ทางผูป้ระกอบการควรที่จะมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัในเรื่องของ
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กระบวนการในการเบิกจ่าย และจ านวนของอุปกรณ์ที่ใชง้าน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการติดตาม 
หรือรบัรูถ้ึงปริมาณที่คงเหลือ เพื่อใหส้ามารถควบคุณและป้องกันการขาดแคลนอุปกรณ์ในยาม
จ าเป็น และที่ส  าคัญควรจะตอ้งใหก้ารดแูลรกัษาในเรื่องของความสะอาดอยู่เสมอ และจะตอ้งอยู่
ในสภาพที่พรอ้มใชง้านไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ทัง้นี่เพื่อความปลอดภยัของผูส้งูอายุที่อยู่ภายใต้
การดแูลบรบิาล และสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายดุว้ยเช่นกนั 

ดา้นการสั่งการ 
ควรที่จะต้องมีระบบในการสั่ งการที่ชัดเจนโดยเป็นการสั่ งการผ่านรูปแบบ

โครงสรา้งของงานบคุล มีการสั่งการเป็นล าดบัขัน้ เพื่อลดโอกาศที่จะเกิดการสั่งการซ า้ซอ้นขึน้ โดย
ใชว้ิธีการประชุมสั่งการส าหรบัหนา้ที่ปฏิบติังานหลกัของเจา้หนา้ที่ หรือบุคลากรแต่ละผ่าย ใหร้บัรู ้
โดยทั่วกัน และใหก้ารสั่งการอ่ืน ๆ เฉพาะด้าน อาจใช้วิธีการมอบหมายไปยังหัวหน้างาน หรือ
ผูจ้ดัการใหเ้ป็นผูป้ระสานงานในการสั่งการต่อไป อีกทัง้ในการสั่งการแต่ละครัง้ควรเป็นการสั่งการ
ที่กระชบั ขา้ใจง่ายและชดัเจน มีการบนัทึกการสั่งงาน หรือกระทั่งบนัทกึการประชุมต่าง ๆ เพื่อที่จะ
สามารถติดตามความคืบหนา้หรือผลการปฏิบติังานได ้และยังควรมีระบบที่ รองรบัการสั่งการใน
กรณีฉุกเฉิน เพื่อใหก้ารติดต่อสั่งการเป็นไปไดอ้ย่างทันท่วงที นอกจากวิธีการ หรือ รูปแบบการสั่ง
การแล้วนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับกลวิธีในการสื่อสารไปยังผู้รบัค าสั่ง เพื่อลด
โอกาศเกิดความเขา้ใจผิด หรือการต่อตา้นจากความไม่พอใจที่อาจเกิดขึน้ 

ดา้นการประสานงาน 
เบือ้งตน้ในการประสานงานกบัองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกนัน้ ควรที่จะ

มีฝ่ายหรือบคุคลที่เป็นผูร้บัหนา้ที่ในการประสานงานอย่างชดัเจน เพื่อเป็นการช่วยลดโอกาศในการ
ท างานซ า้ซอ้น โดยที่ตวัของผูป้ระสานงานนัน้จะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในหนา้ที่ของหน่อยงาน
ต่าง ๆ และควรจะตอ้งเป็นผูท้ี่มีความสามารถ หรือรูจ้กัการเลือกใชค้ าพูด ในการสื่อสาร เนื่ องจาก
การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ นั้นเป็นการที่ต้องท างานร่วมกับคนหมู่มาก ที่ส  าคัญ
ผูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้ในการประสานงานกบั โรงพยาบาล รา้นอปุกรณก์ารแพทยต่์าง ๆ ภาครฐั
และเอกชน หน่วยงานรถฉกุเฉิน ในกรณีที่มีเหตฉุกุเฉินที่ผูป่้วยผูส้งูอายตุอ้งไปโรงพยาบาลโดยด่วน 
สถานอนามัยในเขตพืน้ที่ กรณีตอ้งการความช่วยเหลือในบางกรณี ตลอดจนส านักงานเขต หรือ
หน่วยงานสิ่งแวดลอ้ม ในกรณีที่ตอ้งการความช่วยเหลือเก่ียวกับขยะและปฏิกูล ซึ่งไม่ว่าจะเป็น
การประสานงานกบัหน่วยงานใดก็ตามนัน้ ควรที่จะตอ้งมีเอกสารลายลกัษณอ์กัษรที่เป็นที่รบัทราบ
ระหว่างกันและกันทั้งสองฝ่ายเพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสในกรณีพิพาท ทั้งนี ้ในการ
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ประสานงานกับองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกนัน้ ส าคัญที่สุดคือการสื่อสารจะตอ้งเขา้ใจ
ง่าย สื่อความชดัเจนในสิ่งที่ตอ้งการในการประสานงาน  

ดา้นการควบคมุ 
ในส่วนของการดูแลควบคุม ในส่วนของการดูแลจัดการควรที่จะตอ้งมีนโยบาย

หลักซึ่งจะเขา้มาท าหน้าที่เป็นกฎระเบียบ หรือกติกาที่ทุกคนในองคก์รจะตอ้งเคารพและปฏิบัติ
ตาม และจะตอ้งมีการสรา้งระบบระเบียบ รวมไปถึงกฎเกณฑท์ี่ชดัเจนที่ทกุคนจะตอ้งเจา้ใจตรงกนั 
นอกจากนีก้ารควบคุมในส่วนของภาระหนา้ที่ในการท างานนัน้ จะตอ้งมีการจดัในส่วนของหนา้ที่
งาน ที่เจา้หนา้ที่หรือพนกังานแต่ละคน หรือแต่ละฝ่ายจะตอ้งรบัผิดชอบใหช้ดัเจนเพื่อลดปัญหาใน
สว่นของการท างานซ า้ซอ้น มีการจดัตารางเวลาในการปฏิบติัการ และช่วงเวลาส าหรบัพกัผ่อนที่มี
ความเหมาะสมเพื่อช่วยลดวามเหนื่อยลา้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท าใหเ้กิดความผิดพลาดตามมาได ้

ควรมีการควบคุมในส่วนของสถานที่อยู่อาศัยใหอ้ยู่ในสภาพที่เหมาะสม ทั้งใน
สว่นของความสะอาด และความปลอดภยั อีกทัง้ควรมีการควบคมุดแูลในเรื่องของคณุภาพบริการ 
ซึ่งในส่วนนี ้ผูป้ระกอบการจะตอ้งใหค้วามส าคัญควบคู่ไปกับ การควบคุมดูแลในด้านการใหก้าร
บรบิาล ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดแูล และตามจรรยาบรรณในการบรบิาลผูส้งูอายุ โดยไม่ขดัต่อหลกั
จรยิธรรม และคณุธรรม และตอ้งใหค้วามส าคญัในการเขา้ใจผูใ้ชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุ 

ผูป้ระกอบการสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุควรที่จะตอ้งมีการจดัการประชมุ เพื่อพดูคยุ
ถึงสถานการณ ์ปัญหา และอปุสรรคต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถน าขอ้มลูต่าง ๆ มาวางแผน
ในการรับมือ และแก้ปัญหาต่าง ๆได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี ้ ควรมีการเพิ่มเติมในส่วนของการ
เตรียมการฝึกซอ้มรบัมือในกรณีฉุกเฉินซึ่งสารถเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลา นอกจากนีใ้นส่วนของการ
จดัการปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุนัน้ก็เป็นอีกหนึ่ง
สว่นส าคญัที่ ทางผูป้ระกอบการควรจะตระหนกัถึงและมุ่งเนน้ในการรบัมือ หรือเตรียมแผนการใน
การแกปั้ญหา ดว้ยวิธีการต่าง ๆ  ที่เหมาะสม ทั่งนีเ้พื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของสถานบริบาล
ผูส้งูอาย ุและเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้หบ้รกิาร ซึ่งเป็นประโยชนต่์อทัง้สองฝ่าย 

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพบริการ พฤติกรรมการ
เลือกใชส้ถานบริบาลผูสู้งอายุ และการจัดการธุรกิจสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร” 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ โดยสรุปไดด้งันี ้ 
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1. ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นการท าตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจหรือมี
แนวโนม้ในการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ และรกัษาความสมัพันธ์อนัดีกับผูใ้ชบ้ริการสถาน
บริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี 
และ 51 ปีขึน้ไป เนื่องจากผลการวิจยัพบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใชบ้ริการ มากกว่าเพศ
ชาย โดยกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงทพมหานคร ที่มีช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี 
และ 51 ปีขึ ้นไป จะเป็นกลุ่มที่ มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัได้ในการใช้บริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ และดา้นแนวโนม้ในการใชบ้ริการในอนาคตมากที่สุด  นอกจากนีผู้ป้ระกอบการควรให้
ความส าคัญกับผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพ รบัจา้ง / Freelance และ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คา้ขาย ซึ่งพบว่าเป็น
กลุม่ที่มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่ใช้
บริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุในปัจจุบนันานที่สดุ ผูป้ระกอบการควรจะใหค้วามส าคญัในการ
ท าการตลาดกับคนในกลุ่มดงักล่าวนีม้ากขึน้ ดังเช่น มีการส่งขอ้มูลข่าวสารประชาสมัพันธต่์าง ๆ 
ผ่านช่องทางโซเชียวเน็ตเวิรค์ เช่น แฟนเพจ หรือเว็ปไซด์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหเ้กิดกระตระหนกัถึงการมีอยู่ เขา้ไปมีสว่นรว่มกบักิจกรรมภายในชมุชน หรือมีการ
เชิญชวนให้ผูใ้ชบ้ริการและผูท้ี่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมตลอดจนการอบรมเพื่อให้ความรูเ้บือ้งต้น 
นอกจากนีอ้าจมีการจัดกจิกรรมใหแ้ก่ผู้สูงอายุในโอกาสต่าง ๆ เช่น การท าบุญตกับาตรในวนัปี
ใหม่ กจิกรรมรดน ้าด าหวัเทศการสงกรานต์ เป็นต้น เพื่อเป็นการรกัษา และขยายฐานลกูคา้และ
เพิ่มโอกาสที่คนกลุม่นีจ้ะมาใชบ้รกิารในอนาคต 

2. ผูป้ระกอบการสถานบริบาลผูสู้งอายุควรใหค้วามส าคัญในเรื่องของส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุ ในดา้นต่าง ๆ ซึ่งจากผลการวิจยัพบว่าสว่นประสมทาง
การตลาดบริการเหล่านี ้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของ ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการ
สถานบริบาลผู้สูงอายุ ด้านแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต หรือกระทั่ง ด้านแนวโน้มการ
แนะน า/บอกต่อ โดยทางผูป้ระกอบการสถานบริบาลผูสู้งอายุอาจสามารถน ามาปรบัปรุง พัฒนา 
หรือมีการจดัการทางดา้นกลยทุธต่์าง ๆ ใหเ้หมาะสม ดงัเช่น 

ดา้นผลิตภัณฑ ์ทางผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคัญกบัเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ หรือเป็นอุปกรณ์ที่มีการรบัรองมาตรฐานทั้งในด้านการผลิตและการจัด
จ าหน่าย และมีคณุภาพ อีกทัง้ควรมุ่งเนน้ในเรื่องของผลิตภณัฑห์ลกัหรือก็คือการใหบ้ริการในส่วน
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ของการดูแลบริบาลใหม้ีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผู้สูงอายุ และแนวโน้มในการใช้บริการในอนาคต ซึ่งหากผู้ใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุและดา้นแนวโนม้ใน
การใชบ้ริการในอนาคต จากส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลิตภณัฑเ์พิ่มขึน้ จะมีผลท าให้
แนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคตเพิ่มขึน้ไดด้ว้ยเช่นกนั  

ซึ่งเมื่อผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นที่ดีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์
เพิ่มขึน้ จะมีผลท าใหค่้าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุ
และแนวโนม้ในการใชบ้รกิารในอนาคตเพิ่มขึน้ดว้ยเช่นกนั 

ด้านบุคลากร ซึ่ งถือเป็นอีกหนึ่ งหัวใจส าคัญของสถานบริบาลผู้สูงอายุ  ที่ ทาง
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญั เนื่องจากบุคลากรเหล่านีจ้ะใกลช้ิดกบัผูส้งูอายุ และใกลช้ิดกับ
ผูใ้ชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ มากกว่าตวัผูป้ระกอบการ และเป็นส่วนที่มีโอกาศเกิดความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจขึน้ไดม้ากที่สุด โดยผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคัญในการฝึกอบรมณ์ใน
ดา้นการปฏิบติังาน ทศันคติ และใหค้วามส าคญักบัการคดัเลือกผูท้ี่จะมาเป็นเจา้หนา้ที่ของสถาน
บริบาลผู้สูงอายุ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร  ดา้นแนวโน้ม
การแนะน า/บอกต่อ ซึ่งเมื่อผูใ้ชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จาก
สว่นประสมทางการตลาดบริการ ดา้นบคุลากรเพิ่มขึน้ จะมีผลท าใหม้ีแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ
เพิ่มขึน้ดว้ยเช่นกนั 

3. ผูป้ระกอบการสถานบริบาลผูสู้งอายุควรใหค้วามส าคัญในเรื่องของคุณภาพบริการ
ของสถานบริบาลผูสู้งอายุในดา้นต่าง ๆ ซึ่งไดแ้ก่คุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดา้น
ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร ดา้นความเชื่อถือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร ดา้น
การให้ความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ และ ด้านความเข้าใจเห็นอกเห็นใจในผู้ใช้บริการ ซึ่งพบว่า
คณุภาพบริการของสถานบรบิาลผูส้งูอายดุา้นต่าง ๆ นัน้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิาร
สถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของ ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดา้นจ านวนของสถานบริบาลผูสู้งอายุที่เคยใช้
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บริการ หรือกระทั่ง ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ โดยทางผูป้ระกอบการสถานบริบาลผูส้งูอายุ
อาจสามารถน ามาปรบัปรุง พฒันา หรือมีการจดัการทางดา้นกลยทุธต่์าง ๆ ใหเ้หมาะสม ดงัเช่น 

ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ทางผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในส่วนของการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดยการปฏิบัติการในส่วนของการดูแลบริบาลอย่าง
เต็มประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ อาจมีการอบรมฝึกฝนใหเ้จา้หนา้ที่มีความกระตือรือรน้
และทัศนคติที่ ดีในการให้บริการตลอดจนผู้สูงอายุที่ เข้ารับการดูแลบริบาล อีกทั้งให้บริการ
ตอบสนองในสว่นของค ารอ้งขอพิเศษขอผูใ้ชบ้รกิารที่ไม่ขดัต่อนโยบายของสถานบรบิาล และท าให้
การติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับทางสถานบริบาลมีความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ 
นอกจากนีค้วรมีการจดบันทึกรายงานอาการและสภาวะร่างกายของผูสู้งอายุที่เขา้รบัการดูแล
บริบาลเพื่อมอบใหก้ับผูใ้ชบ้ริการอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าคณุภาพบริการของ
สถานบริบาลผู้สูงอายุ ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ยอมรบัไดใ้น
การใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอาย ุซึ่งหากผูใ้ชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร มี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ยอมรบัไดใ้นการใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ จากคุณภาพบริการของสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการเพิ่มขึน้ จะมีผลท าให้ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายเุพิ่มขึน้ 

ดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้ริการ ทางผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญั
กับส่วนนี้ไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่น ๆ เพราะในส่วนนี้อาจถือเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากที่จะท าให้
พนักงานหรอืเจ้าหน้าที่ทุกคนท าได้ในระดบัที่เท่า ๆ กนั จึงอาจที่จะต้องมีการอบรม ปลูกฝัง 
หรอืจดักจิกรรมภายในองคก์รเพื่อทีจ่ะเป็นการช่วยในการละลายพฤตกิรรม และปรบัมุมมองต่อ
ผู้สูงอายุที่เขา้มารบัการดูแลบรบิาล และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการรูส้ึกไดว้่าทางเจา้หนา้ที่และทางสถาน
บรบิาลจะใหก้ารดแูลผูส้งูอายดุั่งญาติมิตร ทัง้นีเ้มื่อผูใ้ชบ้รกิารรบัรูไ้ดถ้ึงความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจก็
จะเกิดความรูส้ึกที่ดีขึน้กับทางสถานบริบาลผูสู้งอายุ และมีความรูส้ึกที่อยากจะแนะน า/บอกต่อ 
ไปยังผูอ่ื้น เนื่องจากจากผลการวิจัยพบว่าคุณภาพบริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุ ดา้นความ
เขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุ
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ ซึ่งหากผูใ้ชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุใน
กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ดา้น
แนวโนม้การแนะน า/บอกต่อ จากคณุภาพบริการของสถานบริบาลผูส้งูอายุ ดา้นความเขา้ใจเห็น
อกเห็นใจในผูใ้ชบ้รกิารเพิ่มขึน้ จะมีผลท าใหม้แีนวโนม้การแนะน า/บอกต่อเพิ่มขึน้ไดเ้ช่นกนั  
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4. การจัดการธุรกิจสถานบริบาลผู้สูงอายุนั้น ผู้ประกอบการควรที่จะมีการวาง
โครงสรา้งรากฐาน และมีการก าหนดในส่วนของกฎระเบียบขอ้บงัคบัที่ชดัเจนเพื่อใหบุ้คลากรของ
ทางสถานบริบาลผูสู้งอายุ รวมถึงผูใ้ชบ้ริการของสถานบริบาลผูสู้งอายุไดร้บัทราบและเขา้ใจไป
ในทางเดียวกัน ควรมีการจดทะเบียน หรือมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการสถานบริบาล
ผูส้งูอายอุย่างถกูตอ้งชดัเจน หรือกระทั่งใบรบัรองต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการบรบิาล เพื่อเป็น
การสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองคก์รและสรา้งความน่าเชื่อถือไวว้างใจได้ และเป็นการการให้
ความมั่นใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ตลอดจนผูท้ี่ใหค้วามสนใจตอ้งการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุ 

มุ่งเนน้ในการใหคุ้ณค่ากับตัวผลิตภัณฑบ์ริการของทางสถานบริบาลผูสู้งอายุ ใหม้ี
มาตรฐาน และเป็นรูปธรรม ใหค้วามส าคญักบัเครื่องมือหรืออปุกรณใ์หม้ีสภาพที่สมบูรณ ์หรือเป็น
อปุกรณท์ี่มีการรบัรองมาตรฐานทั้งในดา้นการผลิตและการจดัจ าหน่าย และมีคณุภาพ อีกทัง้ควร
มุ่งเนน้ในเรื่องของผลิตภัณฑห์ลกัหรือก็คือการใหบ้ริการในส่วนของการดแูลบริบาลใหม้ีคุณภาพ 
และมีมาตรฐาน  

สรา้งช่องทางการจดัจ าหน่าย และช่องทางในการติดต่อที่ท าใหเ้กิดความสะดวกที่สดุ
ในการขอรบับริการ ทัง้ออนไลน ์และออฟไลน ์เช่น ไลน ์เฟสบุ๊ค หรือทางเว็บไซด ์ในกรณีที่มีความ
จ าเป็น และควรมีการใหค้วามส าคญัในส่วนของสถานที่ซึ่งเป็นภาพลกัษณ ์และสิ่งแรกที่ผูส้นใจใช้
บริการจะสามารถรบัรูไ้ด้ ต้องให้มีความสะอาด มีบริเวณหรือพืน้ที่เหมาะสมน่าอยู่อาศัย เป็น
สถานที่ที่มีความปลอดภยัสงูเหมาะแก่การใหบ้รกิารดแูลบรบิาล  

มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมส าหรบับุคลากร เพื่อเป็น
การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานใหเ้กิดเป็นคุณภาพบริการที่ดีตามมา ตลอดจนกิจกรรม
ส าหรบัผูสู้งอายุที่เขา้รบัการดูแลบริบาลไดม้ีส่วนร่วม ซึ่งนอกจากจะท าใหผู้สู้งอายุไดผ้่อนคลาย
แลว้ ยงัเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมการตลาดที่ดี เพื่อช่วยเพิ่มทศันคติในเชิงบวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ
และผูส้นใจใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร กระทั่งเขา้ไปมีส่วนรว่มกบักิจกรรม
ภายในชุมชน หรือมีการเชิญชวนใหผู้ใ้ชบ้ริการและผูท้ี่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมตลอดจนการอบรม
เพื่อให้ความรูเ้บือ้งต้น นอกจากนี ้อาจมีการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุในโอกาสต่าง ๆ  หรือ
บุคคลภายนอกสารถเข้าร่วมได้ เช่น การท าบุญตกับาตรในวนัปีใหม่ กิจกรรมรดน ้าด าหัวเทศ
การสงกรานต์ เป็นต้น เพื่อสรา้งทัศนคติที่ดี และท าให้เกิดการตระหนักถึงการมีอยู่ ตลอดจน
ลกัษณะรูปแบบของสถานบรบิาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพบริการ พฤติกรรมการ

เลือกใชส้ถานบริบาลผูส้งูอายุ และการจดัการธุรกิจสถานบริบาลผูส้งูอายุในกรุงเทพมหานคร”ใน
ครัง้นี ้ผูว้ิจยัขอน าเสนอแนะแนวทางในการท าการวิจยัครัง้ต่อไป ดงันี ้

1. ควรมีการศึกษาในส่วนของตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวแปรที่ ได้มี
การศกึษาในครัง้นี ้เช่น การศกึษาในส่วนของทศันคติที่บคุคลทั่วไปมีต่อการใชบ้ริการสถานบริบาล
ผูสู้งอายุ ศึกษาถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสถานบริบาลผูสู้งอายุ และ
สภาวะอาการหรือความเจ็บป่วยของผูส้งูอายุที่เขา้มารับบริการดแูลภายในสถานบริบาลผูส้งูอาย ุ
เพื่อเป็นประโยชนต่์อการที่ผูป้ระกอบการสถานบริบาลผูส้งูอายุ จะสามารถน าไปใชใ้นการพฒันา
ธุรกิจสถานบริบาลผูส้งูอายุ ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการและผูท้ี่มีโอกาสมาใชบ้รกิาร
ในอนาคตไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของแนวโนม้การใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ โดย
ขยายของเขตการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ภายในประเทศไทย และศึกษาใน
เรื่องของแนวโนม้และความเป็นไปไดใ้นการเติบโตของธุรกิจสถานบริบาลผูส้งูอายุในอนาคต เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมพรอ้มและรับรูถ้ึงทิศทางของธุรกิจสถานบริบาลผูสู้งอายุ ในสังคม
ผูส้งูอายทุี่จะมาถึงในอนาคตอนัใกล ้  

3. ควรท าการศึกษาเรื่องของรูปแบบในการบริหารจัดการธุรกิจผู้สูงอายุลงลึกในเชิง
โครงสรา้ง และศึกษาในเรื่องของมาตรฐานที่เหมาะสมในการบริหารจดัการสถานบริบาลผูสู้งอาย ุ
และกฎหยามที่รองรบั เพื่อเป็นประโยชนต่์อการน าไปใชพ้ฒันาคณุภาพของสถานบรบิาลผูส้งูอายุ
ภายในประเทศใหม้ีมาตรฐาน และระเบียบที่ชดัเจน นอกจากนีจ้ะช่วยใหท้างภาครฐัสามารถที่จะ
หานโยบายในการช่วยเหลือ หรืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่สถานบริบาลผูสู้งอายุต่อไปในอนาคต 
ของสงัคมผูส้งูอายทุี่ก าลงัจะมาถึงได ้
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แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวิจัย
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แบบสอบถาม 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพบริการ พฤติกรรมการเลือกใช้สถานบริบาล
ผู้สูงอายุ และการจัดการธุรกิจสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

 แบบสอบถามนี ้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาในเรื่อง  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

คุณภาพบริการ พฤติกรรมการเลือกใชส้ถานบริบาลผูสู้งอายุ และการจัดการธุรกิจสถานบริบาล

ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามจะใชเ้พื่อประโยชนส์  าหรบันักวิเคราะห์

ในเชิงวิชาการ และผูป้ระกอบการในส่วนของกิจการสถานบริบาลผูสู้งอายุ ความร่วมมือจากท่าน

ในการตอบแบบสอบถามนีจ้ะเป็นส่วนส าคัญที่จะท าใหก้ารศึกษาในเรื่องดังกล่าวสามารถบรรลุ

เป้าประสงค ์ผูว้ิจัยจึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความกรุณาและความร่วมมือจากท่าน และขอ

แสดงความขอบคณุมา ณ ที่นี ้

 แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 สว่น ดงันี ้

 สว่นที่ 1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 

 สว่นที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

 สว่นที่ 3 คณุภาพบรกิารของสถานบริบาลผูส้งูอายุ 

 สว่นที่ 4 พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนกรุงเทพมหานคร 

 ขอ้มูลที่ท่านไดต้อบในแบบสอบถามนีจ้ะถูกเก็บเป็นความลบัและจะน าไปใชป้ระโยชน์

เพื่อการศึกษาในเรื่องนีเ้ท่านั้น ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านไดส้ละเวลาในการตอบ

แบบสอบถามในครัง้นี ้
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน ❑ เพียงขอ้เดียว หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัลกัษณะ

ประชากรศาสตรข์องท่านมากที่สดุ  

 1. เพศ 

   ❑ ชาย    ❑ หญิง 

 2. อายุ 

   ❑ ไม่เกิน 30 ปี   ❑ 31 - 40 ปี 

   ❑ 41 - 50 ปี    ❑ 51 ปีขึน้ไป 

 3. สถานภาพสมรส  

   ❑ โสด      

   ❑ สมรส และไม่มีบตุร 

   ❑ สมรส และมีบตุร ……. คน 

 4. ระดบัการศกึษาสงูสดุ  

   ❑ ต ่ากว่าปรญิญาตรี   

   ❑ ปรญิญาตรี 

   ❑ สงูกว่าปรญิญาตรี 

 5. รายไดต่้อเดือน 
   ❑ 15,000 - 30,000 บาท  ❑ 30,001 - 45,000 บาท 
   ❑ 45,001 - 60,000 บาท  ❑ สงูกว่า 60,000 บาท 
 6. อาชีพ 
   ❑ เจา้ของกิจการ 
   ❑ พนกังานบริษัทเอกชน 
   ❑ ขา้ราชการ / พนกังานของรฐั / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
   ❑ รบัจา้ง / Freelance 

   ❑ อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ............................................................. 
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ส่วนที ่4 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
 
ค าชีแ้จง : โปรดเติมตวัเลข หรือท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องตามระดบัความคิดเห็นที่ตรงกบั
พฤติกรรมในการใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายขุองท่านมากที่สดุ  
 
1. เหตผุลใดส าคัญทีสุ่ดที่ท าใหท้่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานบริบาลผูส้งูอายุ  
 ❑ ไม่มีเวลาที่เพียงพอในการดแูลผูส้งูอายอุย่างใกลช้ิด   
 ❑ สถานที่พกัอาศยัไม่เอือ้อ านวยต่อการดแูลผูส้งูอายุ 
 ❑ ตอ้งการใหผู้ส้งูอายไุดร้บัการดแูลอย่างถกูตอ้งจากผูเ้ชี่ยวชาญ  
 ❑ อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ........................... 
 
2. ท่านรูจ้กับรกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุไดอ้ย่างไร (เลือกตอบไดห้ลายค าตอบ) 
 ❑ สื่อสิ่งพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ❑ ไดร้บัการแนะน า จากบคุคลอื่น 
 ❑ สื่อออนไลน ์Social Media  ❑ อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ........................... 
 
3. ท่านไดท้ าการตดัสินใจรว่มกบับุคคลใดบา้งในการเลือกใชบ้รกิารสถานบริบาลผูส้งูอายุ 
 ❑ ตดัสินใจดว้ยตนเอง   ❑ ตดัสินใจรว่มกบัญาติ/พี่นอ้ง 
 ❑ ตดัสินใจรว่มกบัตวัผูส้งูอายุ  ❑ ตดัสินใจรว่มกบัแพทยป์ระจ าตวัของ 
            ผูส้งูอายุ 
 ❑ บคุคลอื่น ๆ (ระบ)ุ .......................... 
 
4. ระยะเวลาที่ท่านใชใ้นการพิจารณา ก่อนตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุ 
 ❑ นอ้ยกว่า 1 เดือน   ❑ ตัง้แต่ 1 - 3 เดือน 
 ❑ มากกว่า 3 เดือน 
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5. ค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยที่ยอมรบัไดใ้นการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุ 
ประมาณ ...................... บาท / เดือน 
 
6. ท่านเคยใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายมุาทัง้หมด ............... แห่ง 
 
7. ท่านใชบ้ริการของสถานบรบิาลผูส้งูอายใุนปัจจบุนัมาเป็นระยะเวลา ...................... เดือน 
 
8. ท่านประสงคท์ี่จะใชบ้ริการสถานบรบิาลผูส้งูอายุต่อไปในอนาคตหรือไม่  
ใชบ้รกิารอย่างแน่นอน ………. : ………. : ………. : ………. : ………. ไม่ใชบ้รกิารอย่างแน่นอน 
      5           4              3            2            1 
 
9. ท่านจะแนะน าการใชบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอายุแก่ผูท้ี่สนใจหรือไม่ 
แนะน าอย่างแน่นอน    ………. : ………. : ………. : ………. : ………. ไม่แนะน าอย่างแน่นอน 
      5           4              3            2            1



 
 

ภาคผนวก ข 
แบบค าถามในการสัมภาษณผ์ู้ประกอบการ
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แบบสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ 

ธรุกิจสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรงุเทพมหานคร เพื่อการวิจยั 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คณุภาพบริการ พฤติกรรมการเลือกใช้สถานบริบาล

ผู้สูงอายุ และการจดัการธุรกิจสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรงุเทพมหานคร 

 แบบสมัภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการจดัการ โดยมีวตัถุประสงค์ที่จะศึกษาในเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
คุณภาพบรกิาร พฤตกิรรมการเลอืกใชส้ถานบรบิาลผูสู้งอายุ และการจดัการธุรกจิสถานบรบิาล
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะใช้เพื่อประโยชน์ ส าหรับ
นักวเิคราะห์ในเชงิวชิาการ และผู้ประกอบการในส่วนของกิจการสถานบรบิาลผู้สูงอายุ ความ
ร่วมมอืจากท่านในการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นสว่นส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารศกึษาในเรื่องดงักล่าว
สามารถบรรลุเป้าประสงค ์ผูว้จิยัจงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะไดร้บัความกรุณาและความร่วมมอืจาก
ท่าน และขอแสดงความขอบคุณมา ณ ทีน่ี้ 

 ขอ้มูลที่ท่านได้ตอบในแบบสอบถามนี้จะถูกเก็บเป็นความลบัและจะน าไปใช้ประโยชน์
เพือ่การศกึษาในเรื่องนี้เท่านัน้ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูทีท่่านไดส้ละเวลาในการพูดคุย
ตอบค าถามและใหข้อ้มลูในครัง้นี้ 
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หัวข้อค าถามในการสัมภาษณ ์
 
1. ด้านการวางแผน 
 ท่านมีวิธีการวางแผนในการด าเนินกิจการ การบรหิารจดัการ และการคดัเลือกเจา้หนา้ที่
หรือพนกังานอย่างไร  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
2. การจัดการองคก์าร 
 ในการบรหิารธุรกิจสถานบริบาลผูส้งูอาย ุท่านมีวิธีการหรือรูปแบบของการจดัการในดา้น
โครงสรา้ง การก าหนดหนา้ที่ และดา้นอปุกรณเ์ครื่องใชต่้าง ๆ อย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
3. การส่ังการ 
 ในการบรหิารธุรกิจสถานบริบาลผูส้งูอายุ ท่านมีวิธีการหรือรูปแบบในการสั่งการ และมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสั่งการภายในองคก์ารอย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................
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4. การประสานงาน 
 ในการบรหิารธุรกิจสถานบริบาลผูส้งูอายุ ท่านมีรูปแบบหรือวิธีการประสานงานกบั
หน่วยงานต่าง ๆ หรือบคุลากรอย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
5. การควบคุม 
 ในการบรหิารธุรกิจสถานบริบาลผูส้งูอายุ ท่านมีวิธีการหรือรูปแบบในการควบคมุดแูล ใน
ดา้นความเรียบรอ้ย และการจดัการปัญหาต่าง ๆ เพื่อใหไ้ปสูค่วามส าเรจ็อย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
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