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บทท่ี 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประชากรโลกกําลังเปลี่ยนแปลงเปนสงัคมผูสงูอายุโดยสมบรูณ ซึ่งเปนผลจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรโลก จากการที่มจีํานวนประชากรที่เกิดนอยลงและประชากรโลกมี
อายุยืนยาวข้ึนอันเน่ืองมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย และผูคนเริ่มใหความสนใจ 
ในการดูแลในเรื่องของสุขภาพมากย่ิงข้ึน เปนผลใหแนวโนมของจํานวนประชากรโลกที่เปนผูสงูอายุ
เพิ่มมากข้ึนเรือ่ยๆ โดยขอมลูคาดการณขององคการสหประชาชาติ คาดวา ในป ค.ศ. 2047 จะเปนครั้ง
แรกของโลกที่จํานวนประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปหรือมากกวา จะมีจํานวนประชากรมากกวาจํานวน
ประชากรเด็ก โดยในป ค.ศ. 2015 โลกมีจํานวนประชากรผูสูงอายุ จํานวนประมาณ 901 ลานคน ซึ่ง
สามารถเทียบเปนสัดสวนเทากบัรอยละ 12 ของจํานวนประชากรโลกทั้งหมดและมีอัตราการเติบโต
ของประชากรผูสงูอายุ อยูที่ รอยละ 3.26 ตอป โดยภูมิภาคที่มีจํานวนผูสูงอายุที่มเีปนจํานวนมากก็คือ 
ภูมิภาคในทวีปยุโรป และคาดการณวาในป ค.ศ. 2050 จะมปีระชากรโลก จํานวนสามในสีห่รอื
มากกวา ที่เปนผูสูงอายุ  (United Nation, 2015)      โดยองคการสหประชาชาติไดใหความหมายของ 
“ผูสูงอายุ” คือ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญงิที่มอีายุมากกวา 60 ป ข้ึนไป และไดแบงระดับการ
เขาสูสงัคมผูสงูอายุ 3 ระดับ คือ 1) ระดับการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ หมายถึง สังคมหรอืประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุต้ังแต 65 
ปมากกวารอยละ 7 ของประชากรทัง้ประเทศ แสดงวาประเทศน้ันกําลงัเขาสูสงัคมผูสูงอายุ 2) ระดับ
สังคมผูสงูอายุโดยสมบรูณ หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มปีระชากรอายุ 60 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 
20 ของประชากรทัง้ประเทศหรอืมีประชากรอายุต้ังแต 65 ป มากกวารอยละ14 ของประชากรทั้ง
ประเทศ แสดงวาประเทศน้ันเขาสูสงัคมผูสูงอายุโดยสมบรูณ 3) ระดับสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที ่
หมายถึง สงัคมหรือประเทศทีม่ีประชากรอายุ 65 ปข้ึนไปมากกวา รอยละ 20 ของประชากรทัง้
ประเทศ แสดงวาประเทศน้ันเขาสูสงัคมผูสูงอายุอยางเต็มที ่ 

สังคมไทยน้ันไดกาวเขาสู “สังคมสูงวัย” ในป พ.ศ.2548  และจะเขาสู “สังคมสงูวัยอยาง
สมบรูณ” ประมาณป พ.ศ. 2564 จากน้ันจะเขาสู “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ประมาณในป พ.ศ. 
2574 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพฒันาผูสูงอายุไทย, 2558)   ประเทศไทยมจีํานวนประชากรคาดการณ
ในป พ.ศ. 2559 รวมกันทั้งประเทศประมาณ 65 ลานคน ซึ่งสามารถแบงเปนประชากรวัยเด็ก 11.6 
ลานคน  ประชากรวัยทํางาน 42.8 ลานคน และประชากรผูสูงอายุ 10.7 ลานคน  (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2559)  จากตัวเลขดังกลาว จํานวนคาดการณผูสูงอายุในไทย
ป พ.ศ.2559 คิดเปน รอยละ 16 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งสูงข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งเริม่มาจากการที่
จํานวนประชากรเพิม่ข้ึนอยางรวดเร็วในยุค Baby Boomer ซึ่งหมายถึงประชากรทีเ่กิดในป พ.ศ. 
2489-2507  สาเหตุที่เรียกวายุคน้ีเปนยุค Baby Boomer เน่ืองมาจากการทีส่ิ้นสุดสงครามโลกครัง้ที ่
2 โดยที่ประเทศตางๆ ตองเรงฟนฟปูระเทศใหกลับมามั่นคงแข็งแกรงอกีครั้ง           โดยสนับสนุนให
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ประชากรในประเทศมีบุตรหลายคนเพื่อที่จะสามารถสรางแรงงานมาเพื่อพัฒนาประเทศ เพราะวาเสีย
กําลังคนไปมากจากสงคราม (ไทยรัฐ, 2558)   ระดับผูสงูอายุไทยอาจแบงไดเปนสามระดับ (แกว 
กังสดาลอําไพ และคณะ, 2558) คือ กลุมสูงอายุวัยตน 60-79 ป วัยปลาย 80-99 ป    และกลุมอายุ
เกิน 100 ปข้ึนไป     ซึ่งกลุมผูสงูอายุในวัยตนน้ันประสทิธิภาพรางกาย จะยังคงไมเสื่อมถอย
มากนัก และมีความรูและประสบการณซึง่ทําใหยังสามารถทํางานได ซึ่งยังเปนประโยชนใหกับ
ครอบครัวหรือชุมชนทีอ่าศัยอยูได แตถาเมื่อไดกาวเขาวัยปลาย งานการตางๆหรอืกิจกรรมตางๆ ที่เคย
สามารถทําได ก็อาจไมสามารถทําไดอกี และตองการการชวยเหลอืดูแลในเรื่องๆตางๆ เชนการ
เดินทาง อาหารการกิน และเมื่อเขาสูภาวะที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได เชน ไมสามารถที่จะ
เคลื่อนไหวรางกายได การนอนติดเตียง หรือมีอาการหลงลืมตางๆ ทําใหผูสงูอายุในกลุมน้ีน้ันตองการมี
ผูมาดูแลอยางใกลชิดมากทีสุ่ด 

จากเหตุผลขางตนทีม่ีจํานวนกลุมประชากรผูสูงอายุที่มากข้ึน และกลุมประชากรในวัย
แรงงานลดลง สงผลใหในปจจบุันและอนาคตจึงมีแนวโนมที่จะมีความตองการในการใชบริการ
ผูสงูอายุมากข้ึนอยางตอเน่ือง  จึงสงผลใหจํานวนของสถานดูแลผูสงูอายุเพิ่มมากข้ึนเติบโตไปตาม
ความตองการใชบริการที่มากข้ึนเพื่อรองรับกบัความตองการใชบริการทีเ่พิ่มมากข้ึน ซึ่งสังคมไทยน้ัน
แมวาจะมีการปลูกฝงแนวความคิดที่ลูกหลานจะตองเปนผูดูแลผูสูงอายุภายในครอบครัว แตดวยการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรทีม่ีประชากรผูสงูอายุทีเ่พิ่มมากข้ึนน้ัน ซึ่งสวนทางกับประชากรในวัย
ทํางานที่มจีํานวนลดลงจึงทําใหลกูหลานตองทํางานมากข้ึนและมีเวลาดูแลผูสงูอายุที่นอยลง  โดย
สวนมากการดูแลผูสงูอายุกจ็ะอยูกบัลกูหลานหรือญาติใหเปนผูดูแล แตก็มสีวนหน่ึงที่เปนผูสูงอายุ
ประเภทที่ตองอยูตัวคนเดียวไมมีลกูหลาน  หรือลกูหลานไมมีเวลามาดูแลเน่ืองมาจากการทีจ่ะตอง
ออกไปทํางานหารายได สงผลใหมีความตองการที่จะใชบรกิารธุรกิจดูแลผูสงูอายุที่เพิ่มมากข้ึน  ธุรกิจ
ดูแลผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะขยายตัวมากข้ึน ซึ่งมีทั้งการบริการผูสูงอายุตามบานและศูนยดูแลผูสูงอายุ
ครบวงจร ซึ่งเปนทั้งทีพ่ักฟนและเปนทั้งสถานพยาบาลหรือเปนที่สําหรบัใหผูสูงอายุพกัผอนโดยเฉพาะ 
โดยสวนใหญน้ันจะมีใหบริการตามเมืองใหญๆเชน กรงุเทพมหานครและปริมณฑล ดวยการที่คนไทย
ในปจจบุันไดใหความสําคัญในเรือ่งของการดูแลสุขภาพที่มากข้ึน ทําใหแนวโนมประชากรผูสูงอายุของ
ไทยมีแนวโนมที่เพิ่มมากข้ึนดวย อีกทั้งยังมีแนวโนมในอนาคตที่ประชากรผูสูงวัยจะมจีํานวนมากกวา
ประชากรในวัยหนุมสาว ดังน้ันแนวโนมของธุรกิจที่เกี่ยวของผูสูงอายุจึงมีแนวโนมที่นาจะย่ังยืนและ
สามารถทํากําไรใหไดอยางตอเน่ือง ซึ่งหน่ึงในธุรกิจที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุก็คือ ธุรกจิสถานดูแล
ผูสงูอายุ ซึ่งแบงเปนรปูแบบ 2 ลักษณะคือ 1) การใหบริการดูแลเปนระยะเวลาสั้นๆ 2) จัดใหมทีี่พํานัก
ระยะยาว (ลภัส อัครพันธุ, 2558)  1) การใหบรกิารดูแลเปนระยะเวลาสั้นๆ เปนการใหบริการที่ดูแล
และชวยเหลือผูสูงอายุในการใชชีวิตประจําวันทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งก็คือศูนยทีบ่รกิารพนักงาน
ดูแลผูสูงอายุ โดยพนักงานที่มาดูแลจะผานการอบรมในการทีจ่ะใหความชวยเหลือผูสงูอายุในดาน
ตางๆ และโดยสวนใหญพนักงานตองผานการอบรมหลกัสูตรการบรบิาลเบื้องตนหรือตองผานการ
อบรมเปน ผูชวยพยาบาล โดยที่ศูนยเหลาน้ีจะสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุที่บานตามที่ผูวาจางน้ัน
วาจางไปใหดูแล ซึ่งสวนใหญจะเปนแบบอยูไมประจํา แตอาจจะมีบางบางกรณีทีจ่ะวาจางแบบคางคืน 
ซึ่งในประเทศไทยธุรกจิดูแลผูสงูอายุน้ีมีแพรหลายมาก และธุรกิจน้ียังสามารถขยายไปยังกลุมผูปวยที่
ตองมีคนคอยดูแลไดอีกดวย 2) จัดใหมีที่พํานักระยะยาว แบบจัดใหมีที่พํานักระยะยาวน้ัน เนน
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ประเภทอสังหาริมทรัพยในรูปแบบของการบริการบานพัก หรือหองพักระยะยาวสําหรบัผูสงูอายุที่
ตองการยายถ่ินฐานเขามาในโครงการเพื่อความสะดวกสบาย ในการใชชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งคาบริการ
ของสถานดูแลผูสงูอายุสามารถแบงได 3 ระดับ (ไทยเอสเอม็อีเซนเตอร, 2559) คือ ระดับบนที่มีอัตรา
คาบริการข้ันตํ่าอยูที่ 22,000 บาทตอเดือน สวนระดับมาตรฐานอัตราคาบรกิารอยูที่ 16,000 บาทตอ
เดือน และระดับทั่วไปอัตราคาบริการอยูที่ 12,000 บาทตอเดือน   

เน่ืองจากมีความตองการใชบริการสถานดูแลผูสงูอายุทีเ่พิ่มมากข้ึน สงผลใหเกิดการ
ขยายตัวของธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุที่เพิม่มากข้ึน จากจํานวนสถานดูแลผูสงูอายุทีเ่พิ่มมากข้ึน
กอใหเกิดการแขงขันที่สงูในการที่จะใชกลยุทธทางธุรกิจตางๆ เพื่อใชในการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันทางธุรกจิ หากกจิการมีการวางแผนและเลือกใชกลยุทธไดอยางมปีระสิทธิภาพกจ็ะ
ชวยใหธุรกิจประสบความสําเรจ็ไดดีย่ิงข้ึน ซึ่งตองเลอืกกลยุทธใหเหมาะสมกบับริษัท องคกร สถาน
ประกอบการของตนเอง โดยการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายขององคกร และการที่จะทําใหบุคคลาใน
องคปฏิบัติงานรวมกันไดเปนอยางดีเพื่อใหบรรลุเปาหมายทีว่างไว ดังน้ันการที่จะสามารถสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันไดจงึจําเปนที่ ตองรูถึงสภาพแวดลอมในการดําเนินงานทัง้ภายใน ในการทีจ่ะ
วิเคราะหจุดแข็งและจุดออน สภาพแวดลอมการดําเนินงานภายนอกในการวิเคราะหโอกาสและ
อุปสรรค รวมไปถึงการวิเคราะหคูแขง ผูมีศักยภาพเขามานธุรกิจใหม ผูขายปจจัยการผลิต ผูใชบริการ 
และ บริการอื่นทีม่าทดแทน  เพื่อทีจ่ะไดใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธทางธุรกจิ เพื่อใหธุรกจิ
สามารถอยูรอดและสรางผลตอบแทนที่ดีได ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษากลยุทธการสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันของสถานดูแลผูสูงอายุในกรงุเทพมหานคร เพื่อที่จะศึกษารูปแบบธุรกิจ 
สภาพแวดลอมทางการดําเนินงานในธุรกิจและกลยุทธในการที่จะสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
เพื่อใชในการจัดการธุรกิจ ใหเปนไปตามสภาวการณไดอยางเหมาะสมและตอบสนองผูมาใชบริการได
อยางถูกตองเพื่อทีจ่ะไปสูเปาหมายทางธุรกิจที่กําหนดไว 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษารปูแบบและลักษณะการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ 
2. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมในการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ 
3. เพื่อศึกษากลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตดานพื้นที่ในการศึกษา การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดขอบเขตการศึกษาธุรกิจ

สถานดูแลผูสูงอายุในกรงุเทพมหานคร 
2. ขอบเขตดานเน้ือหาในการศึกษา เปนการศึกษารปูแบบและลกัษณะการดําเนินธุรกจิ

สถานดูแลผูสูงอายุและสภาพแวดลอมในการดําเนินงานของธุรกจิดูแลผูสูงอายุ และศึกษาการตลาด
ในรูปแบบของกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของสถานดูแลผูสงูอายุ 

3. ขอบเขตดานกลุมผูใหขอมูล ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ กลุมผูประกอบการธุรกจิ
สถานดูแลผูสูงอายุและบุคลากรทีท่ํางานอยูในน้ัน และกลุมผูสงูอายุทีเ่ขามาใชบริการ 
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4. ขอบเขตดานเวลา           ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยต้ังแตเดือน 
พฤศจิกายน 2559 ถึง เมษายน 2560 เปนเวลา 6 เดือน โดยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณใน
เดือน  มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2560 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหทราบถึงรูปแบบและลกัษณะการดําเนินงานธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุ 
2. ทําใหทราบถึงสภาพแวดลอมในการดําเนินงานที่สงผลตอความสําเร็จ ของธุรกิจ

สถานดูแลผูสูงอายุ 
3. ทําใหทราบถึงกลยุทธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เพื่อนําไปใชในการ

พัฒนาธุรกจิใหมปีระสทิธิภาพ 
4. สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารวางแผน และพัฒนาธุรกจิสถานดูแล

ผูสงูอายุสําหรบัผูที่สนใจจะลงทุนประกอบธุรกิจ   

นิยามศัพท 
1. รูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business Format) หมายถึงการดําเนินธุรกจิของสถานดูแล

ผูสงูอายุ โดยมีแรงบัลดาลใจในการเริ่มตนธุรกิจ การจัดต้ังธุรกิจ ลักษณะอาคารสถานที่ขนาดของ
กิจการข้ึนอยูกับจํานวนเตียงที่ใหบริการ ลักษณะบุคลากรและผูใชบริการในสถานดูแลผูสูงอายุ 

2. ลักษณะการดําเนินธุรกิจ (Style of Business Conduct) หมายถึงการกระทําหรือ
กิจกรรมตางๆ ทีผู่ประกอบการใชบรหิารการจัดการธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ ประกอบไปดวยการ
จัดการดาน ทรัพยากรมนุษย การจัดการดานการเงิน และการจัดการดานประชาสัมพันธ 

 2.1 การจัดการดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) หมายถึง
กระบวนการหรือข้ันตอนในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยภายในองคกร โดยการวิเคราะหงาน
ภายในองคกร การคัดเลอืกพนักงานโดยพจิารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติและคุณสมบัติดานตางๆ 
และจัดสรรงานพนักงานใหเหมาะสมกบัตําแหนงงานน้ันๆ พรอมทั้งการพฒันาฝกอบรมพนักงาน 
บํารุงรักษาพนักงาน และหากพนักงานไมสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน จะมีการดําเนินการยุติ
การจางงาน 

 2.2  การจัดการดานการเงิน (Financial Management) หมายถึง การวางแผนการจัด
ระเบียบการควบคุมกํากบักจิกรรมทางการเงินอยางเปนระบบ โดยการบริหารจัดการเงินทุนของ
องคกร การจัดทําบญัชีรายรับรายจาย การวิเคราะหงบ การควบคุมการใชเงินใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 2.3  การจัดการดานการประชาสมัพันธ (Public Relation Management)   หมายถึง
กระบวนการในการวางแผนการบริหารการจัดการทางการประชาสัมพนัธ ในการสามารถสื่อสารความ
เปนตัวตนขององคกร และการบริการตางๆ ใหเขาถึงกับกลุมเปาหมายและสามารถทําให
กลุมเปาหมายมีความเขาใจในองคกร  

3. สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน (Operative Environment)                 หมายถึง 
สภาพแวดลอมทางการตลาดที่กอใหเกิดความไดเปรียบ โดยวิเคราะหจาก จุดแข็ง จุดออน ดานการ
ใหบรกิารบริการ โครงสรางราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสรมิการขาย บุคคล  เงินทุน ของ
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องคกร รวมไปถึงโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน ที่ประกอบ
ไปดวยปจจัยที่มีความสําคัญตอกลยุทธธุรกจิคือ ดานสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจกฎหมาย
และการเมือง ภูมิศาสตร คูแขงขัน  ลูกคา ผูขายปจจัยการผลิต สินคาทดแทนและการเขามาของคูแขง
รายใหม 

4. กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกจิ                (Competitive 
Advantage Strategy) หมายถึง การวางกลยุทธที่สามารถทําใหองคกรมีความแตกตางจากผูอื่น ซึ่ง
อาจอยูในรปูขีดความสามารถขององคกรในการผลิตสินคาหรือบริการ ซึ่งองคกรสามารถทําไดแตผูอื่น
ทําไมไดหรือทําไดดีกวาหรือตองใชตนทุนที่ทีสู่งเพื่อที่จะเลียนแบบสินคาหรือบรกิาร หรืออาจเกิดจาก
สินทรพัยหรือทรัพยากรบางอยางที่องคกรมีและองคกรอื่นไมมี   ซึ่งตรงจุดน้ีเองที่ทําใหไดเปรียบคูแขง 

5. ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ (Elderly Care) หมายถึง สถานบริการที่ไมใชโรงพยาบาล มี
การใหบริการที่พํานัก บริการยาแกผูสูงอายุที่ไมตองอยูภายใตการดูแลของแพทยอยางเปนประจํา 
โดยทั่วไปจะครอบคลุม การใหบริการที่พกัคางคืน บริการอาหารการดูแลความสะอาดเสื้อผาและที่พัก 
ตลอดจนความสะอาดของรางกาย พรอมทั้งติดตามดูแลสุขภาพเบื้องตนอยางใกลชิด แตไมไดใหการ
รักษาพยาบาล หากมีความเจ็บปวยจะบริการนําสงตอแผนกคนไขของโรงพยาบาลใกลเคียงเพื่อรับการ
รักษาพยาบาลตอไป  (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2553 : 1)
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาเรื่อง”กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจสถานดูแล
ผูสงูอายุในกรงุเทพมหานคร” มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

1. รูปแบบธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุ 
2. แนวคิดการจัดการธุรกิจ 
3. แนวคิดวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
4. ทฤษฎีกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.รูปแบบธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
ในการประกอบธุรกจิน้ันเพือ่ทีจ่ะสรางตัวตนทางธุรกิจใหเหมาะสมและนาเช่ือถือน้ัน มี

หลายปจจัยทีจ่ะตองพจิารณาทั้งประเภทธุรกจิ ขนาดและเงินทุนเปาหมายของธุรกจิและความจําเปน
ในการบริหารจัดการขอไดเปรียบและเสียเปรียบและขอปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรูปแบบการจัดต้ัง
ธุรกิจน้ันแบงได 2 รูปแบบดังน้ี  (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2555) 

1.1 ธุรกิจเจาของคนเดียว ธุรกจิเจาของคนเดียวเปนการลงทุนคนเดียว    จัดต้ังธุรกิจงาย
กําไร-ขาดทุนรับผิดชอบคนเดียว คิด ตัดสินใจคนเดียวทําใหรวดเร็วแตอาจขาดความรอบคอบ สถานะ
ทางกฎหมาย เรียกวา บุคคลธรรมดา มีขอบงัคับกฎหมายนอย โดยธุรกิจบางประเภทตองจดทะเบียน
พาณิชย ณ สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล และ อบต. ในพื้นที่ต้ังของธุรกิจ เชน การซื้อมา
ขายไป พาณิชยอิเล็กทรอนิกสการจําหนายเทป ซีดี 

1.2 ธุรกิจที่มกีารลงทุนรวมกัน ซึง่สามารถแบงได 2ประเภทดังน้ี  
 1.2.1 หางหุนสวน เปนการลงทุนของบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป ตกลงรวมกันทําธุรกิจเพื่อ

แบงผลตอบแทนตามสัดสวนการลงทุน ซึง่มีทัง้ในรปู 1) หางหุนสวนสามัญ ทุกคนทีล่งทุน และเปน
หุนสวนตองรับผิดชอบในหน้ีสินไมจํากัดจํานวน หากจดทะเบียนเปนนิติบุคคล เรียกวา หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล 2) หางหุนสวนจํากัด จดทะเบียนและมสีถานะเปนนิติบุคคลโดยจําแนกความ
รับผิดชอบในหน้ีสินของผูเปนหุนสวน 2 ประเภท คือไมเกนิจํานวนเงินที่ไดลงทุนไป กับประเภทที่ไม
จํากัดจํานวนโดยหุนสวนประเภทน้ีจะมีอํานาจในการตัดสินใจทางธุรกิจ       ซึ่งขอดีคือมีการระดมทุน
เพิ่มข้ึน มีความคลองตัวในการประกอบธุรกจิสวนใหญเปนธุรกิจครอบครัว ความนาเช่ือถือระดับปาน
กลาง ขอเสียคือการระดมทุนเพื่อขยายกิจการทําไดยากข้ึนอยูกับขอตกลงของผูเปนหุนสวน 

 1.2.2 บริษัทจํากัด มีการจดทะเบียนและมสีถานะเปนนิติบคุคล มีผูกอการจัดต้ังไมนอย
กวา 3 คน ลงทุนโดยแบงเงินลงทุนเปนหุน มลูคาหุนละเทากันบรหิารในรูปแบบคณะกรรมการบริษัท 
ความรับผิดชอบไมเกินจํานวนคาหุนที่ยังชําระไมครบถวน        ขอดีคือจะทําใหระดมทุนงายและมาก
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จํากัดความรับผิดชอบหน้ีสิน การบรหิารธุรกิจมีการพิจารณาอยางรอบคอบมากข้ึน       มีความ
นาเช่ือถือสูง ขอเสีย มีข้ันตอนการจัดต้ัง และขอบังคับที่ตองปฏิบัติตามบรหิารรูปคณะกรรมการ และ
บางเรื่องตองนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอผูมสีวนไดสวนเสียอาจไมคลองตัวใน
บางสถานการณ 

  ธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุมีการแบงประเภทการใหบรกิารอยู 2 มิติ ดังน้ี (กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา, 2553)    

 มิติที่ 1 แบงตามระยะเวลาที่ผูสูงอายุเขารบับริการ แบงเปน 2 ประเภทคือ 
1 การบริการแบบไปเชา-เย็นกลับ (Day Care) สําหรับผูสงูอายุที่ชวยเหลอืตนเองได

และมีญาติรับ-สง 
2 การบรกิารแบบสถานบริการดูแลระยะยาว (Long Stay) ที่ผูสูงอายุอาศัยในสถาน

บริการน้ันเลยหรืออาศัยในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยญาติที่ไมมีเวลาดูแลจะนําผูสูงอายุมาฝากดูแล 
และมาเย่ียมเปนครั้งคราว 

มิติที่ 2 แบงตามความตองการการดูแลของผูสงูอายุทีเ่ขารบับรกิาร แบงเปน 2ประเภท
คือ 

1 ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได 
2 ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพา ทุพพลภาพ      ชวยเหลือตัวเองไมได มีโรคเรื้อรังหรือ

ตองการผูบริบาลและการรักษาพยาบาลอยางใกลชิด 
ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุที่เปดใหบริการอยูน้ันมกีารดูแล และการใหบริการทีผ่สมผสาน

กันทั้ง 2 กลุม ในทางกฎหมายการดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพาและทุพพลภาพชวยเหลอืตัวเอง
ไมไดและตองการบริการพยาบาลและยาเปนประจํา จะจดัเปน “สถานพยาบาล” ตาม พ.ร.บ. 
สถานพยาบาล (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2547 และเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2545 การบรกิารในสถานดูแลผูสูงอายุ สวนใหญครอบคลุมการบริการหลักและมี
การใหบริการเสริมเพื่อเพิม่ความสะดวกสบายและดึงดูดใจลกูคา โดยมีบริการหลัก คือ การดูแล
ผูสงูอายุดานความเปนอยูทั่วไป การดูแลแบบพักคางคืน การบริการอาหารและอาหารวาง การดูแลทํา
ความสะอาดเสื้อผา การติดตามดูแลสุขภาพเบื้องตนแตจะไมไดทําการรักษาพยาบาล หากเจ็บปวยจะ
สงตอไปยังโรงพยาบาลใกลเคียงเพื่อทําการรักษา บริการกายภาพบําบัดเบื้องตนและกจิกรรม
นันทนาการตางๆ ตามวันสําคัญทางวัฒนธรรมประเพณีและมีบริการเสริม คือ บริการรถรับ-สงจาก
บาน บริการพาผูสูงอายุไปพบแพทยตามวันนัด บริการพาไปทัศนาศึกษาทองเที่ยวตามที่ตางๆ การจัด
กิจกรรมทางศาสนา การเชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อใหขอมูลในการดําเนินชีวิต บําบัดในรูปแบบ
พิเศษตางๆ เชน การบริการประสานงานกบัองคกรอื่นๆ เชน การใหคําปรึกษาทางกฎหมาย และการ
ฌาปนกจิ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2553)    

ศิริพันธุ สาสัตยและเตือนใจ ภักดีพรหม (2550) ไดกลาวถึงลักษณะการใหบรกิารสถาน
ดูแลผูสูงอายุโดยสังเขปไว 2 ลักษณะดังน้ี 

1 บริการดานที่พักอาศัยและบริการพื้นฐาน ซึ่งที่พักในทีล่ะที่จะลักษณะแตกตางกันไป 
ซึ่งโดยทั่วไปน้ันจะมลีักษณะบริการหองพักในลักษณะหองเด่ียว หองคู หอง 3 เตียง และหองรวมตาม
ความตองการและฐานะของผูรับบริการ ซึ่งภายในหองจะมีสิง่อํานวยความสะดวก เชน เครื่องทํานํ้าอุน 
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เครื่องปรบัอากาศ เฟอรนิเจอร เปนตน ซึง่การใหบริการน้ันมีการปรบัเปลี่ยนไปเรือ่ย ๆ เพือ่ตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคมากข้ึนโดยพบวามีการพัฒนารูปแบบการ ใหบริการทีผู่บริโภคสามารถ
เลือกที่พักไดเองในสภาพแวดลอมที่ตองการโดยสามารถเลือกเปนหองพัก หรือในบางทีม่ีบริการที่
ผูบริโภคสามารถเลือกทีพ่ักในลกัษณะที่เปนบานพกัเปนลักษณะบานเด่ียวโดยสามารถเลือกบริการ
เปนรายเดือน หรือเปนวันตามความตองการ  

2 บริการดานสุขภาพ โดยลักษณะการบรกิารสวนใหญเนนบริการเพือ่การฟนฟูสุขภาพ 
(Rehabilitations) ที่เนน Physical Function มากกวา Cognitive Function ซึ่งลักษณะของ
กิจกรรมการบรกิารประกอบดวย 

 2.1 กิจกรรมการรักษาพยาบาล เปนการใหบริการแกผูสูงอายุที่ตองการการดูแลดาน
การรกัษาพยาบาลซึ่งสวนใหญเปนการเจบ็ปวยดวยโรคเรื้อรงัที่ตองการการดูแลระยะยาว ไดแก 
ผูสงูอายุทีเ่จบ็ปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองอยูในภาวะพึ่งพา ผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน 
เปนตน ซึ่งผูสูงอายุทีร่บับริการสวนหน่ึงอยูในสภาพที่ตองใหการดูแลใกลชิด ทั้งการใหยา การพลิก
ตะแคงตัว การชวยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การดูแลใหยาโดยสวนหน่ึงผูสูงอายุจะตองมี
การไปรบับริการติดตามการรักษาจากโรงพยาบาลเดิมทีผู่สงูอายุรับบริการอยู อยางไรก็ตามผูสงูอายุที่
รับการรกัษาในสถานบริบาลผูสูงอายุน้ันไมไดอยูในภาวะวิกฤติ แตหากผูสงูอายุเกิดภาวะวิกฤติเกิดข้ึน
จะไดรับการชวยเหลือเบื้องตนและมีการสงตอไปยังโรงพยาบาลที่ใหบริการดานสุขภาพ ที่มีความ
พรอมมากกวา 

การบริการดานในสถานดูแลผูสงูอายุในบางแหงเปนการบรกิารที่มรีูปแบบ การดูแลครบ
วงจร เชน ในครั้งแรกทีผู่สูงอายุเขารับบรกิารมกีารประชุมปรึกษา (Interdisciplinary Team 
Conference) ทีมผูใหบริการที่ประกอบดวย แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักอาชีวะบําบัด นัก
โภชนาการ และผูชวยผูดูแลผูสูงอายุ เปนตน นอกจากน้ีในการประชุมปรึกษาจะมีการนําตัวแทนจาก
ครอบครัวของผูสูงอายุเจารวมประชุมปรึกษาดวย เพื่อการคนหาสภาพปญหาของผูสูงอายุ รวมทั้งการ
จัดรูปแบบการดูแลที่เหมาะสมสอดคลองกบัสภาพผูสงูอายุและครอบครัวแตละรายมากข้ึน รวมทั้ง
ความตองการเกี่ยวกับการดูแลระยะสุดทาย ในการประชุมปรึกษาจะมีการบันทึกขอมลูของผูสูงอายุที่
รับบริการอยางเปนระบบดวยคอมพิวเตอรเพื่อความสะดวกในการติดตามขอมลู นอกจากน้ีในสถาน
บริบาลทีม่ีความพรอมของบุคลากร มีการจัดบริการเกี่ยวกบัคลินิกพเิศษสําหรบัผูสูงอายุ เชน คลินิก
กระตุนการกลืน (Swallowing Clinic) ซึ่งใหบริการแกกลุมผูสงูอายุที่มปีญหาการกลืนลําบากซึ่งพบได
บอยในผูสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง คลินิกกระตุนความจาํ (Memory Clinic) ซึ่งใหบริการใน
ผูสงูอายุที่มกีารบกพรองของความจํา ผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม การใหบริการดานการ
รักษาพยาบาลจะมีแพทย พยาบาล ดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง อีกทั้งยังพบวามีการพฒันารปูแบบการ
บริการมากข้ึน เชน การนํารปูแบบการกัษาดวยการแพทยทางเลอืกรวมดวย (Alternative Medicine) 
เชน วารีบําบัด สปา การนวดกดจุด การฝกสมาธิ โยคะ และการฝงเข็มเปนตน 

 2.2 กิจกรรมการออกกําลังกายภายในหองออกกําลงักาย ที่มีอุปกรณที่ชวยในการฟนฟู
สภาพที่ทันสมัย และทีมนักกายบําบัดและนักอาชีวะบําบัดคอยใหความชวยเหลือดูแลอยางใกลชิด 
โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การหัดเดิน การฝกใชกลามเน้ือสวนตาง ๆ ตามสภาพความพิการของ
ผูรบับริการ 
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  2.3 กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเปนการจัดรปูแบบกิจกรรมใหผูรบับริการไดมโีอกาสรวมกัน
ทํากิจกรรมกลุมเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน เชน การรองเพลง การวาดภาพ หรือการประดิษฐการด
อวยพร นอกจากน้ีในบางที่จะมีการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันพิเศษตาง ๆ โดยเปดโอกาสใหสมาชิกใน
ครอบครัวของผูสูงอายุเขารวมกจิกรรมดวย เชน วันข้ึนปใหม วันสงกรานต เปนตน อีกทั้งการบริการ
ในบางที่ยังไดจัดบริการทัศนาจรนอกสถานบรกิารเพื่อสงเสรมิใหผูสูงอายุไดรับรู สภาพสิง่แวดลอม
ภายในสถานบริบาล 

 
2.แนวคิดการจัดการธุรกิจ  

แนวคิดเรื่องการจัดการน้ันเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน เมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน
อังกฤษ  ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากการทีผ่ลิตสินคาจากแรงงานคนและไดปรมิาณที่นอยกเ็ริ่มเปลี่ยนแปลง
เปนการใชเครื่องจักรเขามาแทนทีเ่พื่อทีจ่ะสามารถผลิตสินคาไดครั้งละจํานวนที่มากๆ ซึง่สงผลให
องคกรเกิดการขยายตัว สงผลใหปญหาที่ตามมาคือการบรหิารจัดการน้ันขาดประสิทธิภาพจากการที่
องคกรน้ันมีขนาดที่ใหญข้ึน แนวคิดทางการจัดการจึงนํามาใชเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึน ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนเพือ่ใหธุรกิจสามารถอยูรอดได ในอดีตน้ันการ
จัดการตางๆ ไมวาจะเปนการผลิต การบริการ เศรษฐกจิและการตลาดน้ันไมไดมีความสลับซับซอน
เหมอืนในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสลับซบัซอนมากกวาในอดีตมาก ดังน้ันใน
ปจจุบันการจัดการธุรกจิจึงมีความสําคัญในการที่ จะเปนแนวทางในการบรหิารองคกรใหอยูรอดและ
ย้ังยืนเพื่อรับมือกบัสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว นักวิชาการตางๆไดใหความหมาย
ของการจัดการไวดังน้ี  

สโตนเนอร (Stoner, 1978 :32 ) กลาววา วิวัฒนาการตามแนวคิดหลักหรือแนวคิดที ่
สําคัญๆ ทางการจัดการที ่เกิดข้ึนและผานมา 3 ยุคไดแกยุคแนวความคิดทางการจัดการสมัยด้ังเดิม ยุค
แนวความคิดทางการจัดการแนวพฤติกรรมศาสตรและยุคแนวความคิดทางการจัดการเชิง ปริมาณ 
วิวัฒนาการของแนวคิดทางการจัดการทีส่ําคัญจะนําเสนอถึงปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนใน ชวงเวลาตางๆ 
และแนวความคิดทางการจัดการซึ่งถูกนํามาใชในการแกปญหาที ่เกิดข้ึนในยุคน้ันๆ และผลกระทบ ซึ่ง
มีผลตอการออกแบบโครงสรางขององคการอันเปนผลทําใหเกิดเปนสภาวการณ ขององคการที่มสีวน
ในการกําหนดพฤติกรรมมนุษยข้ึนตามมา 

กริฟฟน (Griffin, 1999 : 36) กลาววาทฤษฎีการจัดการ หมายถึง กรอบแนวคิด ความรู
และการกําหนดแนวทางในการจัดการองคการ รวมทั้งเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550 : 31-32) กลาววา การจัดการ หมายถึง กระบวนการและ
ประยุกตใชทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดทํากจิกรรมขององคกรโดยการดําเนินงาน ตองอาศัยความรูและ
ประสบการณความรวมมอืจากบุคคลเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายและการดําเนินงานจะมีความเกี่ยวของ
กับการวางแผน การจัดองคกร จัดคนเขาทํางาน การช้ีนําและควบคุม 

พยอม วงศสารศรี (2542 : 33-35)     ไดสรุปความหมายของการจัดการจากนักวิชาการ 
ตาง ๆ แยกเปน3 ประเด็นดังน้ี 

 1 การจัดการเปนศิลปะของการใชบุคคลทํางานใหแกองคกร (Management is an art 
of getting done through other) โดยการสนองตอบความตองการ ความคาดหวัง และจัดโอกาสให 
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บุคคลเหลาน้ันมีความเจริญกาวหนาในการทํางาน 
 2 การจัดการเปนกระบวนการ (Management is a process) กลาวคือ กิจกรรมตาง ๆ 

ขององคกรจะไปสูเปาหมายตามทีก่ําหนดไว โดยผานกระบวนการทีเ่ปนระบบ ซึ่งประกอบดวย
กระบวนการที่ตอเน่ืองกันดังน้ี คือ การวางแผน การจัดองคกร การจัดบุคคลเขาทํางาน การสัง่การและ
การควบคุม 

 3 การจัดการคือกลุมของผูจัดการ (Management as a group of managers) หมายถึง
บุคคลที่ทําหนาทีบ่รหิาร หรอืจัดกจิกรรมตาง ๆ ในองคกรที่ดําเนินการตัดสินใจกําหนดเปาหมายและ
ประสานงานใหสมาชิกในองคกรดําเนินการไปทิศทางที่เปนเปาหมายรวมกัน ทัง้น้ีเพราะองคกรตาง ๆ 
จะมรีะดับการบรหิารหลายระดับไดแกการจดัการระดับสูง (Top management) การจัดการ
ระดับกลาง (Middle management) และการจัดการระดับตน (Lower management) ซึ่งในแตละ
ระดับกจ็ะมีบุคคลที่มีบทบาทเปนผูจัดการ จงึกลายเปนคณะผูจัดการ หรอืคณะบรหิารที่ดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ในองคกร 

 สรุปความหมายของ “การจัดการ” หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรอืการศึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในอันที่จะเช่ือมั่นไดวา กิจกรรมตาง ๆ ดําเนินไปในแนวทางที่จะบรรลผุล
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยการใชศิลปะในการจัดการใชบุคคลทํางานใหแกองคกร 
โดยเฉพาะอยางย่ิงหนาที่อันทีจ่ะสรางและรักษาไวซึ่งสภาวะที่จะเอื้ออํานวยตอการบรรลุวัตถุประสงค 
ดวยความพยายามรวมกันของกลุมบุคคล เพื่อใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุดโดยมีกระบวนการการจัดการ
ที่ประกอบไปดวยข้ันตอนที่สําคัญอยู  4 ข้ันตอน (พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม ยศขุน, 2556)    คือ 1) 
การวางแผน (Planning)  หมายถึงกระบวนการในการกําหนดเปาหมาย แผนงาน และตัดสินใจหา
วิธีการที่ดีที่สุดที่ทําใหเปาหมายน้ันบรรลผุลสําเร็จn2) การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง
กระบวนการในการจัดต้ังและจัดวางทรพัยากรบุคคล และทรัพยากรที่ไมใชบุคคล โดยวางแผนให
สามารถบรรลผุลสําเรจ็ขององคการ 3) การนําและสัง่การ (Leading and Directing) หมายถึง 
กระบวนการของการมอีิทธิพล เหนือบุคคลอื่นในการทีจ่ะใหบุคคลอื่นมพีฤติกรรมในการทํางานที่
ตองการ และทําใหบรรลเุปาหมายขององคการ 4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการ
ในการกําหนดกิจกรรมตางๆ ขององคการใหเปนไปตามมาตรฐาน และเปาหมายที่องคการคาดหวัง 
และกําหนดไว   ดังน้ันผูบริหารจะตองกําหนดเกณฑ   มาตรฐาน   เพือ่ใชเปนเกณฑในการประเมินผล   
ปจจุบันเกณฑการประเมินผลที่ธุรกิจใชกันมากก็คือ   การใช เกณฑมาตรฐาน กับกจิการคูแขงขันทีอ่ยู
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในการบรหิารทรัพยากรมนุษยของผูบรหิารจะตองเสาะแสวงหาและดึงดูด
บุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาในองคกร   จูงใจรกัษาพนักงานทีม่ีคุณภาพไวใหอยูกับองคกร
นานๆ    โดยพิจารณาถึงแนวทางการพฒันาบุคลากรเพื่อความกาวหนาในอาชีพ  

จากแนวคิดน้ีมุงเนนไปที่ดานการจัดการของผูประกอบการธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุ วา
การดําเนินการธุรกจิใหประสบความสําเร็จน้ันจะตองมีการวางแผนทางธุรกจิเพื่อที่จะให ไดกําไรสงูสดุ 
และตองมีการจัดการ ในการทีจ่ะมอบหมายงานตางๆใหกบัพนักงานและการจัดพนักงานในตําแหนง
ตางๆ และยังตองมีความเปนผูนําในการทีจ่ะช้ีแนะสัง่การรวมไปถึงการควบคุมใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว ซึ่งแนวคิดน้ีก็เปนอกีแนวคิดหน่ึงที่เปนตัวกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกจิให
ประสบความสําเร็จไดในทีสุ่ด 
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3.แนวคิดวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) 
SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพองคกร หรือหนวยงานในปจจุบัน เพือ่คนหาจุด

แข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งทีอ่าจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต
SWOT เปนตัวยอที่มีความหมายดังน้ี  Strengths – จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ Weaknesses – จุดออน
หรือขอเสียเปรียบ Opportunities – โอกาสทีจ่ะดําเนินการได Threats - อุปสรรค ขอจํากัด หรือ
ปจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององคกร (ชัยวัฒน สุรวิชัย, 2559) 

หลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ 
สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก ดังน้ันการวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปน การ
วิเคราะหสภาพการณ ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม 
(รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อปุสรรค การวิเคราะหปจจัยตางๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร 
ซึ่งจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึนภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ได
เกิดข้ึนแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทัง้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีที่มี
ตอองคกรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถ ดานตาง ๆ ที่องคกรมอียู ซึ่งขอมลูเหลาน้ีจะ
เปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธของ
องคกรระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป 

ประโยชนของการวิเคราะห SWOT คือ เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองคกร ซึ่งปจจัยเหลาน้ีชวยใหเขาใจไดวาสภาพแวดลอมตางๆมีอทิธิพลตอผลการ
ดําเนินงานขององคกรอยางไร จุดแข็งขององคกรคือความสามารถภายใน ที่ถูกใชประโยชนเพื่อการ
บรรลเุปาหมาย ในขณะที่จุดออนขององคกรจะเปนคุณลักษณะภายในที่อาจจะสงผลทําลายการ
ดําเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ใหโอกาสในการบรรลุเปาหมายองคกรแต 
ในทางกลบักันอปุสรรคทางสภาพแวดลอม จะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลเุปาหมายของ
องคกร ซึ่งผลจากการวิเคราะห SWOT น้ันสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนด
กลยุทธเพื่อใหองคกรเกิดการพฒันาไปในทางที่ถูกตองและเหมาะสม ซึ่งข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ
วิเคราะห SWOT จะครอบคลมุขอบเขตของปจจัยที่กวางดวยการระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรคขององคกร ทําใหมีขอมูล ในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายทีจ่ะถูกสรางข้ึนมาบนจุดแข็ง
ขององคกร และแสวงหาประโยชนจากโอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถกําหนด กลยุทธทีมุ่ง
เอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอมหรอืลดจุดออนขององคกรใหมีนอยทีสุ่ดได ภายใตการวิเคราะห 
SWOT น้ัน จะตองวิเคราะหทัง้สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร โดยมีข้ันตอนดังน้ี (ชัยวัฒน 
สุรวิชัย, 2559) 

3.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร
จะเกี่ยวกบัการวิเคราะหและพิจารณาทรพัยากรและความสามารถภายในองคกรทุก ๆ ดาน เพื่อที่จะ
ระบจุุดแข็งและจุดออนขององคกรแหลงที่มาเบื้องตนของขอมูล เพื่อการประเมินสภาพแวดลอภายใน 
คือระบบขอมลูเพือ่การบรหิาร ที่ครอบคลุมทุกดาน ทัง้ในดานโครงสรางระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน 
บรรยากาศในการทํางานและทรพัยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพจิารณา
ผลการดําเนินงานทีผ่านมา ขององคกรเพื่อทีจ่ะเขาใจสถานการณและผลกลยุทธกอนหนาน้ีดวย 
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3.1.1 จุดแข็งขององคกร (S-Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมอง
ของผูทีอ่ยูภายในองคกรน้ันเอง วาปจจัยใดภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกรที่
องคกรควรนามาใชในการพัฒนาองคกรได และควรดารงไวเพื่อการเสริมสรางความเข็มแข็งขององคกร 

3.1.2 จุดออนขององคกร (W-Weaknesses) เปนการวิเคราะห ปจจัยภายในจาก
มุมมองของผูที่อยูภายในจากมุมมอง ของผูทีอ่ยูภายในองคกรน้ัน ๆ เองวาปจจัยภายในองคกรทีเ่ปน
จุดดอย ขอเสียเปรียบขององคกรที่ควรปรบัปรุงใหดีข้ึนหรอืขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอ
องคกร 

3.2 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ภายใตการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก
องคกรน้ัน สามารถคนหาโอกาสและอปุสรรคทางการดําเนินงานขององคกรที่ไดรับผลกระทบจาก
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหวางประเทศทีเ่กีย่วกับการดําเนินงานขององคกร เชน อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอมทางสงัคม เชน ระดับ
การศึกษาและอัตรารูหนังสือของประชาชน การต้ังถ่ินฐานและการอพยพของประชาชนลักษณะชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเช่ือและวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง เชนพระราช
บัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหมๆ
และพัฒนาการทางดานเครือ่งมอือุปกรณทีจ่ะชวยเพิ่มประสทิธิภาพในการผลิต และใหบรกิาร 

3.2.1 โอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunities) เปนการวิเคราะหวาปจจัย
ภายนอกองคกร ปจจัยใดทีส่ามารถสงผลกระทบประโยชน ทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินการ
ขององคกรในระดับมหาภาค และองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลาน้ีมาเสรมิสรางใหหนวยงานเข็มแข็ง 
ข้ึนได 

3.2.2 อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T-Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอก
องคกรปจจัยใดทีส่ามารถสงผลกระทบในระดับมหาภาค ในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหายทั้ง
ทางตรง และทางออม ซึ่งองคกรจะตองหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองคกรใหมีความแข็งแกรงพรอมทีจ่ะ
เผชิญ แรงกระทบดังกลาวได 

3.3 ระบสุถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอม       เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-
จุดออน โอกาส-อปุสรรค จากการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกดวยการประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกแลว ใหนา จุดแข็ง-จุดออนภายในมาเปรียบเทียบ
กับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูวาองคกรกําลงัเผชิญสถานการณเชนใดและภายใต
สถานการณเชนน้ัน องคกรควรจะทําอยางไร โดยทั่วไปในการวิเคราะห SWOT ดังกลาวน้ี องคกรจะ
อยูในสถานการณ 4 รูปแบบดังน้ี 

3.3.1 สถานการณที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณน้ีเปนสถานการณที่พึ่งปรารถนา
ที่สุด เน่ืองจากองคกรคอนขางจะมหีลายอยาง ดังน้ัน ผูบรหิารขององคกรควรกําหนดกลยุทธในเชิงรุก 
เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมาเสริมสรางและปรับใชและฉกฉวยโอกาสตางๆ ที่เปดมาหาประโยชนอยาง
เต็มที ่

3.3.2 สถานการณที่ 2 (จุดออน-อุปสรรค) สถานการณน้ีเปนสถานการณที่เลวราย
ที่สุด เน่ืองจากองคกรกําลังเผชิญอยูกับอปุสรรคจากภายนอกและมปีญหาจุดออนภายในหลาย
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ประการ ดังน้ันทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธการต้ังรับหรอืปองกันตัว เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัย
อุปสรรค ตาง ๆ  ที่คาดวาจะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการทีจ่ะทาใหองคกรเกิดความสญูเสียที่นอยที่สุด 

3.3.3 สถานการณที่ 3 (จุดออน-โอกาส) สถานการณองคกรมีโอกาสเปนขอไดเปรียบ
ดานการแขงขันอยูหลายประการ แตติดขัดอยูตรงทีม่ปีญหาอุปสรรคที่เปนจุดออนอยูหลายอยาง
เชนกัน ดังน้ันทางออกคือกลยุทธการพลิกตัว เพื่อจัดหรอืแกไขจุดออนภายในตาง ๆ ใหพรอมทีจ่ะฉก
ฉวยโอกาสตาง ๆ ที่เปดให 

3.3.4 สถานการณที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค)              สถานการณน้ีเกิดข้ึนจากการที่
สภาพแวดลอมไมเอื้ออานวยตอการดําเนินงาน แตตัวองคกรมีขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็งหลายประการ 
ดังน้ัน แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป    ก็สามารถทีจ่ะเลือกกลยุทธการแตกตัว
หรือขยายขอบขายกิจการเพือ่ใชประโยชนจากจุดแข็งที่มสีรางโอกาสในระยะยาวดานอื่น ๆ แทน 

โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในน้ัน ในการวิเคราะหจะใช ทฤษฎีสวนประสม
การตลาด (Marketing Mix) คือ องคประกอบทีส่ําคัญในการดําเนินงานการตลาดเปนปจจัยที่กจิการ
สามารถควบคุมได กจิการธุรกจิจะตองสรางสวนประสมการตลาดทีเ่หมาะสมในการวางกลยุทธทาง
การตลาด (ศิริวรรณ เสรรีัตน และคณะ, 2541) สวนประสมการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ 
(Product) การจัดจําหนาย (Place) การกําหนดราคา (Price) การสงเสรมิการตลาด (Promotion) เรา
สามารถเรียกสวนประสมทางการตลาดไดอีก อยางหน่ึงวา 4’Ps สวนประกอบทัง้ 4 ตัวน้ี ทุกตัวมีความ
เกี่ยวพันกัน P แตละตัวมีความสําคัญเทาเทียมกันแตข้ึนอยูกับผูบรหิารการตลาดแตละคนจะวางกล
ยุทธ โดยเนนนํ้าหนักที่ P ใดมากกวากัน เพือ่ใหสามารถตอบสนองความตองการของเปาหมายทาง
การตลาด คือ ตัวผูบริโภค ซึ่งมรีายละเอียดดังตอไปน้ี (วงศพัฒนา  ศรีประเสริฐ, 2553) 

1 ผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยแรกที่จะแสดงวากจิการพรอมจะทําธุรกจิได กิจการน้ัน
จะตองมีสิง่ทีจ่ะเสนอขาย อาจเปนสินคาทีม่ีตัวตน บริการ ความคิด (Idea) ที่จะตอบสนองความตอง 
การได การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ัน นักการตลาด มกัจะศึกษาผลิตภัณฑในรปูของผลิต ภัณฑ
เบ็ดเสรจ็ (Total Product) ซึ่งหมายถึง ตัวสินคา บวกกับความพอใจและผลประโยชนอื่นทีผู่บริโภค
ไดรับจากการซื้อสินคาน้ันผูบริหารการตลาดจะตองมีการปรบัปรงุสินคาหรอื บริการทีผ่ลิตข้ึนมาให
สอดคลองกบัความตองการของกลุมเปาหมาย โดยเนนถึงการสรางความพอใจใหแกผู บริโภคและ
สนองความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ จะตองศึกษาปญหาตางๆ 
ที่ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ หรอื สายผลิตภัณฑ การเพิ่มหรอืลดชนิดของสินคาในสาย
ผลิตภัณฑ ลักษณะของผลิตภัณฑ ในเรื่องคุณภาพประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การใหบริการ
ประกอบการขาย การรบัประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑที่ผลิตออกมาจําหนายตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคกลุมใด วงจรผลิตภัณฑของสินคามรีะยะเวลานานเทาใด ในแตละชวง เวลาของวงจร
ผลิตภัณฑน้ัน นักบรหิารการตลาดควรจะใชกลยุทธทางการตลาดอยางไร และเมือ่ตองการทีจ่ะสราง
ความเจรญิกาวหนาใหแกกิจการ ธุรกจิจะตองมกีารวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหสอดคลองกบั
ความตองการของตลาดไดอยางไรปจจุบันจะเห็นไดวาผูบริโภคใหความสนใจ และพิถีพิถันในการเลือก
ซื้อสินคามากกวาแตกอน บทบาทของการบรรจุภัณฑจึงมคีวามสําคัญตอตัวผลิตภัณฑอยางย่ิง การ
บรรจุภัณฑจะกอให เกิดประโยชนหลักอยู 2 ประการดวยกัน คือ เปนการปองกันคุณภาพของสินคา
และชวยสงเสริมการจําหนายดังน้ัน รูปรางของภาชนะบรรจหุรือหีบหอในปจจุบันจึงมสีีสันสะดุดตา 
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และวัสดุที่ใชทําหีบหอแปลกใหมกวาเดิม บอยครั้งที่ผูบรโิภคตัดสินใจซื้อสินคาโดยคํานึงถึงตัวบรรจุ
ภัณฑมากกวาตัวสินคา ผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนมาจําหนายในตลาดจะตองมีการกําหนดตราสนิคาและ
เครื่องหมายการคา เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑน้ันเปนของผูผลิตรายใดรายหน่ึงอยางชัดเจน 
ตราสินคาเปนสิง่มปีระโยชนแกผูบริโภค ทําใหผูบรโิภคทราบวาสินคาชนิดน้ัน เปนของผูผลิตรายใด 
ผูบริโภคจะสามารถใชประสบการในอดีตมาชวยในการตัดสนิใจซื้อไดงายข้ึน โดยมิตองสอบถามขอมูล
อยูตลอดเวลาและเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซือ้สินคาน้ัน 

2 การจัดจําหนาย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑทีผู่ผลิตผลิตข้ึนมาไดน้ันถึงแมวา 
จะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถาผูบริโภคไมทราบแหลงซื้อและไมสามารถจะจัดหามาไดเมือ่เกิดความ
ตองการ ผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนมาก็ไมสามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคได ดังน้ัน นักการตลาดจึง
จําเปนตองพจิารณาวาที่ไหน เมื่อไร และโดยใครทีจ่ะเสนอขายสินคา การจัดจําหนายเปนเรื่องที่
ซับซอน แตกเ็ปนสิ่งจําเปนที่ตองศึกษาการจัดจําหนายแบงกิจกรรมออกเปน 2 สวน คือ ชองทาง
จําหนายสินคา (Channel of Distribution) เนนการศึกษาถึงชนิดของชองทางการจําหนายวาจะใช
วิธีการขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง หรือการขายสินคาผานสถาบันคนกลางตางๆ บทบาทของ
สถาบันคนกลางตางๆ เชน พอคาสง (Wholesalers ) พอคาปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง 
(Agent Middleman) ที่มีตอตลาด อีกสวนหน่ึงของกจิกรรมการจัดจําหนายสินคา คือ การแจกจายตัว
สินคา (Physical Distribution) การกระจายสนิคาเขาสูตัวผูบริโภค การเลือกใชวิธีการขนสง 
Transportation) ที่เหมาะสมในการชวยแจกจายสินคา สื่อการขนสงไดแก การขนสงทางอากาศ ทาง
รถยนต ทางรถไฟ ทางเรอื และทางทอ ผูบริหารการตลาดจะตองคํานึงวาจะเลอืกใชสื่ออยางใดถึงจะดี
ที่สุด โดยเสียคาใชจายตํ่าและสินคาน้ันไปถึงลูกคาทันเวลา ข้ันตอนที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการ
แจกจายตัวสินคา คือ ข้ันตอนของการจัดเก็บรักษาสินคา (Storage) เพื่อรอการจําหนายใหทันเวลาที่
ผูบริโภคตองการ 

3 การกําหนดราคา (Price) เมื่อธุรกจิไดมีการพฒันาผลิตภัณฑข้ึนมา รวมทั้งหาชองทาง
การจัดจําหนายและวิธีการแจกจายตัวสินคาไดแลว สิง่สําคัญที่ธุรกจิจะตองดําเนินการตอไป คือ การ
กําหนดราคาทีเ่หมาะสมใหกบัผลิตภัณฑทีจ่ะนําไปเสนอขายกอนที่จะกําหนดราคาสินคา ธุรกิจตองมี
เปาหมายวาจะต้ังราคาเพื่อตองการกําไร หรือเพื่อขยายสวนถือครองตลาด (Market Share) หรอืเพื่อ
เปาหมายอยางอื่น อีกทัง้ตองมีการใชกลยุทธในการต้ังราคาที่จะทําใหเกิดการยอมรับจากตลาดเปา 
หมายและสูกบัคูแขงขันไดในการแขงขันในตลาด กลยุทธราคาเปนเครือ่งมอืที่คูแขงขันนํามาใชได ผล
รวดเร็วกวาปจจัยอื่นๆ เชน การลดราคา หรืออาจต้ังราคาสนิคาใหสูงสําหรับสินคาที่มลีักษณะพเิศษใน
ตัวของมันเอง เพื่อแสดงภาพพจนที่ดี อาจใชผลทางจิตวิทยามาชวยเสริมการต้ังราคา การต้ังราคา
สินคาอาจมีนโยบายการใหสินเช่ือหรือนโยบายการใหสวนลดเงินสดสวนลดการคา หรือสวน ลด
ปริมาณ ฯลฯ นอกจากน้ันธุรกิจจะตองคํานึงถึงกฎขอบงัคับทางกฎหมายที่จะมีผลกระทบตอราคาดวย 
ราคามูลคาผลิตภัณฑในรปูตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของลกูคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา
ของผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาจะตัดสินใจซื้อ ดังน้ัน ผูกําหนดกลยุทธ
การตลาดดานราคาตองคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังน้ี 

   3.1 คุณคาที่รับรู ในสายตาของลูกคา       ซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรบัของลูกคาใน 
คุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาน้ัน ผลิตภัณฑน้ัน 
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   3.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 
   3.3 การแขงขัน 
   3.4 ปจจัยอื่นๆ 
4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดตอสื่อสาร

ไปยังตลาดเปาหมาย การสงเสริมการตลาดเปนวิธีการทีจ่ะบอกใหลูกคาทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่
เสนอขายวัตถุประสงคของการสงเสรมิการตลาด เพื่อบอกใหลูกคาทราบวามผีลิตภัณฑออกจําหนาย
ในตลาดพยายามชักชวนใหลูกคาซือ้และเพื่อเตือนความทรงจํากับตัวผูบรโิภค การสงเสริมการตลาด
จะตองมีการศึกษาถึงกระบวนการติดตอสื่อสาร (Communication Process) เพื่อเขาใจถึง
ความสัมพันธระหวางผูรับกับผูสง การสงเสริมการตลาดมีเครื่องมอืสําคัญที่จะใชอยู 4 ชนิดดวยกนั ที่
เรียกวาสวนผสมของการสงเสรมิการตลาด (Promotion Mix) ไดแก 

4.1 การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling)          เปนการเสนอขายสินคาแบบ
เผชิญหนากัน (Face-to-Face) พนักงานขายตองเขาพบปะกับผูซื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินคา   การ
สงเสริมการตลาดโดยวิธีน้ีเปนวิธีที่ดีที่สุด แตเสียคาใชจายสูง 

4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง       รูปแบบของการจายเงินเพื่อการสงเสริม 
การตลาด โดยมิไดอาศัยตัวบุคคลในการน าเสนอหรือชวยในการขาย แตเปนการใชสื่อโฆษณาประเภท
ตางๆเชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพมิพ นิตยสาร ปายโฆษณา อินเทอรเน็ต (Internet) สื่อโฆษณาเหลาน้ี
จะสามารถเขาถึงผูบริโภคเปนกลุมใหญ เหมาะสําหรบัสินคาที่ตองการกระจายตลาดกวาง 

4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)         หมายถึงกิจกรรมที่ทําหนาที่ชวย
พนักงานขายและการโฆษณาในการขายสินคา      การสงเสรมิการขายเปนการกระตุนผูบริโภคใหเกิด
ความตองการในตัวสินคา การสงเสริมการขายจัดทําในรูปของการแสดงสินคา   การแจกของตัวอยาง 
แจกคูปอง ของแถม การใชแสตมปเพือ่แลกสินคาการชิงโชคแจกรางวัลตางๆ ฯลฯ 

4.4 การเผยแพรและประชาสัมพันธ    (Publicity and Public Relation) ใน 
ปจจุบันธุรกิจมกัสนใจภาพพจนของกิจการ ธุรกิจไดใชเงินจํานวนมากเพือ่สรางช่ือเสียงและภาพพจน
ของกิจการ ปจจบุันองคกรธุรกจิสวนใหญไมไดเนนทีก่ารแสวงหากําไร (Maximize Profit) เพียงอยาง 
เดียว ตองเนนที่วัตถุประสงคของการใหบรกิารแกสังคมดวย (Social Objective) เพราะความอยูรอด
ขององคการธุรกจิจะข้ึนอยูกับการยอมรับของกลุมผูบริโภคในสังคม ถาหากกลุมผูบริโภคตอ ตานหรือ
มีความคิดวาองคการธุรกจิแสวงหาผลประโยชนใหกับตนมากจนไมคํานึงถึงสังคม หรือผูบริโภค เชน 
การผลิตสนิคา แลวปลอยนํ้าเสียลงแมนํ้า หรอืทําใหอากาศเปนพิษ กอใหเกิดผลเสียแกสวนรวม โดย
มิไดหาวิธีแกไข จะสรางภาพพจนที่ไมดีขององคการธุรกจิ 

4.5 กระบวนการ (Process) เปนการสรางสรรค     และการสงมอบสวนประกอบของ
ผลิตภัณฑโดยอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเปนอยางดี กลยุทธทีส่ําคัญสําหรบัการบรกิาร คือ เวลา
และประสทิธิภาพในการบริการ ดังน้ันกระบวนการบริการที่ดีจงึควรมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในกาสงมอบรวมถึงตองงายตอการปฏิบัติการ เพื่อที่พนักงานจะไดไมเกิดความสบัสน 
ทํางานไดอยางถูกตองและมีแบบแผนเดียวกันและงานที่ไดตองดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

ในสวนของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกน้ันจะใช PEST Analysis ซึ่งเปนการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมโดยรวมของแหลง สถานที่ หรือ ประเทศ    ที่ตัวเรากําลังจะเขาไปดําเนินธุรกจิ
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โดยเปนการวิเคราะหแนวโนมของตลาดและปจจัยตางๆ ที่มผีลตอการเปลี่ยนแปลงตอธุรกิจในอนาคต 
โดยตองมีการคนควาหาขอมูลตางๆ เพื่อทําความเขาใจ และคิดวางแผนเพื่อหาประโยชนจากโอกาส 
และลดภัยคุกคามตางๆ  ที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่ง PEST ประกอบไปดวย Political-การเมอืง,  Economic-
เศรษฐกจิ,  Social-สังคมและวัฒนธรรม,  Technology-เทคโนโลยี ซึงมีแนวทางการวิเคราะหดังน้ี 
(เอกกมล เอี่ยมศร,ี 2555) 

Political-การเมือง  แนวทางในการวิเคราะห จะเปนในเรื่องของ สถานะความมั่นคงของ
รัฐบาลและรูปแบบของรัฐบาล เสรีภาพของสือ่สารตามหลักนิติธรรมและระบบการดําเนินการของ
ราชการในแตละทองถ่ิน แนวโนมของกฎระเบียบขอบงัคับทีจ่ะออกมาใหม และกฎระเบียบขอบังคับที่
ใชอยูในปจจบุัน ลักษณะของสังคมและกฎหมายการจางงานของทองถ่ิน นโยบายภาษีและการคา และ
การควบคุมอัตราคาไฟฟา การออกกฎหมายคุมครองผูบรโิภคและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่
บอยๆ ในสภาพแวดลอมทางการเมือง 

Economic-เศรษฐกจิ แนวทางในการวิเคราะห จะเปนในเรื่องของ ข้ันตอนของ วัฏจักร
ธุรกิจ สถานการณปจจบุันและการคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกจิของอัตราเงินเฟอและอัตรา
ดอกเบี้ย การวางงานและอุปทานของแรงงาน ตนทุนคาแรงงาน (ทั้งแรงงานข้ันตํ่า และ คาแรง
พนักงานระดับฝมือแรงงาน) ระดับรายไดและการกระจายระดับช้ันของรายไดของคนทํางาน 
ผลกระทบของการคาแบบโลกาภิวัฒน แนวโนมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ
อื่นๆ ที่มีผลตอเศรษฐกจิ 

Social-สังคมและวัฒนธรรม แนวทางในการวิเคราะห จะเปนในเรื่องของ อัตราการ
เติบโตของจํานวนประชากรและอายุเฉลี่ย สุขภาพของประชากรและการเคลือ่นยายถ่ินฐานของ
ประชากร  สังคมวิถีชีวิตของสังคมเมือง และสงัคมชนบท  ระดับการศึกษาเฉลี่ย  และทัศนคติตอการ
ติดตอการคากับประเทศตางๆ ประชากรที่ใชแรงงานในตลาดแรงงาน ทัศนคติในการทํางาน การรัก
ความอิสระ ทัศนคติตอการทํางานกับบริษัทตางชาติ   ความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชนทาง
สังคม และขอหามทางสังคมตางๆ รปูแบบของประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมและวัฒนธรรมที่กําลังเกิดข้ึนในทองถ่ินน้ันๆ 

Technology-เทคโนโลยี แนวทางในการวิเคราะห จะเปนในเรื่องของ ผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆ  ผลกระทบของระบบอินเตอรเน็ต และระบบการติดตอสือ่สารแบบมีสายและแบบไร
สาย และระยะทางที่ไกลจากสํานักงานใหญ กิจกรรมการวิจยัและพัฒนา  ผลกระทบของการถายทอด
ดานเทคโนโลยี 

นอกจาการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกดวย PEST ซึ่งเปนการวิเคราะห
สภาพแวดลอมโดยรวมของธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจควรที่จะวิเคราะหปจจัยหลักที่เขามามีผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจ โดยการใชแนวคิดแรงผลักดันทั้ง 5 ( Five Force Model) เปนแนวคิดที่ผูบรหิารใช
ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันวาปจจัยใดสงผลกระทบตอบรรยากาศทางการแขงและ
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ตองปรับเปลี่ยนตรงจุดไหน เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงได โดยแนวคิดน้ีคิดคนข้ึนโดย Michael E. 
Porter ซึ่งแนวคิดทั้ง 5 น้ีประกอบไปดวย (ทรงวุฒิ สกลุพลอย, 2555) 

1 การเขามาของคูแขงรายใหม (Threat Of New Comer)  ซึ่งการเขามาของคูแขงราย
ใหมน้ันเปนภัยคุกคามที่รายแรง โดยจะเปนเรื่องของการแยงสวนแบงทางการตลาด และถาย่ิงสินคา
หรือบรกิารเปนสิ่งทีส่ามารถลอกเลียนแบบไดงาย มีตนทุนตํ่าและรวมไปถึงการที่ไมมีตราสินคาที่
แข็งแกรง กจ็ะย่ิงเปนอุปสรรคตอการสรางรายไดของกิจการได ซึ่งวิธีที่จะใชรองรับกบัการเขามาของ
คูแขงรายใหมน้ันจะใชวิธีโดยการสรางตราสินคาใหแข็งแกรง และการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
จนเกิดเปนความจงรกัภักดีซึ่งแมวาถามีผูประกอบการรายใหมเขามา แตลูกคาก็ยังจะใชสินคาและ
บริการของเราตอไป 

2 อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Bargaining power of Supplier) เปนภัยที่
แสดงใหเห็นถึงปจจัยทีเ่กี่ยวของกบัตนทุนของกิจการ ในเรื่องของถาอํานาจการตอรองของผูขายปจจัย
การผลิตสงูน้ัน สามารถแสดงใหเห็นวาตนทุนของสินคาน้ันไมสามารถควบคุมได ซึ่งอาจทําใหมีภาระ
ตนทุนที่มากกวาคูแขง โดยการรบัมือกับอํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิตน้ัน มีวิธีทําโดยการ
ขยายกิจการไปยังตนนํ้าเชนการซื้อกิจการทีผ่ลิตวัตถุดิบให หรือ การรวมตัวกับกลุมกจิการที่มสีินคา
หรือบรกิารทีเ่หมือนกัน ในการเขาไปตอรองกบัผูขายปจจยัการผลิตในการที่จะซื้อสินคาครั้งละมากๆ 
เพิ่มโอกาสในการตอรองราคา เพื่อลดภาระในเรื่องของตนทนุได  

3 อํานาจตอรองของลูกคา (Bargaining power of Customer)  เปนภัยที่เกิดจากการ
ที่กิจการไมสามารถทํากําไรจาการต้ังราคาไดมาก โดยราคาจะเปนไปตามกลไกตลาดในการควบคุม
ราคา อันเกิดมาจากการทีส่ินคาหรอืบริการน้ัน ไมมีเอกลักษณหรือความแตกตางกบัสินคาในตลาด
อื่นๆ ทําใหลกูคาสามารถที่จะเลือกผูประกอบการรายอื่นในการทีจ่ะตอรองราคาได ดังน้ันการที่จะ
รับมอืกับภัยคุกคามทีเ่กิดจากอํานาจตอรองราคาทําไดโดย การรวมกลุมกันของผูประกอบการที่ผลิต
สินคาหรอืบริการเดียวกันในการที่จะกําหนดราคามาตรฐานข้ันตํ่าที่จะขายใหลูกคาได ซึ่งจะทําให
ลูกคาไมสามารถตอรองราคาไดมากนัก เน่ืองจากราคาของผูประกอบการแตละรายจะใกลเคียงกัน 
โดยที่ผูประกอบการน้ันสามารถไปแขงขันกันในเรือ่งอื่นๆได เชน ในเรื่องของคุณภาพหรือช่ือเสียงของ
ตราสินคาและรวมไปถึงบรรจุภัณฑ 

4 อํานาจที่เกิดจากสินคาทดแทน (Threat of Substitution)  ซึ่งเปนภัยที่เกิดจากการ
ที่มีสินคาอื่นสามารถเขามาใชทดแทนสินคาเดิมทีม่ีอยูในตลาดไดและมีคุณคาที่มากกวา จนลูกคาเลกิ
ใชสินคาและบริการที่มีอยู ไปใชสินคาที่ทดแทนอื่น ซึ่งสินคาทดแทนน้ันอาจมีคุณภาพที่ดีกวาหรือถูก
กวา ซึ่งเมือ่เกิดเหตุการณน้ีข้ึน กิจการตองตรวจสอบเพือ่ทําความแนใจไดวา สินคาหรือบริการของเรา
น้ันมีความโดดเดนและเอกลักษณอะไรที่สินคาอื่นไมสามารถมาทดแทนได 

5 การแขงขันภายในอุตสาหกรรม (Internal Rivalry) เปนการวิเคราะหปจจัยทั้ง 4 ที่
ประกอบไปดวย การเขามาของคูแขงรายใหม อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิตอํานาจตอรอง
ของลูกคา และอํานาจทีเ่กิดจากสินคาทดแทน ในการที่จะมผีลตอความรุนแรงในการแขงขัน ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอผูประกอบการในการพิจารณา และวิเคราะหถึงความคุมคาในการเขาทําตลาดใน
ผลิตภัณฑหรือบริการน้ันๆ 
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4.ทฤษฎีกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ 
"กลยุทธ ยุทธวิธี หรือยุทธศาสตร" ภาษาอังกฤษคือ "Strategy" มีรากศัพทมาจากภาษา

กรีก คือ "Strategia" ซึ่งหมายถึง "Generalship" หรอืศาสตรและศิลปในการ บังคับบัญชากองทัพ โดย
ปกติแลวคําวากลยุทธจะเปนคําที่ใชในทางทหารในเรื่องทีเ่กีย่วกับการ สงคราม และแนวทางในการที่
จะพิชิตขาศึก ซึ่งเปนทีส่นใจจากนักการทหารในทกุประเทศต้ังแตในอดีตจนถึงปจจบุัน เน่ืองจากใน
อดีตการปกครองและการทหาร จะมีความสมัพันธเกี่ยวของกันอยางใกลชิด โดยการทีผู่ปกครองมักจะ
เปนผูนําทางการทหาร หรอืผูนําทางการทหารมกัจะเขามามีบทบาทและอํานาจทางการเมอืง กลยุทธ
จึงได รับความสนใจจากนักการเมืองและนักปกครองที่พยายามศึกษาและนําหลักการมาประยุกตใน
การสรางฐานอํานาจ การข้ึนสูอํานาจ การรกัษาอํานาจ และในการปกครองคนหมูมากใหอยูรวมกัน
อยาง สงบสุขซึ่งสามารถการจําแนก กลยุทธตาม ระดับและขอบเขตการดําเนิน งานขององคกรแบง
ออกเปน 3 ประเภท ดังตอไปน้ี (เลอทัด ศุภดิลก, 2555) 

1 กลยุทธระดับบริษัทหรือองคกร (Corporate Strategy) เปนกลยุทธถูกกําหนดโดย
ผูบริหารระดับสงูขององคกร ซึ่งการวางกลยุทธน้ีจะมีผลตอองครวมขององคกร โดยที่กลยุทธระดับ
องคกรจะเปนเครื่องมือกําหนดทิศทางขององคกร ตอการที่จะสามารถบรรลเุปาหมายระยะยาวของ
องคกร ในการที่องคกรสมควรจะดําเนินธุรกิจอะไรและจัดสรรทรัพยากรทีม่ีอยูอยางไรใหมี
ประสิทธิภาพสงูสุดตอการดําเนินงานและการดํารงอยูในอนาคต 

2 กลยุทธระดับธุรกจิ (Business Strategy) จะมีขอบเขตที่จํากัดวากลยุทธระดับ
องคกร โดยกลยุทธระดับธุรกิจจะใหความสําคัญ กบัการ แขงขันของธุรกิจในแตละอุตสาหกรรมกล
ยุทธระดับน้ีมักถูกกําหนด โดย "ผูบริหารหนวยธุรกจิ" เพื่อใหหนวยธุรกจิของตนสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง และเปนไปในทิศทาง เดียวกับ ภารกิจและวัตถุประสงคขอองคกร 

3 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) จะถูกกําหนดโดยหัวหนาหนวยงาน
ตามหนาที่ทางธุรกจิ เชน การเงิน การตลาด การดําเนินการ และทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนและ
สอดคลองกบักลยุทธระดับที่สงูกวา โดยที่กลยุทธระดับน้ีจะมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงตามหนาทีท่าง 
ธุรกิจ โดยรวบรวมขอมูลจากภายในหนวยงานและจากสิง่แวดลอม เพื่อใหการดําเนินงานเฉพาะ หนาที่
ประสบความสําเร็จภายใตชวงระยะเวลาที่แนนอน 

ในปจจบุันการสรางความมั่นคงใหองคกรใหไดดีทีสุ่ดก็คือ การสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน ซึ่งการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันก็คือ การทีจ่ะสามารถสรางความสามารถ
พิเศษขององคกรในการที่คูแขงไมสามารถลอกเลียนแบบได หรือตองใชเวลามากในการทีจ่ะ
ลอกเลียนแบบ เชนในเรือ่งของผลิตภัณฑใหมๆ นวัตกรรมใหมๆ ระบบจัดการใหมๆ  โดยการทีจ่ะ
สามารถใหบริการหรอืขายสินคาไดถูกกวา ดีกวาหรือแตกตาง และสามารถตอบสนองตอลกูคาไดไว
กวาคูแขง ทําใหลูกคายินดีที่จะจายเพื่อซื้อสินคาหรือบริการในราคาทีสู่งกวาที่อื่นๆ องคกรสามารถ
ตระหนักและมองหาการใชกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได ดังน้ี 

4.1 กลยุทธการเปนผูดานตนทุน (Cost Leadership)           "การเปนผูนําดานตนทุน"  
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คือ การทีจ่ะกําหนดใหบริษัทหรือองคมีตนทุนในการผลติสินคาหรอืบริการที่ตํ่าเมือ่เปรียบเทียบกบั
คูแขงขัน การดําเนินการตามขอไดเปรียบของการเปนผูนําดานตนทุนน้ี จึงเกี่ยวของกับการนําเสนอ
ผลิตภัณฑหรือบริการที่ไมเสริมเติมแตง โดยมีเปาหมายโดยมุงไปสูลูกคากลุมใหญในตลาดเปาหมาย
โดยปกติตนทุนของผลิตภัณฑจะลดลง เมื่อทําใหผลิตภัณฑมีมาตรฐานมากข้ึนทําใหธุรกิจที่ผลิตดวย
ตนทุนตํ่าตองพยายามทําการผลิตในระยะยาวและเสนอผลิตภัณฑที่เปนแบบเดียวกัน โดยการกําหนด
ขอบเขตของตลาดใหกวางขวางมากข้ึน เพื่อมุงขายสินคาแบบมาตรฐาน (Standard product) ธุรกิจ
สวนใหญอาจหวังผลประโยชนใหไดมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได จากการประหยัดจากขนาดการผลิต 
(Economic of scale) และผลกระทบจากเสนประสบการณ (Experience curve effects) 
จุดประสงคของการผลิตที่มีตนทุนตํ่า อาจรวมไปถึงการลดคาใชจายในการวิจัยและพฒันาใหตํ่ากวาคู
แขงขันที่เนนกลยุทธการสรางความแตกตาง แมวาสัดสวนที่มากกวาของงบประมาณวิจัยและพฒันา
ทั้งหมดจะถูกใชไปกบัการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มุงเนนกระบวนการผลิตตามขอเทจ็จริงของ
ความสัมพันธระหวางสินคาและ R&D แตก็มีเจตนาที่ตองการทําใหสินคาผลิตไดงายข้ึนและราคาถูกลง 
และเน่ืองจากแรงบีบค้ันของการเปรียบเทียบราคาตอผลกระทบจากการสงเสริมการขาย อาจทําให
การโฆษณาตองมจีํานวนนอยที่สุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,  2553) ซึ่งกลยุทธเปนผูนําดานตนทุน
น้ีมีจุดมุงหมายเพื่อใหธุรกจิมีประสิทธิผลดานตนทุนสูงสุด และเพื่อทําใหเกิดขอไดเปรียบดานตนทุน 
กลยุทธน้ีมกีารใชตนทุนตํ่าเมือ่เทยีบกบัคูแขงขัน แตอาจจะไมใชตนทุนที่ตํ่าที่สุด เพื่อใหเกิดเปนผูนํา
ดานตนทุนตํ่า ผูบรหิารจะตองรักษาลักษณะผลิตภัณฑและบริการทีส่ําคัญทีผู่ตองการ ผูนําดานตนทุน
ตํ่าจะไดประโยชนจากกําไรที่เหนือกวา โดยมีทางเลือก 2 ประการคือ 

4.1.1 การใชตนทุนตํ่าทําใหสามารถต้ังราคาขายไดตํ่ากวาคูแขงขัน และจูงใจผูซื้อที่
ออนไหวตอราคาใหซื้อเพิม่ข้ึน ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มกําไร 

4.1.2 การลดราคาสินคาลงทั้งของบริษัทและคูแขงขัน จะทาํใหสวนครองตลาดเทา
เดิม แตทําใหกําไรตอหนวยสงูข้ึนเน่ืองจากตนทุนตอหนวยลดลง ซึ่งทําใหธุรกิจไดรบักําไรรวมจากการ
ลงทุนสูงข้ึน 

4.2 กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation) คือ กลยุทธที่นําเสนอสินคาและ
บริการที่มุงเนนใหผูบรโิภครูสึกถึงคุณคา และความแตกตางที่ไมมีในผูประกอบการรายอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน สรางความภักดีในตราสินคาใหเกิดข้ึนและทําใหสามารถต้ังราคาไดคอนขางสงู
กวา เน่ืองจากไมสามารถหาสินคาและบริการแบบน้ีไดจากที่อื่น ซึ่งความแตกตางที่วาจะตองแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญจงึจะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและเลอืกใชสินคาหรอืบริการน้ัน ๆ ซึ่งสามารถ
แบงออกเปน 3 กลุม (กิตติ สิรพิัลลภ, 2545) 

4.2.1 Standard Benefit คุณสมบัติที่สินคาประเภทน้ันจะตองมี    ไมมีไมได เชน 
รถยนตตองแลนได, นํ้ายาปรับผานุมตองทําใหผานุมข้ึนได       ขอน้ีจึงไมอาจนํามาเปนจุดที่ทําใหเกิด
ความแตกตางได เพราะเปนสิง่ทีเ่ปนคุณคาแทของสินคาและบริการน้ัน 

4.2.2 Extra Benefit เปนคุณสมบัติพิเศษที่ในตลาดไมมี แตเรามี ขอน้ีถือเปนความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน รถยนตอีซูซมุีเครื่องยนตระบบ Direct Injection ที่ประหยัด
นํ้ามัน ทําใหอีซซูุมียอดขายเปนอันดับหน่ึงติดตอกันมาถึง 19 ป 
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4.2.3 Fringe Benefit เปนความแตกตางจากสินคาอื่น แตไมคอยมีนัยสําคัญ จุดน้ี
เปนจุดที่คนชอบเลนกันมากเพราะดูหวือหวา เรียกความสนใจไดมาก แตจะไมสามารถเปนจุดขายที่
คงทนถาวรได 

4.3 กลยุทธการตอบสนองที่รวดเร็ว (Quick Response) หมายถึง การที่องคกรธุรกิจมี
ความคลองตัว ตอการตอบสนองความตองการของลกูคา ในการตัดสินใจทางการบรหิารที่ตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการตอบสนองความตองการของลกูคาอยางรวดเร็ว
น้ันจะมี 6 ลักษณะ ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2553) 

4.3.1 การพฒันาสินคาใหม (Developing new products) รูปแบบทีเ่ห็นอยาง
ชัดเจนของการตอบสนองอยางรวดเร็วคือ เวลาที่บริษัทใชไปในการพฒันาสินคาใหม เชนการออก
สินคาใหมๆ ทุกๆ 1ป จากเดิมที่เปน 2 ป 

4.3.2 สินคาที่ผลิตตามคําสั่งลูกคา (Customizing product) ความเร็วที่บริษัท
สามารถผลิตสินคาตามคําสัง่ซื้อของลกูคา ดวยการเพิม่ความกาวหนาอยางรวดเร็วในเทคโนโลยีการ
ผลิตสมัยใหม  

4.3.3 การปรบัปรุงสินคาที่ยังจําหนายอยู (Improving existing products) เปน
การทีป่รบัปรุงสินคาที่ยังคงอยูในตลาดอยางตอเนือง และรวดเร็ว 

4.3.4 การสงมอบสินคาตามคําสั่งซื้อ (Delivery of ordered products) โดยการ
สงมอบสินคาไดอยางตรงเวลาและรวดเร็วตามที่กําหนดไวหรือสงกอนที่กําหนดไว เพื่อสรางความ
ประทับใจใหกบัลูกคา 

4.3.5 การปรับความพยายามทางการตลาด        (Adjusting marketing efforts) 
เปนการทีจ่ะปรับตัวใหตอบสนองกบัสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว เพื่อใหประสบ
ความสําเรจ็ 

4.3.6 การตอบคําถามของลกูคา (Answering customer questions) ความ
สะดวกและงายใหกบัลกูคาในการทีจ่ะไดรบัคําตอบตอขอซกัถามหรอืสงสัยตางๆ สามารถเปนขอ
ไดเปรียบในการแขงขันได  

4.4 กลยุทธนวัตกรรม (Innovation)  การคนหาหนทางใหมๆในการทําธุรกิจกจิ ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอกระบวนการการผลิตและจัดจําหนายสินคาหรือบริการ กลยุทธ
นวัตกรรมสามารถทําไดใน 4 รูปแบบ (เรวัต ตันตยานนท, 2558)  

4.4.1 กลยุทธนวัตกรรมแบบปกติ (Regular Innovation)     พัฒนาหรือปรบัปรุง
เทคโนโลยีเดิมที่ใชอยู  ใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน และนําเสนอผลิตภัณฑที่ไดจากการพัฒนาเทคโนโลยีน้ัน
นําเสนอในตลาดเดิมของบริษัท 

4.4.2 กลยุทธนวัตกรรมแบบปฏิวัติ (Revolutionary Innovation)          เปลี่ยน
เทคโนโลยีเดิมที่เคยใชอยูมาเปนเทคโนโลยีใหมลาสุด แตยังนําเสนอผลิตภัณฑที่ไดจากเทคโนโลยีใหม
น้ีในตลาดเดิมการเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม อาจทําใหบรษัิทตองสรางสายการผลิตข้ึนใหมหรือสราง
โรงงานใหมมารองรบั 
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4.4.3 กลยุทธนวัตกรรมแบบหาชองวางทางการตลาด (Niche Innovation) ใช
เทคโนโลยีเดิม แตหาทางเช่ือมโยงกบัตลาดใหม พัฒนาผลิตภัณฑเฉพาะสําหรบักลุมลกูคาที่มี   ความ
ตองการพเิศษที่ไมเหมอืนกับกลุมลูกคาเดิม 

4.4.4 กลยุทธนวัตกรรมแบบเปลี่ยนโครงสราง (Architectural Innovation) 
เปลี่ยนเทคโนโลยีใหม หรือนําเทคโนโลยีใหมมาใช และนําเสนอผลิตภัณฑตอตลาดหรอืกลุมลกูคาใหม 

4.5 กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategy) คือ กลยุทธในการเพิม่สวนแบงตลาด
และยอดขาย แบงเปนกลยุทธใหญๆ  3 ประเภทคือ Intensive Growth, Integrative Growth และ 
Diversification Growth (จิตติ รัศมีธรรมโชติ, 2558) 

4.5.1 Intensive Growth คือกลยุทธที่มุงเนนการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑเดิม 
ซึ่งสามารถกระทําไดดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

4.5.1.1 Market Penetration คือการเพิ่มสวนแบงตลาดของผลิตภัณฑ เดิม
ในตลาดเดิมดวยวิธีการทางการตลาด เชน การเพิ่มจํานวนพนักงานขาย การเพิม่กิจกรรมดาน
โฆษณาการเพิ่มการสงเสริมการขาย เปนตน  

4.5.1.2 Market Development คือการขยายตลาดของสินคาเดิมในพื้นที่
ใหม  

4.5.1.3 Product Development คือการเพิม่ยอดขายของผลิตภัณฑเดิมดวย
วิธีการปรบัปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑดังกลาว เชน การเพิ่มคุณสมบัติการฟอกอากาศของ
เครื่องปรบัอากาศเปนตน นอกจากน้ี การทํา Product Development ยังสามารถทําไดดวยการ
แนะนําอรรถประโยชน (Utility) ใหมของผลิตภัณฑเดิม  

4.5.2 Integrative Growth คือกลยุทธการขยายธุรกิจดวยการซื้อหรือควบรวม
ธุรกิจกบัผูขายปจจัยการผลิตคูแขงหรือผูจัดจําหนาย/ลกูคา (Distributor/Buyer) นอกจากน้ี ยังรวม
ไปถึงการขยายธุรกจิเพื่อแขงกบัธุรกจิของผูขายปจจัยการผลิตและผูจัดจําหนาย/ลูกคา วัตถุประสงค
ของการทํา Integrative Growth คือการทําใหองคกรมอีาํนาจทางการตลาด อํานาจในการควบคุม
วัตถุดิบ หรือชองทางการจัดจําหนายเพิ่มข้ึน Integrative Growth สามารถกระทําไดดวยวิธีการ
ดังตอไปน้ี 

4.5.2.1 Forward Integration  คือการซือ้กจิการของผูจัดจําหนาย/ลูกคา 
เชน การทีเ่ลอโนโวซึ่งเปนผูรบัจางผลิตคอมพิวเตอรโนตบุกใหไอบีเอม็เขาซื้อกิจการดังกลาวจาก
ไอบีเอ็ม ดังน้ัน เลอโนโวคือผูขาย ไอบีเอ็มคือผูซื้อ เมื่อเลอโนโวซื้อกจิการของไอบเีอ็มจึงเปนการซือ้
กิจการของลูกคา เปนตน นอกจากน้ี Forward Integration ยังรวมไปถึงการทําธุรกจิแขงกบัผูจัด
จําหนาย/ลูกคาของตน เชน การทีส่ํานักพิมพซึ่งจําหนายหนังสือของตนผานรานหนังสืออยางซีเอ็ด
หรือบีทเูอส เปดเว็บไซตขายหนังสือใหกับผูบริโภคโดยตรงในลักษณะของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปน
ตน 

4.5.2.2 Backward Integration  คือการซือ้กิจการของผูขายปจจัยการผลิต
เชน การทีบ่ริษัทผลิตรถยนตซื้อกิจการของผูขายช้ินสวนอะไหลใหกับตน เปนตน นอกจากน้ี การทํา
ธุรกิจแขงกบัผูขายปจจัยการผลิตก็ถือเปนการทํา Backward Integration เชนกัน ตัวอยางเชน การที่



22 
 

 
 

หางเทสโก โลตัส ขายนํ้าอัดลมรสโคลาย่ีหอ Tesco ก็ถือเปนการทําธุรกิจแขงกบับริษัทไทยนํ้าทพิยซึ่ง
เปนผูจําหนายนํ้าอัดลมย่ีหอโคกใหแกตน 

4.5.2.3 Horizontal Integration คือการซื้อกจิการของคูแขงตัวอยางเชน 
การทีเ่มเจอรซื้อกิจการของอจีีวีซึ่งเปนคูแขง เปนตน 

4.5.3 Diversification Growth คือกลยุทธการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจใหมทีเ่กี่ยวของ
กับผลิตภัณฑชนิดใหม ดังน้ัน การที่องคกรตัดสินใจวาจะดําเนินกลยุทธ Diversification Growth 
หรือไม จึงเปนการตอบคําถามขอ 2 ขางตนที่วา “จะมุงเนนกจิกรรมตางๆ ในอุตสาหกรรมเดิม 
(Current Industry) หรือจะขยายธุรกจิไปสูอุตสาหกรรมอื่น (Diversify into other industries)” กล
ยุทธ Diversification Growth สามารถกระทําได 3 วิธีเชนกันคือ 

4.5.3.1 Concentric Diversification      คือการทําธุรกจิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ    
ชนิดใหมที่อาศัยเทคโนโลยีหรอืองคความรูของผลิตภัณฑชนิดเดิม   ตัวอยางเชน การที่ผูผลิตเบียรชาง
ผลิตนํ้าด่ืมชางออกวางจําหนาย เปนตน เน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิตและชองทางการจัดจําหนาย 
ของผลิตภัณฑทั้งสองชนิดเหมือนกัน 

4.5.3.2 Horizontal Diversification คือการทําธุรกจิเกี่ยวกับผลิตภัณฑชนิด
ใหมที่มุงจําหนายใหแกลูกคากลุมเดิมของตน ตัวอยางเชน การที่ซ.ีพี. เซเวนอีเลฟเวน ใหบริการ
เคานเตอรเซอรวิสในรานสะดวกซื้อของตน เปนตน 

4.5.3.3 Conglomerate Diversification คือการทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ชนิดใหมที่ไมมีความเกี่ยวของกับผลิตภัณฑชนิดเดิมของตน เชน การที่แกรมมีซ่ึ่งทําธุรกิจดานเพลง
ขยายธุรกิจไปสูยูสตารซึ่งเปนเครื่องสําอางขายตรง และเอก็แซ็กทซึง่เปนธุรกจิละครทีวีเปนตน 

4.6 กลยุทธการสรางพันธมิตร เปนแนวคิดที่เนนการเสรมิสรางความรวมมือในการดําเนิน
ธุรกิจกบับริษัทคูแขง โดยความรวมมอืน้ีจะครอบคลุมในสวนภายในอุตสาหกรรม ระหวาง
อุตสาหกรรม บริษัทผูผลิตช้ินสวน ลูกคาและคูแขงทางการคา โดยในสวนของความรวมมือน้ีจะ
สามารถชวยแกปญหาในดานของขอจํากัดทางดานทรัพยากร ความรูและความเช่ียวชาญในการ
ดําเนินงาน เปนการสงเสริมและเผยแพรแนวคิดทีเ่อื้อประโยชนตอการทํางานทั้ง 2 ฝาย โดยในรปูแบบ
ของความสัมพันธหรือความรวมมือสามารถจําแนกไดดังน้ี (ศิริวรรณ โพธ์ิทอง, 2553) 

4.6.1 พันธมิตร (Alliances) เปนความรวมมอืในรูปแบบของพันธมิตรระหวาง 2 
บริษัท โดยทัง้สองบริษัทยังคงเปนอิสระตอกัน โดยความสมัพันธระหวางสองบริษัทข้ึนอยูกบัขอบเขต
ความรวมมือในการดําเนินธุรกจิรวมกัน กลยุทธพันธมิตรเปนความตกลงรวมกันระหวาง 2 บริษัทเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงาน พรอมทัง้เกิดการพฒันาอยางย่ังยืนและเติบโตไปพรอมๆกัน น่ัน
คือ การนําไปสูการลดตนทุนในการดําเนินงาน ซึง่สามารถแกไขปญหาในสวนของขอจํากัดในการ
ดําเนินงานไมวาจะเปนทรัพยากร หรือแมแตการใหบริการลกูคา 

4.6.2 การลงทุนรวมกัน (Joint Ventures) รูปแบบของความรวมมือประเภทน้ีจะมี
การต้ังองคกรที่เปนกรรมสิทธ์ิของหุนสวน โดยบริษัททีเ่ปนหุนสวนในการดําเนินการทั้ง 2 ฝายตองมี
การบริหารความสัมพันธในการดําเนินงานรวมกัน และรปูแบบความรวมมือประเภทน้ีใชเงินในการ
ลงทุนสูง มีคาใชจายในการบรหิารและการยกเลิกเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามบริษัททีม่ีรปูแบบ
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ความสัมพันธประเภทน้ี จะมีความสัมพันธในการดําเนินงานมี่ใกลชิดกันมากกวารูปแบบความสัมพันธ
แบบพันธมิตร (Alliance) พรอมทัง้มีความสมัพันธในการดําเนินธุรกจิที่ยาวนานมากกวา และให
ผลตอบแทนในการดําเนินงานที่สงูกวาดวย 

4.6.3 เครือขาย (Networks) เปนรูปแบบความสมัพันธในการดําเนินธุรกจิทีม่ีความ
รวมมือหลายบริษัทในเรื่องของเทคโนโลยีในการดําเนินงานและระบบสารสนเทศ โดยรปูแบบ
ความสัมพันธดังกลาวทําใหเกิดการแบงกันการใชทรัพยากรในการดําเนินงานรวมกัน สงผลใหในแตละ
บริษัทสามารถลดจํานวนเงินในการลงทุนลงได และรปูแบบความสัมพันธน้ีจะเปดรับบริษัทที่มีแนวคิด
ในการทํางานแบบเดียวกันเขามาอยูในรูปแบบความสัมพันธแบบเครือขายไมยากนักและหากมีบริษัท
ใดถอนตัวจากความสัมพันธน้ี ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในสวนของการดําเนินงานคอนขางนอยหลาย
บริษัทตางหันมาใหความสัมพันธในการดําเนินงาน โดยพฒันารูปแบบความสัมพันธแบบพันธมิตรใน
การดําเนินธุรกิจ โดยเนนการดําเนินงานที่สรางความสัมพันธกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ ไมวาจะเปนใน
สวนของภาครัฐบาล หนวยงาน หรือเจาหนาที่ที่ตองประสานงาน โดยรปูแบบความสัมพันธแบบ
พันธมิตรมีขอดีดังน้ี 1) การแบงใชทรัพยากร อุปกรณ สถานที่ ความเช่ียวชาญและความชํานาญในการ
ดําเนินงาน 2) การแบงใชเทคโนโลยี ความรูและระบบสารสนเทศ 3) การกระจายความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจและการลดตนทุนในการดําเนินงาน 4) การสามารถเขาถึงกลุมตลาดใน
ปจจุบันและตลาดใหมไดดีข้ึน 5) การลดการแขงขันระหวางกัน 6) การชวยใหระดับการใหบรกิารดีข้ึน
และสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางทนัทวงที 7) เกิดภาวะทวีผลจากความ
รวมมือกัน (Synergy) กลาวคือมูลคารวมที่ไดจากการใชทรพัยสินของ 2 บริษัทมีคามากกวามลูคาที่ได
จากผลผลิตของทรพัยสินของแตละบริษัท โดยภาวะทวีผลน้ีเปนผลมาจากการใชหรือการรวม
ทรัพยสินที่แตละฝายมีความเช่ียวชาญซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน หรือเปน
การสรางมูลคาเพิ่มในการดําเนินงาน ดังน้ันหากพันธมิตรมีการรวมทรัพยากรในการดําเนินงานรวมกัน
ก็สามารถเพิ่มคุณภาพ ปริมาณ ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน พรอมทั้งยังสามารถลดตนทุนในการ
ดําเนินงานไดอีกดวย 
 
5.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ฐิตินันท ทองสาด (2550) ไดทําการศึกษา กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันและการดําเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบทางสังคม ของผูประกอบการธุรกจิรสีอรทอําเภอแกง
กระจานจังหวัดเพชรบุร ี พบวากลยุทธทางการแขงขันที่นํามาใชเปนรปูแบบไมตายตัว และตองมีการ
ปรับเปลี่ยนตามกระแสนิยมของลูกคาเสมอเพือ่ใหการดําเนินธุรกิจน้ันสามารถอยูรอดได ดังน้ัน
ผูประกอบการจึงตองมีความพรอมในดานความรูในการวางแผนรูปแบบการบรหิารงาน การวาง
รูปแบบรสีอรทและการวางรูปแบบสื่อประชาสัมพันธเพือ่ใหเขาถึงกลุมเปาหมายตางๆ ที่มีหลากหลาย
กลุมหลากหลายประเภท ทั้งประเภทนักเรียนนักศึกษา กลุมวัยทํางาน กลุมผูสูงายุ และกลุมองคกร
ธุรกิจตางๆ ดังผูประกอบการจงึตองหันมาใสใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการบริการใหมาก
ข้ึน จากการทบทวนงานวิจัยพบวาการที่จะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันผูประกอบการตอง
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เตรียมพรอมในการติดตามขาวสารอยูเสมอเพื่อที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะเกิดข้ึน
และนํามาใชปรบัตัวกับธุรกิจ 

ศิริพันธุ สาสัตย และคณะ (2552) ไดศึกษาเกี่ยวกบัเรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแล
ผูสงูอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย โดยมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติการดูแล
ผูสงูอายุระยะยาวในสถานบริการที่มีอยูแลวและเสนอรูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสงูอายุระยะยาวที่ดี 
ผลวิจัยพบวา การดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการ แบงออกเปน 2 รูปแบบคือ 1) รูปแบบการ
ดูแลผูสูงอายุระดับตํ่า (Low Care) เปนการดูแลผูสูงอายุที่ไมเนนการรักษาจากแพทยแตเนนการดูแล
ทางสงัคม การชวยเหลอืการดํารงชีวิตและการดูแลสุขภาพเบื้องตน เชน บานพักคนชรา และสถาน
ดูแลชวยเหลอืเพื่อการดํารงชีวิต บุคลากรประกอบดวย นักสังคมสงเคราะหพยาบาลและเจาหนาที่
ระดับตํ่ากวา นอกจากน้ีอาจมีนักกายภาพบําบัด นักอาชีวะบําบัด และนักโภชนากร 2) รปูแบบการ
ดูแลผูสูงอายุระดับสูง (High Care) เปนการดูแลผูสูงอายุมีอาการเจ็บปวยเรือ้รัง หรือมีภาวะเปราะบาง 
ตองการการชวยเหลือดูแล ติดตามอาการอยางตอเน่ือง การพยาบาลและการรักษาจากแพทย เชน 
สถานบรบิาล สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล และสถานดูแลระยะสุดทาย การดูแลจงึเนนการดูแล
ความสุขสบายทั่วไป การฟนฟูสภาพ การทเุลาจากความทกุขทรมาน และการดูแลแบบองครวมทีม่ี
ความมุงเนนทีก่ารดูแลจิตวิญญาณ องคประกอบที่เกีย่วของกับการใหการดูแลยังตองประกอบ ดวย
ปรัชญาการดูแล และการกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของการดูแลและมีขอเสนอแนะคือ 1 ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย คือ การดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการ แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ การดูแลใน
ระดับตํ่าและการดูแลในระดับสงู การข้ึนทะเบียนแบงออกเปน 2 ระดับคือสถานดูแลระยะยาวระดับ
ตํ่า ที่เนนการดูแลดานสงัคมและกิจวัตรประจําวันทั่วไปข้ึนทะเบียนและกํากับดูแลกับกระทรวงพฒันา
สังคมและความมั่งคงของมนุษย และสถานบรกิารดูแลระยะยาวระดับสูง ที่มีการพยาบาลและ/หรอื
การรกัษาข้ึนทะเบียนกับกองการประกอบโรคศิลปะ กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าที่เปนมาตรฐานกลางใน
ระดับประเทศ สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีขนาดใหญและมีความพรอมจัดต้ังสถานบริบาล
และสงเสรมิและสนับสนุนภาคเอกชนเขามามีสวนรวม ในการจัดบริการเพิม่เพิม่การเขาถึงการบริการ 
และสงเสรมิใหสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลทติุยภูมิมุงเนนใหบริการดูแลฟนฟสูภาพ เปนการ
ดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ คือ การจัดต้ังสถานบริบาลควรมี
เกณฑที่ชัดเจน จัดทําแบบประเมินภาวะพึ่งพาที่เปนที่ยอมรบัและเขาใจตรงกันของทุกฝาย ใหขอมลูที่
มีการปรบัเปลี่ยนนโยบายของรัฐกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ สงเสริมอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อดูแล
ผูสงูอายุ การเสนอขาวของงานวิจัยของสื่อในเชิงสรางสรรค งานวิจัยน้ีทําใหทราบถึงรูปแบบการดูแล
ผูสงูอายุระยะยาวของสถานดูแลผูสูงอายุ ลกัษณะการดําเนินการซึ่งผูวิจัยเห็นวาสามารถนํามา
ประยุกตใชในการทําวิจัย เรื่อง กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของสถานดูแลผูสูงอายุ
ได ในการที่จะศึกษารูปแบบการบริการและพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อเปนประโยชนและแนวทาง
ในการดําเนินธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุ 

พระมหาทองดี นิปโก (2554) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานของสถาน
สงเคราะหบานบางแค กรุงเทพมหานคร โดยการประยุกตใชพรหมวิหาร 4 โดยมีวัตถุประสงค  1) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชน ตอการบริหารงานของสถานสงเคราะหบานบางแค 
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กรุงเทพมหานคร โดยการประยุกตใชพรหมวิหาร 4  2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรและ
ประชาชนตอการบรหิารงานของสถานสงเคราะหบานบางแค โดยการใชพรหมวิหาร 4  3) เพื่อศึกษา
ปญหา อปุสรรคและขอเสนอแนะตอการบรหิารงานของสถานสงเคราะหบานบางแค ตามหลักพรหม
วิหาร 4 จากการวิจัยพบวา การบรหิารงานของสถานสงเคราะหบานบางแค กรุงเทพมหานคร โดยการ
ประยุกตใชพรหมวิหาร 4 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และการเปรียบเทียบการบรหิารงานของ
สถานสงเคราะหบานบางแคกรุงเทพมหานคร โดยการประยุกตใชพรหมวิหาร 4 โดยจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคลทมีuเพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได และสถานภาพ พบวา ปจจัยสวนบุคคลมผีลทําใหการ
บรหิารงานของสถานสงเคราะหบานบางแค กรุงเทพมหานคร โดยการประยุกตใชพรหมวิหาร 4 
แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได และสถานภาพ ปญหาและอปุสรรคในการบริหาร
งานของสถานสงเคราะหบานบางแค กรุงเทพมหานคร โดยการประยุกตใชพรหมวิหาร 4 ที่มีผลตอการ
บรหิารงาน ไดแก ในบางครั้งคนที่เขามาใชบริการรับการสงเคราะหในบานบางแค มาจากพื้นฐานทาง
สังคมที่แตกตางกันนิสัยใจคอ ความประพฤติปฏิบัติ ระเบียบแบบแผนไมเหมือนกัน เมือ่มาอยูรวมกัน
เปนจํานวนมาก ทําใหเกิดความขัดแยงกันในบางครัง้ขาดบุคลากรทีจ่ะชวยดูแล รักษาพยาบาลที่
เช่ียวชาญ เน่ืองจากผูสูงอายุจะมีบางปญหาสุขภาพ มีความเจ็บไขไดปวยโดยตลอด และยังขาดแพทย
และพยาบาลที่ ปฏิบัติงานประจํา ทําใหขาดประสิทธิภาพในการใหบรกิาร เน่ืองจากบานบางแคมี
ผูสงูอายุอยูรวมกันเปนจํานวนมากในปจจุบัน และบุคลากรเจาหนาที่ก็มจีํานวนจํากัดยอมมีปญหา
ขัดแยง และควรสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรเจาหนาที่ใหมากกวาน้ี จาก
งานวิจัยน้ีผูวิจัยน้ีทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสถานดูแลผูสงูอายุ ซึง่สิง่
สําคัญคือบุคลากรที่เปนผูดูแลผูสูงอายุโดยตรงน้ันจําเปนตองไดรับการอบรมในเรื่องความรู ความ
เขาใจในการดูแลผูสูงอายุ อีกทั้งสถานบรกิารจําเปนตองจัดสรรบุคลากรใหมีความเพียงพอตอการ
บริการ จากการวิจัยเรื่องน้ีจงึทําใหสามารถนําไปประยุกตใชวางแผนการดําเนินธุรกิจสถานดูแล
ผูสงูอายุ ในการทีจ่ะพฒันาการบริการ 

นิภาพร มีชํานาญ (2554) ไดศึกษาเรื่องกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการไมดอก
และไมประดับ:กรณีศึกษา หมูบานดงบงั อําเภอเมือง จงัหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ขอมูลประชากรผูประกอบธุรกิจไมดอกไมประดับ ปจจัยการประกอบธุรกจิไมดอกไมประดับและกล
ยุทธทางการตลาดของผูประกอบธุรกิจไมดอกและไมประดับ โดยผลการวิจัยพบวาดาน
ประชากรศาสตรผูประกอบการโดยสวนใหญน้ันเปนเพศหญงิอายุ 41-50 ป สถานภาพสมรสแลวและ
อยูดวยกัน  การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา หรือตํ่ากวาและเปนเจาของที่ดิน 11-20 ไร โดยมีเงิน
ลงทุนเริม่แรก 10,001-50,000 บาท มีประสบการณ 5-10 ป ทําเปนอาชีพหลกั จํานวนแรงงานที่ใช
นอยกวาหรือเทากบั 5 คน มีการจางงานแบบรายวัน ในเรื่องของกลยุทธทางการตลาดที่ใช
ผูประกอบการไดใหความสําคัญกบักลยุทธดานผลิตภัณฑมากที่สุด มากรองลงมาคือสถานที่ ชอง
ทางการจัดจําหนาย และ ราคา และการสงเสริมการตลาดอยูที่ระดับปานกลาง จากการศึกษางานวิจัย
ช้ินน้ีทําใหเขาใจถึงเรื่องกลยุทธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยใช กลยุทธสวนประสม
ทางการตลาด หรือทีเ่รียกวา 4P ที่ประกอบไปดวย ราคา ชองทางการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ และการ
สงเสริมการตลาด 
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ชุดาพร สุวรรณวงษ (2556) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกบัเรื่อง กลยุทธการดําเนินงานของที่
พักในเขตสวนผึง้จงัหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกจิและกล
ยุทธในการดําเนินงานของธุรกจิที่พกัในอําเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี โดยการศึกษาสภาพแวดลอม
ภายใน ในดานสินคาและบรกิาร โครงสรางราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสรมิการขาย 
บุคลากรและการลงทุน และศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก โดยวิเคราะหดานคูแขง สังคมวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เศรษฐกจิ การเมือง กฎหมายและภูมิศาสตร โดยพบวาการดําเนินธุรกิจน้ันสภาพแวดลอม
และปจจัยตางๆมผีลหลายดาน ทัง้สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก โดยผูประกอบ
ธุรกิจน้ันมกัจะประสบปญหากบัปจจัยภายใน ในดานบุคลากร ซึ่งปญหาที่พบคือบุคลากรไมมีความ
จงรกัภักดีกับองคกรเทาที่ควร เพราะการลาออกจากการที่ถูกซื้อตัวไปดวยคาจางที่แพงกวาและ
สวัสดิการที่ดีกวากวา ทําใหทีพ่ักเสียบุคลากรไป ในสวยปจจัยภายนอกที่กระทบกบัธุรกจิน้ันก็คือ
ปจจัยดานคูแขงที่มีคอนขางสูง  กลยุทธการดําเนินงานที่นํามาใชจะเปนกลยุทธระดับองคกรมาใชเพื่อ
เพิ่มยอดขาย และกําไรใหกบัธุรกจิที่พกั โดยใชกลยุทธการพัฒนาตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายจากการขยาย
กลุมเปาหมายใหเพิ่มมากข้ึน และใชกลยุทธการพฒันาผลิตภัณฑเพื่อเปนการพัฒนาการบริการใหตรง
กับความตองการของลูกคาใหมากทีสุ่ด กลยุทธระดับธุรกจิใชกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนโดยการ
ลดคาใชจายที่ไมจําเปนเพื่อนํามาเปนสวนลดกบัราคาหองพกัเพื่อใหสามารถแขงขัน ในเรื่องราคาได 
รวมทั้งการใชกลยุทธการสรางความแตกตางในสินคาและบรกิาร ในการทีจ่ะสรางความประทับใจกับ
ลูกคา และกลยุทธระดับหนาที่มุงเนนการใชทรพัยากรทีม่ีอยูใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุด โดยให
ความสําคัญกับพนักงานโดยมุงเนนไปที่ความรูสึกการเปนสวนหน่ึงขององคกร และการสรางความเปน
กันเองระหวางผูประกอบการและพนักงาน 

ภูวนารถ ถาวรศิริ (2557) ไดทําการศึกษา กลยุทธการปรับตัวเพื่อความอยูรอดของธุรกจิ
นํ้าด่ืมทองถ่ินในเขตอําเภอเมอืงจังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาสภาพแวดลอมทางการตลาดและกลยุทธ
ในการปรับตัว เพื่อความอยูรอดของผูประกอบการนํ้าด่ืมทองถ่ินในเขตอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบรุ ี
โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมในระดับมหาภาค พบวาประชากรใหความเช่ือมั่นในการบริโภคนํ้าด่ืม
ของผูประกอบการทองถ่ินแมวาจะมีการเขามาของหางคาปลีกตางๆ แตดวยลักษณะประชากรทีม่ี
ลักษณะเอือ้เฟอเผื่อแผ ความสนิทชิดเช้ือ การดําเนินธุรกิจก็ยังสามารถดําเนินตอไปได แตไดรับ
ผลกระทบจากเขามาของเครือ่งกรองนํ้าที่ราคาถูกลงและเทคโนโลยีที่ดีข้ึน สงผลใหธุรกจิเกิดการ
ชะลอตัวเน่ืองมาจากผูบริโภคเนนความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน สวนสภาพแวดลอมทางการตลาด
ระดับจุลภาค เปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดซึง่หลักๆกคื็อคูแขง ทั้งคูแขงทั้งทางตรงและคูแขง
ทางออม กลยุทธที่นํามาใชในการปรบัตัวเพื่อความอยูรอดก็คือกลยุทธในดานตนทุนที่มุงเนนไปทีก่าร
ลดตนทุนจากวัตถุดิบ คาแรงของลกูจาง และกลยุทธที่นํามาใชอีกก็คือกลยุทธในดานสวนประสมทาง
การตลาด ในเรื่องของ ราคา ผลิตภัณฑ สถานที่ และการสงเสริมการขาย อีกทัง้การสรางความแตกตาง
ในผลิตภัณฑในเรื่องของบรรจุภัณฑใหมีความแตกตาง ในเรื่องของขนาดที่วางขายน้ันมีความแตกตาง
จากขนาดทั่วไปในทองตลาด ซึ่งผูประกอบการตองมีความพรอมอยูเสมอในกรทีจ่ะปรบัตัวใหพรอม
สํารบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเพื่อความอยูรอดของธุรกจิ 
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 เพ็ญพร ประไพพิณ (2557) ไดทําการศึกษาความตองการใชบริการสถานบริการ
ผูสงูอายุของประชากรกลุมเบบีบู้มเมอรเมื่อกาวเขาสูวัยสูงอายุ : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  โดยเปน
การวิเคราะหความสมัพันธของปจจัยสวนบุคคล ซึง่ประกอบดวย 1) คุณลักษณะทางประชากร และ 2) 
แบบแผนครอบครัว ประกอบกบัทัศนคติที่มีตอสถานบริการผูสูงอายุ ทีม่ีผลตอความตองการรปูแบบ
การใชบรกิารสถานบรกิารผูสงูอายุในอนาคต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชากรกลุมเบบีบู้ม
เมอร ที่มีอายุระหวาง 49 – 67 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่กาวเขาสูวัยสูงอายุ  ผลการศึกษา พบวาปจจัยสวน
บุคคลที่แตกตางกันมผีลตอความตองการใชบริการสถานบรกิารผูสูงอายุที่แตกตางกัน 7 ตัวแปร 
ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเสริม สถานภาพสมรส บุคคลที่รวมอาศัย และ
กรรมสทิธ์ิในที่พักอาศัย สวนปจจัยที่มผีลตอความตองการใชบริการไมแตกตางกันมี 2 ตัวแปร คือ 
รายได และการมีบุตร โดยสรุป กลุมที่ตองการใชบริการสถานบริการผูสูงอายุมากทีสุ่ด คือ ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนเพศหญิง อายุระหวาง 49 - 54 ป การศึกษาระดับปรญิญาตรี มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน เปนผูไมมรีายไดเสริม คูสมรสเสียชีวิต อยูอาศัยเพียงลําพัง และกรรมสทิธ์ิในที่พักอาศัย
เปนของพอแมตนเอง หรือคูสมรส สวนทัศนคติสถานบริการผูสูงอายุ พบวา ความตองการใชบริการ
สถานบรกิารผูสงูอายุแปรผันตามทัศนคติตอสถานบริการผูสงูอายุ โดยย่ิงมีทัศนคติเปนไปในทิศ
ทางบวกมาก ก็มีความตองการใชบรกิารสถานบรกิารผูสงูอายุมากข้ึนตาม ในปจจบุันมีการเปดธุรกจิ
บริการผูสูงอายุเพิม่มากข้ึนตามความตองการของผูบริโภค โดยรูปแบบที่ใหบริการมี 3 ประเภทใหญๆ 
คือ 1.บริการที่พักอาศัย 2.บรกิารอาหาร 3.บริการสุขภาพ ซึ่งคาดวายังไมครอบคลุมถึงความตองการ
ของประชากรกลุมเบบี้บูมเมอร ที่มีความตองการใชบริการสถานบริการผูสูงอายุในอนาคต เพื่อให
ตอบสนองความตองการของประชากรกลุมน้ีจึงความมีการคิดคน หรือพฒันา “รปูแบบการบรกิาร
กิจกรรมสันทนาการ” โดยกจิกรรมที่ใหความสนใจมากทีสุ่ดคือ การใหบริการสถานที่และอปุกรณ
สําหรับออกกาลังกาย รองลงมาคือกจิกรรมที่เกี่ยวกบัศาสนา และบริการกิจกรรมยามวาง เปนที่
นาสนใจสาหรับผูประกอบธุรกจิทางดานน้ี นอกจากจะใหบริการทางดานกายภาพแลว ตองให
ความสําคัญกับจิตใจของผูสงูอายุดวย 

นันทนภัส ทรัพยโชคธนกุล (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบและกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุ พบวาสถานดูแลผูสงูอายุมรีูปแบบการบริการที่หลากหลาย ในการ
ชวยเหลือดูแลการใชชีวิตประจําวันของผูสงูอายุ ตลอดจนในการบริการที่เกี่ยวเน่ืองกับทางการแพทย 
โดยมาตรฐานการบริการมุงเนนคุณภาพตามความเหมาะสม สอดคลองกบัสภาวะทางสุขภาพของ
ผูสงูอายุ ภายใตสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก การสื่อสาร กิจกรรมและการ
บรหิารจัดการที่ดี มีการสือ่สารทางการตลาดเพื่อสรางการรับรูและความนาเช่ือถือ เพื่อรองรบัการ
เติบโตของตลาดในอนาคตที่มีขนาดใหญและการแขงขันทีร่นุแรงมากข้ึน โดยกลยุทธที่ใชในการดําเนิน
ธุรกิจจะเนนกลยุทธทีส่ามารถเพิม่ขีดความสามารถทางการแขงขัน สรางความแตกตางดานเทคโนโลยี 
บริการที่ตอบสนองดวยความรวดเร็วและคาบริการที่เหมาะสม มีคุณภาพการบริการในมิติคุณคาและ
ความพึ่งพอใจ การสรางความเช่ือมั่นและการบริหารจัดการ จะเปนปจจัยไปสูความสําเรจ็ของการ
ดําเนินธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุ 
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พงศนเรศ จี้ระมาตย  (2559) ไดทําการศึกษา เรื่อง  กลยุทธการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันของผูประกอบการสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษารปูแบบ
กลยุทธเพื่อเพิม่ศักยภาพความไดเปรียบทางการแขงขันของสถานบันเทิง และสภาพปญหาอปุสรรค
และแนวทางการแกไขปญหา พบวา สวนใหญผูใชบริการช่ืนชอบผับ/และผับกึง่รานอาหาร ความถ่ีใน
การไปใชบริการสถานบันเทิง เดือนละ 2-4 ครั้ง ผูมสีวนในการตัดสินใจไปใชบรกิารสถานบันเทิงสวน
ใหญเปนเพือ่นตางเพศ หรือเพื่อนสนิท และสื่อที่ใหขอมลูขาวสารหรือเผยแพรขอมลูของสถานบันเทิง
มากที่สุดคือ เพื่อน สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการในระดับ
มากทั้งหมด 7 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจาหนาย การสงเสรมิการตลาด บุคคล 
กระบวนการ และการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สําหรบัการทดสอบสมมุติฐาน 
พบวา พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทงิ ไดแกประเภทของสถานบันเทิง ผูทีม่ีสวนรวมในการตัดสินใจ 
และสื่อไมมผีลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานบันเทงิ ในจังหวัดเชียงใหม ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่ผูใหบริการสถานประกอบการใหความสําคัญมีทัง้หมด 5 ดานดวยกัน ไดแก ผลิตภัณฑ 
ราคา บุคคล กระบวนการใหบริการ การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ซึ่งพบวามีความ
ใกลเคียงและตรงกบัปจจัยที่ผูใชบริการใชในการตัดสินใจเลอืกใชบริการของราน 

จากการงานวิจัยทีเ่กี่ยวของที่ไดนํามาศึกษาจะเห็นวา เปนการมุงเนนศึกษาในประเด็น
รูปแบบและลักษณะการดําเนินธุรกิจของสถานดูแลผูสูงอายุวามีรูปแบบใดบาง อีกทัง้ยังศึกษาในการ
เสนอแนะแนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริการผูสูงอายุ และการศึกษาถึงความตองการของ
ผูสงูอายุตอสถานดูแลผูสูงอายุ รวมไปถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ทั้งเรือ่งของบุคลากร ในการที่ตอง
คัดสรรบุคคลากรใหมีความสามารถในการทีจ่ะสามารถดูแลผูสงูอายุได ซึ่งไมเพียงแตการดูแลดานทาง
กายภาพ แตยังตองดูแลในสวนของจิตใจของผูสูงอายุดวย ซึ่งในเรือ่งน้ีบุคลากรที่เขามาดูแลผูสงูอายุ
จะตองไดรับการอบรมในเรื่องของการดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะ และศึกษาในเรื่องสภาพแวดลอมการ
ดําเนินธุรกิจ ในการที่จะวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกทีส่งผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจในดานตางๆ และศึกษางานวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการใชกลยุทธในการดําเนินธุรกจิในการที่จะสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน เพือ่ใหธุรกจิสามารถแขงขัน อยูรอดและปรับตัวใหเขากบัสถานการณ
การแขงขันทีรุ่นแรงในการดําเนินธุรกิจ  ซึ่งประเด็นการศึกษาตางๆเหลาน้ีสามารถนํามาใชเปน
แนวทางสําหรับผูทีส่นใจในการทีจ่ะประกอบธุรกิจ ในการทีจ่ะพฒันากลยุทธในการสรางความ
ไดเปรียบทางธุรกิจของสถานดูแลผูสูงอายุ เพือ่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดตรงจุดใหได
มากที่สุด
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.ระเบียบวิจัย 
การวิจัยเรื่อง กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของสถานดูแลผูสงูอายุใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อใหไดผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัย จงึไดเลอืกระเบียบวิธีดําเนินการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ผูวิจัยใชแนวทางการศึกษาแบบ
ปรากฏการณวิทยาเน่ืองจากวิธีการน้ีเปนวิธีที่ใหบุคคลเลาสิง่ที่ประสบมา โดยอาศัยขอมลูจากผู
ประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุ ในการทีจ่ะนํากลยุทธตางๆมาใชใหสามารถดําเนินธุรกิจสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมลูดวยวิธีการสมัภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth 
interview) รวมกับการสงัเกตการณ (Observation) ทั้งจากเจาของกิจการเพื่อใหไดขอมลูที่นาเช่ือถือ
และสามารถนํามาใชในการวิเคราะหประเด็นตางๆ ไดอยางครบถวน 
 
2.ผูใหขอมูลหลักและเกณฑการคัดเลือก  

จากการที่ผูวิจัยดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจึงกําหนดผูใหขอมลูหลักในการศึกษา
ครั้งน้ี โดยผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมลูหลักจากการศึกษาลักษณะการดําเนินธุรกิจคือ  

2.1 ผูประกอบการธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุในกรงุเทพมหานครเปนผู   ใหขอมลูหลัก
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดําเนินงานตางๆของธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุ และการนํากลยุทธ
ตางๆ มาใชเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และสามารถทําใหธุรกิจเปนไปตามเปาหมายที่วาง
ไว ซึงเน้ือหาหลักๆ ที่จะไดคือการทราบวิธีการหรอืข้ันตอนตางๆ ในการที่จะไปสูเปาหมายที่วางไวของ
ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุดังน้ันผูวิจัยเลือกผูใหขอมูล คือผูประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุใน
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากประเด็นที่ตองตอบคําถามตรงกับประเด็นที่ตองการศึกษาและเหมาะสม
มากที่สุด คือการที่ผูประกอบการ จะใหคําตอบเกี่ยวกับเน้ือหาในการดําเนินธุรกิจและการทีจ่ะเลือกใช
กลยุทธตางๆมาใชในการสรางความไดเปรียบทางธุรกจิกับคูแขง ในการที่จะตอบสนองผูที่เขามาใช
บริการ  

2.2 บุคลากรผูปฎิบัติหนาที่ในสถานดูแลผูสูงอายุ เปนผูใหขอมูลในเรื่องของการบริการ
และวิธีปฏิบัติงานในการดูแลผูสงูอายุ เพื่อใหทราบถึงวิธีการปฏิบัติใหไดตามเกณฑและมาตรฐานที่วาง
ไว 

2.3 ผูสูงอายุที่ใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ เปนผูใหขอมลูในเรือ่งของความพึงพอใจใน
สถานดูแลผูสูงอายุ และความคาดหวังในบริการหรือขอคิดเห็นในการที่จะเปนแนวทางในการพัฒนา
กลยุทธในการดําเนินธุรกจิดูแลผูสูงอายุ  

 
3. เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย
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เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูผูวิจัยใชแบบสัมภาษณ         เปนชุดคําถามที่ใช
จดบันทกึคําตอบระหวางการสัมภาษณ โดยผูวิจัยเปนผูจดบนัทึกคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณ    โดย
เปนการสมัภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ซึ่งคําถามที่ใชในการสมัภาษณเปนลกัษณะแบบ
ปลายเปด และเปนการสัมภาษณโดยมีกรอบในการสมัภาษณ ซึ่งเปนคําถามทีเ่ขาใจงายและไมช้ีนํา
คําตอบ 
 
4.ระยะเวลาในการศึกษา 

ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลรวมทัง้สิ้น 6 เดือน โดยแบงเปน 3 ระยะ 
4.1 ระยะที่ 1 หลงัจากทีผู่วิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆและผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ จึง

ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเพื่อนํามาประกอบการเขียน โครงการวิจัยโดยใชเวลา
ประมาณ 2 เดือน ต้ังแตเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559 

4.2 ระยะที่ 2 ต้ังแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2560 ผูวิจัยไดเขาไปเก็บ
ขอมูลโดยสัมภาษณผูใหขอมูล โดยทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆกบัเริ่มเขียนการวิเคราะหให
อาจารยทีป่รึกษาตรวจสอบ ใหคําแนะนําปรบัปรุงและแกไข 

4.3 ระยะที่ 3 ต้ังแตเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง เมษายน พ.ศ. 2560 หลังจากที่ไดทํา
การเกบ็รวบรวมขอมูลเสร็จแลว เมื่อเกิดปญหาที่จําเปนตองเกบ็รวบรวมขอมลูเพิม่เติม ผูวิจัยก็จะเขา
ไปเก็บรวบรวมขอมลูเพิม่เติม เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนและครบถวนสมบูรณ การทีจ่ะสามารถตอบ
คําถามไดตรงตามประเด็น ทีจ่ะเขียนรายงานวิจัย 

 
5.วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยน้ีตัวผูวิจัยเองเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
5.1 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Source) ศึกษาวิเคราะหและสงัเคราะห

ขอมูลเชิงเอกสาร โดยผูวิจัยศึกษาขอมูล จากเอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวกับกล
ยุทธการดําเนินธุรกิจ เพือ่ใหไดขอมลูที่ถูกตองและครบถวนมากที่สุด 

5.2 แหลงขอมลูปฐมภูมิ (Primary Data Source) ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth interview) ผูใหขอมูลหลัก คือผูประกอบการธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุในกรงุเทพมหานครโดย
มีการซกัถามแบบบรูณการและสมัภาษณแบบเปนกันเองมีความกลมกลืนในการเขาไปสัมภาษณซึ่งบง
บอกถึงความรูสึกนึกคิดของคนที่ใหสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและเปนจรงิมากที่สุด มีการ
บันทึกเสียงซึ่งผูวิจัยทําการบันทึกระหวางการสัมภาษณและ นําขอมูลที่ไดจากการบันทึกเสียงมาเรียบ
เรียงเปนเน้ือหา         

                                                                                                  
6.การวิเคราะหขอมูล  

6.1 ดําเนินการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร และการศึกษาภาคสนามโดย
การบันทึกขอมลูลงในสมุดและเครื่องบันทกึเสียง รวมทั้งเกบ็ภาพขณะสัมภาษณ 
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6.2 ดําเนินการแบงขอมูลออกเปนหมวดหมู โดยแยกแตละประเด็นออกตามวัตถุประสงค
ของงานวิจัย หากประเด็นใดยังไมมีความชัดเจน จะทําการเขาไปศึกษาเพิ่มเติม 

6.3 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา และถอดความหมายที่ได โดยใชแนวคิด
ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวของอางอิงในการวิเคราะหขอมลู ทําการสรุปผล และอภิปรายผล
ขอมูลใหเปนไปตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

6.4 ดําเนินการนําเสนอขอมลูที่ไดจากการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห 
 

7.การตรวจสอบขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา              (Data  

Triangulation) เพื่อตรวจสอบขอมลูที่ไดมาน้ันถูกตองและนาเช่ือถือหรอืไม           โดยตรวจสอบวา 
ขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมจากหลายแหลง ไดแก การสัมภาษณผูประกอบการ พนักงาน   และผูใชบริการ 
สอดคลองกันหรือไมโดยผูวิจัยไดตรวจสอบขอมลู ในสองรปูแบบ โดยในรปูแบบแรก ผูวิจัยไดใชการ
สัมภาษณจากกลุมผูใหขอมลูทีเ่ปนผูประกอบการ บุคลากรและผูสงูอายุในสถานดูแลผูสูงอายุใน
กรุงเทพมหานครโดยนําขอมูลจากผูที่ใหขอมูลมาเช่ือมโยงและประมวลผล เพื่อทีจ่ะวิเคราะหถึงความ
สอดคลองกันทัง้ภายในและระหวางกลุมแตละกลุมหรอืไม ในกรณีขอมลูที่ไดมาจากการสัมภาษณน้ันมี
ความขัดแยงไมตรงกับผูที่ใหสมัภาษณคนใดคนหน่ึง ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการไปสมัภาษณไป
สัมภาษณกับผูใหขอมลูอื่นถึงประเด็นดังกลาวอีกครั้ง เพื่อที่จะไดขอมลูที่นาเช่ือถือและความถูกตอง
ของขอมูล สวนขอมลูทีเ่ปนที่นาสงสัยหรือขาดความนาเช่ือถือและไมสามารถพสิูจนทราบได ผูวิจัยจะ
ไมนําขอมูลเหลาน้ันมาใช และถาขอมลูไมเพียงพอที่จะศึกษา ผูวิจัยก็จะเกบ็ขอมลูเพิม่เติมเพื่อใหได
ขอมูลทีส่มบูรณครบถวนและเปนจริงตามประสบการณของผูใหขอมลู โดยในรูปแบบสอง ผูวิจัยได
ศึกษาจากขอมลูทุติยภูมิ ซึ่งไดแกการวิเคราะหเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยรวบรวม
ขอมูลที่ไดมากลั่นกรองขอมูล และวิเคราะหเปรียบเทียบกับขอมลูปฐมภูมทิี่ไดจากการใหสมัภาษณ
ของกลุมผูใหขอมลู หากมีความขัดแยงหรอืไมนาเช่ือถือ ผูวิจัยจะศึกษาคนควาหาขอมลูเพิม่เติมเพื่อให
ไดขอสรุปถูกตองและชัดเจนของขอมลู 

 
8.การพิทักษสิทธิกลุมผูใหขอมูล 

ในการดําเนินการการเกี่ยวกบัการพิทักษสิทธิของกลุมผูใหขอมูลน้ัน ผูวิจัยจะทําการ
ช้ีแจงวัตถุประสงคการวิจัยกอนการเก็บขอมูลและแจงใหทราบวาขอมูลที่ไดจากการวิจัย เปนเพียง
ขอมูลทางการศึกษาและใชเพื่อเปนสวนหน่ึงของการทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยจะไมนําขอมลูที่ไดไปใชผิด
วัตถุประสงคดังกลาวและจะปดบังขอมลูจากการสัมภาษณโดยไมนําไปเผยแพรโดยเด็ดขาด ถาหาก
ผูใหขอมลูไมสะดวกทีจ่ะตอบคําถามใด          ผูใหขอมูลสามารถปฏิเสธในการตอบคําถามดังกลาวได
ตลอดเวลา
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิเคราะหขอมลูเรื่อง กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกจิ
สถานดูแลผูสูงอายุในกรงุเทพมหานคร    เพื่อใหไดผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ผูศึกษาไดเลือกใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research Mythology)  วิธีปรากฏการณวิทยา  โดยใช
วิธีการเก็บรวบรวมขอมลูดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลกึ     (In-depth Interview) โดยใชลักษณะคําถาม
อยางกวางๆ รายละเอียดคําถามเกี่ยวของกับ รูปแบบและลกัษณะการดําเนินงานธุรกจิสถานดูแล
ผูสงูอายุ สภาพแวดลอมในการดําเนินงานของธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุ และกลยุทธการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันของสถานดูแลผูสงูอายุ นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดใชการสังเกตแบบไมมสีวนรวม
เพื่อทําการศึกษากระบวนการทํางานตางๆและสภาพแวดลอมโดยทั่วไป โดยไดรับความอนุเคราะห 
การประสานงาน รวมถึงการใหคําสัมภาษณและการบรรยายสรปุจากเจาของธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุ 
ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลแบงตามเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ  ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหขอมลูของงานวิจัย
ครั้งน้ี สามารถแบงไดเปน 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 รูปแบบและลักษณะการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ 
ตอนที่ 2 สภาพแวดลอมในการดําเนินงานธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุ 
ตอนที่3 กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุ 

 
ตอนท่ี 1 รูปแบบและลักษณะการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ

รูปแบบการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุในเขตกรุงเทพมหานครน้ัน จะมลีักษณะ 
ที่นอกจากจะเปนสถานที่ที่ดูแลผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดและไมไดแลวน้ัน ยังรวมถึงการดูแลผูปวย
ในระยะพักฟน การทํากายภาพบําบัด อีกทั้งยังดูแลผูที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ในการใหการ
ดูแลฟนฟูรางกายและรวมไปถึงจิตใจของผูรับบรกิาร ซึ่งบริการภายในสถานดูแลผูสงูอายุใน
กรุงเทพมหานครน้ันหลักๆ จะมีการใหบรกิารก็คือ บริการอาหาร 3 มื้อรวมไปถึงการบริการอาหาร
ตามหลกัโภชนาการและตามขอจํากัดของผูพักฟนแตละราย การบริการกายภาพบําบัดเพื่อฟนฟู
สุขภาพรางกายเบื้องตนและกิจกรรมบําบัดตางๆ บริการตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือด การวัดความดัน
โลหิต การบริการดานการพยาบาลพื้นฐาน ดูแลความสะอาดรางกายโดยทั่วไป การพาไปพบแพทย
ตามนัดหรือฉุกเฉิน และการทํากจิกรรมสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมตามเทศกาล  

1. รูปแบบการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
1.1 แรงบัลดาลใจในการเริม่ตนธุรกิจ 
จากการศึกษาการวิจัย ผูวิจัยไดสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุทั้งสิ้น

จํานวน 5 ราย โดยมีระยะเวลาทําธุรกิจต้ังแต 6 เดือน ถึง 5 ป พบวา     ในแตละรายน้ันมีเหตุผลและ
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แรงจงูใจในการเริ่มตนธุรกิจมาจากหลายสาเหตุ    ผูประกอบการบางรายน้ันมีเหตุจงูใจอันเกิดมาจาก 
การทีเ่คยมีประสบการณในการทีเ่คยใชบรกิารสถานดูแลผูสงูอายุมากอน และพบเจอการบริการของ
สถานดูแลผูสูงอายุที่ไมดีและไมประทบัใจ ทําใหเกิดความคิดที่จะทําสถานดูแลผูสงูอายุเอง เพราะคิด
วาสามารถทําเองไดดีกวา สอดคลองกบัผูใหขอมลูหลักดังน้ี 

 
“จุดเริ่มตนทําธุรกิจคือ ทางคุณพอแฟนเปนคนเริ่ม   คือทางอามา 

เขาน้ันไมสบายไปอยูศูนยแลวไมเวิรก ถาไมดีขนาดน้ัน ก็เลยสรางเองเลยแตกอนก็
ไปอยูที่ตึกเกาคือเปนตึกสบิช้ันแลวก็แบงสองช้ันมาทํา เริ่มทาํต้ังแตป 53  แลวโดน
ไลที่ก็เลยยายมาที่น่ีสรางที่น้ีข้ึนมาเลย” (คุณต้ัม (นามสมมุติ), 2560) 

 
ในบางรายมีแรงจูงใจในการกอต้ังธุรกิจ มาจากคนในครอบครัวที่มีสภาวะที่ตองไดรับการ

ดูแล ไมวาจะเปนเรือ่งของสรีระรางกาย โรคภัยไขเจ็บตางๆ ซึ่งดวยความที่มีความตองการทีจ่ะดูแลคน
ในครอบครัวเอง และยังเปนการที่จะสามารถประหยัดคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ในเรื่องของ
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว จึงทําใหเปนจุดเริ่มตนในการทําธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุ 
 

 “ครอบครัวคุณพอคุณแม เปนคนอวนหมดเลย และพี่กบันองเองก็
อวนและก็ยังไมมีแฟน และการทีเ่ปนคนอวนมันก็จะมีโรคมารุมเรา เบาหวาน 
ความดันตองเปนแนนอน กเ็ลยคิดวาตองดูแลเองอยูแลวทัง้บานก็คิดวาตองทํายังไง 
เราก็อยากดูแลคนในครอบครัวดวย ถาไปโรงพยาบาลคาใชจายก็จะสูง ก็เลยมา
สนใจการทําธุรกิจดูแลผูสูงอายุเพื่อทีจ่ะมาซัปพอตทคนในครอบครัวคะ” (คุณกุง 
(นามสมมุติ), 2560) 

  
ในขณะที่บางรายน้ันเริม่ตนธุรกจิจากการที่ตัวเองเปนคนทีม่ใีจรักในการบริการ ในดาน

การดูแลผูสงูอายุมากอน ไดเห็นคนทีท่ํางานดานน้ีปฏิบติังานดูแลผูสูงอายุอยูแลวเกิดความช่ืนชอบ 
ชอบในการดูแลผูสูงอายุและจงึไดเริม่ตนทํางานเปนผูดูแลผูสูงอายุ จากน้ันจงึไดนําเอาประสบการณ
และความเช่ียวในดานการดูแลผูสงูอายุของตนเอง มาเปดกจิการสถานดูแลผูสงูอายุข้ึน 
 

“เริม่ตนที่การเปนลกูจางเขากอน พี่ไมไดเปนพยาบาล ที่ทําเพราะ
พี่ใจรักนะทีจ่ริงแลวพี่ทําอาชีพหลายอยางจนมีอยูชวงน่ึง พอดีแฟนปวยเปนมะเร็ง 
พามารักษาทีส่ถาบันประสาท แรงจูงใจนะเหรอ เพราะวา  จริงๆพี่เปนคนชอบปอน
ขาว ชอบดูแล พอมาอยู โรงพยาบาล กเ็ห็นอยางน้ี แฟนเสีย ก็เลยลองสมัครกบั
พยาบาลเคา บอกวาเราอยากทํางานดูแลอยางน้ี จนไดเขาไปสมัครไปอบรมแลวก็
ไดดูแล เริ่มตนมาจากใจรัก เพราะเมื่อกอน กอนทีพ่ี่จะทําพีอ่ยูทะเลพีอ่ยู
ชะอํา  เวลาพีเ่ห็นพี่เลี้ยงเขาพาคนแกไปเที่ยว แลวอยากทํามั่ง คือแอบชอบมานาน
แลวแลวอยากทํา มาเห็นเขาเข็นรถแลวคิดวาทํายังไงถึงจะเข็นเปน”  (คุณนภา 
(นามสมมุติ), 2560) 
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บางรายที่เริ่มตนทําธุรกิจจากการที่ทําธุรกิจ ในดานทีเ่กี่ยวกบัธุรกิจทางการแพทยอยูแลว 
หรือผูประกอบการบางรายเปนหมอ บุคลากร ทางดานการแพทยมากอน และไดมาสัมผัสกับการดูแล
ผูสงูอายุจงึเกิดความสนใจ ในการเปดสถานดูแลผูสงูอายุข้ึนมา สอดคลองกับผูใหขอมูลหลกัดังน้ี 
 

“ที่น้ีเราเปดในรูปแบบบริษัท ตอนแรกจดมาทําในเรื่องเกี่ยวกับ
การ ฟอกไต แต ตอนหลังมีเทรนผูสงูอายุมา และก็มีคนใหหาสถานดูแลผูสูงอายุให 
ผมกเ็ลยไดคอนขางมาสัมผสักับสถานดูแลผูสงูอายุ และกร็ูสึกวาสถานดูแลที่มอียู
ยังไมตอบโจทย กับการทีจ่ะดูแลผูสูงอายุ คือการดูแล ที่เปนแบบ ไลฟคอมมิวนิต้ีที่
เหมอืนของญีปุ่นยังไมมี  โดยตอนน้ีมบีริษัทตางชาติมาเปดและก็มาแยงของคนไทย
ไปหมดเลย แลวก็ทําใหของคนไทยน้ันดูดอยมาตรฐาน ผูถือหุนก็เลยคุยกันไปเปด
สถานดูแลผูสูงอายุและหน่ึงในผูถือหุนกเ็ปนหมอ เลยมาเปดเปนสถานดูแล
ผูสงูอายุ”   (คุณนุก (นามสมมุติ), 2560) 

 

และอีกประเด็นหน่ึงทีเ่ปนแรงจงูใจใหประกอบธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุ คือ การมองเห็น
โอกาสในการประกอบธุรกจิดานน้ี ดวยแนวโนมของจาํนวนผูสูงอายุที่เพิม่มากข้ึนเรื่อยๆตามการ
คาดการณที่วา ประเทศไทยกําลังเขาสู “สงัคมสงูวัยอยางสมบูรณ” ในป พ.ศ.2564 และประชากรใน
ยุคเบบีบู้ม ที่เขาสูวัยชราแลวเปนจํานวนมาก ดังน้ันแนวโนมของความตองการการดูแลผูสูงอายุจึงตอง
นาจะเพิม่ข้ึนตามจากจํานวนผูสูงอายุ ที่เพิม่มากข้ึน ซึ่งจํานวนผูสงูอายุทีเ่พิ่มมากข้ึนน่ีเองก็เปน
แรงจงูใจในการประกอบธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุปจจัยหน่ึง จึงใหแนวโนมในการทําธุรกจิน้ีดานสถาน
ดูแลผูสูงจึงนาจะไปไดดีในอนาคตและย่ังยืน  

 
“บริษัทน้ีต้ังตนไมไดจะทําผูสูงอายุที่จะเปนตัวต้ังตน แตเปนเทรน

ที่ผูสูงอายุเยอะข้ึนจริงๆ และที่วา ป 2564 ที่เมืองไทยจะเขาสูภาวะ “ผูสูงอายุ
สมบรูณแบบ” อะไรอยางน้ีครบั ซึ่งก็อกีไมกี่ป ซึง่ถาใหคูแขงเขาไปกอนกเ็ด๋ียวเรา
จะตามไมทัน เลยเริ่มจากจดุเล็กๆกอน แตวาจะทําแบบพลิกรูปแบบใหม ไมเหมือน
รูปแบบเดิมๆ ที่มีอยู” (คุณนุก (นามสมมุติ), 2560) 

 
“เราดูแนวโนมเทรนตางๆของยุคน้ี เราก็ดูวาคนในยุค เบบี้บมู ซึ่งก็

มาชราพรอมๆ กันในชวงเวลาน้ี“(คุณกุง (นามสมมุติ), 2560)  
 

1.2 รูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ 

 รูปแบบการจัดต้ังธุรกิจของสถานดูแลผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีความหลากหลาย 
ในการจัดต้ัง โดยมีรปูแบบของเจาของคนเดียว หางหุนสวน และในรูปแบบของบริษัท ซึ่งข้ึนอยูกับ
ความสะดวกและเงินทุนของผูประกอบการ โดยวิธีจัดต้ังน้ันทําไดโดยการย่ืนขอจดทะเบียนในการ
ประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  
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“ยังไมไดเปนบริษัท ตอนน้ีเราเปนในรปูแบบนิติบุคคล แตปน้ีกําลัง
ทําเรื่องจัดต้ังบริษัท จําเปนตองทําเพราะวาหน่ึง บุคลากรเราเริม่เยอะข้ึน จาก
เมื่อกอนแคสิบคน ตอนน้ี ย่ีสิบกวาคนแลว เรากําลังจะจัดต้ังบริษัทแลวคะ” (คุณ
โหนง (นามสมมุติ), 2560) 

 
“เราก็จดทะเบียนเฉยๆกับกระทรวงพาณิชยเปนนิติบุคคล” (คุณ

ต้ัม (นามสมมุติ), 2560) 
 

“พี่จดทะเบียนนิติบุคคลธรรมดานะ พี่ก็ไมรูเรื่องภาษีหรอกนะ ก็
แลวแตบริษัทบัญชีเลยทีเ่ขาจะแนะนําพี่  ” (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 

 
“ที่เราทําไดอยางถูกตองก็คือการเราจดทะเบียนเปนรปูแบบหาง

หุนสวนคะ” (คุณกุง (นามสมมุติ), 2560) 
 

1.3 ลักษณะอาคารสถานท่ี 
ลักษณะอาคารสถานที่ พบวาสถานดูแลผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครน้ัน ผูประกอบการ

จะเลือกใชบานเด่ียวมาดัดแปลงเปนสถานดูแลผูสูงอายุ โดย มีทั้งที่ซื้อมาเปนของตัวเองและก็มีทีเ่ปน
การเชาบาน ซึง่มีการทําสัญญาเปนรายป ซึง่เปนบานที่ใชเปนที่พักอาศัยมากอนหรือเปน    ในลักษณะ 
โฮมออฟฟศ แลวนํามาดัดแปลงหรือขยายตอเติม เพื่อใหเหมาะสม ในการที่จะประกอบธุรกจิสถาน
ดูแลผูสูงอายุ  

 
“เจาของที่ที่ใหเชาคือ เขาซื้อไวแลวเขาไมไดทําอะไร กอนที่เราจะ

มาทําบานอันน้ีกเ็ปนที่พักอาศัยของเขา  คือเขาไมอยูเขาก็ใหเราเชา ตอนแรกตองมี
แคหลังใหญหลงัเดียวแลวพี่มาขยายตรงน้ีของพี่เอง” (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560)  

  
“เปนบานมากอนคะ บานหลงัแรกจะเปนบานทานทูต เปนบานพัก

อาศัยตอมาไมอยูก็เลยใหเชา พอดีคุณหมอโอม กับหุนสวนอกีสองคน เขามาดูทําเล
แถวน้ี คือหน่ึงใชได และคอนเซปของที่น้ีคือมาอยูแลวเหมอืนมาอยูบาน ไมใชอยู
สถานโรงบาลอะไรพวกน้ี ตรงน้ีกเ็ปนบานแลวเราก็มาจัดสดัสวน ตีหองใหมหมด”  
(คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 

 
“ที่น้ีสรางมาเปนบานกอนแลวเรามาดัดแปลงใหเหมาะสมกบัการ

เปนสถานดูแลผูสูงอายุ” (คุณกุง (นามสมมุติ), 2560) 
 
“ตอนแรกมองเปนบานก็ไมสะดวก เปนตึกก็ไมมลีิฟท  แตมาเจอ

ตรงน้ีกเ็ปนโฮมออฟฟศ ถึงจะไมเหมาะรอยเปอรเซ็นตทเีดียว แตก็คิดวานาจะโอเค 
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ถาจะไปมองหาสถานที่แลวสรางเองก็นาจะไมทันการ” (คุณนุก (นามสมมุติ), 
2560) 

 
และก็มทีั้งสถานดูแลผูสูงอายุที่ลกัษณะตัวอาคารทีส่รางข้ึนมา มีการออกแบบแปลน

ตางๆ ซึ่งออกแบบตามกฎกระทรวง  ในเรื่องของสถานที่ รูปแบบ เพื่อรองรับการดูแลผูสูงอายุ ใหไดรบั
ความสะดวกสบายสูงสุด เพื่อรองรบัการเปนสถานดูแลผูสงูอายุโดยเฉพาะ  

 
“ที่น้ีไมใชบานเดียวดัดแปลงนะเราสรางข้ึนมา เพื่อเปนสถานดูแล

ผูสงูอายุ มีแปลนออกแบบตามกฎกระทรวงเลย คือ กฎหมายยังไมไดออก เห็นวา
กฎหมายจะออกในเดือนกันยาเลยแตวาเคาก็ลอมาจากกฎกระทรวงสาธารณะสุข
น้ันแหละแตของผมน่ีลอมากอนกเ็ลยสรางมาเปนลักษณะแบบน้ี” (คุณต้ัม (นาม
สมมุติ), 2560) 

 
สําหรับขนาดของกจิการน้ันสามารถแบงและดูขนาดของกิจการไดจาก จํานวนเตียงที่

สถานดูแลผูสูงอายุน้ันๆ ใหบริการ ซึ่งมีใหบริการต้ังแต 6 เตียงข้ึนไป ตามแตขนาดและสถานทีจ่ะ
อํานวย  
 

“ตอนน้ีมีบริการอยู 30 เตียง   และกําลงัขยายกําลงัตกแตงอยูอีก
ซอย เมษาน้ีนาจะเปด” (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 

 
“ก็โอเคนะตอนน้ีก็เปนเรากร็องรับไดเยอะสุดประมาณ 36-37 

เตียง” (คุณต้ัม (นามสมมุติ), 2560)  
  

“จํานวนเตียงของเรา มีทัง้หมดหกเตียงคะในการรบัผูปวย มี
โครงการทีจ่ะขยายคะ” (คุณกุง (นามสมมุติ), 2560) 

 
1.4 ลักษณะบุคลากร 
 จากการศึกษาพนักงานทีท่ํางานอยูในธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุ พบวาสวนใหญเปนเพศ

หญิงและกม็ีเพศชายบางแตมีจํานวนไมเยอะมาก โดยมทีั้งที่จบการศึกษาระดับ ม. 3 และ จบดาน
ผูชวยพยาบาลจากโรงเรียนสอนการบริบาลหลักสูตรหกเดือนและพยาบาลวิชาชีพ หรือถาใครไมมี
ประสบการณในการทํางานมากอนกจ็ะไดรบัการฝกสอนเปนการภายใน ในสถานประกอบการ จาก
พยาบาลหรือผูที่ชํานาญนาการดูแลผูสูงอายุ โดยจะมีประสบการณการทํางานเกี่ยวกบัการดูแล
ผูสงูอายุมากอน และมีใจรกัในการใหบริการและช่ืนชอบในการดูแลผูสงูอายุ โดยจะทํางานกบัธุรกจิ
สถานดูแลผูสูงอายุมาประมาณ 1 ป ถึง 2 ป ข้ึนไปโดยการทํางานกันภายในมกีารแบงงานกันทําเปน
สวนๆ แตก็มีการหมุนเวียนชวยกันทํา ยกเวนในงานลักษณะที่เปนการดูแลโดยเฉพาะ เชนการ
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กายภาพบําบัด การใหอาหารทางสายยาง หรือการดูดเสมหะจากตัวผูสูงอายุ จงึจะใชพนักงานทีม่ี
ความชํานาญเฉพาะทางเปนผูดูแล  

 
“ทํามา 2 ปแลวคะ เรียนผูชวยพยาบาลแบบฝกงานที่

โรงพยาบาล  ที่ทํางานที่น่ีเพราะมีพี่ชวนมาและชอบงานดานน้ีเพราะเราทําไดถนัด
ทําไดดีกวาอยางอื่นแลวก็ชอบในการดูแลผูสูงอายุ” (คุณแนน (นามสมมุติ), 2560) 

 
“จบ ม. 3 แลวก็มาทํางานที่น่ีโดยมีพยาบาลมาสอน มีอาบนํ้าเช็ด

ตัว เช็ดแผล  พลิกตัวคนแก  ชอบในการดูแลผูปวย เราคิดวาก็คงจะทําตลอด” (คุณ
ญา (นามสมมุติ), 2560) 

 
“ตอนแรกก็ไมไดชอบงานน้ีนะคะ คือวาตอนน้ันพอโดนรถชน ไป

อยูโรงพยาบาล ก็มีอาการแบบน้ี คือ นอนติดเตียง เราก็เปลี่ยนผาออมสําหรับ
ผูใหญเอง เราไปเฝาพอที่ โรงพยาบาลแลวเขาไมทําอะไรใหเลย ใหเราทําเอง ซึ่งมัน
ก็ลําบากเนอะ เราก็ต้ังใจกับตัวเองนะพอพอเสีย แมก็ถามวามีงานอยางน้ีจะทําไหม 
เราก็คิดวาเราเคยดูแลพอเราแลวเนอะก็เลยมาทํา อนาคตก็จะทําไปเรื่อยๆ   พี่ไม
ชอบพบปะผูคน แตทําตรงน้ีทําแลวสบายใจ” (คุณแมว (นามสมมุติ), 2560) 

 
“ทํามานานแลวคะ แตกอนเปนสอนหนังสือเด็กผูชวยดูแลผูสูงอายุ 

อยูวงการน้ี 10 กวาปแลวคะและรักการดูแลผูสงูอายุ”  (คุณอัญ (นามสมมุติ), 
2560) 

 
สถานดูแลผูสูงอายุในกรงุเทพมหานคร การดูแลพนักงานน้ันโดยทั่วไปจะใหพนักงานกิน

อยูหลบันอนทีส่ถานดูแลผูสงูอายุ ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการทีจ่ะดูแลผูสงูอายุเพราะตองคอยดูแล
ผูสงูอายุย่ีสบิสี่ช่ัวโมง และสามารถประหยัดคาใชจายของพนักงาน โดยพนักงานสวนใหญจะอยูอาศัยที่
สถานดูแลผูสูงอายุโดยอยูลกัษณะเปนเหมือนครอบครัว และในบางสถานดูแลน้ันสามารถเอา
ครอบครัวของพนักงานมาอยูดวย หรือจัดหาที่พักอาศัยอยูในละแวกใกลกับสถานดูแลผูสูงอายุ 
 

“คือพนักงานเรา 10 กวาคน อยูที่น้ีกันหมด มเีปนหองๆนอนแตละ
คน นอนน้ีกินน้ีเลย” (คุณแนน (นามสมมุติ), 2560) 

 
“พนักงานกินนอนที่น้ีทัง้หมด 14 ชีวิต มีครอบครัวก็อยูกนัตรงน้ี 

คือคนไหนมีครอบครัวเราก็แยกหองให” (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 
 

“ทางเราจะหาที่พักใหพนักงาน โดยเปนอพาทรเมนต โดยจะอยู
ใกลๆกบัศูนย หองหน่ึงเราจะใหนอนกันสามคน” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 
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1.5 ผูใชบริการสถานดูแลผูสูงอาย ุ
จากการศึกษากลุมผูมาใชบริการ พบวา ผูใชบริการจะมทีั้งผูสูงอายุ และผูปวยทีเ่ปน

ระยะพักฟนและชวยเหลือตัวเองไมไดเชน ผูปวยอัลไซเมอร และสาเหตุที่ทําใหตองมาใชบริการสถาน
ดูแลผูสูงอายุกม็ีสาเหตุในเรื่องของคนในครอบครัว ลูกหลาน คนใกลชิดหรือญาติ ไมมเีวลามาดูแล
อยางใกลชิดหรือไมมีเวลามาดูแลเลยดวยเหตุที่ตองออกไปทาํงานหารายไดใหกับครอบครัว จึงทําให
ตองพึ่งสถานดูแลผูสงูอายุ โดยการเริ่มตนการหาขอมูลของสถานดูแลผูสูงอายุผานทางอินเทอรเน็ตมา
กอนลวงหนาแลว แลวก็ตระเวนดูสถานดูแลผูสูงอายุที่สนใจ โดยการตัดสินใจจะเปนของตัวผูใชบรกิาร
เองทีเ่ลอืก หรอื ลูกหลาน ญาติ จะเปนคนตัดสินใจในการเลือกสถานดูแลผูสูงอายุ โดยจะคัดเลือก
สถานดูแลผูสูงอายุในเรือ่งของความสะอาด  ความไมแออัดในสถานดูแลผูสูงอายุ ความสะดวกของการ
เดินทาง และในเรือ่งของราคาที่มกีารเปรียบเทียบกับสถานดูแลอื่นๆ อีกทั้งในเรื่องของการดูแลที่
อบอุนใหความรูสึกเหมือนอยูกบัครอบครัว 

 
“พี่เลือกในเรื่องของการดูแลเพราะทุกคนทํางานอยู พี่อยูบางนา 

พี่ชายอยูชลบุรี อีกคนอยูตรงแยกแคราย ซึ่งที่ตรงน้ีสะดวกที่สุดสําหรับทุกคนใน
การมาดูแลแม เคยจางพี่เลี้ยงไปดูแลทีบ่านแตดูแลไมถึงทําแกลม พอลมปุบ กพ็า
แมเขาโรงพยาบาล และหลงัจากน้ันแมก็ไมทําอะไรเลย ก็เลยตองหาศูนยที่ดีทีสุ่ด 
อันที่จริงกม็ีศูนยที่เปดใกลๆ บานคุณแมกจ็รงิ แตไมมีแอรและรูสกึแออัด และบางที่
แอรก็ไมไดเปดตลอดเวลา แออัดไมเทาไหรแตเรื่องกลิ่น ใหคุณแมอยูก็เลยรูสึกวาไม
คอยจะดีเทาไหร หวงเช้ือโรคกลัวอะไร  แตที่น้ีพี่วาเวิรก สะอาดและการดูแลเอาใจ
ใสดีทั้งเจาของแลวกล็ูกนอง และทีส่ําคัญเจาของเขาดูแลดี ทําใหรูสึกวาเขาหวงใย
คนไขดี” (คุณอร (นามสมมุติ), 2560) 

 
“อยูไดเกือบปแลว มาอยูคนเดียว แฟนอยูบาน ลูกชายเลือกใหตรง

น้ีดี เจแกดูแลดี ที่น้ีดูแลใชได อยูที่น้ีที่แรก ชอบจิตใจเจแก ลูกบอกวาถาอยูที่บาน
ตองอดแนๆ เลยเพราะไมใครหาใหกินมาที่น้ี เจแกใหกินดี 3 มื้อ อยูที่น้ีเหมอืนเปน
คนในบานเรา รูสกึเหมือนเปนครอบครัวเดียวกับเรา อยูบานเหงา อยูที่บานไมมีคน
อยูเลยเชาไปทํางานกันหมด อามากลับทกุวันเสารวันจันทรถึงมาใหม” (คุณกิมเอ็ง 
(นามสมมุติ), 2560)  

 
“ดูเรื่องความสะอาด ตอนน้ันลูกสาวมาจากสิงคโปร มาดูเลือกหก

แหง ต้ังแตทางปทุมนูน หามาเรื่อยๆ และมาจบตรงน้ี ที่สุดทายเลย เพราะวา
สะอาดและตอนรบัดี แลวแตละคนก็คุยดีเลยชอบ” (คุณจันทร (นามสมมุติ), 2560) 

 
“อยูบานแลวไมมีคนดูแล ลูกตองไปทํางานเลยมาอยูสถานดูแล

ผูสงูอายุ ลูกเปนคนเลือกให ไปดูบางขุนเทียน บางแค บางบวัทอง แตก็ตัดสินใจอยู
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น้ี เขาบอกที่อยูสบาย สถานทีเ่รียบรอย สะอาด เจาของก็ดูแลดี เลยเลือกที่น้ี” (คุณ
ยวง (นามสมมุติ), 2560) 

 
2.ลักษณะการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ

2.1 การจัดการดานทรัพยากรมนุษย  
   2.1.1  การวางแผนกําลังคน 
     การวางแผนกําลังคนในสถานดูแลผูสูงอายุ ผูประกอบการน้ันจะคํานึงถึงจํานวน

ผูสงูอายุที่ไดดูแลอยู จากการศึกษาพบวา โดยทั่วไปการวางกําลังคน โดยประมาณไวที่ ผูสงูอายุ 3 คน 
ตอ คนดูแล 1คน และในบางแหงจะมกีารทีจ่ะดูแลแบบ 1 ตอ 1 ในกรณีพิเศษแบบเปน รายๆไป และ
พนักงานคนหน่ึงก็จะสามารถดูแลไดทุกอยางเหมอืนกันหมด ยกเวนในบางกรณีที่ตองใชความสามารถ
เฉพาะบุคคลเทาน้ัน เชนการปอนอาหารทางสายยาง  

 
“ที่น่ีมีพนักงาน 10 กวาคนเปน 1 ตอ 3 ของผูปวยโดยโดยสวนมาก

เราจะใหเรียนทําหนาที่คือคนน่ึงทําไดทุกอยาง”    (คุณต้ัม (นามสมมุติ), 2560)  
 

“อยางของพี่ขางบน 7 เตียง 2    คน กลางวันอยางเดียว การคืนก็
จะอีก 1 คน ประมาณ 3 ตอ 1 คะ” (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 

 
    2.1.2  การสรรหาบุคลากร 
      การสรรหาบุคลากร พบวาผูประกอบการเองจะเปนคนคัดเลือกพนักงานหรือ

บุคลากร เขามาทํางานดวยตัวเอง โดยสิง่สําคัญที่สุดในการเลือกบุคลากรเขามาทํางานก็คือ ตองเลือก
คนที่มีใจรกัการบรกิาร เพราะคนทีจ่ะทํางานในดานการดูแลผูสูงอายุตองเปนคนที่มีความอดทน อด
กลั้นสงู เพราะตองดูแลผูสงูอายุอยูตลอดเวลา จึงจําเปนตองเปนคนที่ใจเย็น และตองรักในการดูแล
ผูสงูอายุ ซึ่งในบางที่น้ันผูประกอบการก็ไมไดเลือกเพียงแคคนที่เรียนจบในดานการบรบิาล หรอื 
จําเปนตองผานการอบรมมากอน แตสิ่งสําคัญ ที่ผูประกอบการสถานดูแลผูสูงอายุตองการ กคื็อมีใจรัก 
อดทนตอปญหาตางๆ ไมใชอารมณในการทํางาน ซึ่งบางครัง้ก็อาจเกิดปญหาคือพนักงานไปใชอารมณ
กับผูสูงอายุ  

 
“พี่เลือกคนทีม่ีใจรัก และคิดวาทําไดจรงิไหม เอามาลองทาํดูกอน

เลี้ยงคนแก แบบน้ีชอบไหม ทําไดกท็ํา ทําไมไดก็อยาฝน เหมอืนมาใหเขาลองงานใช 
ไมเลือกคนเกง ไมเลือกคนเรียนอะไรทั้งน้ันเลือกแตวา  อยางทุกวันน้ีคนโทรมา
สมัครหรอืลูกนองเกาๆทีอ่อกไปมาขอทํา พี่จะถามเลยวาทํานานหรือทําสั้น ถาเรา
เลือกลูกนองชนิดมาเดือนน่ึง ไปอีกแระ มันปนปวนไมจบ” (คุณนภา (นามสมมุติ), 
2560) 
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“เราจะสัมภาษณวาประสบการณทํางานดานน้ีมากี่ป เคยทาํที่ไหน
มาบาง ทําอะไรไดบาง คือจะใหมาทดลองงานกอนหน่ึงเดือน ซึ่งเรากจ็ะดูเรื่อง
ความสามารถ และอุปนิสัยใจคอ ทีส่ําคัญคือตองใจเย็น เราจะมีการดูงานและก็คุย
เรื่องปญหาในงานระหวางพนักงานเกาและใหม” (คุณกุง (นามสมมุติ), 2560) 

 
“บุคลากร ทุกคนตองผานการคัดสรรและคัดเลือกอยางดีและตอง

ดีที่สุดไมมีคําวาพลาด เราจะทําเปนวิลลาผูสูงอายุ เหมือนเปนชุมชนผูสูงอายุพี่วา
คนเราจะทําตรงน้ีตองใชใจ ในการดูแลถาเราเอาใจเขามาใสใจเรา และเอาใจเราไป
ใสใจเขา โดยที่พี่จะเปนเลอืกคนเขามาและมีคุณอัญเปนคนฝกอบรม โดยจะใหเขา
มาลองงาน มาลองจิตใจกันกอน” (คุณนุก (นามสมมุติ), 2560) 

 
2.1.2  การพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรน้ัน จากการวิจัยพบวา ผูประกอบการใชวิธีการฝกอบรมเปนการ

พัฒนาบุคลากรของตนเอง ซึ่งก็มทีั้งทีฝ่กอบรมเองจากตัวของผูประกอบการเองที่เปนคนสอนเองผาน
ประสบการณของตัวเองทีเ่คยทํางานดานผูสงูอายุมากอน โดยการอบรมน้ันนอกจากจะเปนในเรื่อง
ของความรูในการบรกิารผูสงูอายุแลว สิ่งสําคัญอีกสิง่ที่ผูประกอบการใสใจก็คือการปลูกฝงใหพนักงาน
มีใจรกัในการดูแลผูสูงอายุ เพื่อเกิดการบริการที่ดีมีคุณภาพ และเมือ่สามารถปลูกฝงใหพนักงานมีใจรัก
ไดแลว ก็จะไดการบริการที่ดีมีคุณภาพตอผูมาใชบริการ 

 
“คือพี่จางลูกพี่ดวยก็มีพนักงานรวม 14 คน พี่สอนเองกับมอื

สวนมากแตลกูน้ีสงไปเรียน และเราจะอบรมพนักงานใหเขารักชอบ คนเราก็ไมได
รักชอบแตเดิมหรอก ก็เอาคอยๆทยอยมาทลีะคู อะไรอยางน้ี แลวก็ใหทําไปแลวก็
สอนยังน้ีแหละ วา เราตองรักเขาเพราะเขาคือเจาของเงิน ตัวพี่เปนเจาของงาน 
พวกเธอคือเจาของพลังงาน ทุกคนตองรวมกัน คือตองปลกูฝงใหเขารกั  เราทํา
ตัวอยางใหลูกนองดู” (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 

 
ในบางสถานดูแลผูสูงอายุที่มีการจาง หมอหรือ พยาบาลวิชาชีพมาประจําน้ัน ซึ่งบทบาท

ของหมอและพยาบาลวิชาชีพน้ันนอกจากจะดูแลผูสูงอายุแลว บทบาททีส่ําคัญอกีอยางก็คือการที่จะ
เปนผูฝกและอบรมใหกบัพนักงานในสถานดูแลผูสงูอายุ ในการที่จะสอนวิธีปฏิบัติงานดูแลตาม
หลักการดูแลที่ถูกตอง 

 
“บุคลากรของเราเราเปนคนสรางเองเพราะ เรามีพยาบาล คือเรามี

พยาบาลวิชาชีพเขามาสอน คือพยาบาลจะมงีานประจําอยูที่โรงพยาบาลแลวหมด
เวรถึงมา”     (คุณต้ัม (นามสมมุติ), 2560)  
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“มีฝกอบรมทกุอาทิตยคะ จะมีคุณหมอเปนคนฝก ฝกภาคพิเศษนะ
คะ แตทุกวันจะมีการพูดคุยกันอยูแลววามีปญหาอะไร โดยพยาบาลจะเปนคน
ซักถามยังไงวาทกุเชาจะตองมารายงานใหฟงวามีอะไรบาง คนไขเปนยังไงอาการ
เปนยังไง” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 

 
2.1.3  การจูงใจบุคลากร 
 การทีผู่ประกอบการสถานดูแลผูสูงอายุจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกจิได สิง่ที่

สําคัญคือการที่จะตองมบีุคลากรที่ดี ที่มีคุณภาพ ซึ่งบุคลากรที่ดีมีคุณภาพเหลาน้ีจึงเปนทรัพยากรอัน
ล้ําคาที่จะตองเก็บรักษาไวใหดีที่สุด ซึ่งจากการวิจัยพบวา ผูประกอบการใชวิธีตางๆ ในการที่จะจูงใจ
ใหพนักงานอยูกับตนเองใหไดนานที่สุด เชน การใหคาจางทีแ่พงกวาที่ อื่น หรือการใหที่พัก และอาหาร
การกินฟรี  เพื่อเปนการจงูใจพนักงานใหอยูกับตัวเองไปนานๆ ซึ่งเปนการชวยลดปญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ไมวาจะเปนเรือ่งของการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ หรือจํานวนแรงงาน
ไมเพียงพอในสถานดูแลผูสงูอายุ  
 

“ที่น่ีใหคาจางพนักงานคอนขางสงูเพราะเราอยากใหเขาอยูกับเรา
ไปนานๆ ไมอยากใหพนักงานเปลี่ยนรุนไป ก็พยายามซื้อใจพนักงานใหเขาอยูกบั
เราไปไดนานๆก็ใหกินอยูที่น่ีอยูแลวนะ อยากกินไรก็กนิฟรี เพราะเราก็เขาใจวาอยู
กับคนแกมันเครียด เราก็จะดูแลเขาเต็มที่ ” (คุณกุง (นามสมมุติ), 2560) 

 
2.1.4  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลน้ันจากการศึกษาวิจัยพบวาการ ผูประกอบการจะมีระยะประเมินผล

โดยประมาณที่ 1-2 เดือน โดยจะดูเรื่องความสามารถในกรปฏิบัติงาน วาสามารถปฏิบัติงานไดไหม 
และทีส่ําคัญในเรื่องของอุปนิสัยใจคอของพนักงานน้ันตองมคีวามใจเย็น และอดทน เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานกบัผูสูงอายุไดดีและไมใหเกิดปญหาตามาได 

 
“เราใหฝกอบรมที่น้ีสองเดือน ถาไมผานเรากร็ีเจคท กลับไปบอกวา

ไมผาน คือเขาจะอบรมจากโรงเรียนมาหกเดือนทฤษฎีดวยและอาจจะมปีฏิบัติ
เดือนหน่ึงแตจะตองมาที่น้ีสองเดือนและถาไมผานจะสงกลับไป” (คุณโหนง (นาม
สมมุติ), 2560) 

 
“คือจะใหมาทดลองงานกอนหน่ึงเดือน ซึ่งเรากจ็ะดูเรื่อง

ความสามารถ และอปุนิสัยใจคอ ที่สําคัญคือตองใจเย็น” (คุณกุง (นามสมมุติ), 
2560) 

 
2.2 การจัดการดานการเงิน 
 2.2.1 การจัดหารายไดของสถานดูแลผูสูงอาย ุ
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 รายไดหลัก ของสถานดูแลผูสงูอายุสวนใหญเปนคาหองพัก ที่ใหบรกิารกบัผูสงูอายุไดเขา
พัก ซึ่งราคาก็มีความแตกตางกันข้ึนอยูกับลักษณะของหอง ไมวาจะเปนหองเด่ียว หองคู หรือ หองรวม 
ซึ่งตรงน้ีจะเปนรายไดหลักที่ไดมา และในสวนของรายไดเสริมน้ันกจ็ะเปนรายไดที่ไดมานอกเหนือจาก
คาหองพัก ซึ่งจะคิดเพิม่เขาไปจากคาหองทีเ่ปนคาใชจายของผูมาใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ ซึ่ง
อาจจะเปนเรือ่งของการทํากายภาพบําบัดที่เพิม่เขามา การใชอุปกรณที่พิเศษข้ึนบางชนิด เชนคา
ออกซเิจนสําหรับผูสงูอายุหรือผูปวยบางรายทีต่องการ คาการใหอาหารทางสายยางซึ่งจะมีคาอปุกรณ
คิดเขามา คาดูดเสมหะ ซึ่งบรกิารตางๆ เหลาน้ีน้ันข้ึนอยูกับสถานดูแลผูสูงอายุที่จะตกลงกบัลูกคากอน
เขามาอยูที่ศูนยวาจะจายเปนรายครัง้หรือเหมาในแบบของรายเดือน สอดคลองกบัผูใหขอมลูหลักดังน้ี 

 
“รายไดหลักกจ็ะเปนคาหองนะ ซึ่งกม็ีรายไดเพิ่มมาจากการ

ใหบรกิารเพิ่มตางๆ รายไดมันก็ดีนะแตก็ตองรูจักใชเดือนหน่ึงเหลือหาหกหมื่น
หลงัจากหักคาใชจายเราไดเสมอตนเสมอปลายแตจายอยูที่ตัวเรา พี่เปนคน
ประหยัดจงึไมซเีรียสต้ังแตเปดมา” (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560 

 
“รายไดหลักของเรา จะมีคาหองกบัคาเตียง คาบรกิาร ถาคนไข

ตองใหอาหารทางสายก็จะมีคาอุปกรณตางหาก และคาบริการเสรมิตางๆตาม
ความตองการของผูสูงอายุคะ” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560)  

 
“รายไดหลักกจ็ากคนแกน่ีแหละ หลายที่ก็คงเหมือนกันคือไดเปน

รายหัว รายเดือน เดือนน่ึงไดเทาไรก็วากันไป แลวก็คิดตามหัวไปคิดตามหอง และ
บริการเสรมิทีผู่สงูอายุตองการ”  (คุณต้ัม (นามสมมุติ), 2560)  

 
2.2.2 รายจายของสถานดูแลผูสูงอาย ุ
 ในเรื่องของรายจายของสถานดูแลผูสงูอายุน้ัน จากการเขาไปศึกษาวิจัยแลว พบวาใน

เรื่องของรายจายหลักๆ เลยจะเปนเรื่องของคาจางบุคลากรในสถานดูแลผูสงูอายุ ซึ่งเปนคาใชจายที่
ผูประกอบการผูสูงอายุตองจายสูงสุดทีสุ่ดในแตละเดือน และถาในสถานดูแลผูสงูอายุบางแหงที่มกีาร
วาจางหมอหรือพยาบาลวิชาชีพเขามาดูแลประจําแลวดวยน้ัน คาใชจายในแตละเดือนในดานของ
บุคลากรก็จะย่ิงสูงมาก ดังน้ันถาสถานดูแลผูสงูอายุแหงไหนที่ผูประกอบการไมไดเปนหมอหรือ
พยาบาลวิชาชีพ ก็จะเลี่ยงในการวาจางหมอและพยาบาล แตจะจางเปนบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ
ในการทํางานดานผูสงูอายุหรือผูทีผ่านการอบรมเปนผูชวยพยาบาลในหลักสูตรหกเดือนแทน ซึ่งใน
สวนของตนทุนทางบุคลากรในแตละเดือนก็จะประหยัดไปไดมาก สวนในเรื่องที่เปนคาใชจายรองลงมา
จะเปนเรื่องของคาอาหารตางๆ ที่นํามาใชดูแลกบัผูสูงอายุและกับพนักงานในสถานดูแลผูสูงอายุและ
อุปกรณของใชสิ้นเปลอืงที่ใชประจําวันในการดูแลผูสงูอายุในแตละวัน 

 
“รายจายหลกัๆ ของที่น่ีก็คือคาอาหารและคาลูกนอง คาเชาบาน 

คาอุปกรณ”  (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 
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“นอกจากเรื่องของ การจายคาพนักงานแลว รองลงมาหลกัๆ คือ
เรื่องอาหาร และกเ็รือ่งของใช” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 

 
“รายจายหลกัๆเลยของเนอสซิง่โฮมที่ นาจะเหมือนกัน ก็คือหลกัๆ

นาจะเปนเรื่องของบุคลากร คอนขางสูง แตถาใชบุคคลากรที่เปนใครก็ได ที่ไมใช
ทางการแพทย ตรงน้ันกจ็ะเซฟตนทุนไปไดสูง แตวาถาใชบุคลากร นักกายภาพ นัก
กิจกรรมก็จะเยอะ น่ียังไมคิดคาตัวหมอนะครับ ถาคิดตรวจทีหน่ึงกเ็ยอะมาก ถา
ไมไดมีเจาของเปนคุณหมอนะครับ  นอกเหนือจากบุคลากรก็จะเปนในเรื่องของใช
สิ้นเปลืองที่ใชกับตัวคนไขหรอืผูสูงอายุที่ใชเปนประจํา” (คุณนุก (นามสมมุติ), 
2560) 

 
“ก็ไมไดฟกอะไรมากก คาใชจายที่น้ีประมาณเดือนละแสนกวา

บาท ของพนักงานกเ็กินครึง่หน่ึงแระ ที่เหลือก็อาหารการกิน ที่น้ีใหคาจางพนักงาน
คอนขางสูงเพราะเราอยากใหเขาอยูกับเราไปนานๆ ไมอยากใหพนักงานเปลี่ยนรุน
ไป ก็พยายามซื้อใจพนักงานใหเขาอยูกบัเราไปไดนานๆ” (คุณกุง (นามสมมุติ), 
2560) 

 
 

2.3 การจัดการดานประชาสัมพันธ 
 ดานการประชาสัมพันธน้ันสถานดูแลผูสงูอายุจะทําการประชาสัมพันธ ผานทางเว็บไซต

ของตัวเองเพื่อเปนการบอกตัวตนของสถานดูแลผูสูงอายุไดงายที่สุด ซึ่งเปนการสื่อสารผานทาง
อินเทอรเน็ต ผานทางชองทางโซเช่ียวมีเดียตางๆหรือสมารทโฟน ผานทางเฟซบุกหรือไลนซึ่งสามารถ
เขาถึงไดอยางรวดเร็วและสามารถทําใหผูที่จะใชบริการสามารถ รับรูถึงการบรกิารตางๆ หรอืกิจกรรม
ตางๆ ซึ่งนอกจากจะทําการประชาสมัพันธผานดานทางอินเทอรเน็ตแลว อีกชองทางหน่ึงก็คือการที่
เขาไปแจกโบรชัวร แนะนําตนเองทําโรงพยาบาลตางๆ ผานทางการวางโบรชัวร ที่เคานเตอร
โรงพยาบาล และการตลาดทีส่ําคัญอกีเรื่องก็จะเปนในเรือ่งของการประชาสมัพันธแบบปากตอปาก
จากลกูคาที่เคยเขามาใชบริการ  ซึ่งตรงน้ีตองเริ่มจากการบริการที่ดีเปนทีป่ระทับใจกอน ซึ่งก็นับวา
เปนวิธีทางการประชาสัมพันธสถานดูแลผูสงูอายุของตัวเองที่ดีที่สุดอกีวิธีหน่ึง 

 
“เราทําตลาดดานโซเช่ียว เว็บไซต เฟซบุกหรือ ไลน ซึง่เปนตัวให

เขามองแลวรูวาที่น้ีเปนอะไร แตวิธีการตลาดที่ดีทีสุ่ดคือ การที่เรารกุไปหาลูกคา” 
(คุณนุก (นามสมมุติ), 2560) 

 
“เราแคลงเว็บ แคน้ัน กับบางคนเขาดูจากในเว็บแลวเขามา สองก็

คือ ปากตอปาก” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 
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ตอนท่ี 2 สภาพแวดลอมในการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
การดําเนินธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครน้ัน จะมีสภาพแวดลอมหลาย

ดานทั้งภายในและภายนอกดังน้ี 

1.  สภาพแวดลอมภายในการประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสงูอาย ุ
สภาพแวดลอมภายในการประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุน้ัน ประกอบไปดวยดาน

สินคาและบริการ ดานโครงสรางราคา ดานชองทางการจดัจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดาน
บุคลากร ดานเงินลงทุน ซึ่งสภาพแวดลอมภายในการประกอบธุรกจิทีก่ลาวมาน้ี สงผลตอการดําเนิน
ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ ดังผลการวิเคราะหขอมลูดังตอไปน้ี 

1.1 การใหบริการ 
การบริการในธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุน้ัน คือ การบริการดูแลผูสูงอายุและผูปวยระยะพัก

ฟนและคนที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ในการที่จะเขามาดูแลในเรื่องการใชชีวิตประจําวัน ต้ังแต
การดูแลความสะอาดรางกาย การอาบนํ้า อาหารการกินทีถู่กหลักโภชนาการ ซึ่งผูประกอบการสถาน
ดูแลผูสูงอายุเองจะมสีวนในการเขามาดูแลและบริการลูกคา ในการเขามาพูดคุยและพบปะกบัลกูคาที่
ใชบริการเพื่อใหเกิดความคุนเคยและรูสึกเปนกันเองและไวใจ อีกทั้งยังสรางความเช่ือมั่นใหกับ
ผูสงูอายุวาจะไดรบัการดูแลเปนเสมอืนคนในครอบครัว ซึ่งการใหบริการสถานดูแลผูสูงอายุที่จะให
ความสําคัญกับผูสงูอายุวาเปนเหมือนญาติ เหมอืนคนในครอบครัว น้ันเปนการทําใหผูสูงอายุไดรูสกึวา
มาอยูบานหรือสถานที่ของตนเอง คือหัวใจสําคัญของความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจน้ี  

การบริการหลักของสถานดูแลผูสงูอายุสามารถแบงได ดังน้ี 
บริการหองพัก หองพักในสถานดูแลผูสูงอายุน้ัน หองที่ใชสําหรับพกั จะมีหลายแบบให

ผูสงูอายุไดเลือก ซึง่มทีั้ง หองเด่ียว และหองรวม ซึง่หองรวมก็มีทั้งแบบหองคู จนไปถึงหองรวมแบบ
หลายเตียง ตามแตสถานดูแลผูสูงอายุจะกําหนด ซึ่งการมหีองหลากหลายใหผูใชบริการไดเลือกไดน้ัน 
ทําใหผูใชบริการน้ันไดมีทางเลอืกตามความตองการของตัวเอง ทั้งในเรื่องของความสะดวกสบายหรือ
กําลังทรัพยของตน 

 

“ที่น้ีรบัคนไขที่สูงสุด 30 มีแบงแยกเปนหองเดียว หองคู หองรวม
หลายเตียงแลวแตลกูคาจะเลือก” (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 

 

“ตอนน้ีมีประมาณ  30 กวาเตียง ที่น้ีเราจะเปนอยางน้ีคะ คือ มี
หอง วี ไอ พี เปนหองเดียว สวนหองรวมก็จะเปนเตียงๆ ไป”  (คุณโหนง (นาม
สมมุติ), 2560) 

 
การดูแลในดานรางกาย ในการดูแลทางรางกายน้ันหลักๆ จะเปนในเรื่องความสะอาด

ของรางกาย การอาบนํ้าใหกบัผูสูงอายุ การบริการอาหารสามมื้อตามหลักโภชนาการ การใหอาหาร
ทางสายยาง การดูดเสมหะ การพลิกตัวสําหรับผูสงูอายุหรือผูปวยที่มปีญหาแผลกดทบั และการทํา
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กายภาพบําบัด ยังรวมไปถึงการพาไปพบแพทยตามนัด  น้ันก็คือการดูแลอํานวยความสะดวกทุกอยาง
ใหกับผูสงูอายุตามความตองการของผูสูงอายุแตละคนได เพื่อเปนการสรางความเช่ือมั่นใหกับญาติ
ของผูสูงอายุไดวา ผูสงูอายุหรือบุพการีของตน จะอยูกบัสถานดูแลผูสงูอายุไดอยางอยูดีมีสุขและ
ปลอดภัยขณะที่อยูที่สถานดูแลผูสูงอายุ 

 
“การบริการ ปกติเทาทีท่ํามาก็คือการดูแลอะนะ การเอาใจใสเปน

เรื่องปกติ และกเ็รื่องอาหารการกินโภชนาการตางๆและกบ็างคนเขามาพักฟนก็ใน
เรื่องของกายภาพบําบัด เราก็จัดหาใหแลวก็เรื่องของการพูดคุยกับทางญาติ คือ คน
แกพูดงายๆมพีัฒนาการหรือมกีารติดตามหรอืการติดตามวาเปนแบบไหนประมาณ
น้ันมากกวา สวนแลวคนแกก็ไมไดตองการอะไรมากแคตองใหอยูดีมสีุขเทาน้ัน
แหละ และก็พวกทีม่าพักฟนกอ็ยากใหหายกลับไปอะไรประมาณน้ัน แตก็ตองอยูที่
ตัวของผูสงูอายุหรือผูปวยเองนะวาจะไหวไหม เพราะวาของเราถาถามวาเราเปน 
Nursing Home เราก็รบัเคสของคนแก ผูปวยและผูสูงอายุที่ติดเตียงและกผ็ูปวย
ระยะพักฟนนะครบั คือโรงพยาบาล เคาตองใหออกและก็ตองมาหาที่ใหเคาอยู เคา
ดูแลไมไดก็ตองมาที่เรา” (คุณต้ัม (นามสมมุติ), 2560) 

 
“หลกัหลักเลยก็คือการดูแลผูสูงอายุ อาบนํ้าปอนขาวดูแล  24 

ช่ัวโมง แตถาญาติไมวางถึงเวลานัดหมอ  เรากพ็าไป” (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 
 

การดูแลดานจิตใจ  นอกจากการดูแลรางกายของผูสูงอายุแลว การดูแลเรือ่งจิตใจของ
ผูสงูอายุก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะผูสูงอายุเมื่อรางกายเสื่อมสภาพแลวน้ันก็จะเสียความเปนตัวของตัว มี
อาการหลงลืม และบางครั้งกม็ีความวิตกกังวลตางๆ หวาดกลัวและกซ็ึมเศรา ซึ่งตรงน้ีเองสถานดูแล
ผูสงูอายุก็เลยตองดูแลดานจิตใจควบคูไปดวยกับการดูแลเรือ่งรางกายเพือ่ใหผูสงูอายุ สามารถอยูได
อยางมีความสุขมากทีสุ่ด จากการที่ตองอยูหางจากลกูหลาน ญาติใกลชิด ที่ติดภารกิจตางๆไมสามารถ
มาดูแลดวยตัวเองไดจงึตองพึง่บริการสถานดูแลผูสงูอายุ โดยการทีจ่ะดูแลใหผูสูงอายุไดรูสึกอุนใจวา
เหมอืนอยูกบัครอบครัวหรือญาติของตัวเอง  

 

“พี่วาคนเราจะทําตรงน้ีตองใชใจ ในการดูแลถาเราเอาใจเขามาใส
ใจเรา และเอาใจเราไปใสใจเขา  ก็จะรูวาทุกสิ่งอยางไมตองใชความสามารถ ใช
ความรูสึกวาเขาคือญาติของเราคนหน่ึง เราตองดูแลเขาใหดีที่สุด” (คุณอัญ (นาม
สมมุติ), 2560) 

 
“เราจะทําใหเขาสบายใจวาเหมอืนอยูบานไมใชเอาเขามาขังไวบน

เตียง มาใหมๆบางคนยังยุงข้ึนเตียง ลงเตียง กันทั้งวันทัง้คืนเราก็ตามใจนะ” (คุณ
นภา (นามสมมุติ), 2560) 
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“เคสน้ีจะมปีญหาคือการถูกตามใจเยอะเกินไป และก็คิดวาตัวเอง
เปนโรคทุกอยาง หายใจไมออก เปน มะเร็งและก็ไมอยากตาย กลัวตาย เกิดจาก
การทีลู่กๆยัดเหยียดสิ่งที่ไมจริงเขาไป เชน ไมอยากใหพะวงเรือ่งเวลา ก็บอกไมให
คุณยายอยามองนาฬิกาเพราะเด๋ียวจะตาบอด กลายเปนกลัวนาฬิกาไปเลยเพราะ
กลัวตาบอด ทีน้ีเราเลยตองมาปรบัใหอยูในสภาพความเปนจริง เอาความจริงพูด 
เราจะไมมีการหลอก  อันน้ีกเ็ปนสิ่งหน่ึงทีเ่ราใสใจ” (คุณนุก (นามสมมุติ), 2560) 

 

กิจกรรมเสริม ในสถานดูแลผูสงูอายุนอกจากการดูแลชีวิตทั้งทางรางกายและจิตใจแลว 
ก็ยังมีกจิกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหผูสูงอายุผูใชบริการไดผอนคลายและไมเหงา เชนกิจกรรมในวันสําคัญ
ตางๆ และวันสําคัญทางศาสนา ไมวาจะเปนการจัดงานวันปใหม การนิมนตพระเขามาใหผูสูงอายุได
ไหวพระทําบุญ หรือ ตักบาตร อกีทั้งบางแหงยังมี สปาบําบัดหรือการนวนผอนคลายใหกับผูสงูอายุดวย 
และการพาไปเที่ยวตามที่ตางๆ  

 
“บรกิารเสริมที่น่ีมีพระมาใหทําบญุใสบาตร ไมไหวตอนเชาก็รับ

ออกไปน่ังเลนอยูขางนอกใหคนแกไดใกลชิดศาสนาจะไดไมเครียด” (คุณอร (นาม
สมมุติ), 2560) 

 
“เมื่อกอนมีพาเที่ยวนะพาเที่ยวทะเล พาไปตลาดนัด คือการที่ทํา

ใหเขามาอยูกบัเราเหมือนอยูบานเรา ไมไดเสียคาใชจายเพิม่ อยางเชนบางคนน่ี
ญาติเขาไมไหวแลวจริงๆ ระอาจิตระอาใจ  พี่ตัดใจเลยพี่เอามาไวกับหนู หนูรับรอง
วาหนูจะดูแลใหดีกวาพี่ เราจะพาเที่ยวทางไปตลาดนัดชอบวัดไปวัด ชอบไหนไป 
คือการเอาไปทลีะคน ที่ละเคสๆ ไป” (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 

 
“มีเลน หมากฮอส เลนบอล สําหรบัคนที่สามารถชวยเหลือตัวเอง

ได  และอีกกิจกรรมก็คือจะมีวันปใหม นิมนตพระมาทําบญุมาใหใสบาตร พี่จะทํา
เปนชุดๆ ถาคนไขรายไหนนอนติดเตียงพี่กจ็ะใหเขาจบตรงน้ัน” (คุณโหนง (นาม
สมมุติ), 2560) 

 
“กิจกรรมเสรมิ เราจะมีหมดเลยทั้งแบบเด่ียวและแบบกลุม ที่เรา

ใหลูกคาได วันสําคัญตางๆ เชนการ นิมนตพระเขามาทําบุญ” (คุณกุง (นามสมมุติ), 
2560) 

 
1.2 โครงสรางราคา 
ในดานของโครงสรางราคาของธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุจะมคีวามหลากหลายแตกตางกัน

ไป ซึ่งข้ึนอยูกับ รปูแบบและลักษณะของสถานประกอบการน้ัน ไมวาจะเปนเรือ่งของสิ่งอํานวยความ
สะดวกและบรกิารเสริมตางๆ ซึง่ราคาหลักๆจะเปนราคาของหองพัก ทีม่ีทั้งแบบ หองเด่ียว วี ไอ พี 
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แบบหองคู สองเตียง และแบบรวมหลายเตียงต้ังแต สามเตียง จนไปถึง สิบ หรือ ย่ีสบิเตียง ซึ่งราคา
ของหองพักในสถานดูแลผูสูงอายุในกรงุเทพมหานครน้ัน  จะเริม่ตน ต้ังแตประมาณ 16,000 บาท ถึง 
89,000 บาท ตอเดือน โดยราคาน้ันผูประกอบการแตละรายจะเปนผูกําหนดราคาเอง โดยเปรียบเทียบ
ราคากับธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุตางๆ ในกรงุเทพมหานคร ซึ่งจะเปนราคาคาหองรวมกบัคาบริการ
พื้นฐานเทาน้ัน หากในตัวผูสูงอายุบางรายตองมบีรกิารเสริมที่มากข้ึน เชน การใหอาหารทางสายยาง 
การดูดเสมหะ การใหออกซเิจน หรือการที่ตองทํากายภาพบําบัดที่มากข้ึนกวาปกติ หรือ การบริการ
อะไรก็ตามที่ตองการเพิม่มากข้ึนกวาปกติ ก็ตอง มีคาใชจายที่เพิ่มข้ึนเปน ตามจํานวนครัง้ หรือเหมา
รวมเปนรายเดือนไป ซึง่ในเรื่องของราคาทีส่ามารถปรบัข้ึนหรือลดไดจากการใชบริการน้ัน ก็ทําให
ผูใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุสามารถเลอืกไดตามความพอใจของตัวเอง หรือตามความสามารถใน
การจายคาใชบริการได  

 
“โครงสรางราคาหองพกั แตละที่ไมเหมือนกนันะพูดตามตรงบาง

คนแยกวาผมอีก บางทีส่ถานที่แยมาก ของผมระดับแบงเปนหองมากกวาหองรวม
หองเด่ียวหองคูหองเดียวก็อยูทีส่องหมื่นแปดตอเดือนน่ีคือกนิขาวเดินไดปกตินะ
หองคูอยูที่ สองหมื่นสามพันบาท ตอเตียงหองรวมอยูที่ หน่ึงหมื่นแปดพันบาทตอ
เตียง หองนอนอยูในหองแอรหมดเลยไมมพีัดลมจะปดแอรเปนชวงๆ ปดนอยนะแต
ก็เปดตลอด” (คุณต้ัม (นามสมมุติ), 2560) 

 
“หมื่นหกพันบาท ถึง สองหมื่นหกพันบาท หองพเิศษแตก็ไมแพง

นะ  คือราคาไมตํ่ามากไมสูงมาก หมื่นหกคือยังเดินได จูงมือได  นอนที่นอนธรรมดา 
พอเริม่นอนที่นอนไฟฟา คือคนแกน่ีจะแกมาก แกข้ึนแกข้ึนไปเรือ่ยๆ ราคาจึงข้ึนอยู
กับอุปกรณทีเ่ขาใช ตองนอนที่นอนไฟฟาไหม ตองถึงขนาดใหเราอุมไหม ชองฟรซี
อาหารไหม  ตองดูดเสมหะไหม คือเราจะต้ังคาหองไวตางหากแลวจะมีคาของใช 
เจาของคุณสมมุติเคาโทรมาอยางน้ี เรากจ็ะบอกวาเริม่ตนทีห่มื่นหกนะ แตก็ตองดู
วาคนไขของพี่มีอาการเปนยังไง นอนติดเตียงไหม  มีดูดเสมหะไหม อะไรอยางน้ี 
มันก็จะ มีคาใชจายจากอุปกรณหรือออกซเิจน ตลอดเวลาอยางหองตรงน้ี  ที่ใช
ออกซเิจนตลอดเวลา ก็มีคาออกซเิจนที่ตางหากที่ตองมามรีาคา” (คุณนภา (นาม
สมมุติ), 2560) 

 
“คาหองจะ สตารท ที่ สองหมื่นสี่ ถาสามเตียงกจ็ะสองหมื่นหา 

หองเดียวก็จะสามหมื่น การบริการเสรมิจะคิดเปนรายครั้ง สมมตติวา แผลกดทับ 
เราทําแผลสมมุติวา คนน้ีดูแลวแผลเยอะ เรากจ็ะคิดทั้งเดือน เดือนละสามพัน ใน
สามพันน้ีเรากจ็ะรวมคาอุปกรณ ผาก็อดตางๆเราจะเตรียมใหหมด ยาอะไรตางๆ 
ออกซเิจนกจ็ะเปนตอครั้ง ครัง้ละ หาสิบบาทอะไรอยางน้ีนะคะ ถาเกิดสมมติวามี
เตียงลมอีก มีแผลกดทบัก็ตองใชเตียงลม ถาเขามีเตียงลมมาเองจะเสียแคคาไฟ
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เดือนละหารอย ถาสมมติไมมเีตียงลมเรากจ็ะเอาที่น้ีกจ็ะเปนสองพัน” (คุณโหนง 
(นามสมมุติ), 2560) 

 
“เปนเรทตายตัวเลย หองเด่ียวเทาน้ี หองรวมเทาน้ี สวนทีเ่พิ่มจะ

เปนการบริการดานคลินิก มสีองราคาหองพรีเมี่ยม หกหมืน่เกาพันบาทครอบคลุม 
การตรวจเย่ียมแพทย การบริการพยาบาล การกายภาพพืน้ฐาน อาหาร เสื้อผา 
เครื่องนุงหม ก็คือรวมพื้นฐาน แตถาเขาเปนการรกัษาที่คลินิกกายภาพกจ็ายเพิม่
ในเรทที่เปนคอสทรักษา หองเด่ียว แปดหมื่นเกาพัน อยูหองคนเดียว” (คุณนุก 
(นามสมมติุ), 2560)  

 
“โครงสรางราคา ที่น้ีจะสตารทต้ังแตหมื่นหกพันบาทจะเปนหอง

รวม ราคาจะเปนหองรวม จะเปนหองคู จะเปนหองเด่ียว สามราคา หมื่นหก สอง
หมื่นหา และหาหมื่น และจะมีแบงตามลักษณะทางกายภาพของผูสงูอายุอีกวา 
อาการเปนยังไง เราจะมีคิดคาบรกิารเพิ่ม เชนการปอนอาหารทางสายยางหรือการ
ดูดเสมหะ หรือมีสายปสสาวะ จะคิดเพิ่มอาการละสองพัน” (คุณกุง (นามสมมุติ), 
2560) 

 
1.3 ชองทางการจัดจําหนาย 
ชองทางการจัดจําหนายของธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุไปยังกลุมเปาหมายน้ัน มี

ความสําคัญมากตอการประกอบธุรกิจ ดังน้ันการทีจ่ะหาชองทางในการติดตอสื่อสารกบัลกูคาได
รวดเร็วทีสุ่ด และทุกคนสามารถเห็นไดมากที่สุด จึงจะทําใหธุรกจิประสบความสําเรจ็ ได ซึ่งชองทาง
หลักๆ ก็คือชองทางทางอินเทอรเน็ต โดยการมีเว็บไซตเปนของตัวเอง เพื่อเปนการบงบอกตัวตนของ
ธุรกิจ ใหผูที่ตองการใชบริการไดรูและสามารถเลือกได วาสถานดูแลผูสูงอายุอันไหนเหมาะสมกับตน 
ในการที่จะรูถึง สถานที่ต้ัง ราคา บรกิารและบริการเสรมิตางๆ รวมไปถึงบุคลากร โดยการฝากลงิคของ
เว็บไซตตัวเอง ไวตามเว็บไซตของศูนยรวมการบรกิารผูสงูอายุตางๆ นอกจากเว็บไซตของตัวเองแลว
อีก การใชโซเชียลมีเดียกเ็ปนอกีหน่ึงชองทางที่ทําใหสามารถติดตอสื่อสารกับลูกคาไดรวดเร็วย่ิงข้ึน ไม
วาจะเปนการพูดคุยผานขอความ หรือการลงรปูของสถานดูแลผูสูงอายุตัวเองเพื่อเปนการ
ประชาสมัพันธ ในการแสดงถึงกจิกรรมตางๆ การแจกแผนพับหรือนามบัตร ในโรงพยาบาลทีเ่ปน
เปาหมายของสถานดูแลผูสูงอายุของตนเองเพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดโดยตรง 
สําหรับดูแลผูสูงอายุภายในศูนยน้ันๆ หรอือาจจะมกีารทีลู่กคา walk in เขามาบางแตกเ็ปนจํานวน
นอยถาเทียบชองทางทางอินเทอรเน็ต 

ในดานชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุในปจจบุันน้ัน จะใชชองทาง
ทางอินเทอรเน็ตเปนสวนใหญ เพราะเปนชองทางทีส่ําคัญ ที่ทั้งสะดวกและรวดเร็วในการติดตอกับ
ลูกคา ซึ่งเปนชองทางทีม่ีประสทิธิภาพเปนอยางมาก ซึง่สอดคลองกบัผูใหขอมลูหลักดังน้ี 
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“ตองลงเว็บไซต ลง กูเกิ้ล  แจกแผนพับ แจกนามบัตร ” (คุณนภา 
(นามสมมุติ), 2560) 

 
“อินเทอรเน็ตแลวก็บอกตอ เฟซบุก แตสวนมากก็ อินเทอรเน็ต 

ลูกคาก็จะหาสถานดูแลเชนตลิ่งชันอะไรอยางน้ี วาจะมีช่ือเราจะไปรวมกลุมอยูกับ
เว็บไซต eldercare เราก็ยอมเสียตอปตอป ไมเทาไหรนะเสียเปนรายปก็ไมกี่ตังค
หรอกแลวก็บอกตอซะสวนใหญ” (คุณต้ัม (นามสมมุติ), 2560) 

 
“เราแคลงเว็บ แคน้ัน กับบางคนเขาดูจากในเว็บแลวเขามา สองก็

คือ ปากตอปาก ของพี่บางทีกเ็ดิน walk in เขามาถามเลยคะ น่ีก็ไดจากที่อยูตรง
ขามกับตรงน้ีสีร่ายแลว” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 

 
“จะมทีางเว็บไซต ทางเฟซบุก และกจ็ะมีทาง

โรงพยาบาลดวย แจกนามบัตร หรือโบรชัวร ไวที่เคานเตอรพยาบาลแตสวนใหญกจ็ะ
มาจากทางเว็บไซต 80เปอรเซ็นตเลยทีเดียว” (คุณกุง (นามสมมุติ), 2560) 

 
“ของเราจะมดีานโซเช่ียว เว็บไซต เฟซบุกซึ่งเปนตัว

ใหเขามองแลวรูวาที่น้ีเปนอะไร” (คุณนุก (นามสมมุติ), 2560) 
 
1.4 การสงเสรมิการขาย 
การสงเสรมิการขายของธุรกจิดูแลผูสงูอายุในกรงุเทพมหานครน้ัน จากการวิจัยครั้งน้ี 

การสงเสรมิการขายน้ันไมไดมกีารแขงขันในเรื่องน้ีรุนแรงนักและโดยมาก จะเปนเรื่องของการให
ทดลองอยู ซึ่งจากการสอบถามผูประกอบการในเรื่องของการสงเสริมการขายน้ันไมไดมีการทํามากนัก 
เพราะวาโดยทั่วไปแลวคนที่จะมาใชบริการน้ีคือเปนพวกทีจ่าํเปนตองมาใชจรงิๆ และก็จะเปนการ
เลือกในเรือ่งของความสะดวก และการบรกิารที่ดีทําใหลูกคาไวใจเช่ือใจในการทีจ่ะฝากพอแม หรือ
ผูสงูอายุไวกับสถานดูแลมากกวาจะมาคํานึงถึงเรือ่งโปรโมช่ัน ดวยเหตุผลดังกลาว ผูประกอบการ
สถานดูแลผูสูงอายุจึงยังมีการทําเรื่องการสงเสรมิการขายทียั่งนอยอยู 

 
“สงเสริมการขายโปรโมช่ันไมมีนะ พูดตรงๆเราไมมี

ของเราเน่ียสวนมากการขายกอ็ยูที่เราน่ีแหละ คือเราลงมาดูเองแลวเขาเช่ือใจ
มากกวา” (คุณต้ัม (นามสมมุติ), 2560) 

 
“เมื่อกอนเคยมีใหทดลองอยู พอทุกคนมาอยูเขาก็ไม

เอาเขาขออยูเลยกเ็ลยไมมีโปรโมช่ันให” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 
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“มีแตไมไดรุนแรงมากเชนถาจายกอนสามเดือนจะมี
สวนลดใหเจ็ดพัน ซึง่ก็ไมไดเลนรุนแรง ” (คุณนุก (นามสมมติุ), 2560) 

 
“มีบางแตดูแลวไมคอยมีผลเทาไร สําหรบัธุรกจิน้ี 

เพราะวาความจริงคนทีเ่ขามาดูน่ี เขาจําเปนจริงๆถึงไดเขามา ซึ่งเอาจริงๆ ในเรื่อง
โปรโมช่ันไมมีสวนใหเขาตัดสินใจไดเลย เคยลงโปรโมช่ันไปแลวแตก็ไมมีผล เพราะ
สวนใหญคนที่โทรเขามาก็คือจะเขาอยูเลย เขาจะไมไดสนใจเรื่องโปรโมช่ัน จะมาคุย
ราคาอีกทีขางหนามากกวา” (คุณกุง (นามสมมุติ), 2560) 

 
1.5 ดานบุคคล 
ผูประกอบการที่มีความสนใจในการประกอบธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุน้ัน จะตองมีการ

เตรียมการในเรื่องของความรูทั่วไป ในเรื่องความรูพื้นฐานของการดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยระยะพักฟน 
โดยสิ่งสําคัญคือตองมีใจรักในการดูแลผูสงูอายุ ไมวาจะเปนผูประกอบการเองหรือบุคลากรเองใน
สถานดูแลผูสูงอายุน้ันๆ ในการที่จะใหความสุขและความอบอุนใจแกผูสงูอายุทีเ่ขามารบับริการ ซึ่ง
การแสดงใหเห็นถึงการทีม่ีใจรักและเอาใจใสน้ี ก็เปนการสรางความเช่ือมั่นใหกับญาติ พี่นองของ
ผูใชบริการ ในการทีจ่ะเอาผูสูงอายุมาฝากไวกบัสถานดูแล และตัวผูสูงอายุเองก็มีความสุขกบัการไดอยู
ในสถานดูแลผูสูงอายุ ซึง่ก็เปนการที่จะสามารถรกัษาลูกคาใหอยูกับสถานดูแลผูสงูอายุไปนานๆ ไม
เปลี่ยนไปที่อยูสถานดูแลทีอ่ื่น ซึ่งโดยมากแลวถาไมมปีญหาอะไร ผูสูงอายุกจ็ะอยูกับสถานดูแลน้ันจน
วาระสุดทายของตัวเอง ซึง่สถานดูแลผูสูงอายุน้ันจะเนนเรือ่งใจรกัในการบรกิารเปนสิ่งสําคัญ 

 
“สําคัญที่ใจรกั เราไมไดเปนโรงพยาบาล คุณไมตอง

ถามหาวา มีพยาบาลไหม ถาจะถามวาญาติผูปวยหรือ ที่ญาติที่ปวยถึงขนาดวาตองมี
พยาบาล ดูแลตลอดเวลาเหรอ หนูดูแลใหเหมือนเปนพอแมหนูและเอาใจใส ดูแลให
ความสุขใหความอุนใจเขา ใหเขาอยูนานๆ อยางคนน้ีเมือ่กอน เขาโรงบาลบอย แตน้ี
อยูกับพี่มา 2 ปยังไมเคยเขาโรงพยาบาลสกัครั้งเดียวก็ปลอยใหแกหยุดอยางอยูตรงน้ี
ไมเห็นตองอะไรเยอะแยะ ลกูคาก็อยูกันจนหมดลมเลย” (คุณนภา (นามสมมุติ), 
2560) 

 
“พี่วาคนเราจะทําตรงน้ีตองใชใจ ในการดูแลถาเรา

เอาใจเขามาใสใจเรา และเอาใจเราไปใสใจเขา  ก็จะรูวาทุกสิง่อยางไมตองใช
ความสามารถ ใชความรูสึกวาเขาคือญาติของเราคนหน่ึง เราตองดูแลเขาใหดีที่สดุ 
อยางเคสจิตเวท จะยากทั้งตัวญาติและการบําบัดผูปวยเอง วาเคสคนไขนิวโร ตองมา
พักฟนทํากายภาพ เพราะญาติเขาจะเขาใจวาอยากใหมาหาเราแลวหาย” (คุณอัญ 
(นามสมมุติ), 2560) 

 
1.6 ดานเงินทุน 
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ดานเงินลงทุนในการประกอบกจิการสถานดูแลผูสงูอายุ ผูประกอบการสวนใหญใชเงิน
จากทุนสวนตัวของผูประกอบการ และผูประกอบการบางรายเลือกใชแหลงเงินทุนจากธนาคารโดย
เปนการกูธนาคาร ซึ่งจะเปนทั้งการซื้อที่ดินเพื่อนํามาสรางเปนสถานดูแลผูสงูอายุ และมทีั้งการซื้อบาน
เด่ียวหรือเปนการเชาบานที่มลีักษณะเปนบานเด่ียว เพื่อนํามาตอเติมดัดแปลงใหเหมาะสมกบัการเปน
สถานดูแลผูสูงอายุ และยังนํามาขยายกจิการและนํามาซือ้อุปกรณตางๆ เชนเครื่องใหออกซิเจน 
เครื่องวัดความดัน และซือ้สิง่อํานวยความสะดวกพื้นฐานที่มีใหสําหรับผูสงูอายุในหองพัก  เชน 
เครื่องปรบัอากาศ ทีวี เตียง ฯลฯ ซึง่ทุนในการสรางสถานดูแลผูสูงอายุน้ันมีต้ังแตหลักแสนจนไปถึง
หลักหลายลานบาท 

 
“กอต้ังตอนนูนไมเยอะเพราะเราเชาที่และมีพื้นที่

เหลืออยู แตตอนที่ยายมาน้ีเราลงทุนเยอะ คาที่น่ีก็ 10 กวาลานแลว แลวก็สรางอกี 
10 กวาลาน ถารวมที่ดินดวยก็ย่ีสิบกวาลานเกือบสามสบิลาน  แหลงเงินก็มาจาก
ธนาคารเปนการกูครบั” (คุณต้ัม (นามสมมุติ), 2560)  

 

“ตอนที่พี่น่ีพี่ใชไมเยอะนะ ที่ไตเตามาจากหลักแสน 
แคมีทุนประมาณสี่แสน ใชเงินเราเองเราไมไดกูยืมใครมา คือทุน สี่แสน ก็ซื้อเตียง
คนไขนิดน่ึง อะไรอยางน้ี ตกแตงบานบางอะไรบาง จาก 4 แสนก็เริ่มขยับ หาเตียง
กอน ใหมๆดูยากมาก  ตอนน้ี 30 เตียง   และกําลงัขยายกําลังตกแตงอยูอีกซอย” 
(คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 

 
“ประมาณหลักลาน เพราะเราเสียในสวนตอเติม

คอนขางสูง บานหลังน้ีประมาณลานกวาๆเกือบสองลาน สัญญาหาปและเราใช
เงินทุนของหุนสวนคะ ” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 

 
“ใชทุนจดทะเบียนหน่ึงลานคะ แหลงเงินทุนก็เปน

เงินสวนตัวคะ” (คุณกุง (นามสมมุติ), 2560) 
 
2.  สภาพแวดลอมภายนอกการประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ

สภาพแวดลอมภายนอกการประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุน้ัน ประกอบไปดวย ดานคู
แขงขัน ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานกฎหมาย ดาน
ภูมิศาสตร ซึง่สภาพแวดลอมภายนอกการดําเนินธุรกจิทีก่ลาวมาน้ี ลวนสงผลตอการดําเนินธุรกิจ
สถานดูแลผูสูงอายุ ดังผลการวิเคราะหขอมลูตอไปน้ี 

2.1 ดานสังคมและวัฒนธรรม 
สภาพของสงัคมไทยแตกอนน้ันคนอยูบานในลกัษณะที่เปนครอบครัวใหญ ซึง่สมาชิกใน

ครอบครัวกจ็ะดูแลบุพการีของตัวเอง แตดวยสภาพสังคมไทยในปจจุบันน้ันเปลี่ยนไปที่อยูกันเปน
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ครอบครัวเล็กๆ มากข้ึน คนออกไปทํางานนอกบานที่มากข้ึน โดยเฉพาะสังคมเมืองใหญๆ จงึทําให
ภาระในการดูแลผูสูงอายุโดยสมาชิกในครอบครัว จงึไมสอดคลองกบัสภาพสังคมในปจจุบัน ที่คนน้ัน
ตองออกไปหางานทําขางนอกบาน จึงทําใหการดูแลผูสงูอายุจึงทําไดไมเต็มที่ เปนเพราะในเรื่องจํากัด
ของเวลา ดังน้ันจึงเปนโอกาสของธุรกจิสถานดูแลผูสงูอายุทีจ่ะเขามาดูแลแทนได แตในอีกทางหน่ึงก็มี
อุปสรรคในเรื่องของความคิดของคน   เน่ืองดวยสังคมไทยน้ันถูกปลูกฝงใหตองดูแลบุพการี ของตนเอง 
ซึ่งประกอบกบัในอดีตน้ันการนําผูสูงอายุไปไวตามสถานดูแลน้ัน เหมือนเปนการไมมีความกตัญู ตอ
บุพการีของตน และผูสูงอายุเองที่เขามาอยูในบางรายเกิดความนอยใจที่ลกูหลานสงตัวเองมาทีส่ถาน
ดูแลผูสูงอายุ จึงทําใหดูไมราเริง และอาจทําใหเปนโรคซมึเศราได จึงเปนหนาที่ของสถานดูแลผูสูงอายุ
ที่จะตองเขามาดูแลในเรือ่งจิตใจและทําความเขาใจใหผูสูงอายุ ไดเขาใจถึงเหตุผลของการทีลู่กหลาน
นํามาไวที่สถานดูแลผูสูงอายุ ใหไดเขาใจถึงหลักสําคัญทีลู่กหลานของตนสงเขามาอยู และสามารถใช
ชีวิตในสถานดูแลผูสงูอายุไดอยางมีความสุข  

 
“ผูสูงอายุทีเ่ขามาอยูเขาบนวาลูกทิ้งแม มันไมใช

หรอกคุณยาย เราตองเขาใจวาถาลูกอยูเลี้ยงยายแลวใครจะทํากิน ใครจะตองเปนคน
ไปทํางานเอาเงินมาจากไหน  แตหลายคนรองขอกลบับาน ถากลับบานก็ตองมีคน
หน่ึงออกมาเลี้ยงมาดู พอไหมคาใชจายถาเขายังพอรูเรื่องบาง” (คุณนภา (นาม
สมมุติ), 2560) 

 
“เคสใหมๆที่มาเราจะเขาไปดูแลเองเพื่อ ใหเขาใจวา 

ที่เขามาอยูที่น้ีไมใชวาลูกเอาเขามาทิ้ง เพราะสถานดูแลผูสูงอายุน้ันไมเหมือน
สมัยกอน ที่จะเขาใจวาลูกเอามาอยูคือเอาเขามาทิ้ง ซึ่งไปทาํความเขาใจวาไมใชยังงี้
นะ คุณพอคุณแมมาอยูดีข้ึนเด๋ียวก็กลับบาน หรือวาเพราะลกูตองไปทํางานก็มาอยูน้ี
กอน เราก็เหมือนลูกหลานอยูดูแลกันไป เพราะอยูไมใชถูกๆนะ ถามาทิง้เขาไมทิง้
แบบน้ีหรอก เราก็พยายามเขาไปคุยเลน” (คุณกุง (นามสมมติุ), 2560) 

 
2.2 ดานเทคโนโลยี 
ในดานเทคโนโลยีน้ันสถานดูแลผูสงูหลายแหงไดนําอินเทอรเน็ตมาใชผานทาง โซเชียล

มีเดียซึง่นํามาใชรวมกบัการบรกิารดูแลผูสูงอายุ ในการทีจ่ะใหลูกหลานของผูสงูอายุไดมีความใกลชิด 
และรูถึงการใชชีวิตของผูสูงอายุในสถานดูแลน้ันน้ันดวยการสงภาพ คลปิวีดีโอ การทํากิจกรรมตางของ
ผูสงูอายุในแตละวัน เพื่อชวยในการลดความวิตกกังวลตางๆ ของลูกหลานผูสงูอายุ ในเรือ่งสวัสดิภาพ
ของผูสูงอายุน้ันๆ ผานทางแอปพลิเคชันทางมือถือเชน ไลน บางแหงน้ันมีกลองวงจรปดทีส่ามารถลิงค
กับมือถือไดเลย ซึ่งสามารถทําใหญาติดูไดโดยที่ตัวเองไมตองมาที่ศูนยดูแล ดวยปจจุบันน้ันเมืองไทยมี
การพัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสารเปนอยางมาก ในเรื่องของสญัญาณโทรศัพท และความไวของ
เครือขายสญัญาณ 4G จากผูประกอบการคายโทรศัพทตางๆ ซึ่งการเติบโตเหลาน้ีก็เปนผลดีตอ
ผูประกอบการธุรกจิสถานดูแลผูสงูอายุ ในการทีจ่ะนําเทคโนโลยีในดานการสื่อสาร มาใชในการ
สนับสนุนธุรกจิของตัวเองได ซึ่งนอกจากใชเทคโนโลยีในดานการสือ่สารมาใชในการ ใหลกูหลานของ
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ผูใชบริการไดรบัรูความเปนไปของผูสูงอายุในสถานดูแลน้ัน ผูประกอบการยังสามารถใชในการ
ประชาสมัพันธสถานดูแลผูสูงอายุของตัวเอง ในเรื่องของ ราคา และการบริการตางๆ ไดอีก เปนตน 

 
“ที่สําคัญเจาของดูแลเอาใจใสดีมาก บางวันคุณแม

สบายดีเขากพ็ยามถายรปูแลวกส็งในไลนใหพวกเราทีเ่ปนลูกๆไดดูไดอัพเดตใหรูสึก
ไดใกลชิด” (คุณอร (นามสมมุติ), 2560) 

 
“ที่น้ีจะมีเครื่องทําออกซิเจนเอง ทีส่ามารถใชไดทั้งวัน

ทั้งคืน และญาติอยูบานกจ็ะสามารถดูญาติไดเพราะมกีลองวงจรปดที่สามารถลงิค
กับมือถือไดเลย โดยที่ตัวเองไมตองมา” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 

 
“เรือ่งอัฟเดทอาการเราจะมีการสงไลนไปใหกับทาง

ญาติ เรากจ็ะอัฟเดทอาการใหกับทางญาติทกุวัน ถายภาพไปใหดู” (คุณนุก (นาม
สมมุติ), 2560) 

 
2.3 ดานเศรษฐกิจ กฎหมายและดานการเมือง 
จากภาวะเศรษฐกจิที่ถดถอยและการเมืองที่ไมมั่นคง ที่นาจะสงผลตอธุรกจิโดยทั่วๆ ไป 

แตจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีน้ัน ในเรือ่งของภาวะเศรษฐกจิและการเมืองน้ันไมสงผลกระทบ ตอการ
ดําเนินธุรกิจของสถานดูแลผูสูงอายุเทาไรนัก เพราะวา  ดวยความจําเปนจริงๆ ของตัวผูบริโภคเองที่
จําเปนตองใชบริการเน่ืองมาจากมีผูสูงอายุที่บานแลวไมมีใครดูแล ก็ตองใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ 
เน่ืองจากไมมเีวลาเพราะจําเปนตองออกไปหารายไดเขามาในครอบครัว ดังน้ันในเรื่องของเศรษฐกจิ
และการเมืองจงึไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ 
 

“จรงิๆแลวมันก็ไมมปีญหานะ อยางบานไหนมี
ผูสงูอายุ พอเจอปญหาเขาก็ตองมาใชบริการพี่อยูแลว ดังน้ันเศรษฐกจิจงึไมนาเปน
ปญหาสําหรับธุรกิจน้ี การเมืองมันก็ชวงระยะสั้นๆนะ คือหน่ึงเขาอาจจะเงียบน่ิง
อะไรอยางน้ี แตจริงๆแลว เขาตองรบัไดถามีพอมีแมก็ตองเอามาไวอยางน้ี อะไรอยาง
งี้” (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 

 
“เศรษฐกจิการเมอืงไมนามีนะพี่วาเพราะคนที่เขาจะ

สงคนมาอยูที่น่ีไดฐานะทางการเงินเขาตองมีฐานะนิดน่ึง”  (คุณโหนง (นามสมมุติ), 
2560) 

 
“ไมมีนะคะ เพราะวาคนไมมีเวลาก็คือไมมเีวลา

หมายถึงลูกนะคะ ตอใหเศรษฐกจิไมดี กลายเปนลูกตองย่ิงหาเงินดวยซ้ําก็เลยไม
กระทบเทาไร”  (คุณกุง(นามสมมุติ), 2560) 
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เน่ืองจากในปจจบุันยังไมมีกฎหมายมารองรบัการเปดสถานดูแลผูสูงอายุ เพียงแคการจด
ทะเบียนกอต้ังธุรกิจก็เพียงพอแลว ดังน้ันจึงเปนโอกาสใหกับผูประกอบการรายใหมทีส่นใจในการ
ประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุ แตถึงกระน้ันในอนาคตกม็ีความเปนไปไดทีจ่ะออกกฎหมาย ในการ
ที่จะเขามาควบคุมดูแลมากกข้ึนใหเปนไปตามมาตรฐานที่ควรเปน เชนในเรื่องของบุคลากรซึ่งก็มีความ
เปนไปไดทีจ่ะตองจางพยาบาลวิชาชีพมาประจําสถานดูแลผูสูงอายุ ในเรื่องสัดสวนของผูสงูอายุตอ
พยาบาลวิชาชีพหน่ึงคน ซึ่งตรงน้ีกจ็ะเปนการเพิม่ตนทุนใหกับผูประกอบการสถานดูแลผูสงูอายุในแต
ละเดือนที่จะมีตองมีตนทุนทีสู่งข้ึน ดังน้ันผูประกอบการจงึควรใหความใสใจอยางใกลชิดในเรื่องของ
กฎหมาย ในเรื่องของทิศทางการบังคับใชกฎหมายวาจะเปนอยางไรเพือ่เปนการเตรียมความพรอม
ใหกับตัวเอง เพื่อรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนได 

 
“เรือ่งกฎหมายกําลังจะเขามาประมาณตุลา หรือ

กันยายนก็จะมีขอตอรองระหวางสมาคม ทางพวกพี่ประชุมกันวาจะตอรองกบัเขา
ยังไง บังคับวา 15 คนตองมีพยาบาลวิชาชีพเราก็ตองจายคาใชจายที่สูงข้ึน เราไมไหว 
ตอนน้ีก็เลยขอเขาไป 50 คน  50 เตียงตอพยาบาลวิชาชีพ 1 คน และก็คนไข 7 คน 
บริบาลมอือาชีพชีพ 1 คน คือบริบาลเรียนหลกัสูตร 6 เดือน” (คุณนภา (นามสมมุติ), 
2560) 

 
“ก็อยางทีบ่อก เรา เปนสถานดูแล เราเปน เนอสซิง่

โฮม ซึ่งกฎหมายยังไมมีรองรับ เราก็จดทะเบียนเฉยๆกับกระทรวงพาณิชยเปนนิติ
บุคคลแลวก็ยังไมมีอะไรมารองรับเรานะกเ็ด๋ียวกฎหมายมีกค็งตองทําอะไรมากข้ึน” 
(คุณต้ัม (นามสมมุติ), 2560) 

 
“สวนมากคนยังจะยังไมเขาใจวา เนอสซิ่งโฮม น่ีมัน

ก่ํากึ่ง ลูกคาทีร่ับเขามามีทัง้สาย ทั้งตองดูดเสมหะ อาหารทางสายยาง ซึ่งมันก่ํากึง่กับ
สถานพยาบาล ถาถามวาบานเราเนอสซิง่โฮมมีกฎหมายไหมคือ ยังไมมีกฎหมาย
รองรับ ฉะน้ันปุบ ไมมีกฎหมาย เรากจ็ัดต้ังในแบบบุคคลก็ได นิติบุคคลก็ได เราก็เลย
จัดต้ังเปนนิติบุคคล” (คุณนุก (นามสมมุติ), 2560) 

 
2.4 ดานภูมิศาสตร 
เน่ืองดวยกรุงเทพมหานครน้ันเปนเมืองใหญ  ดังน้ันจงึมีโรงพยาบาลเปนจํานวนมากเพือ่

รองรับกบัจํานวนประชากรในกรงุเทพฯ ที่มเีปนจํานวนมาก  จึงเปนโอกาสใหกับผูประกอบการสถานดู
สถานดูแลผูสูงอายุ ที่จะสามารถเลือกที่ต้ังของธุรกจิที่ใกลกบัโรงพยาบาลไดไมยากนัก ทั้งน้ีการต้ังของ
สถานดูแลผูสูงอายุใหใกลกับโรงพยาบาลน้ัน ก็ดวยเหตุผลในเรือ่งของความสะดวกรวดเร็วในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉิน เพราะการดูแลผูสูงอายุและผูปวยระยะพักฟนน้ัน สามารถเกิดเหตุการณทีไ่มสามารถ
คาดการณไดตลอดเวลา ดังน้ันการทีจ่ะสามารถนําพาผูสงูอายุหรือผูปวยไปถึงมอืแพทยไดอยาง
รวดเร็วทีสุ่ดจงึเปนสิง่ทีส่ําคัญมาก ในการที่ชวยรักษาชีวิตใหไดมากทีสุ่ด ดังน้ันการเลอืกที่ต้ังทีใ่กล
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โรงพยาบาลและมกีารคมนาคมสะดวกจึงเปนเหตุผลสําคัญในการทีจ่ะต้ังสถานดูแลผูสงูอายุ 
สอดคลองกบัผูใหขอมูลหลักดังน้ี 

 
“ตอนน้ันก็ดูไวหลายที่ก็คิดถึง เรื่องการเดินทาง

สะดวกหนอยและก็ไมไกลจากสถานที่สําคัญ สถานีตํารวจ โรงพยาบาล ศิริราช ที่
เดินทางไมนาน 5 นาทีก็ถึงและก็เขตตลิ่งชันแลวก็ดูชัยภูมิหรือที่วางายๆก็ดูเรื่องฮวง
จุยน้ันแหละ อีกอยางคือสงบและไมไกลจากชุมชนมากเกินไปมีตลาดขางหนา” (คุณ
ต้ัม (นามสมมุติ), 2560) 

 

“คือตรงน้ีคอนขางจะเดินทางสะดวก มันกม็ี
โรงพยาบาลที่ใกล หากเกิดเหตุฉุกเฉินกพ็าเขาโรงพยาบาลไดสะดวก ตรงน้ีก็มี เกษม
ราษฎร  ราชพิพัฒน โรงพยาบาลธนบรุี คือตรงน้ีก็ดู ทําเลที่ใกลโรงพยาบาล  สะดวก 
รถไมติด” (คุณกุง (นามสมมุติ), 2560)  

 
“การเลือกที่ต้ัง สําคัญสุดคือ ใกลโรงพยาบาลที่เรา

เลือกตรงน้ีเพราะวาหน่ึง การคมนาคมที่ใกล โรงพยาบาลเมโย เผอิญเรามาทําคอน
แทคกับเมโยดวย วา ถาหากวาคนไขกะทันหัน  สมมติวาคนไขบางคนอยูพระมงกุฎ 
เราไมสามารถไปไดทัน ถามีอะไรเรงดวนก็ขอเขาทีเ่มโย เราจะมองเรื่องของความ
ปลอดภัยคนไขมาอันดับหน่ึง นะคะ ย่ิงใกลหมอไดย่ิงดี” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 
2560) 

 

2.5 การวิเคราะหการแขงขัน 
การแขงขันระหวางผูประกอบการสถานดูแลผูสูงอาย ุ
เน่ืองจากแนวโนมของจํานวนผูสูงอายุในปจจุบันมีแนวโนมทีสู่งข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลให

มีจํานวนสถานดูแลผูสงูอายุเกิดข้ึนมากตามเพื่อรองรับกับจํานวนผูสูงอายุ ที่เพิม่มากข้ึนเรื่อยๆ อยาง
ตอเน่ืองจากการที่โอกาสของธุรกจิที่ ซึง่สงผลกระทบกระทบตอธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุกับการ
แขงขันที่รุนแรงข้ึน ซึ่งในเรื่องของการแขงขันตัดราคา ที่รุนแรงข้ึน โดยเฉพาะถาเปนสถานดูแลผูสูงที่
อยูในเกณฑระดับปานกลาง ราคาที่หน่ึงหมื่น ถึง  สามหมื่นบาท จะมีการแขงขันที่สงูจากการที่มีมี
สถานดูแลผูสงูอายุใหมๆ  เปดข้ึนมาก แตในเรื่องราคาก็ถาตองทําใหตํ่ามากก็จะมผีลกระทบตอ
มาตรฐานการดูแลผูสงูอายุ ซึ่งถาทําราคาที่ตํ่าจนเกินไปก็อาจจะไมคุมกับการทีอ่าจจะตองเสียลูกคาไป 
หรือการแขงขันกันในเรื่องของคุณภาพการบรกิารหรือการใหบริการเสริมดานอื่นๆ ซึ่งผูประกอบการ
จึงตองปรบัเปลี่ยนแผนการดําเนินธุรกิจหรือกลยุทธใหเหมาะสมกบัสถานดูแลผูสูงอายุของตัวเอง วา
จะเลือกที่จะปรบัราคาเพื่อมาแขงกับคูแขงหรือเนนไปที่คุณภาพการบริการ สอดคลองกับผูใหขอมลู
หลักดังน้ี 
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“การแขงขันจะวาหนักกห็นักเบากเ็บา มันข้ึนอยูวา
ใครดีกวาใครวัดกันที่สถานที่มากกวาถาคุณออกไปดูแตแตละสถานที่บางสถานที่ไม
โออาเทาผมหรอก ไมมีใครมาบาสรางอยางน้ีหรอกนอยนอยมากเรื่องราคาก็สูกัน
พอสมควรคือบางคนน่ีเคาไมไดรวยกันทุกคน ราคาก็ตามสภาพตามสภาวะ” (คุณต้ัม 
(นามสมมุติ), 2560) 

 
“สถานดูแลผูสงูอายุตอนทีพ่ี ่ เปดครั้งแรกทีก่รงุเทพ

และปริมณฑลก็ประมาณ 600 แหง แตตอนน้ีมันประมาณ1200 แหง  ต้ังแตป 55 ถึง
ปจจุบัน ข้ึนเยอะมากมันเปนธุรกิจทีท่ําเงินไดแตบางคนไมไดใสใจ เห็นเปนธุรกิจ ทํา
ไมดีหรอก คูแขงเขาแขงกันในเรื่องราคา ทําราคาตํ่า   ตอนแรกก็คิดวาจะทําราคาตํ่า
สู เราก็คิดวามาตรฐานการดูแลเรา ถาเราทําราคาตํ่าไปแลวแลวเราจะเสียความรูสึก
วา อาชีพน้ีมันจะตกตํ่าไปถึงขนาดน้ัน เลยเหรอ ทําใจไมได พี่ก็ไมเอาดีกวา มันไม
คุม” (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 

 
“แขงกันรุนแรงตัดราคาคะ แตพอเรื่องราคากม็ีคะ

ลูกคาบางคนมาบอกวาที่น้ันที่น้ีราคาเปนแบบน้ี บอกรายละเอียดเขาก็ขอคิดดู พอ
กลับไปที่ถูก แลวเขากก็ลบัมาใหม เขามาบอกเองวา ที่ไปดูมาเปนยังอยางน้ี เราก็ไม
วาคะแลวแตเขา  เราเนนเรื่องบริการมากกวาคะ เรื่องราคาเราไมไปแขงเพื่อลดราคา
ลงมา คือเราคงตรงน้ี ทุกคนคิดวาเหมาะสมแลว” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 

 
“เหมือนวาศูนยเยอะมากแตงก็ไมเพียงพอ ถามวา

แขงกันไหมก็ไมเชิง มันอยูที่ความพึ่งพอใจ ยังไงยังมผีูสงูอายุอีกจํานวนมาก คนที่รูจัก
ใครเปดกเ็ต็ม ตลาดตรงน้ียังไปอีกไดไกล” (คุณกุง (นามสมมุติ), 2560) 

 
“คูแขงเยอะและกร็ุนแรง ถาในระดับ หมื่นสองหมื่นมี

เยอะแตถาระดับพรเีมี่ยมจะมีนอย” (คุณนุก (นามสมมุติ), 2560) 
 
โอกาสของผูประกอบการรายใหมในการเขาสูธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
การเขามาของผูประกอบการรายใหมในธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุ น้ันยังงายอยูเน่ืองดวย

มาจากการที่ยังไมมีกฎหมายรองรบั และบุคลากรในสถานดูแลก็ไมจําเปนตองเปน  หมอ หรอื เปน 
พยาบาล โดยเพียงแคมีประสบการณหรือมีพนักงานมีเ่คยมปีระสบการณดานดูแลผูสงูอายุมากอน ซึ่ง
ผูประกอบการรายใหมสามารถเปดสถานดูแลผูสูงอายุข้ึนใหมไดงาย เพียงหาที่ต้ังที่ดีโดยอาจจะสราง
บานที่เปนสถานดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะหรืออาจเปนบานเด่ียวที่มีอยูแลว นํามาดัดแปลงตอเติมให
เหมาะสมกับการเปนสถานดูแลผูสูงอายุ แลวจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งนอก
นอกจากที่สถานดูแลผูสูงอายุทีเ่ปดถูกตองตามกฎหมายแลว ยังมีที่เปนแบบไมไดจดทะเบียนอยาง
ถูกตองอีกดวย  



57 
 

 
 

“ทุกวันน้ีมันไมมกีฎหมายรองรับ เถ่ือนน่ียังเปดเยอะ
มากที่เอาบานเด่ียวมาทําก็คืองายมากเอาบานเด่ียวทบุขางในทิ้ง แลวเอาเตียงยัดเขา
ไปแลวฉันก็เปดโดยที่หน่ึง ฉันไมตองเสียภาษีฉันไมตองมาโดนตามบี้ไลตามเรื่องของ
ความสะอาดเรื่องของ  นูนน่ีน้ัน เรื่องของการจัดการฉันก็บรหิารไปอยางที่ฉัน
อยากจะทํามันยังไมมีกฎหมายตรงน้ีมารองรบั เขาก็คิดวามันก็แคดูแลการพยาบาล
แลวก็หายลูกคาประมาณน้ัน แปลวาถาไมไดวางบรหิารเองไมไดจดอยางถูกตอง
เหมอืนเราไมไดอยูในสมาคมคือเราอยูในสมาคมสงเสริมธุรกจิผูสูงอายุ”   (คุณต้ัม 
(นามสมมุติ), 2560) 

 
“ความจรงิก็เปดเยอะก็ทําได แมกระทัง่พนักงานที่

ดูแลเองเขามปีระสบการณอยูแลว อยางที่ศูนยของเพื่อน พนักงานทีเ่ขาออกไปเปด
เองเปนอยางน้ีก็เยอะ” (คุณกุง (นามสมมุติ), 2560) 

 
“ไมยาก เพราะวาไมจําเปนทีจ่ะตองจบหมอจบ

พยาบาล ถามีใจรกัแลวเราสามารถทีจ่ะดูแลเขาไดโอเคทําไดคะ  แตผูรวมงานตองมี
ความรูดานน้ีโดยตรงนะ” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 

 
และนอกจากผูประกอบการรายใหมที่เปนของคนไทยดวยกนัแลว ในปจจบุันน้ันก็เริ่มมี

การเขามาของบริษัทตางชาติที่เล็งเห็นโอหาส ในดานการเติบโตของธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุของไทยที่
ยังไปไดอีกไกล ซึง่การเขามาน้ันก็นําความเปนมาตรฐานทีม่ากกวา และมีความโดดเดนในเรื่องของ
เอกลักษณ เชน ในแบบของญีปุ่น  ซึ่งจุดน้ีเองถาสถานดูแลผูสูงของไทยยังไมปรับตัวในเรื่องการดูแลให
ไดคุณภาพตามหลักมาตรฐาน ในอนาคตก็อาจจะตามบริษัทตางชาติทีเ่ขามาไมทันและอาจทําให
สูญเสียลูกคาไปได 
 

“โดยตอนน้ีมีบริษัทตางชาติมาเปดทีเ่ปนรูปแบบไลฟ
คอมมิวต้ีแบบญี่ปุนและก็มาแยงของคนไทยไปหมดเลย แลวก็ทําใหของคนไทยน้ันดู
ดอยมาตรฐาน ผูถือหุนกเ็ลยคุยกันไปเปดสถานดูแลผูสงูอายุและหน่ึงในผูถือหุนก็
เปนหมอ เลยมาเปดเปนสถานดูแลผูสูงอายุ”   (คุณนุก (นามสมมุติ), 2560) 

 
อํานาจการตอรองของผูบริโภค 
กลุมผูบริโภคของสถานดูแลผูสูงอายุก็คือผูสูงอายุหรือผูปวยระยะพักฟน ที่มาใชบริการ 

ซึ่งจากการที่มสีถานดูแลผูสูงอายุที่เกิดข้ึนมาก ก็เปนผลใหผูที่จะใชบริการน้ันมีตัวเลือกใหเลือก
ตัวเลือกเยอะ ซึง่ก็มหีลายรูปแบบต้ังแตธรรมดาที่ราคาตอเดือนน้ันไมสูง จนไปถึงระดับราคาที่สงูมากที่
เรียกวา สถานดูแลผูสูงอายุระดับพรเีมี่ยม ซึ่งการตัดสินใจใชบริการของผูบรโิภคน้ันจึงเปนการ
ตัดสินใจภายใตความมีเหตุมีผล ในเรื่องของรายไดของผูบรโิภคเอง และความตองการในคุณภาพของ
การบริการของสถานดูแลผูสูงอายุ เชนผูบริโภคบางรายมคีวามตองการในเรื่องของ บคุลากรทาง
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การแพทย หรือ นักกายภาพบําบัด ซึ่งกม็ีสถานดูแลผูสงูอายุบางแหงที่สามารถตอบสนองความ
ตองการในสวนน้ีได  

 
“เขามีสทิธ์ิเลือกเขามีตัวเลือกใหเยอะ อยางเขามาดู

ของพี่น่ีคนก็เขามาดูทัง้วันเขาก็ขอดูกอนนะ มาดูศูนยเราแลวก็ไปดูศูนยอื่น สวนมาก
ก็จะไปติดตรงทีม่ีหมอกับพยาบาลกอนสังเกตดู ไอของพีท่ี่มาน่ีก็ปากตอปากจรงิๆ 
ความจริงสถานดูแลผูสงูอายุไมจําเปนตองมหีมอแตบางศูนยเคามีหมอ” (คุณนภา 
(นามสมมุติ), 2560) 

 
“เราบอกเสียต้ังแตแรกเลยวา เราเปนแบบน้ีราคา

อยางน้ีแลวก็บริการแบบน้ีแลวของใชคุณเปนแบบน้ีแลวถามอีะไรพิเศษเคลียรกันตอ
หนานะกอนเขาเลยวาคุณตองการใหทางผูสงูอายุของ คุณปกติทําอะไรเพิ่มเติมมี
อะไรที่ตองการเพิ่มเติมบางคนน่ีมาเลยฉันตองการนวด 24 ช่ัวโมงคุณตองน่ังจบัพอ
ฉันนะนวดซึ่งเราทําไมไดมันเปนไปไมไดเราไมไดดูแบบหน่ึงตอหน่ึงเรา 1 ตอ 3 บางที
เด็กตองกนิขาวอะไรอยางน้ีบางคนมาแบบน้ีทีเ่ราเคยเจอ คือเราจะเจอกันตอหนา
เลยวาสิง่น้ีเราทําไดและสิ่งน้ีทําไมได คุณรับไดไหมถาคุณพามาฉันทําไมไดนะแบบน้ี 
แตอยางอื่นฉันทําใหได” (คุณต้ัม (นามสมมุติ), 2560) 

 
การทดแทนจากบริการอ่ืน 
การทดแทนการบริการของสถานดูแลผูสงูอายุน้ัน ในปจจบุนัโรงพยาบาลใหญๆ  เริ่มเขา

มาเปดบริการแบบเดียวกบัที่สถานดูแลผูสูงอายุใหบริการอยู เปนการเปดแบบครบวงจรใน
โรงพยาบาลเอง โดยขอไดเปรียบของโรงพยาบาลจะเปนในเรื่องของความนาเช่ือถือ ที่มมีากกวาสถาน
ดูแลผูสงูอายุโดยทั่วไป ในเรือ่งของบุคลากรของโรงพยาบาลทีส่ามารถสรางความนาเช่ือถือและให
ความเช่ือมั่นใหกบัผูบริโภคไดมากกวาสถานดูแลผูสูงอายุทั่วไป ในการที่มหีมอและพยาบาลวิชาชีพ
เปนของตัวเองอยูแลว เหตุผลในการทดแทนของผูบริโภคจงึเปนในเรื่องของระดับความมั่นใจในบรกิาร 
แตทั้งน้ีทั้งน้ันก็ข้ึนอยูกับงบประมาณของผูบริโภความีมากนอยเพียงใด เพราะมีคาใชจายทีสู่งข้ึน
น้ันเอง ซึ่งผูบริโภคบางรายน้ันกอ็าจจะไมไหวในเรื่องคาใชจายที่สูงข้ึน 

 
“ก็โรงพยาบาลและโรงพยาบาล เขาก็พยายามทีจ่ะ

เปดอยางน้ีก็คือมีคูแขงเปนโรงบาลใหครบวงจรแตราคามันกส็ูงนะ แตกอ็ยูที่วาเขา
จะรบัไดหรือไมไดแตตอนน้ีก็มหีลายโรงพยาบาลเปดอยูนะตามสภาพหนักใครไหวก็
ไหวถาไมไหวก็คอยมาหาทางเรา” (คุณต้ัม (นามสมมุติ), 2560) 

 
“ตอนน้ีที่เห็นมันก็คลายๆกัน  แตจะเปนโรงพยาบาล 

คือเริ่มจะทําเปนตึกที่รบัดูแลผูสงูอายุ ถามวาความนาเช่ือถือนาจะมีกวาเนอสซิ่งโฮม
อยูแลวเพราะเปดเอง แตคาใชจายที่สูงข้ึนลูกคาบางคนก็ไมไหว เปนคูแขงไหมก็ไม
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เชิง ลูกคาบางกลุมกอ็าการทรงๆ ซึง่ก็ไมจําเปนตองมหีมอ เขาก็จะหันมาอยูเนอสซิง่
โฮมแทน” (คุณกุง (นามสมมุติ), 2560) 

 
อํานาจตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ 
จากลกัษณะของสถานดูแลผูสูงอายุ ทีเ่นนไปในเรื่องของการดูแลการใชชีวิตประจําวัน

ของผูสูงอายุ และผูปวยระยะพักฟนที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได  จึงมีความตองการใชอุปกรณในที่
ใชสําหรบัการดูแลผูสูงอายุ เชน ถุงอาหาร สายอาหาร สําลี ผาออมสําหรับผูใหญ และอุปกรณทางการ
แพทยตางๆ ที่ใชในปริมาณมาก ในปจจบุันน้ันก็มบีริษัทที่จาํหนายเครื่องมือทางการแพทยตางๆ เปน
จํานวนมากเชนกัน จึงมกีารแขงขันทางธุรกจิทีสู่งเชนกัน โดยบริษัทที่ขายเครื่องมือทางการแพทยเองก็
เขามาติดตอสถานดูแลผูสงูอายุโดยตรง ซึ่งมทีั้งการโทรศัพทเขามาเสนอขายสินคาแกผูประกอบการ 
และก็มบีางรายที่เดินทางเขามาหาผูสงูอายุโดยตรง ในการทีจ่ะเสนอขายสินคาใหม การนําสินคามาให
ทดลองใช และถามความคิดเห็นเพื่อนําไปพฒันาผลิตภัณฑของตนเอง  จงึทําใหสถานดูแลผูสูงอายุเอง
มีอํานาจในการตอรองทีม่ากข้ึน ในการทีจ่ะตอรองเรือ่งราคาของสินคา และมีตัวเลอืกทีห่ลากหลายใน
เรื่องของคุณภาพของสินคา จากผูขายปจจัยการผลิตรายไหนที่ดีที่สุดและคุมคาทีสุ่ดไดอีกดวย 

 
“เรามีอํานาจตอรอง คือเราสามารถเลือกได คือ

ตอรองหน่ึงเขาก็จะเอาของมาลงใหกอน เขาก็จะเอาสินคามาเสนอเรากท็ดลอง ซึ่งมี
ใหทดลองเยอะแยะ  เราก็ตอราคากับเขาได และเราเลอืกไดคือ 1 ถาคุณราคาถูกกวา
ทองตลาดถูกกวาราคาที่คนอื่นตีมา คุณภาพสูไดเรากห็ันมาใชของคุณได  แตถามีคน
มาเสนออะไรใหม คือเราก็ไมไดยึดติดกับใคร คือเราซื้อเงินสด แตเขาก็ใหเครดิตนะ 
เขาเองเขาก็มปีญหานะ เขากเ็จอคูแขงเยอะ เหมือนเรานะคิดวา เพราะวาโทรกันแขง
กันเสนอเลย” (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 

 
“เรามีอํานาจตอรองมากกวา คือเรามีบานหน่ึงขยาย

มาบานสอง เขาดีลกับเราต้ังแตบานหน่ึง พอมาบานสองเขาก็เขามาเยอะมาก เรา
ตอรองกับเขาไดเจาน้ันใหเทาน้ีคุณใหไดไหม ถาคุณใหตํ่ากวาไดเราก็เอาของๆคุณ  
ตอนน้ีมาเยอะมาก เตียงเอย ผาออมสําหรบัผูใหญเอย” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 
2560) 

 
ตอนท่ี 3 กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ

การดําเนินงานการประกอบธุรกิจตางๆในปจจบุันน้ี ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงการใช
กลยุทธตางๆ เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหไดมากที่สุด ไมวาจะเปนการลดในเรื่องของ
ตนทุน การสรางความแตกตางในผลิตภัณฑหรือบริการของธุรกิจ การตอบสนองความตองการของ
ลูกคาที่รวดเร็ว หรือ การสรางพันธมิตรหรอืคูคาในการเพิม่ศักยภาพในการแขงขันเพือ่ใหสําเร็จตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไวได 
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ซึ่งกส็งผลเชนเดียวกับธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุในกรงุเทพมหานคร ที่มีการเกิดข้ึนหรอื
เพิ่มข้ึนตลอดเวลา ซึ่งเปนสามารถบอกไดถึงการทีจ่ะมีคูแขงทางธุรกจิทีเ่กิดข้ึนมากข้ึนดวย ซึ่งก็อาจทํา
ใหสูญเสียลูกคาและทําใหรายไดของผูประกอบการน้ันหายไป ดังน้ันผูประกอบการจงึจําเปนตองใชกล
ยุทธในการดําเนินงาน เพื่อใหธุรกิจของตัวเองบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 

สําหรับกลยุทธทีผู่ประกอบการสถานดูแลผูสูงอายุในเขตกรงุเทพมหานคร นํามาใช
เพื่อใหบรรลเุปาหมายที่วางไว ไดแกกลยุทธระดับองคกรและกลยุทธระดับธุรกิจ  

กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) 
ผูประกอบการธุรกจิสถานดูแลผูสงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ใชกลยุทธในดานการ

ดําเนินงาน ที่เนนเรือ่งการบริการที่มีคุณภาพ และเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งกลยุทธ
ระดับองคกรของผูประกอบการธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุในเขตกรุงเทพมหานครกําหนดไวมีดังน้ี 

 กลยุทธการเจาะตลาด ( Market Penetrate Strategy )  
 การดําเนินธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ ผูประกอบการจะทําการสื่อสารถึงกลุมลูกคา

เปาหมาย คือการโฆษณาผานทางเว็บไซตและเว็บไซตใหฝากลิงคตางๆ และโซเช่ียวมเีดียหรือเฟซบุก 
เพื่อเปนสิง่ทีท่ําใหผูบรโิภครูถึงความเปนตัวตนของสถานดูแลผูสูงอายุ  ซึ่งนอกจากการใชอินเทอรเน็ต
ที่เจาะกลุมลกูคาแลว อีกกลยุทธในปจจุบันที่ใชเพื่อใชในการหาลูกคาก็คือการทีจ่ะไปหาเปาหมาย
โดยตรงก็คือที่โรงพยาบาลทีเ่ปนเปาหมายของสถานดูแลผูสงูอายุ โดยเขาไปติดตอสงโบรชัวร ตางๆ 
หรือไปหาสรางความสัมพันธกบัพยาบาลหรือหมอไว ซึง่การใชกลยุทธน้ีก็สามารถทําใหสือ่สารกับ
กลุมเปาหมายไดโดยตรง  โดยการที่จะไดหมอหรือพยาบาลใหเปนผูแนะนําให ซึ่งการทีห่มอหรือ
พยาบาลจะแนะนําใหไดน้ัน สถานดูแลผูสูงอายุเองก็ตองมมีาตรฐานดวย ซึ่งเกิดจากการทีม่ีผูสงูอายุ
ของสถานดูแลน้ันเขาไปรักษากบัหมอหรือพยาบาล แลวไดเห็นพฒันาการของผูสูงอายุที่ดีข้ึน เพื่อให
หมอหรือพยาบาลสามารถบอกตอได ซึ่งตรงจุดน้ีน้ันยังเปนการสรางฐานของลูกคาผูใชบริการไดอีก
ดวย 

 
“เรามีการแจกนามบัตร หรือโบรชัวร ไวที่เคานเตอร

โรงพยาบาลเพื่อเปนการประชาสมัพันธ” (คุณกุง (นามสมมติุ), 2560) 
 
“ติดตอทางโรงพยาบาล คุยกบัพยาบาลไว  ถามีเคส 

แนะนํา คือเวลาเราไปโรงบาลนูนน้ี คนไขเรา เขาก็จะเห็น 3 เดือนเขาชมวาดีข้ึนนะ
ดูแลเกง พี่มลีูกคาแนะนําบางนะอะไรอยางน้ีแนะนําบางเราก็มีคานํ้ารอนนํ้าชาใหเขา 
บางเคสพี่ให 2000 เลยนะ มันกเ็ปนทางหน่ึง”   (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 

 
“ดานโซเช่ียว เว็บไซต เฟซบุกซึง่เปนตัวใหเขามอง

แลวรูวาที่น้ีเปนอะไร แตวิธีการตลาดที่ดีทีสุ่ดคือ การทีเ่รารกุไปหาลูกคา คือ การไป
หาลูกคาคือไปตามโรงพยาบาลทีเ่ปนเปาหมายของเรา แลวเราก็ไปคอนแทค คนที่
ดูแลในวอดรเลย เพราะคนทีจ่ะกลับบาน ที่ไมสะดวกกลับไปอยูบานกจ็ะมีและเขาก็
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จะรเีฟอรมา อาจใหมาเย่ียมชม หรือใหเราไปนําเสนอ โรงพยาบาลโดยตรงเลย พอ
เสร็จปุบมันก็จะกระจายตอ อีกฝายหน่ึงก็คือใชตัวบุคคลน้ีแหละเปนคนกระจาย ใช
คนที่เปนมารเกตต้ิงน่ีและ มันจะมีกลุมคนทีเ่ขาหาลุกคาใหเราอยู”  (คุณนุก (นาม
สมมุติ), 2560 

 
กลยุทธการพัฒนาตลาด (Market Development Strategy) และกลยุทธการ

พัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development Strategy)  
เมื่อธุรกจิดําเนินไปไดระยะหน่ึงแลว จนถึงภาวะที่อยูตัวกับธุรกิจ มบีลุากรที่เขมแข็งทั้งใน

เรื่องของความรูและประสบการณ  ผูประกอบการจําเปนตองหาวิธีที่จะรักษากลุมลูกคาเดิมผูใชบริการ
เดิมของตัวเองไว และอาจตองหากลุมลูกคาใหม เพื่อที่จะสามารถใหมรีายไดที่เพิม่มากข้ึนได ซึ่ง
ผูประกอบการก็มองเห็นโอกาสจากการขยายขนาดของธุรกจิของตัวเอง เพื่อรองรับลูกคาใหม เพิ่ม
ความหลากหลายของหองที่ใชบริการผูสูงอายุ ซึง่เปนการเพิ่มตัวเลือกใหตรงกบัความตองการของ
ลูกคาซึ่งเปนผูสูงอายุ ที่ในบางรายน้ันตองการหองเด่ียวที่มีความเปนสวนตัว หรือบางรายเลอืกทีจ่ะอยู
หองรวมในแบบตางๆ ที่มทีั้งหองรวมที่เปนหองคูและหองรวมทีเ่ปนแบบหลายเตียงเพือ่เปนการ
ประหยัดคาใชจาย ซึ่งในบางครั้งหองที่วางก็ไมตรงความตองการของลูกคา ก็ทําใหเสียโอกาสในการที่
จะไดลูกคาเพิ่ม เปนการเสียโอกาสทางธุรกิจไป  ซึ่งการขยายกิจการก็เปนการที่จะสามารถเพิม่หองใน
แบบตางๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทีจ่ะเพิ่มลูกคาข้ึนได   

 
“ขยายดวยซื้อดวยซื้อหลังน้ี ตอนแรกพี่ซื้อหลังน้ีแต

ธนาคารพี่ไมผาน เพราะพีซ่ื้อไวที่บานอกี รอไมไหว ไปเจอหลงันูนสวยกเ็ลยเชาอีก 
หลงัน้ีก็กําลังจะไดอีก หนักอยูเหมอืนกัน  เพิ่มอกี สามสิบเตียง ทีพ่ี่คิดขยายก็
เพราะวา หน่ึงลูกนองพีก่็แข็งกันหมดแลวและลูกเราอีก คือไมใชขยายปุบปบ พีก่็ดู 
กอนขยาย ลูกพีส่องคนลูกเขยอีกสอง ทุกคนมาอยูในน้ีหมด ก็พอจะเข็มแข็งอานงาน
ออก อะไรออก ก็เหมือนเปนกิง่กานสาขาและลูกนองพี่ก็ไมคิดจะไปไหน เราก็ทิง้พวก
มันไดหมดแลว เราก็นาจะทําไดอีก บางทีลกูคามากเ็สียดายเพราะลูกคาทีเ่ขามา
อยากไดหองเด่ียวก็เยอะ” (คุณนภา (นามสมมุติ), 2560) 

 
“บานหลังใหมจะเปดประมาณแปดเกา เดือน  แตที่น้ี

ปครึ่ง คือตรงน้ีขยายมาจากที่แรกที่อยูใกลๆกัน ตรงน้ันประมาณ สิบสองเตียง” (คุณ
โหนง (นามสมมุติ), 2560) 

 
อีกวิธีที่ผูประกอบการผูสูงอายุจะเพิ่มลูกคาใหมได ก็คือการสรางความประทบัใจในการ

ใหบรกิารที่ดีมีคุณภาพใหกับลูกคารายเกาที่ใชบริการอยู ใหเกิดการบอกตอโดยวิธีการน้ีเปนวิธีการ
ดําเนินการทางการตลาดแบบ ปากตอปาก  โดยเปนการเพิ่มฐานลูกคาใหกบัธุรกจิซึง่เปนวิธีที่ดีที่สุดอกี
วิธีหน่ึง 
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“และกเ็ปนเรื่องของปากตอปาก  คนไขชวงหลังที่น่ี
จะเปนเคสปากตอปาก จากญาติคนไขที่เสียชีวิตไปแลวบาง กลับบาง ก็จะไดยินขาว
กันมาบอกตอๆกันมาจนวันหน่ึงญาติของเขาไดกลบัมาใชซ้ําพี่ก็ภูมิใจนะ” (คุณนภา 
(นามสมมุติ), 2560) 

 
“สวนใหญก็จะเปนปากตอปาก แลวเขาก็จะมีโบชัว

ของเราที่เรารูจักกบัพยาบาลเหมือนกับวาคนปวยของเราไปโรงพยาบาล แลวก็ถาม
วาเขาอยูศูนยไหนศูนยน้ีดูแลดีแลวเขาจะบอกช่ือแลวเขาก็จะแนะนําหรอืวาที่เราสง
ผูปวยไปฉุกเฉิน แลวเขาจะบอกวาเอาบานมรีักมาอกีแลว หาหมอ คนแกก็จะตอง
ติดตามอาการทกุเดือนแลวเคาจะรูวามาจากที่น่ี พอมีคนจะมาถามเขาก็จะแนะนํา ก็
จะเปนเรื่องของการบอกตอ พยาบาลเขาก็จะแนะนําขางเตียงอะไรแบบน้ี” (คุณต้ัม 
(นามสมมุติ), 2560) 

 
“ลูกคาชุดหลังที่ไดน้ี  เพราะวาปากตอปาก  ดวยการ

ที่วาเราทําจรงิ  ต้ังใจจริง จากเคสเกาๆทีเ่ราดูแลของเรามา เราทําดวยใจรกัจริงๆ 
ไมใชแคพูดจากปาก” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 

 
2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน 
แนวคิดในการดําเนินงานของธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จะลด

ตนทุนตางๆ ซึ่งในเรื่องของรายจาย สถานดูแลผูสูงอายุหลายแหง มีรายจายดานบุคลากรที่เปน
รายจายทีสู่งที่สุดของรายจายในแตละเดือน ซึ่งเปนตนทุนหลักๆ และก็มีในเรื่องของคาอาหารและคา
อุปกรณตางๆ เปนสัดสวนที่รองลงมา  จงึจําเปนทีจ่ะตองหาวิธีการทีจ่ะสามารถลดตนทุนในการ
ดําเนินงานลงมา เพื่อที่จะทําใหธุรกิจมรีายจายที่ลดลงสงผลใหธุรกิจมรีายรบัและเหลือเปนผลกําไร
ใหกับผูประกอบการไดมากข้ึน เพื่อใหสามารถคงความไดเปรียบในการแขงขันได 

 
“เมื่อกอนเยอะ ก็มี กูเกิล้ ที่เขานับเปน คลิก้ๆ เชนเรา

เอาเงินเขาไปหมื่นงี้ ใครเขามาดู เงินมันกจ็ะหายไป หมื่นน่ึงแปบหาย แปบหาย   คือ
ตอนใหมๆพี่ตองทํา  ถาลงหมื่นน่ึงหรือสักหกพัน ไดซักเคสสองเคสก็ยังดี มาชวง
หลงัๆ ลงหกพันไมไดซักคน เด๋ียวน้ีพี่ก็เลยไมไดใชบริการตรงน้ัน” (คุณนภา (นาม
สมมุติ), 2560) 

 
“ถุงอาหาร สมมติวาถาซื้อปกติรอยช้ิน เราก็ใชเยอะ

อยูแลว เขาก็เสนอวาถาซื้อหารอยถุงเขาก็จะใหเราอีกราคาหน่ึง เชนถุงละ 25 บาท 
ถาซื้อรอยถุงข้ึนไปเขาขายใหเรา 15 บาท เราก็ยอมทีจ่ะซือ้ตรงน้ันดีกวาอยางน้ีนะ
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คะ คือตองซื้อเยอะๆ แตเรื่องอาหารจะซื้อเยอะไมได สวนใหญจะซื้อที่แมคโครและ
โลตัส อาทิตยละครั้งคะ” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 

 
จากขอมลูขางตนจะเห็นไดวาผูประกอบการทํากับตัดทอนรายจายที่ไมจําเปนออก เชน

คาโฆษณาที่สูงจาการลงโฆษณาเว็บไซตของตัวเองกบัทาง กูเกิล้ ซึ่งเปนรายจายที่ไดไมคุมกบัรายได
ทางธุรกจิจงึจําเปนที่ตองตัดทอนเพื่อเปนการลดตนทุนในการดําเนินงาน และนอกจากน้ี การซื้อ
อุปกรณหรอืของใชทีละมากๆ ก็เปนการชวยประหยัดตนทุนในการดําเนินงานภายในสถานดูแล
ผูสงูอายุอีกดวย ในการที่จะไดราคาซื้อที่ถูกกวา ดังน้ันการนํากลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนมาใชก็
เปนอีกวิธีหน่ึงที่ ใชในการดําเนินธุรกจิ ซึ่งนอกจากจะสรางความไดเปรียบในเรื่องของตนทุนทางการ
ดําเนินงานที่ตํ่ากวาคูแขงแลว อีกทั้งยังทําใหผูประกอบการน้ันสามารถคงราคาเดิมใหกับลูกคาได ซึ่ง
นอกจากจะเปนการดึงดูดลกูคาใหมใหเขามาใชบริการในสถานดูแลผูสูงอายุของตนแลว ยังสามารถ
รักษาลูกคาเกาใหอยูกับสถานดูแลไปนานๆ อีกดวย 

 
กลยุทธการสรางความแตกตาง 
การดําเนินธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีการแขงขันทีสู่ง จากการทีม่ี

สถานดูแลผูสูงอายุที่เกิดข้ึนมากมาย ทําใหผูใชบริการมีทางเลือกที่มากข้ึนตามไปดวย ดังน้ันการที่จะ
ใหลูกคามาเลอืกใชบรกิารของเราที่มากข้ึนน้ัน การสรางความแตกตางทางธุรกิจจงึเปนสิ่งที่สําคัญที่จะ
ทําใหธุรกจิสามารถเติบโตและอยูรอดได ผูประกอบการจึงจําเปนตองสรางจุดเดน ในเรื่องของการ
บริการใหมีลักษณะที่เฉพาะพเิศษกวาที่อื่น  และผูใชบรกิารสามารถรับรูไดถึงความแตกตางจากสถาน
ดูแลผูสูงอายุที่อื่นและเลอืกใชสถานดูแลผูสงูอายุของเรา อีกทั้งยังทําใหผูใชบริการพอใจที่จะจายอัตรา
คาบริการในราคาทีสู่งกวาคูแขงทางธุรกิจดวย ดังน้ันการสรางความแตกตางทางธุรกจิน้ันจงึตองสราง
ลักษณะการบรกิารที่ไมเหมือนใครเพื่อใหเกิดการรับรูถึงคุณคาในความรูสึกของผูใชบรกิาร 

ความสะอาดและเรือ่งกลิน่ในสถานดูแลผูสูงอายุน้ันเปนสิ่งสาํคัญ เพราะอาจจะเปนเรือ่ง
ของการทําความสะอาดรางกายของผูสูงอายุ หรอืในเรื่องของหองนํ้าที่ไมสะอาดดังน้ันการทีจ่ะทําให
สถานดูแลผูสูงอายุสะอาดและไมใหมีกลิ่น ใหถูกสุขลกัษณะตลอดเวลา จึงเปนเรือ่งสําคัญในการ
ประกอบธุรกิจน้ี  

 
“เรือ่งไดที่บอกนะก็คือเรือ่งของสถานที่ทีเ่ราลงมาลุย

เองความสะอาดพยายามทีจ่ะไมใหมีกลิ่นประมาณน้ัน เปนการสรางความแตกตาง
จากที่อื่นอยางที่อื่นคุณลองเขาไปดูมันกจ็ะมเีรื่องของกลิ่น” (คุณต้ัม (นามสมมุติ), 
2560) 

 
เน่ืองดวยสถานดูแลผูสูงอายุน้ันในปจจุบันเรื่องของกฎหมาย ยังไมจําเปนทีจ่ะตองมีหมอ

หรือพยาบาลวิชาชีพ จึงทําใหหลายศูนยน้ันมเีพียงคนดูแลผูสงูอายุที่มปีระสบการณแตไมไดผานการ
รับรองจากสถาบันใดๆ หรอืเพียงผานหลกัสูตรการบริบาลมาหกเดือนเทาน้ัน ซึ่งในมุมมองของลกูคา
น้ันตองการสถานดูแลทีม่ีหมอและพยาบาล หรืออยางนองมพียาบาลวิชาชาชีพ หรือนักกายภาพบําบัด
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ประจําอยูดวย ซึ่งสถานดูแลผูสูงอายุที่สามารถจางหมอหรือพยาบาลไดก็จะเปนการสรางความ
ไดเปรียบจากสถานดูแลอื่น เพราะในเรือ่งของการบริการบางอยางน้ันมีขอจํากัดที่วาผูที่ใหบรกิารตอง
เปนหมอหรือพยาบาลวิชาชีพเทาน้ันถึงจะทําได เชนการจัดยา หรือการฉีดยา ตรงน้ีกเ็ปนสิ่งทีส่ามารถ
สรางความแตกตางในการบริการใหเปนที่รบัรูในสายตาของผูใชบริการได 

 
“เทาทีลู่กคาเขามาถามก็จะมี ถามวา มีคุณหมอไหม 

มีพยาบาลไหม นองคนที่ดูแลเปนผูชวย จบจากผูชวยจริงไหม สําคัญทีสุ่ดคือ มหีมอ
กายภาพไหม  พอเราบอกมหีมอกายภาพปุบก็จะผานเลย  มีพยาบาลไหมน่ีสําคัญ
เลยเพราะพยาบาลจะเปนคนจัดยาและฉีดยา เพราะวาถาพยาบาลไมมีใบประกอบ
หามฉีด บางแหงจะมีแคผูชวยมาดูแล แตไมมีหมอ ไมมีพยาบาล แตที่น้ีเราจะมีครบ
วงจร ทีจ่ะมีคุณหมอมาอาทิตยละครัง้ พยาบาลมีทุกวัน และผูชวย ตองจบจากผูชวย
พยาบาล”  (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 

 
ที่สามารถสรางความแตกตางสําหรับธุรกิจน้ีไดอีกก็คือ เวลาในการเขาเย่ียมของญาติ ซึ่ง

ศูนยสวนใหญมเีวลาจํากัดในการเขาเย่ียม ซึ่งโดยทั่วไปสามารถเย่ียมไดถึง หกโมงเย็นหรอืสองทุม ซึ่ง
ไมสะดวกสําหรบัคนที่ไมมเีวลาเย่ียมในชวงเวลาปกติได ดังน้ันการเปดใหเย่ียมได ย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกเ็ปน
อีกกลยุทธหน่ึงที่สรางความแตกตาง และสามารถเพิม่ลูกคาสําหรับกลุมที่ญาติไมมเีวลามาเย่ียม
ผูสงูอายุในเวลาปกติได 

 
“เราอนุญาตใหเย่ียมได ย่ีสิบสี่ช่ัวโมง เพียงแตใหแจง

เราลวงหนา เราไมอยากปดกั้น เพราะบางคนเลิกงานดึก จะมาดูแมอาวศูนยปด เรา
ก็ไมอยากใหดูหางเหิน บางคนเปนนักบิน มเีวลาแคสองสามช่ัวโมงเขาก็สามารถมาดู
แลวก็ไปบินได” (คุณนุก (นามสมมุติ), 2560) 

 
กลยุทธพันธมิตรธุรกิจ 
ในการดําเนินธุรกจิในแตละธุรกจิน้ัน การที่มีพันธมิตรรวมในธุรกิจเปนสิ่งหน่ึงทีจ่ําเปนตอ

การแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันน้ี เพื่อชวยในการทีจ่ะหาลูกคาและขยายขอบเขตการหาลูกคา และที่
สําคัญน้ันยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานใหมากข้ึนอีกดวย ที่จําเปนตอการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันกบัคูแขงทางธุรกิจไดอีกดวย จากการศึกษาวิจัยครัง้น้ี พบวาพันธมิตรธุรกิจ
ของสถานดูแลผูสงูน้ันจะมีดังน้ี 

    โรงพยาบาล สถานดูแลผูสงูอายุบางแหงจะเปนพันธมิตรทางธุรกจิกบัทาง
โรงพยาบาล เพื่อชวยในการที่จะสงผูสูงอายุหรือผูปวยเขาไปทําการรักษาในกรณีที่มเีหตุฉุกเฉิน เพื่อ
ความปลอดภัยสงูสุดของผูสูงอายุหรอืผูปวยที่ใชบรกิาร ซึ่งเปนสวนทีส่ามารถเพิ่มความเช่ือมั่นใหกบั
ผูสงูอายุไดวาจะไดรับความปลอดภัยหากมเีหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน 
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“เรามาทําคอนแทคกบัเมโยดวย วา ถาหากวาคนไข
กะทันหัน  สมมติวาคนไขบางคนอยูพระมงกุฎ เราไมสามารถไปไดทัน ถามีอะไร
เรงดวนก็ขอเขาที่เมโย เราจะมองเรื่องของความปลอดภัยคนไขมาอันดับหน่ึง นะคะ 
ย่ิงใกลหมอไดย่ิงดี” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 

 
    สถานดูแลผูสูงอายุ สถานดูแลผูสงูอายุน้ันกเ็ปนอกีหน่ึงพันธมิตรทางธุรกิจที่สําคัญใน

การทีจ่ะชวยหาลกูคา แนะนําลูกคาใหกันและกัน ซึ่งก็มกีรณีเชนถาสถานดูแลผูสงูอายุแหงไหนเต็ม
ความจุแลวก็สามารถแนะนําลกูคาใหไปยังอีกสถานดูแลผูสูงอายุอื่น ที่เปนพันธมิตรกัน หรอืในกรณีที่
ลูกคาที่เขามาไมใชกลุมเปาหมายของตัวเอง กจ็ะแนะนําสถานดูแลผูสูงอายุที่ตรงกับลักษณะความ
ตองการของลกูคาใหกันและกันได เปนการเพิ่มความสามารถในการหาลูกคา และเปนการชวยใหมี
รายไดเพิ่มข้ึน ชวยเสริมสรางความมั่นคงทางรายไดใหกบัสถานดูแลผูสูงอายุ 

 
 “พันธมิตรเรามีเปนศูนยดูแลทีส่นิทกัน เชนของใคร

เต็มของใครวางก็จะสงตอใหกันคะ โรงพยาบาลก็มีแตนอย” (คุณกุง (นามสมมุติ), 
2560) 

 
“เนอสซิ่งโฮมน่ีมีอยูหลายอันแตใชวา ทุกอันจะเปน

คูแขงทางการคาทัง้หมด เพราะบางศูนยกเ็ปนพันธมิตรกับเรา และเราก็เปน
พันธมิตรกับเขา เน่ืองดวยวากลุมคน  ของเราเปนกลุมน้ี ของเขาเปนกลุมน้ี 
การตลาดทํางานทีมเดียว รุกลูกคาได ไหวคาใชจายหนอยกไ็ปทางนูน ตองการทีดี่ก็
สงใหเรา โดยที่เขาทําอยูแลวแลวกเ็พิ่มทําใหกับเราดวย เชนลูกคามาหาเราแลวราคา
ไมไหว เราก็มทีี่แนะนําให เสรจ็ปบุเขาจะไปก็ไป ถาไมไปก็แลวแตเขา” (คุณนุก (นาม
สมมุติ), 2560) 

 
โรงเรียนสอนการบริบาล  โดยจะมีบทบาทในการที่จะชวยสงบุคลากร ใหกับสถานดูแล

ผูสงูอายุ ในกรณีที่พนักงานในสถานดูแลผูสูงอายุมีจํานวนไมเพียงพอ และสถานดูแลกส็ามารถปฏิเสธ
ไดถาบุคลากรทีส่งมาจากโรงเรียนนัดไมผานการประเมินของสถานดูแลผูสงูอายุเอง ซึ่งการมีพันธมิตร
เปนโรงเรียนสอนการบริบาลน้ัน ก็จะเปนการชวยใหสถานดูแลผูสูงอายุใหสามารถหาบุคลากรมาชวย
สนับสนุนงานไดทันทวงที ในกรณีที่มีพนักงานลาออกไป ซึ่งสงผลใหสถานดูแลผูสูงอายุน้ันมีความ
มั่นคงในเรือ่งของบุคลากรซึง่สามารถสงผลไดโดยตรงกบัคุณภาพการบริการของสถานดูแลผูสูงอายุ   

 
“และเราจะมีคอนแทคกบั โรงเรียนสอนผูชวย

พยาบาล เขาจะสงมาที่น้ี เราจะรบัมาจากเชียงรายอาจจะเปนชาวเขาที่เรียนจบ
ผูชวยพยาบาลแลวสงมาใหเรา เราใหฝกอบรมที่น้ีสองเดือน ถาไมผานเราก็รเีจก 
กลับไปบอกวาไมผาน คือเขาจะอบรมจากโรงเรียนมาหกเดือนทฤษฎีดวยและอาจจะ
มีปฏิบัติเดือนหน่ึงแตจะตองมาที่น้ีสองเดือน ” (คุณโหนง (นามสมมุติ), 2560) 
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“ก็มีคุยกับโรงเรียนสอนการบรบิาลแตไมไดตกลงเปน

ทางการวาคุณตองจัดสงคนใหเราหรือวาราตองรบัเด็กเขารอยเปอรเซ็นต” (คุณนุก 
(นามสมมุติ), 2560)



 
 

67 
 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาถึงกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงของสถานดูแลผูสูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดทําการเกบ็ขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนผูประกอบการธุรกจิสถานดูแล
ผูสงูอายุ ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คน พนักงานที่ปฏิบติังานภายในสถานดูแลผูสูงอายุ 7 คน และ
ผูใชบริการจํานวน 4 คน 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาถึงกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงของสถานดูแลผูสูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาไดตามวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 รูปแบบและลักษณะการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
รูปแบบการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุในเขตกรุงเทพมหานครน้ัน จะมลีักษณะ 

ที่เปนสถานที่ที่ดูแลผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดและไมไดรวมไปถึงการดูแลผูปวยในระยะพักฟน  การ
ทํากายภาพบําบัด การดูแลฟนฟรูางกายและจิตใจของผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟน ซึ่งบริการหลักๆ จะมี
การใหบริการก็คือ บริการอาหาร 3 มื้อตามหลกัโภชนาการและตามขอจํากัดผูใชบรกิารแตละคน 
บริการตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือด การวัดความดันโลหิต การบริการดานการพยาบาลพื้นฐาน ดูแล
ความสะอาดรางกายโดยทั่วไป การพาไปพบแพทยตามนัดหรือฉุกเฉิน และการทํากจิกรรมสําคัญทาง
ศาสนาและกจิกรรมตามเทศกาล  

1.รูปแบบการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
1.1 แรงบัลดาลใจในการเริม่ตนธุรกิจ 
จากการศึกษาการวิจัยครั้งน้ีพบวา ผูประกอบการสถานดูแลผูสูงอายุน้ันมีแรงจูงใจใน

การเริ่มตนธุรกิจมาจากหลายสาเหตุ บางรายน้ันมีเหตุจงูใจอันเกิดมาจากการที่เคยมีประสบการณที่ไม
ดีในการใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุมากอน ทําใหเกิดความคิดที่จะทําสถานดูแลผูสูงอายุเอง ไดดีกวา  
ในบางรายมีแรงจูงใจในการกอต้ังธุรกิจมาจากคนในครอบครัว ซึ่งดวยความที่มีความตองการทีจ่ะดูแล
คนในครอบครัวเอง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการทําธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุ ในขณะที่บางรายน้ันเริม่ตน
ธุรกิจจากการที่ตัวเองเปนคนที่มีใจรักในการบริการ ในดานการดูแลผูสงูอายุมากอน ชอบในการดูแล
ผูสงูอายุและจึงไดทํางานเปนผูดูแลผูสูงอายุ จงึไดนําเอาประสบการณและความเช่ียวในดานการดูแล
ผูสงูอายุของตนเอง มาเปดกจิการสถานดูแลผูสูงอายุข้ึน บางรายก็เริ่มตนธุรกจิจากการที่ทําธุรกจิใน
ดานการรักษาทางการแพทยแลว หรือเปนหมอ บุคลากร ดานการแพทยมากอน และไดมาสมัผสักบั
การดูแลผูสงูอายุจงึเกิดความสนใจ ในการเปดสถานดูแลผูสงูอายุข้ึนมา และอีกสิ่งหน่ึงที่เปนแรงจูงใจ
ใหประกอบธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุ คือ การมองเห็นโอกาสในการประกอบธุรกจิ    ดวยแนวโนมของ 
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จํานวนผูสงูอายุทีเ่พิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งความตองการการดูแลผูสงูอายุจงึตองนาจะเพิ่มข้ึนตามจาก
จํานวนผูสงูอายุทีเ่พิ่มมากข้ึน 

1.2 รูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ 
 สถานดูแลผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ในการจัดต้ัง โดยมีทั้งในรปูแบบของเจาของคน

เดียว หางหุนสวน และในรปูแบบของบริษัท โดยวิธีจัดต้ังน้ันทําไดโดยการย่ืนขอจดทะเบียนในการ
ประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 1.3 ลักษณะอาคารสถานท่ี 
 ผูวิจัยพบวาสถานดูแลผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครน้ัน จะใชบานเด่ียวมาดัดแปลงเปน

สถานดูแลผูสูงอายุ ซึ่งเปนบานที่ใชเปนที่พักอาศัยมากอนหรือเปนในลักษณะโฮมออฟฟศ แลวนํามา
ดัดแปลงหรอืขยายตอเติม กัน้หอง เพือ่ใชในการประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุและก็มทีั้งสถาน
ดูแลผูสูอายุที่ตัวอาคารสรางข้ึนมา ซึ่งออกแบบตามกฎกระทรวง  เพื่อรองรบัการดูแลผูสงูอายุ เพื่อ
รองรับการเปนสถานดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะ ขนาดของกจิการน้ันสามารถแบงและดูขนาดของกิจการ
ไดจาก จํานวนเตียงทีส่ถานดูแลผูสงูอายุน้ันๆ ใหบริการ ซึง่มีใหบริการต้ังแต 6 เตียงข้ึนไป ตามแต
ขนาดและสถานทีจ่ะอํานวย  

1.4 ลักษณะของบุคลากร 
 จากการศึกษาพนักงาน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงและก็มีเพศชายบางแตมีจํานวนไม

เยอะมาก โดยมทีั้งทีจ่บการศึกษาระดับ ม. 3 และ จบผูชวยพยาบาลจากโรงเรียนสอนการบริบาล
หลักสูตรหกเดือนและพยาบาลวิชาชีพ หรือก็ไดรับการฝกสอนกันภายในสถานประกอบการ จาก
พยาบาลหรือผูที่ชํานาญนาการดูแลผูสูงอายุ โดยจะมีประสบการณการทํางานเกี่ยวกบัการดูแล
ผูสงูอายุมากอน และมีใจรักในการใหบริการการดูแลผูสงูอายุ โดยจะทํางานกับธุรกจิสถานดูแล
ผูสงูอายุมาประมาณ 1 ป ถึง 2 ป ข้ึนไปโดยการทํางานกันภายในมีการหมุนเวียนชวยกันทํา ยกเวนใน
งานลักษณะทีเ่ปนการดูแลโดยเฉพาะ เชนการกายภาพบําบดั การใหอาหารทางสายยาง หรือการดูด
เสมหะจากตัวผูสูงอายุ จงึจะใชพนักงานทีม่ีความชํานาญเฉพาะทางเปนผูดูแล และพนักงานสวนใหญ
จะอยูกินนอนกับสถานดูและผูสงูอายุโดยอยูลักษณะเปนเหมือนครอบครัว หรอืไมกจ็ะพักอาศัยใกล
กับสถานดูแลผูสูงอายุที่ตนเองอยู 

1.5 ผูใชบริการสถานดูแลผูสูงอาย ุ
 ผูวิจัยพบวา ผูใชบริการจะมีทั้งที่เปนผูสูงอายุ และที่เปนผูปวยทีเ่ปนระยะพักฟนและ

ชวยเหลือตัวเองไมได สาเหตุที่ทําใหตองมาใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุกม็ีสาเหตุในเรื่องของคนใน
ครอบครัว ไมมเีวลามาดูแลอยางใกลชิดดวยเหตุที่ตองออกไปทํางานหารายไดใหกบัครอบครัว โดยจะ
เริ่มตนการหาขอมูลของสถานดูแลผูสูงอายุผานทางอินเทอรเน็ตมา แลวก็ตระเวนดูสถานดูแลผูสูงอายุ
ที่สนใจ โดยการตัดสินใจจะเปนของตัวผูใชบริการ หรือ ญาติ จะเปนคนตัดสินใจ โดยจะคัดเลือกสถาน
ดูแลผูสูงอายุในเรื่องของความสะอาด  ความไมแออัดในสถานดูแลผูสูงอายุ ความสะดวกของการ
เดินทาง และในเรื่องของราคา และการดูแลทีอ่บอุนที่ใหความรูสกึเหมือนอยูกับครอบครัว 

2.ลักษณะการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
2.1 การจัดการดานทรัพยากรมนุษย  
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   2.1.1  การวางแผนกําลังคน 
     การวางแผนกําลังคนจะคํานึงถึงจํานวนผูสงูอายุที่ไดดูแลอยู โดยทั่วไปจะมีการวาง

กําลังคนประมาณไวที่ ผูสูงอายุ 3 คน ตอ คนดูแล 1 คน หรือ ดูแลแบบ 1 ตอ 1 ในกรณีพิเศษแบบเปน 
รายๆไป และพนักงานคนหน่ึงกจ็ะสามารถดูแลไดทุกอยางเหมือนกันหมด ยกเวนในบางกรณีที่ตองใช
ความสามารถเฉพาะบุคคลเทาน้ันเชนการปอนอาหารทางสายยาง  

    2.1.2  การสรรหาบุคลากร 
      ผูประกอบการเองจะเปนคนคัดเลือกบุคลากร เขามาทาํงานเอง โดยสิ่งสําคัญทีสุ่ดก็

คือ เลือกคนทีม่ีใจรักการบริการ เพราะการดูแลผูสูงอายุตองเปนคนทีม่ีความอดทน อดกลั้นสงู เพราะ
ตองดูแลผูสงูอายุอยูตลอดเวลา และตองรักในการดูแลผูสงูอายุ ที่ผูประกอบการสถานดูแลผูสูงอายุ
ตองการน้ัน ก็คือเพียงแคมีใจรัก อดทนตอปญหาตางๆ ไมใชอารมณในการทํางาน ซึ่งบางครัง้ก็อาจเกิด
ปญหาคือพนักงานไปใชอารมณกบัผูสูงอายุ  

 2.1.2  การพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรน้ัน จะใชวิธีการฝกอบรมเปนการพฒันาบุคลากรของตนเอง จากตัว

ของผูประกอบการเองทีเ่ปนคนสอนเอง สิ่งสําคัญอีกสิ่งทีผู่ประกอบการใสใจก็คือการปลูกฝงให
พนักงานมีใจรักในการดูแลผูสูงอายุ เพือ่เกิดการบริการที่ดีมคุีณภาพ ในบางสถานดูแลผูสูงอายุทีม่ีการ
จาง หมอหรือ พยาบาลวิชาชีพมาประจําน้ัน หมอหรือพยาบาลจะเปนผูฝกและอบรมใหกับพนักงาน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานดูแลที่ถูกตองตามหลักการดูแลที่ถูกตอง 

 2.1.3  การจูงใจบุคลากร 
 สถานดูแลผูสูงอายุจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจไดน้ัน สิ่งที่สําคัญที่คือการที่

จะตองมบีุคลากรที่ดีที่มีคุณภาพ ที่เปรียบเปนทรัพยากรอันล้ําคาที่จะตองเก็บรักษาไว ผูประกอบการ
ใชวิธีตางๆ ในการที่จะจูงใจใหพนักงานอยูกับตนเองใหไดนานที่สุด เชน การใหคาจางที่แพงกวาที่ อื่น 
หรือการใหที่พัก และอาหารการกินฟรี  เพือ่เปนการจูงใจพนักงานใหอยูกับตัวเองไปนานๆ  

 2.1.4  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ผูประกอบการจะมีระยะประเมินผลโดยประมาณที่ 1-2 เดือน โดยจะดูเรื่อง

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทีส่ําคัญสุดคือในเรือ่งของอปุนิสัยใจคอของพนักงานน้ันตองมีความ ใจ
เย็น และอดทน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานกบัผูสงูไดดีและไมใหเกิดปญหาตามาได 

2.2 การจัดการดานการเงิน 
 2.2.1 การจัดหารายไดของสถานดูแลผูสูงอาย ุ
 รายไดหลักๆจะเปนในเรื่องของคาหองทีพ่ัก และในสวนขอรายไดเสริมที่ไดมา

นอกเหนือจากคาหองพัก ซึ่งจะคิดเพิ่มเขาไปจากคาหองทีเ่ปนคาใชจายของผูมาใชบริการหองพัก ซึ่ง
อาจจะเปนเรือ่งของการทํากายภาพบําบัดที่เพิม่เขามา การใชอุปกรณที่พิเศษข้ึน เชนคาออกซเิจน
สําหรับบางรายที่ตองการ คาการใหอาหารทางสายยางซึ่งจะมีคาอุปกรณคิดเขามา คาดูดเสมหะ ซึ่ง
บริการตางๆเหลาน้ีก็ข้ึนอยูกับสถานดูแลผูสูงอายุที่จะตกลงกับลกูคากอนเขามาอยู  

2.2.1 รายจายของสถานดูแลผูสูงอาย ุ
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 ในเรื่องของรายจายหลักๆเลยจะเปนเรือ่งของคาจางบุคลากรในสถานดูแลผูสูงอายุ เรื่อง
ที่เปนคาใชจายรองลงมาจะเปนเรื่องของคาอาหารตางๆที่นํามาใชดูแลกับผูสงูอายุและอุปกรณของใช
สิ้นเปลืองในสถานดูแลผูอายุที่ใชประจําวัน 

2.3 การจัดการดานประชาสัมพันธ 
 ดานการประชาสัมพันธน้ันสถานดูแลผูสงูอายุจะทําดวยการประชาสัมพันธ ผานทาง

เว็บไซตของตัวเองและการสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ต ผานทางชองทางโซเชียลมเีดียตางๆ ผานทาง
สมารทโฟน ในการบอกตัวตน ซึ่งสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางรวดเร็ว อีกชองทางหน่ึงก็คือการที่
เขาไปแจกโบชัวรแนะนําตนเองกับโรงพยาบาลตางๆ ผานทางการวางโบชัวรที่เคานเตอรพยาบาล  

ตอนท่ี 2 สภาพแวดลอมในการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
การดําเนินธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครน้ัน จะมีสภาพแวดลอมหลาย

ดานทั้งภายในและภายนอกดังน้ี 
1.  สภาพแวดลอมภายในการประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสงูอาย ุ

สภาพแวดลอมภายในการประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุน้ัน ประกอบไปดวยดาน
สินคาและบริการ ดานโครงสรางราคา ดานชองทางการจดัจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดาน
บุคคล  สงผลตอการดําเนินธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุ ดังผลการวิเคราะหขอมลูดังตอไปน้ี 

1.1 การใหบริการ 
การบริการในธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุน้ันหลักๆคือ ดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยระยะพกัฟน

ในเรื่องการใชชีวิตประจําวัน ซึ่งผูประกอบการสถานดูแลผูสงูอายุเองจะมสีวนในการเขามาดูแลและ
บริการลกูคา มาพบปะกับผูสงูอายุเพื่อใหเกิดความคุนเคยและความเช่ือมั่นใหกับผูสงูอายุวาจะไดรับ
การดูแลเปนเสมือนคนในครอบครัว การบริการหลักของสถานดูแลผูสูงอายุสามารถแบงได ดังน้ี 

บริการหองพัก หองที่ใชสําหรบัพัก จะมีหลายแบบใหผูสงูอายุไดเลือก ซึ่งมีทั้ง หองเด่ียว 
และหองรวม ซึ่งหองรวมกม็ีทั้งแบบหองคู จนไปถึงหองรวมแบบหลายเตียง ใหผูใชบริการไดเลือกตาม
ความตองการของตัวเอง  

การดูแลในดานรางกาย จะเปนในเรื่องความสะอาดของรางกาย การอาบนํ้าใหกับ
ผูสงูอายุ การบริการอาหารสามมื้อ การใหอาหารทางสายยาง การใหบริการเสรมิ เชน การดูดเสมหะ 
การทํากายภาพบําบัด และการพาไปพบแพทยตามนัด  ซึ่งทําตามความตองการของผูสงูอายุแตละคน
เพื่อเปนการสรางความเช่ือมั่นใหกบัญาติของผูสูงอายุไดวา ผูสงูอายุหรือบพุการีของตน จะอยูกับ
สถานดูแลผูสูงอายุไดอยางอยูดีมสีุขและปลอดภัยขณะที่อยูที่สถานดูแลผูสงูอายุ 

การดูแลดานจิตใจ  สถานดูแลผูสงูอายุจะดูแลดานจิตใจควบคูไปดวยกับการดูแลเรือ่ง
รางกายเพื่อใหผูสูงอายุ สามารถอยูไดอยางมีความสุขมากที่สุด จากการที่ตองอยูหางจากลูกหลาน 
ญาติใกลชิด  โดยการทีจ่ะดูแลใหผูสูงอายุไดรูสึกอบอุนเหมือนอยูกับครอบครัวหรอืญาติของตัวเอง  

กิจกรรมเสริม ในสถานดูแลผูสูงอายุน้ันจะจัดใหมีกจิกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหผูสูงอายุ
ผูใชบริการไดรูสึกผอนคลาย เชนการทํากจิกรรมในวันสําคัญตางๆ และวันสําคัญทางศาสนา ให
ผูสงูอายุไดรวมทํากิจกรรม เชนการทําบุญตักบาตร เปนตน ฯลฯ  

1.2 โครงสรางและราคา 
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ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุจะมีความหลากหลายในเรื่องของโครงสรางราคาแตกตางกันไป 
ตาม รูปแบบและลักษณะของสถานประกอบการน้ัน ในเรื่องของสิง่อํานวยความสะดวกและบริการ
เสริมตางๆ ราคาหลักๆ จะเปนราคาของหองพัก ที่ในแบบหองเด่ียวหรือหองรวม ราคาของหองพกั จะ
เริ่มตน ต้ังแตประมาณ 16,000 บาท ถึง 89,000 บาท ตอเดือน โดยผูประกอบการผูกําหนดราคา โดย
เปรียบเทียบราคากับธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุตางๆ ในกรุงเทพมหานคร และจะมกีารบวกราคาเพิม่
จากบริการเสริมที่มากข้ึน ผูสูงอายุแตละคนสามารถเลือกไดตามความตองการและกําลังทรัพยของตน  

1.3 ชองทางการจัดจําหนาย 
ชองทางการจัดจําหนายของธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุไปยังกลุมเปาหมายน้ัน ก็คือ

ชองทางทางอินเทอรเน็ต โดยการมีเว็บไซตเปนของตัวเอง เพื่อเปนการบงบอกตัวตนของธุรกจิ ใหผูที่
ตองการใชบริการไดรูและสามารถเลือกได การที่จะรูถึง สถานที่ต้ัง ราคา บริการและบริการเสรมิตางๆ 
รวมไปถึงบุคลากร นอกจากเว็บไซตของตัวเองแลวอกี การใชโซเชียลมเีดีย อยางเฟซบุก ก็เปนอีกหน่ึง
ชองทางทีท่ําใหสามารถติดตอสื่อสารกบัลกูคาไดรวดเร็วย่ิงข้ึน ไมวาจะเปนการพูดคุยผานขอความ 
หรือการลงรูปของสถานดูแลผูสงูอายุตัวเองเพือ่เปนการประชาสัมพันธ อาจจะมีการทีลู่กคา walk in 
เขามาบางแตกเ็ปนจํานวนนอยถาเทียบชองทางทางอินเทอรเน็ต ในดานชองทางการจัดจําหนายของ
ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุในปจจุบันน้ัน จะใชชองทางทางอินเทอรเน็ตเปนสวนใหญ เพราะเปนชองทาง
ที่สําคัญ ที่ทัง้สะดวกและรวดเร็วในการติดตอกับลูกคาและเปนชองทางที่มปีระสิทธิภาพทีสุ่ด 

1.4 การสงเสรมิการขาย 
การสงเสรมิการขายของธุรกจิดูแลผูสงูอายุในกรงุเทพมหานครน้ัน จากการวิจัยครั้งน้ี 

ผูประกอบการไมไดใหความสําคัญกบัในเรื่องการสงเสริมการขายมากนัก เพราะวาโดยทั่วไปแลวคนที่
จะมาใชบริการน้ีคือเปนพวกที่จําเปนตองมาใชจริงๆ และก็จะเปนการเลือกในเรื่องของความสะดวก 
และการบรกิารที่ดีทําใหลูกคาไวใจเช่ือใจในการทีจ่ะฝากพอแม  

1.5 ดานบุคคล 
ผูประกอบการที่มีความสนใจในการประกอบธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุน้ัน จะตองมีการ

เตรียมการในเรื่องความรูพื้นฐานของการดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยระยะพกัฟน โดยสิ่งสําคัญคือตองมีใจ
รักในการดูแลผูสูงอายุ ทั้งผูประกอบการเองและบุคลากรเองในสถานดูแลผูสงูอายุน้ันๆ ในการแสดง
ใหเห็นถึงการที่มีใจรักและเอาใจใสน้ี เปนการสรางความเช่ือมั่นใหกบัญาติพี่นองของผูใชบรกิาร ใน
การทีจ่ะเอาผูสูงอายุมาฝากไวกับสถานดูแล ซึง่สถานดูแลผูสงูอายุน้ันจะเนนเรื่องใจรักในการบรกิาร
เปนสิ่งสําคัญ 

 1.6 ดานเงินทุน 
ดานเงินลงทุนในการประกอบกจิการสถานดูแลผูสงูอายุน้ัน ซึ่งผูประกอบการจะมทีั้งเงิน

ลงทุนที่เปนของตัวเองและเงินลงทุนที่ไดจากการการกูธนาคารเขามา โดยนําเงินมาใชเพื่อเปนการซื้อ
ที่ดินและการปลูกบานเปนสถานดูแลผูสงูอายุ หรอืเปนการซื้อบานเด่ียวหรือทําการเชามาเพื่อตอเติม
ดัดแปลงใหเหมาะสมกบัการเปนสถานดูแลผูสงูอายุ และการซื้ออปุกรณตางๆที่ใชสําหรับการดูแล 
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2.  สภาพแวดลอมภายนอกการประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
สภาพแวดลอมภายนอกการประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุน้ัน ประกอบไปดวย ดานคู

แขงขัน ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานกฎหมาย ดาน
ภูมิศาสตร ซึง่สภาพแวดลอมภายนอกการดําเนินธุรกจิทีก่ลาวมาน้ี ลวนสงผลตอการดําเนินธุรกิจ
สถานดูแลผูสูงอายุ ดังผลการวิเคราะหขอมลูตอไปน้ี 

2.1 ดานสังคมและวัฒนธรรม 
ดวยสังคมไทยแตในอดีตมลีักษณะที่เปนครอบครัวใหญ ซึง่สมาชิกในครอบครัวจะดูแล

บุพการีของตัวเอง ซึ่งตรงกันขามกับสภาพสังคมไทยในปจจุบันน้ันทีม่ีลกัษณะอยูเปนครอบครัวเล็กๆ 
มากข้ึน โดยเฉพาะสังคมเมอืงใหญๆ ที่คนน้ันตองออกไปทํางานขางนอกบานมากข้ึน จึงทําใหการดูแล
ผูสงูอายุจงึทําไดไมเต็มที่ เพราะถูกจํากัดในเรื่องของเวลา ดังน้ันจึงเปนโอกาสของธุรกจิสถานดูแล
ผูสงูอายุทีจ่ะมารองรับในเรื่องของการดูแลผูสูงอายุ แตในอกีทางหน่ึงกม็ีอุปสรรคในเรื่องของความคิด
ของคน   จากการทีส่ังคมไทยน้ันถูกปลกูฝงใหตองดูแลบุพการีของตนเอง และการนําผูสูงอายุไปไวตาม
สถานดูแลน้ัน เหมือนเปนการไมมีความกตัญู ตอบพุการขีองตน และผูสงูอายุเองทีเ่ขามาอยูในบาง
รายเกิดความนอยใจที่ลกูหลานสงตัวเองมาทีส่ถานดูแลผูสงูอายุ จึงเปนหนาที่ของสถานดูแลผูสงูอายุที่
จะตองเขามาดูแลในเรื่องจิตใจและทําความเขาใจใหผูสูงอายุ ไดเขาใจถึงเหตุผลของการที่ลกูหลาน
นํามาไวที่สถานดูแลผูสูงอายุ และสามารถใชชีวิตในสถานดูแลผูสูงอายุไดอยางมีความสุข  

2.2 ดานเทคโนโลยี 
สถานดูแลผูสูงหลายแหงไดนําอินเทอรเน็ตมาใชผานทาง โซเชียลมเีดีย ในการบริการ

ดูแลผูสูงอายุ เพือ่เปนการสื่อสารตอญาติและลูกหลานของผูสูงอายุ ในการทํากิจกรรมตางของผูสูงอายุ
ในแตละวัน เพื่อชวยในการลดความวิตกกงัวลตางๆ ของลูกหลานผูสูงอายุในเรื่องสวัสดิภาพของ
ผูสงูอายุน้ันๆ ผานทางแอปพลิเคชันทางมือถือเชน ไลน บางแหงน้ันมีกลองวงจรปดทีส่ามารถลิงคกบั
มือถือไดเลย ซึง่สามารถทําใหญาติดูไดโดยที่ตัวเองไมตองมาที่ศูนยดูแล ดวยปจจบุันน้ันเมืองไทยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสารเปนอยางมาก ในเรือ่งของสญัญาณโทรศัพท และความไวของ
เครือขายสญัญาณ 4G จากผูประกอบการคายโทรศัพทตางๆ ซึ่งการเติบโตเหลาน้ีก็เปนผลดีตอ
ผูประกอบการธุรกจิสถานดูแลผูสงูอายุ ในการทีจ่ะนําเทคโนโลยีในดานการสื่อสาร มาใชในการ
สนับสนุนธุรกจิของตัวเองได  

2.3 ดานเศรษฐกิจ กฎหมายและดานการเมือง 
จากภาวะเศรษฐกจิที่ถดถอยและการเมืองที่ไมมั่นคง ที่นาจะสงผลตอธุรกจิโดยทั่วๆ ไป 

แตจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีน้ัน ในเรือ่งของภาวะเศรษฐกจิและการเมืองน้ันไมสงผลกระทบ ตอการ
ดําเนินธุรกิจของสถานดูแลผูสูงอายุเทาไรนัก จากการใชบริการของผูใชบรกิารทีม่ีความจําเปนและ
ตองใชบริการอยางหลีกเลี่ยงไมได ของตัวผูบริโภคเองทีจ่าํเปนตองใชบริการเน่ืองมาจากมผีูสงูอายุท่ี
บานแลวไมมีใครดูแล ซึ่งไมวายางไรก็ตองใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ จากความจําเปนที่ตองออกไป
หารายไดเขามาในครอบครัว ในเรื่องของกฎหมาย ในปจจบุันยังไมมกีฎหมายมารองรับการเปดสถาน
ดูแลผูสูงอายุ เพียงแคการจดทะเบียนกอต้ังธุรกิจก็เพยีงพอแลว ดังน้ันจึงเปนโอกาสใหกบั
ผูประกอบการรายใหมทีส่นใจในการประกอบธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุ แตถึงกระน้ันในอนาคตก็มี
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ความเปนไปไดที่จะออกกฎหมาย ในการที่จะเขามาควบคุมดูแลมากกข้ึนใหเปนไปตามมาตรฐานที่ควร 
ดังน้ันผูประกอบการจงึควรใหความใสใจอยางใกลชิดในเรื่องของกฎหมาย ในเรื่องของทิศทางการ
บังคับใชกฎหมายวาจะเปนอยางไรเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับตัวเอง เพือ่รบัมือกบัการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนได 

2.4 ดานภูมิศาสตร 
เน่ืองดวยกรุงเทพมหานครน้ันเปนเมืองใหญ  ดังน้ันจงึมีโรงพยาบาลเปนจํานวนมากเพือ่

รองรับกบัจํานวนประชากรในกรงุเทพฯ ที่มเีปนจํานวนมาก  จึงเปนโอกาสใหกับผูประกอบการสถานดู
สถานดูแลผูสูงอายุ ที่จะสามารถเลือกที่ต้ังของธุรกิจที่ใกลกับโรงพยาบาลไดไมยากนัก เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในกรณีทีเ่กิดเหตุในการพาผูสูงอายุหรือผูปวยไปถึงมือแพทยไดอยางรวดเร็วที่สุด ซึ่ง
เปนสิ่งทีส่ําคัญมาก  

2.5 การวิเคราะหการแขงขัน 
การแขงขันระหวางผูประกอบการสถานดูแลผูสูงอาย ุ
เน่ืองจากแนวโนมของจํานวนผูสูงอายุในปจจุบันมีแนวโนมทีสู่งข้ึนอยางตอเน่ือง ทําให

จํานวนของสถานดูแลผูสูงอายุเกิดข้ึนมากตามเพื่อรองรับกับจํานวนผูสงูอายุ ซึง่สงผลกระทบตอธุรกจิ
สถานดูแลผูสูงอายุเรื่องของการแขงขันที่รุนแรงข้ึน การตัดราคา ที่รุนแรงข้ึน โดยเฉพาะถาเปนสถาน
ดูแลผูสูงทีอ่ยูในเกณฑระดับปานกลาง ราคาทีห่น่ึงหมื่น ถึง  สามหมื่นบาท จะมีการแขงขันทีสู่งจาก
การที่มมีีสถานดูแลผูสูงอายุใหมๆ เปดข้ึนมาก แตในเรื่องราคาก็ถาตองทําใหตํ่ามากกจ็ะมผีลกระทบ
ตอมาตรฐานการดูแลผูสงูอายุ ซึ่งถาทําราคาที่ตํ่าจนเกนิไปก็อาจจะไมคุมกบัการที่อาจจะตองเสีย
ลูกคาไป หรอืการแขงขันกันในเรือ่งของคุณภาพการบริการหรือการใหบริการเสรมิดานอื่นๆ ซึ่งผู
ประกอบจึงตองปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินธุรกิจหรอืกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานดูแลผูสงูอายุของ
ตัวเอง วาจะเลือกที่จะปรบัราคาเพื่อมาแขงกบัคูแขงหรือเนนไปที่คุณภาพการบริการ 

โอกาสของผูประกอบการรายใหมในการเขาสูธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
การเขามาของผูประกอบการรายใหมในธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุ น้ันยังงายอยูเน่ืองดวย

มาจากการที่ยังไมมีกฎหมายรองรบั และบุคลากรในสถานดูแลก็ไมจําเปนตองเปน  หมอ หรอื เปน 
พยาบาล โดยเพียงแคมีประสบการณหรือมีพนักงานมีเ่คยมปีระสบการณดานดูแลผูสงูอายุมากอน ซึ่ง
ผูประกอบการรายใหมสามารถเปดสถานดูแลผูสูงอายุข้ึนใหมไดงาย เพียงจดทะเบียนเปนนิติบุคคลให
ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งนอกนอกจากทีส่ถานดูแลผูสูงอายุที่เปดถูกตองตามกฎหมายแลว ยังมีทีเ่ปน
แบบไมไดจดทะเบียนอยางถูกตองอีกดวย  ซึ่งนอกจากผูประกอบการรายใหมทีเ่ปนของคนไทยดวยกัน
แลว ในปจจุบันน้ันกเ็ริม่มีการเขามาของบริษัทตางชาติที่เลง็เห็นโอหาส ในดานการเติบโตของธุรกจิ
สถานดูแลผูสูงอายุของไทยที่ยังไปไดอีกไกล ซึ่งการเขามาน้ันก็นําความเปนมาตรฐานที่มากกวา และมี
ความโดดเดนในเรื่องของเอกลักษณ เชน ในแบบของญี่ปุน  ซึ่งจุดน้ีเองถาสถานดูแลผูสงูของไทยยังไม
ปรับตัวในเรื่องการดูแลใหไดคุณภาพตามหลักมาตรฐาน ในอนาคตก็อาจจะตามบริษัทตางชาติทีเ่ขามา
ไมทันและอาจทําใหสูญเสียลูกคาไปได 

อํานาจการตอรองของผูบริโภค 
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กลุมผูบริโภคของสถานดูแลผูสูงอายุก็คือผูสูงอายุหรือผูปวยระยะพักฟน ที่มาใชบริการ 
ซึ่งจากการที่มสีถานดูแลผูสูงอายุที่เกิดข้ึนมาก ก็เปนผลใหผูที่จะใชบริการน้ันมีตัวเลือกใหเลือก
ตัวเลือกเยอะ ซึง่การตัดสินใจใชบริการของผูบรโิภคน้ันจึงเปนการตัดสินใจภายใตความมีเหตุมผีล ใน
เรื่องของรายไดของผูบริโภคเอง และความตองการในคุณภาพของการบริการของสถานดูแลผูสงูอายุ 
เชนผูบริโภคบางรายมีความตองการในเรื่องของ บุคลากรทางการแพทย หรอื นักกายภาพบําบัด ซึ่งก็
มีสถานดูแลผูสงูอายุบางแหงที่สามารถตอบสนองความตองการในสวนน้ีได  

การทดแทนจากบริการอ่ืน 
ในปจจบุันโรงพยาบาลใหญๆ เริ่มเขามาเปดบริการแบบเดียวกับทีส่ถานดูแลผูสงูอายุ

ใหบรกิารอยู เปนการเปดแบบครบวงจรในโรงพยาบาลเอง โดยขอไดเปรียบของโรงพยาบาลจะเปนใน
เรื่องของความนาเช่ือถือทีม่ีมากกวาสถานดูแลผูสงูอายุโดยทั่วไป และบุคลากรของโรงพยาบาลทีเ่ปน
สิ่งทีส่รางความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภคไดมากกวาสถานดูแลผูสูงอายุทั่วไป เหตุผลในการทดแทนของ
ผูบริโภคจึงเปนในเรื่องของระดับความมั่นใจในบริการ แตดวยราคาที่ยังสงูอยู ดังน้ันการจะทดแทนได
มากหรือนอยน้ันกอ็ยูที่ระดับรายไดของผูบริโภคเองดวยวาจะรับไหวหรือไม 

อํานาจตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ 
ในปจจบุันน้ันกม็ีบริษัททีจ่ําหนายเครื่องมือทางการแพทยตางๆ เปนจํานวนมากจึงมกีาร

แขงขันทางธุรกจิทีสู่งเชนกัน โดยบริษัทที่ขายเครื่องมือทางการแพทยเองกเ็ขามาติดตอสถานดูแล
ผูสงูอายุโดยตรง ในการทีจ่ะเสนอขายสินคาใหม การนําสนิคามาใหทดลองใช และถามความคิดเห็น
เพื่อนําไปพฒันาผลิตภัณฑของตนเอง  จึงทําใหสถานดูแลผูสูงอายุเองมีอํานาจในการตอรองทีม่ากข้ึน 
ในการที่จะตอรองเรื่องราคาของสินคา และมีตัวเลือกที่หลากหลายในเรือ่งของคุณภาพของสินคา จาก
ผูขายปจจัยการผลิตรายไหนที่ดีทีสุ่ดและคุมคาที่สุดไดอีกดวย 

ตอนท่ี 3 กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
ในปจจบุันน้ี ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงการใชกลยุทธตางๆ เพื่อสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันใหไดมากทีสุ่ด ไมวาจะเปนการลดในเรื่องของตนทุน การสรางความแตกตางใน
ผลิตภัณฑหรือบริการของธุรกิจ การตอบสนองความตองการของลูกคาทีร่วดเร็วหรือการสราง
พันธมิตรหรือคูคาในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันเพื่อใหสาํเร็จตามเปาหมายหรอืวัตถุประสงคที่วาง
ไวได เชนเดียวกับธุรกิจสถานดูแลผูสงูอายุในกรงุเทพมหานคร ที่มีการเกิดข้ึนตลอดเวลา ดังน้ัน
ผูประกอบการจึงจําเปนตองใชกลยุทธในการดําเนินงาน เพื่อใหธุรกจิของตัวเองบรรลุตามเปาหมายที่
วางไว กลยุทธที่ผูประกอบการสถานดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร นํามาใชเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว ไดแกกลยุทธระดับองคกรและกลยุทธระดับธุรกิจ  

กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) 
กลยุทธการเจาะตลาด ( Market Penetrate Strategy )  
ทําโดยการสื่อสารถึงกลุมลูกคาเปาหมาย คือการโฆษณาผานทางเว็บไซตและเว็บไซตให

ฝากลงิคตางๆ และโซเชียลมีเดียหรือเฟซบุก เพื่อเปนสิง่ที่ทาํใหผูบริโภครูถึงความเปนตัวตนของสถาน
ดูแลผูสูงอายุ  นอกจากการใชอินเทอรเน็ตเพื่อที่เจาะกลุมลกูคาแลว คือการที่จะไปหาลูกคาเปาหมาย
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โดยตรงก็คือที่โรงพยาบาลทีเ่ปนเปาหมายของสถานดูแลผูสงูอายุ โดยเขาไปติดตอสงโบชัวรตางๆ หรอื
ไปหาสรางความสัมพันธกับพยาบาลหรือหมอไว ซึง่การใชกลยุทธน้ีก็สามารถทําใหสือ่สารกับ
กลุมเปาหมายไดโดยตรง  โดยการที่จะไดหมอหรือพยาบาลใหเปนผูแนะนําให แตการจะแนะนําใหได
น้ัน สถานดูแลผูสูงอายุเองก็ตองมีมาตรฐานดวย ซึ่งเกิดจากการหมอหรือพยาบาลไดเห็นพฒันาการ
ของผูสูงอายุที่ดีข้ึน ซึ่งตรงจุดน้ีน้ันยังเปนการสรางฐานของลกูคาผูใชบริการไดอีกดวย 

กลยุทธการพัฒนาตลาด ( Market Development Strategy) และกลยุทธการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ( Product Development Strategy)  

ในการทําธุรกจิผูประกอบการจําเปนตองหาวิธีที่จะรักษากลุมลูกคาเดิม ผูใชบริการเดิม
ของตัวเองไว และอาจตองหากลุมลูกคาใหม เพื่อทีจ่ะสามารถใหมีรายไดทีเ่พิ่มมากข้ึน ซึ่ง
ผูประกอบการก็มองเห็นโอกาสจากการขยายขนาดของธุรกจิของตัวเอง เพือ่รองรบัลกูคาใหม โดยการ
เพิ่มความหลากหลายของหองที่ใชบริการผูสูงอายุ เพือ่ใหตรงกบัความตองการของผูทีเ่ขามาใชบริการ 
นอกจากการหากลุมลกูคาใหมและการสรางความประทบัใจใหกับลูกคารายเกาทีเ่ขามาใชบรกิาร ให
เกิดการบอกตอในลักษณะ ปากตอปาก  โดยเปนการเพิ่มฐานลูกคาใหกบัธุรกจิซึง่เปนวิธีที่ดีที่สุดอกีวิธี
หน่ึง 

2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน 
แนวคิดในการดําเนินงานของธุรกจิสถานดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทีจ่ะ

ทําใหธุรกจิมรีายจายทีล่ดลง จงึจําเปนที่จะตองหาวิธีตางๆ ที่จะสามารถลดตนทุนในการดําเนินงานลง
มา เพื่อใหมีผลกําไรที่มากข้ึนใหกับผูประกอบการได เพื่อใหธุรกิจยังสามารถอยูรอด และคงความ
ไดเปรียบในการแขงขันในเรื่องของตนทุนได โดยการตัดทอนรายจายที่ไมจําเปนออก เชนคาโฆษณาที่
สูงจากการลงโฆษณา ที่ไมคุมกับรายไดทางธุรกิจจึงจําเปนที่ตองตัดทอนเพื่อเปนการลดตนทุนในการ
หรือ การซื้ออุปกรณหรือของใชทลีะมากๆ กเ็ปนการชวยประหยัดตนทุนในการดําเนินงานภายใน
สถานดูแลผูสูงอายุอีกดวย ซึ่งนอกจากจะสรางความไดเปรยีบในเรือ่งของตนทุนทางการดําเนินงานที่
ตํ่ากวาคูแขงแลว อีกทั้งยังทําใหผูประกอบการน้ันสามารถคงราคาเดิมใหกับลูกคาได ซึ่งนอกจากจะ
เปนการดึงดูดลูกคาใหมใหเขามาใชบริการในสถานดูแลผูสงูอายุของตนแลว ยังสามารถรักษาลกูคาเกา
ใหอยูกับสถานดูแลไปนานๆ อีกดวย 

กลยุทธการสรางความแตกตาง 
การดําเนินธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครน้ัน มีการแขงขันที่สงู จาก

การที่มสีถานดูแลผูสงูอายุทีเ่กิดข้ึนมากมาย ดังน้ันการสรางความแตกตางทางธุรกิจจึงเปนสิ่งทีส่ําคัญ
จึงจําเปนตองสรางจุดเดน ในเรือ่งของการบรกิารใหมีลกัษณะที่เฉพาะพเิศษกวาที่อื่น  การสรางความ
แตกตางทางธุรกิจน้ันจึงตองสรางลักษณะการบรกิารที่ไมเหมือนใครเพือ่ใหเกิดการรับรูถึง คุณคาใน
ความรูสึกของผูใชบริการ ผูประกอบการสถานดูแลผูสูงอายุ ในกรุงเทพมหานครมกีารสรางความ
แตกตางในเรื่อองของความสะอาด เรือ่งกลิ่น ใหถูกสุขอนามัยตลอดเวลา อีกทั้งยังมีการจางบุคลากร
ทางการแพทยทีเ่ปนหมอหรือพยาบาลวิชาชีพเขามาประจํา ซึ่งสรางความแตกตางจากสถานดูแล
ผูสงูอายุทั่วไป  และการเปดใหเขาเย่ียมผูสูงอายุไดตลอดย่ีสบิสี่ช่ัวโมงเพื่อสําหรับญาติของผูสงูอายุที่ม
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มีเวลามาเย่ียมในเวลาปกติ ซึง่สามารถเพิม่ลกูคาสําหรบักลุมทีญ่าติไมมีเวลามาเย่ียมผูสูงอายุในเวลา
ปกติได 

กลยุทธพันธมิตรธุรกิจ 
 ในปจจุบนัน้ีการที่มีพันธมิตรรวมในธุรกิจ เพื่อเปนการชวยที่ขยายขอบเขตการหาลูกคา 

และทีส่ําคัญน้ันยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานใหมากข้ึนอีกดวย ที่จําเปนตอการสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขงทางธุรกจิไดอีกดวย จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวาพันธมิตร
ธุรกิจของสถานดูแลผูสงูน้ันจะม ี โรงพยาบาล เพือ่ชวยในการทีจ่ะสงผูสูงอายุหรือผูปวยเขาไปทําการ
รักษาในกรณีทีม่ีเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผูสูงอายุหรือผูปวยที่ใชบริการ  สถานดูแล
ผูสงูอายุ ที่จะชวยหาลกูคา แนะนําลูกคาใหกันและกัน  โรงเรียนสอนการบริบาล  โดยจะมีบทบาทใน
การทีจ่ะชวยสงบุคลากรใหกบัสถานดูแลผูสูงอายุ เปนการชวยใหสถานดูแลผูสงูอายุใหสามารถหา
บุคลากรมาชวยสนับสนุนงานไดทันทวงที ในกรณีทีม่ีพนักงานลาออกไป 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัย ไดตามวัตถุประสงค
ดังตอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 รูปแบบและลักษณะการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
1. รูปแบบการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
ผูประกอบการสถานดูแลผูสงูอายุในกรุงเทพมหานครน้ัน มแีรงจงูใจมาจากประสบการณ

การทํางานที่เกี่ยวกบัผูสูงอายุมากอนหรอืทํางานเปนบุคลากรดานการแพทยมากอน โดยมีทัง้การ
จัดต้ังธุรกจิทัง้ในแบบเจาของคนเดียว หางหุนสวนและบริษัท จัดต้ังเปนนิติบุคคลโดยจดทะเบียนกบั
กรมพฒันาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย  โดยใชการนําบานเด่ียวหรือโฮมออฟฟศมาตอเติมดัดแปลง
ใหเหมาะสม หรือเปนอาคารทีอ่อกแบบแปลนเพื่อเปนสถานดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีหองเดียว
และหองรวมใหผูใชบริการไดเลอืกตามความตองการของตนเอง ขนาดของกิจการดูไดจากจํานวนเตียง
ที่มีใหบริการ ลกัษณะพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีทั้งทีจ่บการศึกษา ระดับ ม.3   ผูชวยพยาบาล
หลักสูตรหกเดือนจากโรงเรียนสอนการบรบิาลและพยาบาลวิชาชีพ โดยสวนใหญจะพักอาศัยอยู
ภายในสถานดูแลผูสงูอายุ อยูลกัษณะเปนเหมือนครอบครวั หรือไมก็จะพักอาศัยอยูบรเิวณใกลเคียง
กับสถานดูแลผูสูงอายุ  ผูใชบริการสถานดูแลผูสูงอายุ จะมทีัง้ที่เปนผูสูงอายุ ผูปวยระยะพักฟนและผูที่
ชวยเหลือตัวเองไมได โดยการตัดสินใจเลือกสถานดูแลผูสงูอายุ จะเปนทัง้ผูสูงอายุเองที่ตัดสนิใจหรือ
ญาติผูสงูอายุเปนคนตัดสินใจ โดยเลือกจาก ความสะอาดไมแออัด ความสะดวกในการเดินทาง ราคา 
และการบรกิารที่อบอุนเสมือนอยูกับครอบครัว  

2. ลักษณะการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
   2.1 การจัดการดานทรัพยากรมนุษย  
     จากการศึกษาวิจัยพบวา สถานดูแลผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครน้ัน จะมีการวาง

กําลังคนตอการดูแลผูสูงอายุอยูที่ประมาณที่ ผูสูงอายุ 3 คน ตอ ผูดูแล 1 คน โดยผูประกอบการจะเปน
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ผูคัดเลอืกบุคลากรดวยตนเอง โดยใหความสําคัญกบัคนที่มีใจรักในการบริการ และมีการพฒันาบลุากร
ดวยการอบรมจากผูประกอบการเองหรอืจาก หมอหรือพยาบาลทีม่าประจําที่สถานดูแลผูสูงอายุ และ
มีการจูงใจบุคลากรดวยการใหคาตอบแทนที่สงูการใหที่พกัและอาหาร เพื่อจูงใจใหอยูไปนานๆ และมี
การประเมินผลพนักงานใหม ที่ประมาณ 1-2 เดือนเพื่อดูความสามารถในการปฏิบัติงานและนิสัยใจคอ  
เพราะงานดูแลผูสงูอายุน้ันตองการคนทีม่ีความใจเย็นและสามารถอดทนตอปญหาตางๆ ดังน้ันการได
บุคลากรที่มีใจรกัในงานบริการจึงเปนสิ่งที่ผูประกอบการตองพิจารณาเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหงานบริการ
ผูสงูอายุออกมาดีมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกบั กัญญารัตน พื้นมวง (2556) ศึกษาเรือ่งการสรางความ
เปนเลิศดานการบรกิารของพนักงานศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบรุ ี
พบวา การใหบริการเปนเรื่องที่ตองใชใจโดยแทจริง คนที่มใีจรักในงานบรกิารอยางจริงจัง มีอารมณ
คงที่ ไมแปรปรวนตอสถานการณตางๆ รอบตัว สามารถควบคุมอารมณไดในระดับที่ดีมาก มีวิธีการ
ตางๆทีจ่ะทําใหงานบริการออกมาในรูปแบบที่ดี ซึ่งใหภายนอกมองวาเปนภาพลกัษณที่ดีขององคกร 
ใหผูบริการนึกถึงความสมบรูณแบบ ผลงานหรอืสิง่ที่ไดรบัน้ันมีความเจริญกาวหนาและเปนประโยชน
ตอตัวผูรับบรกิารมากทีสุ่ด สิ่งน้ีจะนําไปสูความเปนเลิศดานบริการตอไป  

ผูวิจัยเห็นวาการจัดการดานทรัพยากรมนุษยน้ัน จะทําใหการดําเนินงานดานบุคลากนน้ัน
มีประสิทธิภาพ ซึง่องคกรน้ันจะสามารถเจรญิเติบโตไดสวนหน่ึงทีเ่ปนสิ่งสําคัญก็คือการบรหิารจัดการ
ดานทรัพยากรมนุษย ที่เริ่มต้ังแต การวางแผนกําลงัคน การสรรหาบุคลากร การพฒันาบุคลากร การ
จูงใจบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งข้ันตอนเหลาน้ีมีความสมัพันธกัน การที่องคกรจะ
สามารถไปสูเปาหมายที่วางไวไดน้ัน สวนหน่ึงตองใหความสําคัญตอการจัดการดานทรัพยากรบุคคล 
เพราะบุลากรเปนสวนสําคัญทีจ่ะทําใหงานออกมามีประสทิธิภาพ ซึงสอดคลองกบั กรสรรค เอนกศักย
พงศ (2556) ที่พบวา การบริหารทัพยากรมนุษยมอีิทธิพลทางตรงตอประสทิธิภาพการปฏิบัติงานอยาง
มีนัยยะสําคัญ เน่ืองจากการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการที่เริ่มตนรับบุคลากรเขาทํางาน
จนออกจากงาน เมื่อองคกรมรีูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ดี  สามารถเลอืกบุคลากรที่
เหมาะสมกับงานเขามาปฏิบัติงานกบัองคการได เมือ่บลุากรทีเ่ขามามีความรูความสามารถตรงตาม
สายงานที่ตนเองถนัด และเกิดความพึ่งพอใจในงานยอมสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 

2.2 การจัดการดานการเงิน 
การจัดหารายไดของสถานดูแลผูสงูอายุน้ัน รายไดหลักมาจากการบริการหองหกัและการ

ใหบรกิารเสริมตางๆ ที่บริการใหกับผูสูงอายุ และจะมรีายจายหลักๆ จะเปนในเรื่องของการจายคาจาง
บุคลากรในสถานดูแลผูสงูอายุเปนอันดับหน่ึง และรองลงมาจะเปนในเรื่องของคาอาหาร และอปุกรณ
ที่ใชในการดูแลตางๆ โดยผูประกอบการสถานดูแลผูสูงอายุจะใชแหลงเงินทุนในการประกอบกจิการ 
โดยการกูธนาคาร และ ใชเงินทุนของตัวเอง ในการเริ่มตนประกอบกิจการ ซึ่งผูประกอบใชเงินลงทุนใน
การซื้อที่ดินหรืออาคารสถานที่เพื่อมาสราง ตอเติมหรือดัดแปลงใหมีความเหมาะสมทีจ่ะเปนสถาน
ดูแลผูสูงอายุ และการใชในการใชจายในเรื่องตางๆของสถานดูแลผูสงูอายุ ดังน้ันจงึตองมีความ
ระมัดระวัง เพราะวาธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันกันทางธุรกิจทีสู่งในปจจุบัน และอาจประสบปญหา
สภาพคลองไดถาแหลงเงินทุนไมเพียงพอ สอดคลองกับ องัสนา ประสี (2555)  ที่พบวา ธุรกิจใน
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ปจจุบันมกีารแขงขันคอนขางสูง สวนใหญจะประสบปญหาดานการเงนิ เงินทุนไมเพียงพอ และขาด
แหลงเงินทุน 

2.3 การจัดการดานประชาสัมพันธ 
จากการศึกษาดานการประชาสมัพันธน้ันสถานดูแลผูสูงอายุจะทําดวยการประชาสัมพันธ 

ผานทางเว็บไซตของตัวเองและการสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ต ผานทางชองทางโซเชียลมีเดียตางๆ
และการเขาไปแจกโบชัวรกบัโรงพยาบาล เปนการสื่อสารในความเปนตัวตนของสถานดูแลผูสูงอายุทั้ง
ในเรื่องการบรกิาร บริการเสรมิ ราคา วาเปนอยางไร เปนการประชาสัมพันธข้ันตอนแรกใหผูทีส่นใจใน
บริการไดรับรูตัวตนของสถานประกอบการเพื่อใชในการตัดสินใจ เปนการทําใหเกิดภาพจําของสถาน
ดูแลผูสูงอายุน้ันๆ กับลูกคา ซึ่งสอดคลองกบั ปนิดา พุมแยม (2544) ที่กลาววา การประชาสัมพันธ 
หมายถึงการติดตอเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ขององคกร สถาบันน้ันๆ ดวยสื่อหรอืวิธีการที่
เหมาะสม เพื่อใหกลุมประชาชนเปาหมายเกิดทัศนคติ ภาพพจนที่ดีตอองคกร สถาบันยอมรับ
สนับสนุนและใหความรวมมอื เปนผลใหการดําเนินงานขององคกร สถาบัน บรรลุวัตถุประสงค 

ตอนท่ี 2 สภาพแวดลอมในการดําเนินงานธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน พบวามีจุดแข็งในเรื่องของการใหบริการที่ดีมี

คุณภาพและการเอาใจใสของผูประกอบการที่  เขาไปมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุและโครงสราง
ราคาที่มีความยืดหยุนไดตามความตองการของผูใชบริการ ทั้งในเรือ่งหองพกัและบรกิารเสริม และ
ชองทางการจัดจําหนายทีเ่นนไปเรื่องของชองทางอินเทอรเน็ตที่ทําให สามารถติดตอสื่อสารกบัลกูคา
ไดอยางรวดเร็ว แตในเรื่องของการทําการสงเสรมิการขายยังมีนอย ซึ่งจากการวิจัยพบวาเรื่องของการ
สงเสริมการขายไมคอยสงผลตอธุรกจิดานน้ีมากนัก เพราะการใชบริการของลกูคาน้ันเกิดจากความ
จําเปนที่ตองใชบริการน้ีจริงๆ ผูประกอบการจงึเนนในเรื่องของคุณภาพการบริการมากกวา แมวาใน
ปจจุบันผูประกอบการอาจยังให ความสําคัญกบัเรื่องการสงเสริมการขายนอยอยู แตในอนาคตอันใกล
จากแนวโนม ของสถานดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มมากข้ึนทุกปและการแขงขันที่รุนแรงข้ึนเรื่อยๆ 
ผูประกอบการอาจตองใหความสําคัญ กับการทําการสงเสริมการขายใหมากข้ึน เพื่อทําใหธุรกจิ
สามารถแขงขันกบัคูแขงได  สวนสภาพแวดลอมภายนอกในเรื่องของโอกาสที่ชวยสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจ คือ ในเรื่องสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลตอการดูแลผูสูงอายุที่ตองการมากข้ึน และในเรื่อง
ของกฎหมายที่ชวยสงเสรมิการทําธุรกจิใหไดไมยากนัก  นอกจากน้ีเรื่องเทคโนโลยีในเรือ่งเทคโนโลยี
การสือ่สารทีส่ะดวกและภูมิศาสตรในกรุงเทพมหานคร ทีเ่ปนเมืองใหญ และมีโรงพยาบาลหลายแหง
ในการชวยสงผูสงูอายุเขาโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ก็เปนสวนชวยในการประกอบธุรกิจสถานดูแล
ผูสงูอายุ  ในสวนของอปุสรรคจะมีในเรื่องของคูแขงขันที่มมีาก ทําใหเกิดการตัดราคากันสูง และผูที่มี
ศักยภาพเขาใหมที่ยังเขามาไดงายจากการที่ยังไมมีกฎหมายที่มาบังคับใชในเรื่องของมาตรฐานอยาง
จริงจัง เพียงแคจดทะเบียนถูกตองกส็ามารถเปดบรกิารไดแลว ซึ่งการศึกษาสภาแวดลอมทางธุรกิจ
เปนสิ่งทีจ่ําเปนตอผูประกอบการการทีจ่ะปรบัตัวใหทันตอสิง่รอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสามารถอยู
รอดไดจากการแขงขันทางธุรกิจ โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมรอบตัวใหดี และรวมไปถึงโอกาสและ
อุปสรรคตางๆ เพือ่นํามาพฒันาหรือกําหนดกลยุทธในการที่จะทําใหธุรกจิของตนอยูรอดและสามารถ
แขงขันกับคูแขงทางธุรกิจไดซึง่สอดคลองกับ ณัฏฐาพร อินทรัศมี (2554) พบวา การวิเคราะหปจจัย
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หรือสภาพการแขงขันในแตละอุตสาหกรรมจะทําใหทราบถึงที่มาของความรุนแรง ในการแขงขันและ
อิทธิพลอันเกิดจากสภาวะการแขงขันเหลาน้ี การวิเคราะหน้ีมีความจําเปนสําหรับการจัดทํากลยุทธ
ขององคกร เน่ืองจากผูบริหารไมสามารถทีจ่ัดทํากลยุทธทีป่ระสบความสําเร็จ โดยไมมีความเขาใจ
ลักษณะทีส่ําคัญของการแขงขันไดเลย ในการวิเคราะหสภาวะการแขงขัน ในอุตสาหกรรมน้ัน 

ตอนท่ี 3 กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันธุรกิจสถานดูแลผูสูงอาย ุ
กลยุทธระดับองคกรที่นํามาใชประกอบไปดวย กลยุทธการเจาะตลาด  กลยุทธการพฒันา

ตลาดและกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ 
3.1 กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) 
กลยุทธการเจาะตลาด (Market Penetrate Strategy)  
จากการศึกษาพบวาผูประกอบการสถานดูแลผูสูงอายุ ทําการสื่อสารถึงกลุมลูกคา

เปาหมาย ดวยการโฆษณาผานทางเว็บไซตและเว็บไซตใหฝากลิงคตางๆ และโซเชียลมเีดียหรือเฟซบุก 
ใชอินเทอรเน็ตเพือ่ที่เจาะกลุมลูกคาแลว และการทีจ่ะไปหาลูกคาเปาหมายโดยตรงก็คือที่โรงพยาบาล
ที่เปนเปาหมายของสถานดูแลผูสงูอายุ โดยเขาไปหาสรางความสัมพันธกบัพยาบาลหรือหมอไว ซึ่งการ
ใชกลยุทธน้ีก็สามารถทําใหสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดโดยตรง  โดยการที่จะไดหมอหรือพยาบาลให
เปนผูแนะนําใหเกิดจากการหมอหรอืพยาบาลไดเห็นพัฒนาการของผูสงูอายุที่ดีข้ึน การไดหมอและ
พยาบาลมาชวยในการแนะนําน้ัน กจ็ะชวยใหกิจการดูเปนที่นาเช่ือถือและทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจ
ในคุณภาพการบริการไดอีกดวย ซึ่งตรงจุดน้ีน้ันยังเปนการสรางฐานของลูกคาผูใชบริการ ที่ตรงกบั
กลุมเปาหมายของสถานดูแลผูสงูอายุของผูประกอบการการเองไดอยางตรงจุด สอดคลองกับ สุวิมล 
สุวรรณี (2557) ที่ศึกษาผลกระทบของการประชาสัมพันธการตลาดเชิงกลยุทธที่มีตอภาพลักษณ
องคกร ของธุรกจิโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาววา การเผยแพร ขอมูลขาวสารไปยังลกูคา 
โดยอาจจะใชบุคคลที ่ นาเช่ือถือในการนําสินคาออกสูตลาดหรอืการนําเอาตราสินคาเขาไปอยูใน
สถานที่ที่เปนกลุมเปาหมาย ทําใหสินคาเปนที่รูจักและสรางการจดจํา ใหกบักลุมเปาหมาย เมื่อไดรบัรู
ถึงประสิทธิภาพ การทํางานและการบริการที่ดีของกจิการที่สงผาน การจัดวางตําแหนงผลิตภัณฑที่
เหมาะสม กจ็ะเกิดความเช่ือมั่นยอมรบัในตัวกิจการและสราง ภาพลักษณใหกับธุรกิจ เมื่อไดรวมงาน
หรือตอง เลอืกใชบรกิารกจ็ะนึกถึงกิจการเปนที่แรก นําไปสูความคลองตัวในการบรหิารงาน ไดรบั
ความรวม มือและการสนับสนุนจากประชาชนเปนอยางดี ทําใหสามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่น 

กลยุทธการพัฒนาตลาด (Market Development Strategy) และกลยุทธการ
พัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development Strategy)  

ในการใชกลยุทธพฒันาตลาดและกลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ ผูประกอบการสถานดูแล
ผูสงูอายุใชวิธีขยายกิจการ สาขา และพัฒนาหองพกั เพื่อรองรบักับความตองการของลกูคาที่จะมาใช
บริการ ซึ่งเปนการสรางโอกาสใหกบัธุรกจิตัวเองไดอยางมีประสทิธิภาพจากการใชที่สามารถใช 
รากฐานจากสิง่ที่ตัวเองมีไมวาจะเปนในเรื่องของความรูและประสบการณ รวมไปถึงการทีม่ีบุคลากรที่
มีประสบการณอยูแลว ในการที่จะชวยรองรับการขยายธุรกจิ  เพื่อสรางฐานลูกคาใหมีเพิ่มมากข้ึนและ
ยังสามารถเพิม่ผลกําไรใหกับสถานประกอบการไดเพิ่มมากข้ึน สอดคลองกับ นฤมล สรรพขาว (2553) 
ที่ศึกษา กลยุทธธุรกจิและกลยุทธการตลาดเพือ่เพิม่ความไดเปรียบทางการแขงขัน ในอุตสาหกรรม นํ้า
ผักและผลไมพรอมด่ืม กรณีศึกษา: บริษัท มาลสีามพราน จากัด (มหาชน) กลาวถึงขอดีของการขยาย
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ตลาดไววา ลูกคามีทางเลือกเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากชองทางการจัดจําหนายทีเ่พิ่มข้ึน – สรางการรับรูใน
ตราสินคาไดกวางขวางข้ึน เปนการกระตุนยอดขายและกําไรใหกบับริษัท เพิ่มโอกาสทางการตลาดใน
การเติบโตของบริษัท ขยายฐานลูกคาใหมเพิ่มข้ึน 

จากการศึกษาวิจัย ผูประกอบการ น้ันมกีารใชกลยุทธองคกรที่ผสมผสานกัน เพื่อเปนการ
ที่จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาทีม่ีความหลากหลายใหไดมากทีสุ่ด  และเปน สิ่งสําคัญ
ที่ชวยเพิ่มรายไดใหกับธุรกจิ ถาเลือกใชกลยุทธใดกลยุทธหน่ึงก็อาจจะไมสามารถตอบสนองลกูคาได 
และในสภาพแวดลอมการแขงขันทางธุรกจิทีม่ีมากกอ็าจทําใหเสียโอกาสทางธุรกจิไป   ซึ่งสอดคลอง
กับ แพรวตา แพงแสน (2553) ที่ศึกษาเรื่อง กลยุทธธุรกิจและกลยุทธทางการตลาดของธุรกจิเครื่องใช
บนโตะอาหารประเภทเซรามิค : กรณีศึกษา บริษัท รอยัลปอรซเลน จํากัด (มหาชน) ที่พบวาควรใช กล
ยุทธเจาะตลาด กลยุทธพฒันาตลาดและกลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑควบคูกัน การที่มุงเนนกลยุทธใดกล
ยุทธหน่ึง จะทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของลกูคาไดอยางครบถวนสมบูรณ 

2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน 
ผูประกอบการน้ันมีการทําใหธุรกิจมีรายจายทีล่ดลง เพื่อที่จะสามารถลดตนทุนในการ

ดําเนินงานลงมาและผลกําไรที่มากข้ึนใหกับผูประกอบการได โดยการตัดทอนรายจายที่ไมจําเปนออก 
ซึ่งนอกจากจะสรางความไดเปรียบในเรื่องของตนทุนทางการดําเนินงานที่ตํ่ากวาคูแขงแลว อีกทัง้ยัง
ทําใหผูประกอบการน้ันสามารถคงราคาเดิมใหกบัลกูคาได ซึ่งนอกจากจะเปนการดึงดูดลกูคาใหมและ
รักษาลูกคาเกาใหยังคงอยูไดอีกดวย สอดคลองกับ ชุดาพร สวุรรณวงษ (2556) ที่ศึกษาในเรือ่ง กลยุทธ
การดําเนินงานของธุรกจิทjีพักในเขตอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ีที่กลาววา   การนํากลยุทธการเปน
ผูนําดานตนทุน (cost leadership strategy) มาใชบริหารงาน ทําใหสามารถเปนธุรกิจที่พักทีม่ีราคา
ตํ่าแหงหน่ึง และมสีถิติลูกคาเขาใชบริการตลอดเวลาและลกูคารายเดิมสวนใหญกลับมาใชบรกิาร 

กลยุทธการสรางความแตกตาง 
ผูประกอบการสถานดูแลผูสงูอายุ ในกรุงเทพมหานครมีการสรางความแตกตางในเรื่ออง

ของความสะอาด เรื่องกลิ่น ใหถูกสุขอนามัยตลอดเวลา อีกทั้งยังมีการจางบุคลากรทางการแพทยที่
เปนหมอหรือพยาบาลวิชาชีพเขามาประจํา ซึ่งสรางความแตกตางจากสถานดูแลผูสงูอายุทั่วไป  และ
การเปดใหเขาเย่ียมผูสงูอายุไดตลอดย่ีสิบสี่ช่ัวโมงเพื่อสําหรบัญาติของผูสงูอายุที่ไมมีเวลามาเย่ียมใน
เวลาปกติ ซึ่งสามารถเพิม่ลูกคาสําหรับกลุมที่ญาติไมมเีวลามาเย่ียมผูสูงอายุในเวลาปกติได จาก
การศึกษาการสรางความแตกตางของสถานดูแลผูสงูอายุ ผูวิจัยเห็นวาผูประกอบการแตละรายน้ัน
สรางความแตกตางโดยทีเ่นนในเรือ่งสถานดูแลที่มีคุณภาพการบรกิารที่ดีจากบุคลากรทีม่ีใจรกั  และ
สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการดึงดูดลูกคา โดยการสราง
ความแตกตางเพื่อใหไดควรมุงในการศึกษาความตองการของลูกคาและ นํามาพัฒนาเปนกลยุทธใน
การสรางความแตกตาง สอดคลองกับ จันทรเพญ็ ชาประดิษฐ (2558) ที่ศึกษา  การสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการโตะจีนจงัหวัดนครปฐม มีความเห็นวา  การสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน ดวยการสรางจุดเดนใหแตกตางจากรายอื่นๆ น้ัน ผูประกอบการโตะจีนจะใช
วิธีใกลเคียงกัน       คือเนนอาหารทีม่ีคุณภาพ วัตถุดิบที่ดี ซึ่งการทีผู่ประกอบการโตะจีนใหความสําคัญ
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กับคุณภาพของอาหารและวัตถุดิบน้ันสอดคลองกบัความตองการของลูกคา ซึ่งหากผูประกอบการ
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดกจ็ะนํามาซึง่กาํไรของธุรกจิ นอกจากน้ันยังทําใหธุรกจิ
เจริญเติบโตกาวหนาในระยะยาวอีกดวย  

กลยุทธพันธมิตรธุรกิจ 
จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวาพันธมิตรธุรกิจของสถานดูแลผูสูงน้ันจะม ี โรงพยาบาล 

เพื่อชวยในการทีจ่ะสงผูสงูอายุหรือผูปวยเขาไปทําการรักษาในกรณีที่มเีหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัย
สูงสุดของผูสงูอายุหรือผูปวยที่ใชบริการ  สถานดูแลผูสงูอายุ ที่จะชวยหาลกูคา แนะนําลูกคาใหกัน
และกัน  โรงเรยีนสอนการบรบิาล  โดยจะมีบทบาทในการทีจ่ะชวยสงบุคลากรใหกบัสถานดูแล
ผูสงูอายุ เปนการชวยใหสถานดูแลผูสงูอายุใหสามารถหาบคุลากรมาชวยสนับสนุนงานไดทันทวงที ใน
กรณีที่มีพนักงานลาออกไป ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการมีพันธมิตรทางธุรกิจน้ันสามารถที่จะชวยเพิ่มศักยภาพ
ในการดําเนินงานใหเพิม่มากข้ึนและยังเปนอกีหึง่ในปจจัยทีส่ําคัญในปจจบุันที่มกีารแขงขันทางธุรกจิที่
รุนแรงการมพีันธมิตรทางธุรกจิกจ็ะ เปนสวนหน่ึงที่ชวยใหธุรกิจน้ันสามารถประสบความสําเรจ็มากข้ึน
ได สอดคลองกบั  Kale, Dyer & Singh (อางถึงใน รัตนา สีดี,2559)        ที่ศึกษา ปจจัยทีม่ีอิทธิพล
ตอความสามารถในการสราง และประสบ ความสําเรจ็จากการเปนพันธมิตรทางธุรกจิพบวา บริษัทที่มี
ประสบการณทางดานพันธมิตรและทุมเทใหกับหนาที่ดานพนัธมิตรมีอัตราการประสบความสําเร็จจาก
การเปนพันธมิตรในระดับสูง จะเห็นไดวาในการดําเนินงานสรางพันธมิตรทางธุรกจิ จะประกอบดวย
องคประกอบหลายประการทีส่งผลใหองคการประสบความสําเร็จจากการมีคูพันธมิตร 

 
ประโยชนจากการวิจัย 

จากการศึกษากลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของสถานดูแลผูสงูอายุใน
กรุงเทพมหานคร ที่ไดแก รปูแบบและลักษณะในการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดลอมการดําเนินงาน และ
กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทําใหผูวิจัยสามารถนํามาสรางวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดผลการศึกษาที่ครบถวนรอบดานในทุกประเด็น และทําใหงานวิจัยมี
คุณภาพ นาเช่ือถือจากผลการศึกษาในครัง้น้ี  ทําใหทราบถึงประโยชนของการวิจัย ไดแก ประโยชนเชิง
การจัดการธุรกจิ และประโยชนเชิงทฤษฎี ดังน้ี 

ประโยชนเชิงการจัดการธุรกิจ 
1.1 รูปแบบและลักษณะการดําเนินงาน ผลการวิจัยพบวาในการเริ่มตนธุรกจิน้ันตองมีใจ

รักในการใหบริการดูแลผูสงูอายุ  และผูประกอบการน้ันใหความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากรเปนสิง่
สําคัญทีสุ่ดและจะเปนผูคัดเลอืกบุคลากรดวยตัวเอง โดยจะตองคัดเลือกบุคลากรที่มีใจรกัและมีความ
อดทนอดกลั้นที่สงู เพื่อใหไดการบริการที่ดีมีคุณภาพ 

1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม ผลการวิจัยพบวาจุดแข็งของธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ
จะเปนในเรื่องของการใหบริการที่ดีมีคุณภาพ โดยทีผู่ประกอบการตองเขาไปใสใจในรายละเอียด ทัง้
ในเรื่องการดูแลลกูคา และพนักงานของสถานประกอบการ และโอกาสทีส่งเสริมในการทําธุรกิจใน
เรื่องของจํานวนผูสงูอายุทีเ่พิ่มข้ึนเรื่อยๆ และสังคมวัฒนธรรมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปเปนครอบครัวขนาด
เล็กและลูกหลานไมมเีวลาในการดูแลผูสงูอายุในครอบครัว จากการที่ตองออกไปหารายได  
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1.3 การกําหนดกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบ ผลการวิจัยพบวา มีการใชกลยุทธระดับ
องคกรในเรื่อง การเจาะตลาด และการพัฒนาตลาดและผลติภัณฑ สวนกลยุทธระดับธุรกจิใช กลยุทธ
ใชกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน กลยุทธการสรางความแตกตางและกลยุทธพันธมิตรธุรกจิ ซึ่งมีการ
ใชที่ผสมผสานกันโดยมจีุดมุงหมายเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลกูคาใหไดมากทีสุ่ด 

ประโยชนเชิงทฤษฎี  
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของอาทิรปูแบบ และการดําเนินงานของ 

สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกจิ และกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ทําใหผูวิจัย
สามารถนํามาสรางวัตถุประสงคการศึกษาวิจัย และขอบเขตในการศึกษาวิจัย เพื่อใหไดผลการศึกษาที่
ครบถวน รอบดานทกุประเด็น และทําใหงานวิจัยมีคุณภาพ นาเช่ือถือจากผลการศึกษาครัง้น้ี 
ผลการวิจัยครั้งน้ีพบวาการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งเปนกลยุทธการดําเนินธุรกิจสงผล
ตอการผลการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ จึงสามารถเปนตัวอยางเพื่อนําไปใชประโยชนในเชิง
วิชาการตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
1 การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ     โดยใชกลุมตัวอยางเปนผูประกอบการ

สถานดูแลผูสูงอายุ พนักงาน และผูใชบรกิาร ในกรุงเทพมหานคร        การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษา
เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ซึ่งขอมลูทีไ่ดรับน้ันไมครอบคลมุพื้นที่อื่น จึงควรมี
การศึกษาในพื้นที่อื่นที่มีผูประกอบการสถานดูแลผูสงูอายุที ่ วามีความแตกตางกันหรอืไม อยางไร 
เพื่อใหไดขอมลูทีเ่ปนประโยชนแกผูทีส่นใจมากทีสุ่ด สามารถนําไปเปนแนวทางสําหรับการพฒันา
ธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุสําหรบัผูประกอบการ ผูสนใจตลอดจนหนวยงานของภาครัฐ 

2 การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชการสมัภาษณเชิงลึก ซึ่งในอนาคต
น้ันควรทําการศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณควบคูกันไปดวย เพื่อใหไดขอมลูของกลุมตัวอยางที่มาก
ข้ึนและไดขอมูลในมมุอื่นทีห่ลากหายมากย่ิงข้ึนและรอบดานมากข้ึน และยังสามารถวัดผลในเชิงสถิติ
ไดอีกดวย 
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แบบสัมภาษณ 
ประเด็นสัมภาษณเพ่ือใชเปนแนวทางการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายใุน

กรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบและลกัษณะการดําเนินงานของธุรกิจสถานดูแล 

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเจาของกิจการ 
- เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพหลัก อาชีพเสรมิ รายได 

2. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจการ 
- ช่ือกิจการ 
- ที่ต้ัง 
- ขนาดของพื้นที ่

3. การเริ่มตนการดําเนินธุรกิจ 
- แรงจงูใจในการกอต้ัง 
- รูปแบบธุรกจิ 
- ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
- จํานวนเงินทุนในการกอต้ังกจิการ 
- นโยบายธุรกจิ 
- ลักษณะของลูกคา ระยะเวลาในการเขาพัก 
- ผลตอบรบั 
- ข้ันตอนในการดําเนินธุรกจิ 
- แหลงเงินทุน 
- จุดเดน จุดดอยของธุรกจิ 
- รายได รายจายของธุรกิจ 

ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมในการดําเนินงานของธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุ 
1. สภาพแวดลอมภายใน 

- ดานสินคาและบริการ 
- ดานโครงสรางราคา 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย 
- ดานการสงเสรมิการขาย 
- ดานบุคลากร 
- ดานเงินลงทุน 

2. สภาพแวดลอมภายนอก 
- ดานคูแขงทางธุรกิจ 
- ดานอํานาจตอรองของผูใชบรกิาร 
- ดานผูขายปจจัยการบริการ อปุกรณ ตางๆ 
- ดานบริการอื่นทีส่ามารถทดแทน 
- ดานผูมีศักยภาพใหมเขามาทําธุรกิจ 
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- ดานสังคมวัฒนธรรม 
- ดานเทคโนโลยี 
- ดานเศรษฐกิจ 
- ดานการเมอืงและกฎหมาย 
- ดานภูมิศาสตร 

   ตอนที่ 3 เพื่อศึกษากลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกจิสถานดูแล
ผูสงูอายุ 

   1. กลยุทธระดับองคกร 
- การเจาะตลาด 
- การพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
- การหาตลาดใหมๆ  

                   2. กลยุทธระดับธุรกิจ 
  2.1. การสรางความแตกตางในการบริการ   

- ดานการบริการหลัก 
- ดานการบริการเสริม 

  2.2. กลยุทธมุงตนทุนตํ่า 
- ดานตนทุนการบริการ 
- ดานตนทุนการตลาด 

   2.3. กลยุทธการสรางพันธมิตร 
- การรวมมือกบับริษัทอื่นเพื่อเพิม่ศักยภาพการดําเนินงาน 

        3. กลยุทธระดับหนาที ่
- ดานการเงนิ 
- ดานทรัพยากรมนุษย การคัดสรรพนักงาน การฝกอบรม 
- ดานการตลาด 

         4. ขอเสนอแนะอื่นๆ  
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ประเด็นสัมภาษณเพ่ือใชเปนแนวทางการสัมภาษณบุคลากรในสถานดูแลผูสูงอายใุน
กรุงเทพมหานคร 

1. คุณลักษณะของบุคลากร 
- อายุ 
- เพศ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- ตําแหนง 
- ระยะเวลาในการทํางานในหนวยงาน 

2. ประสบการณในการทํางาน และลักษณะภาระงานที่รบัผดิชอบ 
- ลักษณะการทํางาน 
- เหตุผลในการตัดสินใจทํางานบรกิารดูแลผูสูงอายุ 
- ความตองการทีจ่ะทํางานในสายงานดานน้ีตอไป พรอมเหตุผล 
- ประสบการณการฝกอบรมทางดานการดูแลผูสูงอายุ 
- ภาระงานทีร่ับผิดชอบ 
- ระดับความเหมาะสมของภาระงานที่รบัผิดชอบตามทัศนะ พรอม

เหตุผล 
- ลักษณะผูสูงอายุที่มาใชบริการ 

3. สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 
           สภาพแวดลอมภายใน 

- จุดแข็งของธุรกจิ 
- จุดออนของธุรกิจ 
- โอกาสของธุรกจิ 
- อุปสรรคของธุรกจิ 

          สภาพแวดลอมภายนอก 
- ดานคูแขง 
- ดานสังคมและวัฒนธรรม 
- ดานเทคโนโลยี 
- ดานเศรษฐกิจ 
- ดานกฎหมาย 
- ดานภูมิศาสตร 

4.ขอเสนอแนะอื่นๆ 
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ประเด็นสัมภาษณเพ่ือใชเปนแนวทางการสัมภาษณผูใชบริการในสถานดูแลผูสูงอายใุน
กรุงเทพมหานคร 

1. คุณลักษณะของผูใชบริการ 
- อายุ 
- เพศ 
- สถานภาพ 
- ระยะเวลาการใชบริการ 

 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุ 

- มีเกณฑการเลือกสถานดูแลผูสงูอายุพักอยางไร 
- จุดแข็งของสถานดูแลผูสูงอายุ 
- จุดออนของสถานดูแลผูสงูอายุ 
- ความพึ่งพอใจในการบริการ 
- ปญหาที่พบในการบริการของสถานดูแลผูสงูอายุ  
- สิ่งที่ตองปรับปรงุ แกไขในการบริการ 
- ความคาดหวังในเรื่องของการสงเสรมิการขายบริการ 

   
3.ขอเสนอแนะอื่นๆ 
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