
 

 

PO
ST

ER
  9

69
 

พฤติกรรมการเลือกด้านที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต  
โดยใช้แผนผังโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas  

RESIDENCES SELECTION BEHAVIOR OF PRIVATE HOSPITALS’ MEDICAL 
PROFESSIONALS IN PHUKET BY USING THE BUSINESS MODEL CANVAS 

 

ญาณะภัทร  จารุธนสารกุล1*, นิศศา  ศิลปเสรฐ2 และณัฐวุฒิ  บุญศรี3 
Yanapat  Jaruthanasarnkul1*, Nissa  Sinlapasert2 and Nuttawut  Boonsri3 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัยและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พัก

อาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้แผนผังโมเดลธุรกิจ  Business Model 
Canvas กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนใหญ่มีที่
พักอาศัยเป็นอพาร์ทเมนท์ แฟลต โดยพักอาศัยมานาน 1-3 ปี มีจำนวนสมาชิกที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน โดยที่พัก
อาศัยห่างจากโรงพยาบาล 1-5 กิโลเมตร  คาดหวังระดับราคาในการเช่าที่พักอาศัยที่เหมาะสมน้อยกว่า 3,000 บาท 
ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาที่พักอาศัย ส่วนผู้ที่มีปัญหาที่พักอาศัยมีปัญหาทางด้านการเงิน เช่น ค่าเช่าท่ีพักอาศัยสูงมากที่สุด 
มีวิธีแก้ไขปัญหาโดยย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ ต้องการที่พักอาศัยใหม่ในอนาคต เนื่องจากต้องการความเป็นส่วนตัว ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก โดยด้านกลุ่มลูกค้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านรูปแบบรายได้ และน้อยที่สุดคือ ด้านโครงสร้างต้นทุน 
คำสำคัญ:โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas, พฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัย, โรงพยาบาลเอกชน 
 

Abstract 
The purpose of this research were to study the residences selection behavior and to study 

factors affecting the selection of residences for medical professionals of private hospitals in Phuket 
by using the Business Model Canvas. The samples of this research were 400 medical professionals 
of private hospitals in Phuket. Questionnaires were used to collect data. The results were found 
that most of samples lived in apartments/flats with 2 members for 1-3 years, 1-5 kilometers away 
from the hospital. They expected the cost of rental less than 3,000 baht. Most of them didn’t have 
any problem with their residences while some of them had problem with rental. Their solution 
was finding the cheaper residence and they need the new in the future for privacy. Factors Factors 
affecting the selection of residences for medical professionals of private hospitals in Phuket by 
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using the Business Model Canvas in the overall were at a high level. The most aspect was the 
customer segments, followed by the revenue streams. And the least was cost structure  

Keyword: Business Model Canvas, Residences selection behavior, private hospitals 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง โดยจะมุ่งเน้นด้านคุณภาพการให้บริการ ระหว่าง

โรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเอง และรวมทั ้งการแข่งขันกับ โรงพยาบาลของรัฐที่หันมาพัฒนาตัวเองเพื ่อแข่งขันกับ
โรงพยาบาลเอกชนมากข้ึน ทำให้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อจูงใจผู้ใช้บริการ เช่น 
การจัดโปรโมช่ันตรวจสุขภาพ จัดแพ็คเกจการรักษาในราคาที่ประหยัด มีการเชิญแพทย์ที่มีช่ือเสียงและเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านมาเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ที่มีบุคลิกภาพดี เพื่อการ
ให้บริการอย่างใส่ใจ มีเครื ่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที ่ทันสมัย และมีการจัดอาคารสถานที่ที ่สะอาดและ
เพียงพอต่อการรองรับผู้ใช้บริการได้เป็นจำนวนมาก ดา้นห้องพักผู้ป่วยต้องมีความสะอาดและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ประจำห้องพักที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและญาติ มีการแบ่งพื้นที่จัดเป็นห้องจำหน่ายอาหารหรือร้านกาแฟ ร้านเบเกอร์รี่ ร้านมินิ
มาร์ท นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันในรูปแบบการออกหน่วยเคลื่อนที่ในงานเทศกาลต่างๆ เพื่อ ให้บริการตรวจสุขภาพและ
แจกของที่ระลึกฟรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มีคนรู้จักโรงพยาบาลมากขึ้น ด้วยการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร 
พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกสหสาขา อาทิ แพทย์และศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ 
เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักรังสีวิทยา นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น ที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีใบรับรองคุณวุฒิ และมีประสบการณ์สูงในการทำงานในแต่ละสาขา จึงทำให้มีความต้องการบุคลากรทางการแพทย์
เพิ่มขึ้น เกิดการโยกย้ายเครือข่ายสาขา ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่มาจาก
ต่างจังหวัดซึ่งจำเป็นต้องเช่าท่ีอยู่อาศัย  

โดยทั่วไปบุคลากรด้านการแพทย์เหล่านี้จะมีลักษณะของการปฏิบัติงานแบบต่อเนื่อง มีการเข้าเวรต่อจากเวลา
ทำงานปกติ หรือบางครั้งต้องเข้า-ออกเวรกลางดึก ซึ่งอาจมีอันตรายต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นสตรีระหว่างเดินทางไป-
กลับได้ ทั้งนี้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้จัดที่พักอาศัยไว้ให้สำหรับแพทย์เท่านั้น แต่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ทาง
โรงพยาบาลได้ติดต่อที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโดยขอราคาพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ซึ่ งยังคงไม่
เพียงพอ หรืออาจยังไม่เป็นที่ถูกใจของบุคลากรทางการแพทย์บางคนที่ยังไม่ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องที่อยู่อาศัย การ
ลงทุนธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นได้อีกในอนาคต เนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็น
ปัจจัยที่มีความสำคัญ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของมนุษย์ บุคลากรทางการแพทย์ที ่ย้ายเข้ามาทำงานในจังหวัดภูเก็ตจึง
จำเป็นต้องหาที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะในรูปแบบของบ้าน คอนโด หรืออพาร์ทเมนท์ โดยส่วนใหญ่มักคำนึงถึงรายได้หลักและราคา
ในการเลือกควบคู่ไปกับปัจจัยอื่นๆ ธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยเป็นธุรกิจที่ดึงดูดผู้ที่สนใจมาลงทุนมากขึ้นเพราะเป็นธุรกิจที่ไม่
ซับซ้อน กุญแจแห่งความสำเร็จของธุรกิจดูที่ทำเลที่ตั้งเป็นหลกั มีความสะดวกในการเดินทางและใกล้แหลง่ชุมชน แหล่งการคา้ 
สำนักงาน สถานศึกษา (ชนายุศ เชี่ยวเชิงการุณ, 2554) รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเช่าที่พักอาศัยของผู้บริโภค 
ผู้ที่ลงทุนจึงต้องศึกษาเพื่อรองรับและรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันที่สูง ซึ่ง Business Model Canvas เป็นเครื่องมือใหม่
สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังคิดจะลงทุนเริ่มต้นธุรกิจ หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโตมากยิ่งขึ้น โดยผู้คิดค้นคือ Alexander 
Osterwalder ในหนังสือชื่อ Business Model Generation โดยการพิจารณาองค์ประกอบ 9 อย่าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ภาพรวมของธุรกิจทั้งหมด และสามารถเสนอสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการได้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจศึกษา พฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ภูเก็ต โดยใช้แผนผังโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas เพื่อให้สามารถนำผลของการวิจัยมาปรับปรุงเพื่อการลงทุนและ
พัฒนาธุรกิจให้เช่าท่ีพักอาศัยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจบุัน ได้อย่างถูกต้องที่สุด  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต  
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้

แผนผังโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas  
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการด้านที่พักอาศัยของผู้บริโภค 

ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัย 4 อย่าง ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และการที่จะได้ที่อยู่อาศัยมา
เป็นสมบัติของตนเองนั้น มนุษย์ย่อมมีเหตุผลที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ 
โดยภาพรวมแล้วมนุษย์ยังคงมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการจัดลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้นตอน คือ 
ความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการด้านความรัก ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง และ
ความต้องการสมหวังของชีวิต ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญในความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค 

อุษณี ทอย (2552 : 48-51) กล่าวว่า อุปสงค์ที่อยู่อาศัยจะเหมือนกับอุปสงค์ของสินค้าอื่นๆ คือ จะต้องมีส่วนประกอบ
สองประการเกิดขึ้นก่อนจึงจะมีอุปสงค์เกิดขึ้นได้ คือ  

1. มีความต้องการหรือความจำเป็นเกิดขึ้น (Want/need) เป็นความต้องการที่อยู่อาศัยที่ปรารถนา เนื่องจากที่อยู่
อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสี่อย่างที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเหตุผลสำคัญที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่
สำคัญต่อมนุษย์ คือ 

  1.1  คนต้องการความปลอดภัยโดยใช้ที่อยู่อาศัยเป็นที่ป้องกันอันตรายต่างๆ ได้แก่ จากสัตว์ร้ายและคนร้าย  
  1.2  คนต้องการความสบาย โดยใช้ที่อยู่อาศัยเป็นที่คุ้มแดด คุ้มฝน ไม่ถูกภัยธรรมชาติคุกคาม  
  1.3  คนต้องการใช้ที่อยู่อาศัยไว้เป็นท่ีเก็บทรัพย์สมบัติและเครื่องมือเครื่องใช้  
  1.4  คนต้องการใช้ที่อยู่อาศัยไว้ใช้เป็นที่พักพิงกายยามเจ็บป่วย  
  1.5  คนต้องการมีที่อยู่อาศัยทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิต เพราะการมีบ้านเท่ากับมีหลักประกันในชีวิตวา่จะ

ไม่ต้องเร่ร่อนและยังเป็นแหล่งรวมความรัก ความอบอุ่น  
  1.6  คนต้องการมีที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นศักดิ์ศรี แสดงฐานะทางสังคม ผู้เป็นเจ้าของเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นท่ี

ยอมรับของสังคม มีหน้ามีตา ยังเป็นท่ีพึงของผู้อื่นได้และไม่ต้องอาศัยผู้อื่น  
  1.7  ที่อยู่อาศัยถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามาก หาได้ยาก ดังนั้นผู้ที่มีบ้านมีท่ีอยู่อาศัย จึงถือว่าเขาประสบผลสำเร็จใน

ชีวิตด้านหนึ่ง  
  1.8  คนท่ีมีที่อยู่อาศัยจะมีความรู้สึกเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องคอยเกรงใจ จะทำกิจการใดในที่อยู่อาศัย 

อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อครอบครัว ก็สามารถทำได้โดยอิสระ  
โดยปกติมนุษย์เมื่อเกิดมาก็อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง ตลอดจนผู้ปกครอง แต่เมื่อถึงเวลาหนึ่ง คนก็จะต้องการ

ที่อยู่อาศัยใหม่ เนื่องจากมีครอบครัว มีความต้องการแยกบ้านหรือเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ ยกเว้นกรณีต้องการอยู่กับพ่อแม่ 
และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพียงพอ มีอาชีพเป็นหลักเป็นฐาน สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ก็อาจรู้สึกว่าสมควรมีบ้านมีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง  

2.  มีอำนาจซื้อ (Purchasing power) เป็นความต้องการที่อยู่อาศัยที่ประชาชนสามารถจ่ายและเต็มใจจ่ายเพื่อซื้อ
บ้าน คนเราต้องการที่อยู่อาศัยเมื่อถึงเวลาแต่จะสามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้จะขึ้นอยู่กับ  
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  2.1  รายได้ จะต้องมีเพียงพอที่จะหาซื้อบ้านหรือท่ีอยู่อาศัยได้  
  2.2  ราคาบ้านหรือท่ีอยู่อาศัย ราคาที่ดิน ซึ่งราคาบ้านส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับราคาวัสดุก่อสร้าง  
  2.3  ปัจจัยอื่นๆที่เร่งหรือลดอำนาจซื้อ ได้แก่ การกู้เงินจากแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคารหรือเงินทุนหลักทรัพย์ 

เครดิตจากบริษัทที่ขายที่อยู่อาศัยหรือหมู่บ้านจัดสรร หรือความนิยมการมีบ้าน 
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยของผู้บริโภค การตัดสินใจเช่าท่ีพักอาศัยของผู้เช่า มาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
1.  ทำเลที่ตั้งดี สะดวกต่อการเดินทาง นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เช่ามักใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกเช่า หากที่พัก

อาศัยให้เช่าอยู่ในทำเลที่ตั้งดี เช่น ในเขตชุมชน ใกล้ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯ ก็จะช่วยดึงดูดผู้เช่าได้มาก
ยิ่งข้ึน 

2.  สภาพแวดล้อมบริเวณที่ตั้งท่ีพักอาศัย หากบริเวณโดยรอบที่ตั้งที่พักอาศัยให้เช่ามีความสงบเงียบ ปราศจากเสียง
รบกวนแต่สะดวกต่อการจับจ่ายซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภค ก็จะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นกัน 

3.  รูปแบบที่พักอาศัยให้เช่ามีความสวยงามและทันสมัย  ลูกค้าจะเกิดความประทับใจนับตั้งแต่แรกเห็น กระทั่ง
ตัดสินใจเข้าชมภายในห้องพักต่อไป 

4.  ความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องพัก มีการจัดห้องพักให้น่าอยู่มีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวก 
5.  สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก ผู้ประกอบการควรจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัก

อาศัยไว้ให้กับลูกค้า เช่น เตียง ท่ีนอน โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น 
6.  อัตราค่าเช่าพัก ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของที่พักอาศัยให้เช่ารวมถึงรายได้ของผู้เช่าแต่หากเป็นราคาที่เหมาะสม ผู้เช่า

ก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 
7.  ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน โดยพื้นฐานผู้เช่าพักอาศัยย่อมต้องการความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ดังน้ัน ระบบรักษาความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งหน่ึงที่ผู้เช่านำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ 
สาเหตุที่ทำให้ผู้เช่าย้ายไปเช่าห้องพักที่ใหม่ 
การที่ผู้เช่าย้ายไปเช่าท่ีพักอาศัยท่ีใหม่ ส่วนใหญ่จะมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ (ธาราวรรณ เฉลียวไว, 2559) 
1.  ที่พักอาศัยที่ใหม่มีราคาห้องพักที่ถูกว่าที่เดิม 
2.  ที่พักอาศัยที่ใหม่มีทำเลที่ตั้งและการคมนาคมสะดวกกว่า 
3.  ที่พักอาศัยที่ใหม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักดีกว่าท่ีเดิม 
4.  ที่พักอาศัยที่ใหม่มีการตกแต่ง และมีรูปแบบอาคารที่สวยงาม ทันสมัย 
5.  ที่พักอาศัยที่เดิมมีสภาพแวดล้อมไม่ดีเสื่อมโทรม หรือแออัดมากเกินไป 
6.  ที่พักอาศัยที่เดิมบริการไม่ดี เช่น ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่พักอาศัย ความสุภาพของพนักงานที่ให้บริการ 

เป็นต้น 
7. ท่ีพักอาศัยท่ีเดิมไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี 
8.  ที่พักอาศัยที่เดิมมีปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวน 
9.  ผู้เช่าย้ายสถานศึกษาหรือย้ายที่ทำงานใหม่ 
ปัจจัยชี้วัดพื้นฐานในการลงทุนทำธุรกิจที่พักอาศัยให้เช่า มีหลักการสำคัญอยู่ 5 ประการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ อัน

ประกอบไปด้วยประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ (เช่ียว ชอบช่วย, 2556) 

1.  ทำเลที่ตั้ง จะต้องทำการศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ของสภาพภูมิศาสตร์และสภาพทางภูมิสังคมว่า ในรัศมี 1 
กิโลเมตร จากที่ตั้งของโครงการที่คิดจะลงทุนนั้น มีสภาพแวดล้อมอย่างไร มีอพาร์ตเม็นต์ โรงแรม รีสอร์ทและคอนโดมิเนียม 
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ซึ่งจะเป็นคู่แข่งในอนาคตมากหรือน้อยเพียงใด จะปัจจัยชี้วัดพื้นฐานที่สำคัญที่สุด รวมทั้งการเข้าถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ
ขนส่งมวลชน เช่น รถเมล์ รถสองแถว รถไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ ไปจนถึงรถส่วนบุคคล เพราะสิ ่งเหล่านี ้จะเป็น  
ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาตัดสินใจว่าควรจะลงทุนหรือไม่  

2. เงื่อนไขการตั้งราคา จะต้องทำการสำรวจอย่างละเอียดโดยรอบของโครงการเดิมที่มีอยู่ ว่าได้ตั้งเงื่อนไขราคาไว้
อย่างไรบ้าง ถูกหรือแพงกว่าที่คาดการณ์เอาไว้มากน้อยเพียงใด  

3. การออกแบบที่จำเป็นต้องสวยงาม มีเอกลักษณ์ มีความแตกต่าง เพราะในปัจจุบันการทำตลาดในเชิงรุก จำเป็นที่
จะต้องนำเสนอสินค้า คือ ตัวอาคาร ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพราะโลกแห่งอนาคต อี-มาร์เก็ตติ้ง มีความสำคัญเป็นท่ีสุด มี
เว็บไซต์จำนวนมากที่นำเสนอข้อมูลคล้ายคลึงกัน ดังนั้น ความแตกต่างท่ีจะสร้างสัญลักษณ์ที่สามารถจดจำได้ อันก่อให้เกิดเป็น 
เอกลักษณ์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นมาก 

4.  การใหบ้ริการที่คุ้มค่ากับเงินท่ีลูกค้าจ่าย เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นท่ีลกูค้าคาดหวังและจะต้องทำให้ดีเกินกวา่ที่
ลูกค้าคาดหวังเอาไว ้

5.  การสร้างแบรนด์และสร้างความเชื่อถือ เพราะจะเป็นประเด็นสำคัญในการขยายตวัและการทำการตลาดในเชิงรุก
ในอนาคต 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนผังโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas 
Business Model Canvas หรือแม่แบบโมเดลธุรกิจถูกพัฒนาและตีพิมพ์ในหนังสือ Business Model Generation 

เป็นกรอบของธุรกิจที่จะช่วย ให้เห็นภาพรวม และอธิบายที่มาที่ไปของวิธีการที่องค์กรใช้ รวมไปถึงการหมุนเวียนทรัพยากร
ต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อแสดงถึงการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า ข้อเสนอที่มอบให้ โครงสร้างภายในองค์กร และการไหลเข้าออก
ของเงินทุน Business Model Canvas เป็นเครื่องมือใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังจะคิดลงทุนเริ่มต้นธุรกิจ หรือ ปรับปรุง
กิจการเดิมให้เติบโตมากยิ่งข้ึน เหตุที่ต้องเน้นคำว่า “ลงทุน” เพราะหลายคนคงจะคุ้นเคยกับการทำ Business Model ที่ไม่ว่า
จะกี่ตำราหรือนักธุรกิจกี่คนก็มักจะบอกว่า ก่อนจะเริ่มต้นธุรกิจที่ดีควรมีBusiness Modelที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ทำธุรกิจนั้นๆ และทำให้เรารู้และเข้าใจภาพรวมของธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติแล้ว  Business Modelยังไม่
สามารถตอบโจทย์ของธุรกิจได้อย่างครบถ้วน Business Model Canvas จึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นเครื ่องมือสำเร็จรูป
(Template)โดยAlex Osterwalder เพื่อมาเติมเต็มช่องว่างโมเดลธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวม
(Visualizing) ของธุรกิจได้ครบทุกมิติมากขึ้นช่วยให้ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีขึ้น เป็นการตอบโจทย์
สำคัญของการทำธุรกิจ นั ่นค ือทำอย่างไรให้มี  “กำไร”Business Model Canvas จึงเปร ียบเสมือนแผนลงทุนของ
ผู้ประกอบการด้วย (Osterwalder et al., 2010) 

องค์ประกอบของ Business Model Canvas  
1.  กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) คือ องค์กรต้องแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการ

ให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน มีวิธีเข้าถึงที่แตกต่างกัน การกำหนดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน จะสามารถนำไปสู่การวางแผลกล
ยุทธ์ที่ดี และการสร้างความสัมพันธ์กับ ลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วย  

2.  การเสนอคุณค่า (Value Propositions) คือ การแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างไร มอบคุณค่าให้ลูกค้าด้วยอะไร ซึ่ง
การเสนอคุณค่าเป็นผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้า และบริการที่เราสร้างขึ้นมา ทำให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้สินค้าหรือ
บริการจากเรา แทนที่จะเป็นสินค้าและ บริการจากคู่แข่ง กล่าวคือเป็นการสร้างคุณประโยชน์ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งนั่นเอง  
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3.  ช่องทาง (Channels) คือ ช่องทางที่เราจะมอบคุณค่าหรือสื่อสารผ่านไป ยังลูกค้า เพื่อกระจายคุณค่าของธุรกิจ
ไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเรว็ และใช้ต้นทุนต่ำท่ีสุด ซึ่งช่องทางนั้นต้องสามารถสร้างการรับรู้ได้ เกิดการซื้อ-ขาย มีการประเมิน ส่ง
มอบคุณประโยชน์เกี่ยวกับตัวสินค้า และบริการได้ นอกจากน้ันยังต้องสร้างความพึงพอใจด้วยบริการหลังการขายอีกด้วย  

4.  ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) คือ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มควรมีความ
ชัดเจนว่าเรานิยามรูปแบบของความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้แบบใด ตั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว แบบอัตโนมัติ หรือแบบ
ช่วยเหลือตัวเอง อีกทั้งสินค้าและบริการจะเป็นแบบทำธุรกรรมครั้งเดียว หรือต้องใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งอาจแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ซึ่งต้องปรับให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรเสมอ  

5.  กระแสรายได้ (Revenue Streams) คือ กระแสรายได้มาจากการที่เสนอคุณค่าให้กับลูกค้าไดป้ระสบความสำเรจ็ 
เป็นคุณประโยชน์ที่ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อหามา ซึ่งรายได้แต่ละส่วนในโมเดลนี้ จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ถึงที่มา
ของรายได้ การกำหนดกิจกรรม ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อในการปรับปรุงระบบงานเพื่อให้เราสามารถเสนอสิ่งที่
เหมาะสม คุ้มค่า ตรงกับกลุ่มลูกค้าท่ีมีความยินดีที่จะจ่ายเงิน  

6.  ทร ัพยากรหล ัก (Key Resources) ค ือ ส ิ ่ งท ี ่ต ้องใช ้ในการเสนอและส่งมอบการเสนอค ุณค ่า ( Value 
Propositions) ให้กับลูกค้าสิ่งที่เราใช้ในการผลิต เพื่อให้สินค้าและบริการดีขึ้น ซึ่งส่วนมากประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคล หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาการเงิน  

7.  กิจกรรมหลัก (Key Activities) คือ การส่งของให้ครบถ้วนถูกต้อง รวดเร็ว และไม่มีความผิดพลาด ในราคาที่
แข่งขันได้ เป็นกิจกรรมหลักที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งกิจกรรมที่ดีควรสนับสนุนให้สินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มมาก
ขึ้น  

8.  พันธมิตรหลัก (Key Partners) คือ เครือข่ายที่จะช่วยให้โมเดลธุรกิจใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความ
เสี่ยงในการทำธุรกิจ ลดค่าเสียโอกาสในการขาย รวมไปถึง  การควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่ งส่งผลต่อองค์กร
โดยตรงในระยะยาว  

9.  โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) คือ เราสามารถคำนวณต้นทุนได้ หลังจากที่ได้กำหนดทรัพยากรหลัก 
กิจกรรมหลัก และพันธมิตรหลักแล้ว ซึ ่งบริษัทควรมี  ความสามารถปรับตัวเพื ่อรับการเพิ่มขึ ้นของอุปสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือกล่าวได้ว่าสามารถ ตอบสนองลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้นได้ ในขณะที่ต้นทุนส่วนเพิ่มลดลงจะทำให้มตี้นทุนท่ี
ลดลงอย่างต่อเนื่อง  
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3.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ซึ่งมีจำนวน 1,111 ราย 
(โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, 2562) บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ต ซึ่งมีจำนวน 620 ราย (โรงพยาบาลสิริ
โรจน์ภูเก็ต, 2562) บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลดีบุก ซึ่งมีจำนวน 117 ราย (โรงพยาบาลดีบุก, 2562)  และบุคลากร
ทางการแพทย์โรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต ซึ่งมีจำนวน 378 ราย (โรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต, 2562) รวมทั้งสิ้น 2,226 ราย กำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1970 : 125) ได้จำนวน 400 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้น
ภูมิ ตามจำนวนประชากรในแต่ละโรงพยาบาล หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) บุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด ในการเก็บข้อมูล ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1แสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร จำนวนประชากร สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง 

1. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
2. โรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ต 
3. โรงพยาบาลดีบุก 
4. โรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต 

1,111 
620 
117 
378 

49.91 
27.85 
5.26 
16.98 

200 
111 
21 
68 

รวม 2,226 100.00 400 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ    2. อายุ  
3. สถานภาพ   4. ระดับการศึกษา  
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน  6. ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 
7. ตำแหน่งงาน    8. เหตุผลที่ท่านเลือกมาปฏิบัติงาน 

โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas ที่มีผลต่อพฤติกรรม 
การเลือกที่พักอาศัย  
1.กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) 
2.การเสนอคณุค่า (Value Propositions) 
3.ช่องทาง (Channels) 
4.ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 
5.อัตราค่าเช่า (Revenue Streams) 
6.ทรัพยากรหลัก (Key Resources) 
7.กิจกรรมหลัก (Key Activities) 
8.พันธมิตรหลัก (Key Partners) 
9.โครงสรา้งต้นทุน (Cost Structure) 

พฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัย 
ของบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต 
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้างโดยอาศัย
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมลูทางการตลาดต่างๆ มาเป็นข้อมลูเบื้องต้น ประกอบไปด้วย 
คำถามปลายปิด (Close-End Response Questions) หรือ (Fixed Alternative Questions) คำถามที่มีหลายตัวเลือก 
(Multiple Choice Questions) โดยมีการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัยของ
บุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเกต็ โดยใช้แผนผังโมเดลธรุกิจ Business Model Canvas จากนั้น
รวบรวมข้อมลูดังกล่าวมาสร้างแบบสอบถามภายใต้คำปรึกษาของอาจารยผ์ู้ควบคุมวิทยานิพนธ ์

2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้คา่ IOC เท่ากับ 0.94 

3. นำแบบสอบถามที่แก้ไขปรบัปรงุสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามจำนวน ที่กำหนดและนำแบบสอบถามที่ได้ 
เพื่อคำนวณหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการคำนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ ด้วยระดับความเชื่อมั่น 95% 
ความคลาดเคลื่อน 5% ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.87 

แบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลา

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตำแหน่งงาน และเหตุผลที่ท่านเลือกมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแห่งน้ี มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Closed end) มีคำตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) และเลือกตอบเพียงข้อเดียว  

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัย ประกอบด้วย ลักษณะที่พักอาศัยในปัจจุบัน ระยะเวลาที่พักอาศัย จำนวน
สมาชิกที่พักอาศัย  ระยะทางจากที่พักอาศัย การครอบครองที่พักอาศัยแห่งอื่น การเดินทางไปทำงาน ระยะเวลาเดินทางไป
ทำงานง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน ระดับราคาที่เหมาะสมในการเช่า/ผ่อนชำระที่พักอาศัย ปัญหาที่พักอาศัย วิธี
แก้ปัญหาที่พักอาศัย ความต้องการที่พักอาศัยใหม่ในอนาคต และสาเหตุที่ต้องการที่พักอาศัยใหม่ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Closed end) มีคำตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) และเลือกตอบเพียงข้อเดียว  

ตอนท่ี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัย โดยใช้แผนผังโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas 9 องค์ประกอบ 
ประกอบด ้วย กล ุ ่มล ูกค ้า (Customer Segments) การเสนอค ุณค ่า (Value Propositions) ช ่องทาง (Channels) 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) อัตราค่าเช่า (Revenue Streams) ทรัพยากรหลัก (Key Resources) 
กิจกรรมหลัก (Key Activities)พันธมิตรหลัก (Key Partners) และโครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) มีล ักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scales) 

ในการใช้แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยได้กำหนดระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง       เท่ากับ  5 คะแนน 
 เห็นด้วย   เท่ากับ  4 คะแนน 
 ไม่แน่ใจ   เท่ากับ  3 คะแนน 

  ไม่เห็นด้วย  เท่ากับ  2 คะแนน 
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ  1 คะแนน 
ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
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4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามไปยังบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพ

ภูเก็ต และนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปต่อไป 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

หลังจากทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการตอบแบบสอบถามของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างแล้ว ก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์ โดยนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาทำการประมวลผลทาง
สถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  และทำการวิเคราะห์สถิติที่ใช้มีดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
เพื่อใช้อธิบายลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัย วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) เพื่อใช้อธิบายลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

ตอนที่ 3 ข้อมูลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัย โดยใช้แผนผัง
โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 พฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต พบว่า  
 บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยเป็นอพาร์ทเมนท์ แฟลต โดยพักอาศัย

มานาน 1-3 ปี มีจำนวนสมาชิกที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน โดยที่พักอาศัยห่างจากโรงพยาบาล 1-5 กิโลเมตร และไม่มีที่พัก
อาศัยแห่งอื่นอีก เดินทางไปทำงานยังโรงพยาบาลด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ใช้เวลาเดินทางไปทำงานยังโรงพยาบาล 15-30 
นาที ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อเดือน 500 – 1,000 บาท คาดหวังระดับราคาในการเช่าท่ีพักอาศัยท่ีเหมาะสมน้อยกว่า 3,000 
บาท ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาที่พักอาศัย ส่วนผู้ที่มีปัญหาที่พักอาศัยมีปัญหาทางด้านการเงิน เช่น ค่าเช่าหรือค่าผ่อนชำระที่พัก
อาศัยสูงมากที่สุด มีวิธีแก้ไขปัญหาโดยย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ ต้องการที่พักอาศัยใหม่ ในอนาคต เนื่องจากต้องการความเป็น
ส่วนตัว 

5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต พบว่า  
 5.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม 

อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยด้านกลุ่มลูกค้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านรูปแบบรายได้ และน้อยที่สุดคือ ด้านโครงสร้าง
ต้นทุน  

5.2.2 ปัจจัยด้านกลุ่มลูกค้า มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต 
อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยการเป็นที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การให้สิทธิ
พิเศษเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และน้อยที่สุดคือ มีการกำหนดกลุ่มลูกค้าสำหรับผู้พักเฉพาะ 

5.2.3 ปัจจัยด้านการเสนอคุณค่า มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ภูเก็ต อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยที่พักอาศัยที่อยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้โรงพยาบาลที่ทำงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เน้น
ความปลอดภัยเป็นหลัก มีการจำกัดผู้ผ่านเข้าส่วนที่พักอาศัย และน้อยที่สุดคือ ความมีชื่อเสียงของที่พักด้านรูปแบบที่พักที่
ทันสมัย สะอาด มีสุขลักษณะ 
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5.2.4 ปัจจัยด้านช่องทาง มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต 
อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีผู้เช่ารายเก่าแนะนำ
ชักชวนผู้เช่ารายใหม่แบบปากต่อปากเพื่อตัดสินใจเช่าพักอาศัย และน้อยที่สุดคือ มีบริการ Call Center สำหรับติดต่อ
สอบถาม 

5.2.5 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
มีการบริการด้วยอัธยาศัยดี มีทัศนคติเชิงบวก และน้อยที่สุดคือ มีการสำรวจ ติดตาม และจดจำรายละเอียดของลูกค้าได้  

5.2.6 ปัจจัยด้านรูปแบบรายได้ มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ภูเก็ต อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับแห่งอื่น รองลงมาคือ ค่ามัดจำล่วงหน้ามีความเหมาะสม
เมื่อเทียบกับแห่งอื่น และน้อยที่สุดคือ อัตราค่าน้ำค่าไฟมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับแห่งอื่น  

5.2.7 ปัจจัยด้านทรัพยากรหลัก มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ภูเก็ต อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การออกแบบที่สวยและตกแต่ง
ทันสมัย และน้อยที่สุดคือ บุคลากรที่ให้บริการมีความเป็นกันเองและเป็นมิตร  

5.2.8 ปัจจัยด้านกิจกรรมหลัก ที่มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ภูเก็ต อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยการมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น มีบริการฟิตเนส มีสระว่ายน้ำ มีร้านค้า ร้านบริการซักรีด อยู่
ภายในที่พัก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีช่องทางการรับแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในห้องพักที่ชำรุด และน้อยท่ีสุดคือ ใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เช่น มีฉลาก มอก. , มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5, มีฉลากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.2.9 ปัจจัยด้านพันธมิตรหลัก มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ภูเก็ต อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยการมีสาขาอ่ืนหรือพันธมิตรรายอื่นในมาตรฐานเดียวกันไว้บริการที่พักกรณีที่พักเต็ม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ มีตำรวจสายตรวจเข้าตรวจความปลอดภัยในรอบนอกของที่พัก และน้อยที่สุดคือ มีทีมช่างซ่อมบำรุง
อาคารไว้บริการผู้พัก เมื่อเกิดความเร่งด่วนต้องซ่อมแก้ไข 

5.2.10 ปัจจัยด้านโครงสร้างต้นทุน มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยการมีขนาดพื้นท่ีห้องพัก เหมาะสมเมื่อเทียบกับแห่งอื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มี
เจ้าหน้าท่ีบริการตอบสนองได้ทันท่วงที 24 ชม. และน้อยที่สุดคือ มีสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาดมีสุขลักษณะ สว่างปลอดภัย อาคารไม่
ทรุดโทรม 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยเป็นอพาร์ทเมนท์ แฟลต โดยพัก

อาศัยมานาน 1-3 ปี มีจำนวนสมาชิกที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน โดยที่พักอาศัยห่างจากโรงพยาบาล 1-5 กิโลเมตร และไม่มีที่พัก
อาศัยแห่งอื่นอีก เดินทางไปทำงานยังโรงพยาบาลด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ใช้เวลาเดินทางไปทำงานยังโรงพยาบาล 15-30 นาที 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อเดือน 500 – 1,000 บาท คาดหวังระดับราคาในการเช่าที่พักอาศัยที่เหมาะสมน้อยกว่า 3,000 บาท 
ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาที่พักอาศัย ส่วนผู้ที่มีปัญหาที่พักอาศัยมีปัญหาทางด้านการเงิน เช่น ค่าเช่าหรือค่าผ่อนชำระที่พักอาศัยสูง
มากที่สุด มีวิธีแก้ไขปัญหาโดยย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ ต้องการที่พักอาศัยใหม่ในอนาคต เนื่องจากต้องการความเป็นส่วนตัว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัตน์ สดชื่นจิตต์ (2554 : ก) ทีพ่บว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุเฉลี่ยต่ำ
กว่า 25 ปี มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สถานภาพโสด เป็นนักเรียนนักศึกษา มีระดับ  การศึกษาสูงสุดใน
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ระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 30,001 บาท ลักษณะการพักอาศัยในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วน
ใหญ่พักอาศัยในห้องพัก ที่มีขนาด 25-30 ตารางที่เมตร โดยพักอาศัยเพียงคนเดียว และมีระยะเวลาในการพักอาศัยนานกว่า 1 
ปี ด้านการตัดสินใจเลือกอพาร์ทเมนท์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อ ปัจจัยใน 3 อันดับแรก คือ ด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นส่วนตัวภายในที่พักอาศัย และความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย ตามลำดับ  
ด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความพอใจใน 3 อันดับแรก 
คือ ขนาดของเตียง ขนาดของตู้เสื้อผ้า และขนาดของชุดรับแขก ตามลำดับ 

6.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ด้านกลุ่มลูกค้า 
อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยการเป็นที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การให้สิทธิ
พิเศษเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ นั่นคอืบุคลากรทางการแพทย์มีความต้องการให้มีการจัดที่พักอาศัยที่แบ่งแยกสำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Osterwalder et al. (2010) ที ่กล่าวว่า กลุ ่มลูกค้า 
(Customer Segments) คือ องค์กรต้องแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่
แตกต่างกัน มีวิธีเข้าถึงที่แตกต่างกัน การกำหนดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน จะสามารถนำไปสู่การวางแผลกลยุทธ์ท่ีดี และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับ ลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วย 

6.3 ที่พักอาศัยที่อยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้โรงพยาบาลที่ทำงาน และเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก มีผลต่อการเลือกที่พัก
อาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากการที่บุคลากรมีที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล
จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางมายังโรงพยาบาลได้มาก ลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางมา
ปฏิบัติงานซึ่งการทำงานในโรงพยาบาลนั้นย่อมต้องพบเจอกับความไม่สบายกายของผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลา หากบุคลากรทางการ
แพทย์ใช้เวลาเดินทางมาทำงานด้วยความเหนื่อยล้าอยู่แล้วยังต้องมาเจอความหดหู่ของผู้ป่วยโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้อีก อาจส่งผล
ให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลงได้ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของพรศรี โลหะรังสี (2550) ที่กล่าวว่า ทำเลที่ตั้งเป็นเรื่อง
ที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ธุรกิจที่พักอาศัยให้เช่าควรตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนต่าง ๆ ทำเลที่ตั้งดี สะดวกต่อการ
เดินทาง นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เช่ามักใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกเช่า หากที่พักอาศัยให้เช่าอยู่ในทำเลที่ตั้งดี เช่น ในเขต
ชุมชน ใกล้ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯ ก็จะช่วยดึงดูดผู้เช่าได้มากยิ่งขึ้น โดยพื้นฐานผู้เช่าพักอาศัยย่อม
ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั ้น ระบบรักษาความปลอดภัยจึงเป็นสิ ่งหนึ ่งที ่ผู ้เช่านำมาพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจ  

 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
7.1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยด้านกลุ่มลูกค้า มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล

เอกชนในจังหวัดภูเก็ต เป็นอันดับแรก โดยให้ความสำคัญกับการเป็นที่พักอาศัยสำหรบับุคลากรทางการแพทย์เท่าน้ัน ดังนั้นจึง
ควรจัดที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ อาจมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าแยกย่อยลงไป เช่น ที่พักอาศัยสำหรับ
กลุ่มแพทย์ กลุ่มพยาบาล เป็นต้น  

7.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ภูเก็ต ด้านการเสนอคุณค่า คือการที่ที่พักอาศัยที่อยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้โรงพยาบาลที่ทำงาน และเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก 
มีการจำกัดผู้ผ่านเข้าส่วนท่ีพักอาศัย ดังนั้นจึงควรเลือกหาทำเลที่ตั้งในการสร้างที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดย
เลือกทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลเป็นอันดับแรก ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและสรา้งความสะดวกให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ได้ 
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7.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ให้ความสำคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์
มากที่สุด ดังนั้นจึงควรทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์ดังกล่าวให้
มากที่สุด ซึ่งข้อดีของการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตนั้นนอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก
แล้ว ยังสามารถเผยแพร่และกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

7.4 จากผลการวิจัยที่พบว่า บุคลากรทางการแพทย์มีความคาดหวังต่อการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ปัญหาด้านที่พักอาศัยบางครั้งจำเป็นต้องได้รับแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ดังนั้นจึงควรมีการ
เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างทันท่วงที นอกจากนี้การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า จดจำรายละเอียดลูกค้า ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เกิดความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการที่พักอาศัย  

7.5 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ภูเก็ต ด้านกิจกรรมหลัก โดยการมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น มีบริการฟิตเนส มีสระว่ายน้ำ มีร้านค้า ร้านบริการซักรีด อยู่
ภายในที่พัก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นและสร้างความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้อง
ปฏิบัติเป็นเวลาหลายชั่วโมงในหนึ่งวันได้เป็นอย่างดี ทำให้ต้องใช้บริการต่างๆ ท่ีที่พักอาศัยจัดเตรียมไว้ให้  

7.6 จากผลการวิจัยที่พบว่า การมีสาขาอื่นหรือพันธมิตรรายอื่นในมาตรฐานเดียวกันไว้บริการที่พักกรณีที่พักเต็ม และมี
ตำรวจสายตรวจเข้าตรวจความปลอดภัยในรอบนอกของที่พัก  มีผลต่อการเลือกที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งหากที่พักอาศัยนั้นสร้างความสะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บุคลากร
ทางการแพทย์มีความพึงพอใจในการพักอาศัย ย่อมส่งผลให้มีการแนะนำบอกต่อ ทำให้ที่พักอาศัยเป็นท่ีรู้จักและเป็นที่ต้องการ
มากขึ้น จึงควรสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่พักอาศัยที่มีมาตรฐานระดับเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงเพื่อรองรับความต้องการของ
บุคลากรทางการแพทย์ที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต 
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