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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ปั จ จั ย ภายนอก และปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดกั บ การ
ตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการโรงพยาบาลรัฐแบบพรีเมี่ยมและโรงพยาบาลเอกชนในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับความถี่ในการเข้ารับบริการและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ มีระเบียบวิธีการวิจัยที่อยู่ในรูปแบบเชิงส�ำรวจ และใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 400 คน พร้อมน�ำเสนอผลการ
วิจยั ในรูปแบบผลการวิเคราะห์เชิงสถิติ ในรูปแบบการบรรยาย และตารางสรุปข้อมูล โดย
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็น เพศชาย มีอายุ 51 – 60 ปี ประกอบอาชีพ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ มีรายได้เฉลี่ย 30,001 – 50,000 บาท กับ 70,001
บาท ขึ้นไป มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีสถานภาพ
สมรสแล้ว ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ในด้านเพศ (Sig = 0.020), อายุ (Sig = 0.003), อาชีพ (Sig = 0.000) และระดับ
การศึกษา (Sig = 0.014) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกประเภทของโรงพยาบาล
ที่เข้ารับบริการที่ระดับ 0.05 ปัจจัยภายนอก พบว่า จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว (Sig =
0.038), ลักษณะของครอบครัว (Sig = 0.000) และคุณลักษณะของกลุ่มอ้างอิง (Sig
= 0.009) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกประเภทของโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
ที่ระดับ 0.05 และในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
พบว่า ผลิตภัณฑ์และการบริการตามความต้องการของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกประเภทของโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.015) และ
ความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ มีความสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการเข้ารับบริการทีร่ ะดับ
0.05 (Sig = 0.033)
ค�ำส�ำคัญ: โรงพยาบาล การตัดสินใจ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยภายนอก

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

Abstract
The purposes of this study were to examine the relationship between
the demographic characteristics, the external factors, the marketing mix
factors with the decision to receive a service at premium government
hospitals and private hospitals in the Bangkok metropolitan area, and to study
the relationship between the marketing mix factors with the frequency to receive
the service and the cost of receiving the service. This study is quantitative
research. There is a research methodology that is in an exploratory form.
and the method of collecting data by using a questionnaire from a sample
of 400 people and presenting the research results. in the form of statistical
analysis results in narrative form and summary table. The findings indicated
that most of the sample group were male, aged 51 – 60 years, working in
government/state enterprises/state employees. have an average income of
30,001 – 50,000 baht and 70,001 baht or more; Bachelor's degree or equivalent
and has marital status. The hypothesis testing of demographic characteristics
in terms of gender (Sig = 0.020), age (Sig = 0.003), occupation (Sig = 0.000)
and educational level (Sig = 0.014) were related to decision-making selected
the type of hospital receiving services, there was statistically significant at
0.05 level. The hypothesis testing of external factors found that the number
of family members (Sig = 0.038), family characteristics
(Sig = 0.000) and characteristics of reference groups (Sig = 0.009)
were related to decision-making the type of hospital receiving services,
there was statistically significant at the 0.05 level. The hypothesis testing of
marketing mix factors, it was found that products and services according to
the needs of consumers were related to the decision to choose the hospital
type receive service, there was statistically significant at 0.05 level (Sig = 0.015)
and the convenience of receiving services were correlated with the frequency
of service visits, there was statistically significant at 0.05 level (Sig = 0.033).
Keywords: Hospital, Decision, the Marketing Mix Factors, the External Factor
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ในปัจจุบัน สถานการณ์ต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วไม่วา่ จะเป็นพฤติกรรมการใช้ชวี ติ และการบริโภคของผูค้ นในสังคม ซึง่ ได้สง่ ผล
โดยตรงต่อการด�ำเนินกิจการขององค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ท�ำให้การด�ำเนิน
กิจการด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ต้องมีการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โรงพยาบาล
เป็นหนึง่ ในองค์กรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในครัง้ นี้ ท�ำให้ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ น
การด�ำเนินกิจการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรในช่วงอายุต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง
ด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคของสังคมในปัจจุบัน ฯลฯ ท�ำให้โรงพยาบาล
ต่ า งๆ ได้ มุ ่ ง เน้ น ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ใ ห้ ต อบสนองกั บ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากสถานการณ์ภาพรวมของสังคมในปัจจุบันที่กล่าวมา มีปัจจัย
สนับสนุนมาจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่าใน
ปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เพราะจ�ำนวนประชากรไทยที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไปจะเกิน 20% ของจ�ำนวนประชากรทั้งประเทศ รวมไปถึงความต้องการ
ของผู ้ บ ริ โ ภคที่ ต ้ อ งการรั บ บริ ก ารทางการแพทย์ ที่ ม ากขึ้ น ดั ง ข้ อ มู ล จาก ส� ำ นั ก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยพบว่าใน ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
มีมูลค่าสูงถึง 388,954 ล้านบาท จึงท�ำให้เป็นโอกาสของธุรกิจโรงพยาบาลที่ต้องมีการ
พัฒนาการบริการให้สามารถดึงดูดผู้มารับบริการให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้จากทั้ง
โรงพยาบาลของภาครัฐและโรงพยาบาลของภาคเอกชน ต่างมีการแข่งขันกันพัฒนา
กระบวนการรักษาหรือการบริการให้มีความโดดเด่นมากขึ้น เช่น พัฒนาการบริการ
ในโรงพยาบาลของตนให้มคี วามสะดวกสบายทัง้ ก่อนและหลังการใช้บริการ รวมทัง้ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการให้ได้มากที่สุด ดังนั้น จะเห็นได้จากการ
น�ำเรื่องนวัตกรรมที่ใหม่ ๆ เข้ามาให้บริการเพื่อให้มีการตอบสนองความต้องการที่เพิ่ม
มากขึ้ น การเติ บ โตของธุ ร กิ จ โรงพยาบาล นอกเหนื อ จากการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบ
การบริการของโรงพยาบาลแล้ว ทางโรงพยาบาลยังได้เล็งเห็นถึงการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการด้วยกลวิธีต่าง ๆ เพื่อสร้างให้เกิดความแตกต่างและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
ทั้ ง การโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมพิ เ ศษ การตลาดทางตรงและ
การส่งเสริมการขาย เป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงตัวสาร และผู้บริโภคเข้าหากัน เริ่มตั้งแต่
การรับรู้ การสร้างความรู้สึกหรือทัศนคติ กระตุ้นให้เกิดความคิดเพื่อให้มีการบริโภคสินค้า
พร้ อ มกั บ การสานสร้ า งความสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงถึ ง สั ง คมนอกเหนื อ จากตั ว ผู ้ บ ริ โ ภคเอง
การตลาดเชิ ง บู ร ณาการมุ ่ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคในฐานะเป็ น ผู ้ ที่ เ ลื อ กบริ โ ภค
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จะเห็นได้ว่า จากการเปลี่ยนแปลในหลาย ๆ ด้านในสังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท�ำให้
องค์กรที่ให้บริการสุขภาพในเมืองไทย ได้ให้ความสาคัญในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ด้วยกระแสของผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามคาดหวังต่อการบริการทีม่ รี ะดับคุณภาพการบริการทีส่ งู ขึน้
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะท�ำให้ทราบถึง ปัจจัยในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้ารับบริการในโรงพยาบาลรัฐแบบพรีเมี่ยมและโรงพยาบาลเอกชนในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจัยเหล่านั้นมีองค์ประกอบทางด้านใดบ้างที่ส่งผล
ด้านต่อการตัดสินใจมารับบริการในโรงพยาบาล ซึ่งจะทาให้ความเข้าใจความต้องการ
ของผู้มารับบริการและศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มารับบริการ เพื่อให้โรงพยาบาล
หรือองค์กรที่มีความคล้ายคลึงกัน สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ วางแผน
การตลาด รวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการเพื่อให้องค์กรเป็นที่กล่าวถึงของ
ผู้บริโภค เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคและธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตัดสิน
ใจเลือกเข้ารับบริการโรงพยาบาลรัฐแบบพรีเมี่ยมและโรงพยาบาลเอกชนในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับการตัดสินใจเลือกเข้ารับ
บริการโรงพยาบาลรัฐแบบพรีเมี่ยมและโรงพยาบาลเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดกั บ การ
ตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการโรงพยาบาลรัฐแบบพรีเมี่ยมและโรงพยาบาลเอกชนในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความถี่
ในการเข้ารับบริการและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ
สมมติฐานของการวิจัย
1. สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการโรงพยาบาลรัฐแบบพรีเมี่ยมและโรงพยาบาลเอกชนในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 2 ปั จ จั ย ภายนอกมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจ
เลื อ กเข้ า รั บ บริ ก ารโรงพยาบาลรั ฐ แบบพรี เ มี่ ย มและโรงพยาบาลเอกชนในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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3. สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการโรงพยาบาลรัฐแบบพรีเมี่ยมและโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4. สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับความถี่ในการเข้ารับบริการและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ
แนวความคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สนองความพึงพอใจตามความต้องการของผูบ้ ริโภค เช่น ต้องการให้ซอื้ สินค้า ต้องการให้ใช้
สินค้า ต้องการให้ได้รับความพึงพอใจ ต้องการให้ซื้อซ�้ำ ต้องการให้บอกต่อ เหล่านี้ เป็นต้น
(ยุทธนา ธรรมเจริญ, เสาวภา มีถาวรกุล, อัจฉรีย์ ลิมปมนต์, ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกล,
เชาว์ โรจนแสง และวุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2558, น. 11)
พฤติกรรมผู้บริโภคบริโภค เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มในการจัดหา
การเลือกสรร การซื้อ การใช้และการจัดการภายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์/บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลาหนึ่ง (Solomon, 2009, p. 33;
Hoyer & MacInnis, 2010, p. 3)
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2537, น. 39-40) กล่าวว่า การตัดสินใจเลือก
เข้ารับบริการของผู้บริโภค จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบ
การด�ำรงชีวิตบุคลิกภาพและแนวความคิดส่วนบุคคล
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, น. 44-52) กล่าวว่า แนวคิดด้านประชากรนี้เป็น
ทฤษฎีที่ใช่หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้น
ตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเชื่อว่า มนุษย์ด�ำเนินชีวิตตามแบบฉบับ
ที่สังคมวางเป็นแม่บทไว้ให้ พฤติกรรมของคนที่มีอายุในวัยเดียวกัน จะเป็นเช่นเดียวกัน
สังคมท�ำให้ผู้หญิงมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมแตกต่างจากผู้ชาย

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
การบริการ (Services) เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายหนึ่งเสนอต่ออีกฝ่ายหนึ่ง กิจกรรม
ดังกล่าวไม่มีตัวตนและไม่มีใครเป็นเจ้าของ ซึ่งในการผลิตบริการนั้นอาจมีตัวสินค้าเข้ามา
เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้ (Kotler, 2000)
การบริการ (Services) เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น โรงเรียน โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล
โรงแรม ฯลฯ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2537)
การบริการ หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ หรือการด�ำเนินการใด ๆ ที่บุคคลหนึ่ง
หรือหน่วยงานหนึ่งได้อ�ำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ หรือตอบสนองความจ�ำเป็นและ
ความต้องการให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้รับความพึงพอใจ
(รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2551, น. 3)
แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs)
Lauterborn (1993) แห่ง University of North Carolina โดยส่วนประสม
ทางการตลาดในรูปแบบ 4C นั้นประกอบด้วย 1. ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer
wants and needs) หมายถึง ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค หรือสิ่งที่ลูกค้าอยากได้
และอยากซื้อจริง ๆ 2. ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) หมายถึง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายแลกกับการได้รับสินค้าและบริการ 3. ความสะดวก
ในการซื้ อ (Convenience to buy) หมายถึ ง ความสะดวกสบายของผู ้ บ ริ โ ภค
ในการซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารและช่ อ งทางที่ ผู ้ บ ริ โ ภคยิ น ดี จ ะซื้ อ สิ น ค้ า ของบริ ษั ท และ
4. การสื่อสาร (Communications) หมายถึง รูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อ
และผูข้ าย ซึง่ เน้นการติดต่อสือ่ สารแบบสองทางมากกว่าแค่การสือ่ สารด้วยการทาโปรโมชัน่
ลด แลก แจก แถม หรือการท�ำกิจกรรมทางการตลาดทั่วไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผ่องพิมล พิจารณ์สรรค์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์” การศึกษาครั้งนี้มีวัตุประสงค์ เพื่อทราบปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ โดย
เก็บข้อมูลจากผู้ที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
ในแผนกผู้ป่วยนอก จ�ำนวน 286 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งสัดส่วน
(Proportional Stratified Random Sampling) จากสูตรของ Taro Yamane
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นสถิติที่ใช้ในการ
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วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสัมพันธ์ สถิติ
ที่ทดสอบ ที (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
และ Pearson Correlation การศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ
ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านอุปถัมภ์ร้านค้าและส�ำหรับปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ณัฐฐา เสวกวิหารี (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดี” โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาด 7 ปัจจัย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยเรียงล�ำดับตามอิทธิพลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจจากมาก
ไปน้ อ ย ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละความชานาญของบุ ค ลากร ปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านบุคคลและ
ที่จอดรถและปัจจัยด้านราคาและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
วิ ญ ญ์ ช ยานั น ต์ วั ช รานั น ทกุ ล (2562) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จั ย ส่ ว นประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
มิ ช ชั่ น ภู เ ก็ ต ” โดยการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
มิชชัน่ ภูเก็ตและเพือ่ ศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
มิชชั่นภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ผู้ใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่น
ภูเก็ต จ�ำนวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีความสาคัญ
มากที่สุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร, ด้านการส่งเสริม
การตลาด, ด้านลักษณะทางกายภาพ, ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ด้านสถานที่ตั้งและ
ด้านราคา ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
แตกต่างกันและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตแตกต่างกัน

ลักษณะทางกายภาพ, ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ด้านสถานทีต่ งั ้ และด้านราคา ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิ
ชชันภู
่ เก็ตแตกต่
างกันทและปั
พันฉบัธ์กบทีบั ่ ความพึ
วารสารสุ
ธิปริทัศจน์จัยส่วนประสมทางการตลาดทีแ่ ตกต่างกันมีความสั
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ปีที่ม35
4 ตุลาคมง-พอใจในการเลื
ธันวาคม 2564 อกใช้
บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชันภู
่ เก็ตแตกต่างกัน

กรอบแนวความคิด

กรอบแนวความคิ ด

ลัก ษณะทางประชากร
1) เพศ
2) อายุ
3) อาชีพ
4) สถานภาพทางสังคม
5) รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
6) ระดับการศึกษา
ปัจ จัย ภายนอก
1) ครอบครัว
2) กลุม่ อ้างอิง

H1

การตัด สิ น ใจเลือ กเข้า รับบริ การใน
โรงพยาบาลในเขตพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครและปริ ม ณฑล

H2



ประเภทของโรงพยาบาล

H3

ปัจ จัย ด้า นส่ว นประสมทาง
การตลาด
1) ผลิตภัณฑ์ทต่ี รงตามความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค
2) ค่าใช้จา่ ย
3) ความสะดวก
4) การสือ่ สาร

H4

การตัด สิ น ใจเลือ กเข้า รับบริ ก ารใน
โรงพยาบาลในเขตพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครและปริ ม ณฑล



ความถีใ่ นการเข้ารับบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการเข้ารับบริการ

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า รั บ บริ ก าร
โรงพยาบาลรัฐแบบพรีเมี่ยมและโรงพยาบาลเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีระเบียบวิธีการวิจัย
ที่อยู่ในรูปแบบเชิงส�ำรวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง พร้อมน�ำเสนอในรูปแบบน�ำเสนอ
ผลการวิจัย ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงสถิติ ในรูปแบบการบรรยายและตารางสรุป
ข้อมูลกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี
ขึ้นไป ที่เคยเข้ารับการบริการโรงพยาลรัฐแบบพรีเมี่ยมและโรงพยาบาลเอกชน ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างนั้นมีจ�ำนวนค่อนข้างมากและ
ไม่สามารถทราบจ�ำนวนที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Sample Random Sampling) และใช้สูตรในการค�ำนวณขนาดของประชากรตัวอย่าง
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“กรณีที่ประชากรมีจ�ำนวนไม่แน่นอน (Infinite population) ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะเท่ า กั บ 384 คน ในระดั บ ความคลาดเคลื่ อ นร้ อ ยละ 5
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งเพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้จ�ำนวน 400 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยเรื่อง สามารถแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จะเป็นการศึกษาข้อมูลที่เก็บมาจากกลุ่มตัวอย่างซึง่ จะประกอบไปด้วย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้เฉลีย่ , ระดับการศึกษา, สถานภาพ
สมรส) ปัจจัยภายนอก (ครอบครัว, กลุ่มอ้างอิง) ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (4Cs) และข้อมูลการตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการ (ประเภทของโรงพยาบาล,
ความถี่ในการเข้ารับบริการ, ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลทั่วไป
ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยการพิ จ ารณาและน� ำ เสนอข้ อ มู ล ในรู ป ตารางแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและทดสอบสมมุติฐาน
โดยเลือกใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ผลทางสถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบประกอบไปด้วย การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (Chi-Square Test) และการหาค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี สั ด ส่ ว นเป็ น เพศชายมากกว่ า เพศหญิ ง โดย
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.25 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.75 ส่วนใหญ่มีอายุ
อยูใ่ นช่วง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.50 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
พนักงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 61.80 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 70,001 บาท
และอยู่ในช่วง 30,001 – 50,000 โดยคิดเป็นร้อยละ 24.00 เท่ากัน มีระดับการศึกษา
โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 51.75 และสถานภาพ
สมรส โดยส่วนใหญ่มี สถานภาพสมรสแล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 55.75
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2. ผลการวิจัยปัจจัยภายนอก
ด้านครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ�ำนวนสมาชิกรวมกัน 4 ราย
คิดเป็นร้อยละ 32.00 โดยมีลักษณะครอบครัวเป็นแบบครอบครัวเดี่ยว (สามี ภรรยาและ
มีบุตรหรือไม่มีบุตร) คิดเป็นร้อยละ 54.75 โดยบุคคลในครอบครัวที่มีอิทธิพลท�ำให้ตัดสินใจ
คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 60.25และด้านกลุ่มอ้างอิง พบว่า กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน
ใจ คือ กลุ่มเพื่อนในที่ท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 38.50และคุณลักษณะที่ส�ำคัญที่สุดของกลุ่ม
อ้างอิงทีท่ ำ� ให้ตดั สินใจเลือกเข้ารับบริการโรงพยาบาลรัฐแบบพรีเมีย่ มและโรงพยาบาลเอกชน
คือ มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.00
3. ผลการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการตามความต้องการของผู้บริโภค มีผลค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.66 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.77 และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47
ด้านความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ มีผลค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.43 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ 4.49 และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.35 ด้านค่าใช้จ่าย มีผลค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.13 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.32 และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ
3.83 และด้านการสื่อสาร มีผลค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.98 โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ
4.16 และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.58
4. ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า รั บ บริ ก ารโรงพยาบาลรั ฐ แบบ
พรีเมี่ยมและโรงพยาบาลเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกประเภทของโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ เป็น
โรงพยาบาลรัฐแบบพรีเมี่ยมมากกว่าโรงพยาบาลเอกชน โดยโรงพยาบาลรัฐแบบพรีเมี่ยม
คิดเป็นร้อยละ 58.0 และโรงพยาบาลเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ส่วนใหญ่มีความถี่
ในการเข้ารับบริการ จ�ำนวน 1-2 ครั้งต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 46.8 และมีค่าใช้จ่าย
ในการเข้ารับบริการ โดยส่วนใหญ่ ต�่ำกว่า 1000 บาท และ 1001-2000 บาท โดยคิดเป็น
ร้อยละ 28.2 และ 27.5 ตามล�ำดับ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกประเภทของโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
สมมติฐานการวิจัย
H 1.1 เพศมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
ประเภทของโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
H 1.2 อายุมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
ประเภทของโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
H 1.3 อาชีพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกประเภทของโรงพยาบาล
ที่เข้ารับบริการ
H 1.4 รายได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกประเภทของโรงพยาบาล
ที่เข้ารับบริการ
H 1.5 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกประเภทของ
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
H 1.6 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกประเภทของ
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ

χ2

Sig

ผลการทดสอบ

5.414 0.020* ยอมรับสมมติฐาน*
16.091 0.003* ยอมรับสมมติฐาน*
42.971 0.000* ยอมรับสมมติฐาน*
7.270 0.122 ปฏิเสธสมมติฐาน
10.647 0.014 ยอมรับสมมติฐาน*
5.730 0.057 ปฏิเสธสมมติฐาน

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ตารางที่ 2 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยภายนอก มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
ประเภทของโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
สมมติฐานการวิจัย

χ2

Sig

ผลการทดสอบ

H 2.1 จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวมีความ
10.142 0.038* ยอมรับสมมติฐาน*
สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกประเภท
ของโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
H 2.2 ลักษณะครอบครัวมีความสัมพันธ์
24.746 0.000* ยอมรับสมมติฐาน*
กับการตัดสินใจเลือกประเภทของ
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
H 2.3 บุคคลในครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อ
9.197 0.101 ปฏิเสธสมมติฐาน
การตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกประเภทของ
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
H 2.4 กลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับการ
6.525 0.258 ปฏิเสธสมมติฐาน
ตัดสินใจเลือกประเภทของโรงพยาบาล
ที่เข้ารับบริการ
H 2.5 คุณลักษณะของกลุ่มอ้างอิงมีความ
15.361 0.009* ยอมรับสมมติฐาน*
สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกประเภท
ของโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
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ตารางที่ 3 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกประเภทของโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
สมมติฐานการวิจัย
H 3.1 ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกประเภทของโรงพยาบาลที่เข้ารับ
H 3.2 ปัจจัยทางด้านค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกประเภทของ
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
H 3.3 ปัจจัยทางด้านความสะดวก
มีความสัมพันธ์กับกับการตัดสินใจ
เลือกประเภทของโรงพยาบาล
ที่เข้ารับบริการ
H 3.4 ปัจจัยทางด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกประเภทของ
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ

χ2

Sig

ผลการทดสอบ

8.378 0.015* ยอมรับสมมติฐาน*
3.141 0.370 ปฏิเสธสมมติฐาน
0.675 0.714 ปฏิเสธสมมติฐาน

8.357 0.079 ปฏิเสธสมมติฐาน
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ตารางที่ 4 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
ความถี่และค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ
สมมติฐานการวิจัย
H 4.1 ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์
กับความถี่ในการเข้ารับบริกการ
H 4.2 ปัจจัยทางด้านค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์
กับความถี่ในการเข้ารับบริกการ
H 4.3 ปัจจัยทางด้านความสะดวก มีความ
สัมพันธ์กับความถี่ในการเข้ารับบริการ
H 4.4 ปัจจัยทางด้านการสื่อสาร มีความ
สัมพันธ์กับความถี่ในการเข้ารับบริการ
H 4.5 ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์
กับค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริกการ
H 4.6 ปัจจัยทางด้านค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์
กับค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ
H 4.7 ปัจจัยทางด้านความสะดวก
มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการ
เข้ารับบริการ
H 4.8 ปัจจัยทางด้านการสื่อสาร มีความ
สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ

R

Sig

ผลการทดสอบ

0.070 0.165 ปฏิเสสมมติฐาน
0.078 0.118 ปฏิเสธสมมติฐาน
0.107 0.033* ยอมรับสมมติฐาน*
0.017 0.738 ปฏิเสธสมมติฐาน
-0.046 0.354 ปฏิเสธสมมติฐาน
-0.055 0.271 ปฏิเสธสมมติฐาน
-0.055 0.269 ปฏิเสธสมมติฐาน
-0.038 0.450 ปฏิเสธสมมติฐาน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ด้วยความแตกต่างของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์นั้น จึงอาจเป็นไปได้ว่า ในแต่ละบุคคลจะมีการตัดสินใจเลือก
เข้ า รั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลรั ฐ แบบพรี เ มี่ ย มและโรงพยาบาเอกชนในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการเข้ารับบริการทีม่ เี หตุผลแตกต่างกันออกไป ซึง่ บางคน
อาจจะพิจารณาถึงเรื่องความสะดวก รูปแบบการบริการ หรืออาจจะพิจารณาถึงเรื่อง
อัตราค่าบริการ เหตุความจ�ำเป็นในการเข้ารับบริการ ซึง่ เหตุผลต่าง ๆ นัน้ ก็จะต้องสัมพันธ์
กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคล ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
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พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ อาชีพและระดับการศึกษา มีความ
สัมพันธ์กับกับการตัดสินใจเลือกประเภทของโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ (2537, น. 39-40) กล่าวว่า การตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการของผู้บริโภค จะได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิต
ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด�ำรงชีวิต บุคลิกภาพและ
แนวความคิดส่วนบุคคลและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผ่องพิมล พิจารณ์สรรค์ (2556)
ท�ำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
โดยผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ อาชีพและการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
จากผลการวิจัยปัจจัยภายนอก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีจ�ำนวนสมาชิก
ครอบครัว 4 คน มีลักษณะเป็นครอบครัวเดียว บุคคลในครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน
ใจส่วนมากจะเป็นตัวผู้เข้ารับบริการเอง กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ จะมีอยู่ 2 กลุ่ม
ที่ใกล้เคียงกัน คือ กลุ่มเพื่อนสนิทและกลุ่มเพื่อนในที่ท�ำงาน (ร้อยละ 37.75และ ร้อยละ
38.50 ตามล�ำดับ) เนื่องจาก กลุ่มที่มีอิทธิพลทั้ง 2 กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิด
มีความสนิทสนมมาเป็นเวลานานและคุณลักษณะที่ส�ำคัญที่สุดของกลุ่มคนหรือบุคคล
ที่ท�ำให้ตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการ คือ มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและมีความรู้ความ
สามารถ (ร้อยละ 33.00และ ร้อยละ 31.50 ตามล�ำดับ) เนือ่ งจาก คุณลักษณะทัง้ 2 อย่างนี้
เป็ น สิ่ ง ที่ ส ร้ า งความเชื่ อ มั่ น และความมั่ น ใจให้ กั บ ผู ้ ม ารั บ บริ ก ารซึ่ ง จากการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย พบว่า จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะของครอบครัวและ
คุณลักษณะของกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกประเภทของโรงพยาบาล
ที่จะเข้ารับบริการ ซึ่งได้สอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ
เสรีรัตน์ และคณะ, 2538, น. 10) ที่ว่าด้วย การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อ
ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จาก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยหนึ่ง คือ ปัจจัยทางด้านสังคม (หรือ ปัจจัย
ภายนอก) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ�ำวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อันประกอบไปด้วย กลุม่ อ้างอิงและครอบครัว ซึง่ จะมีอทิ ธิผลต่อบุคคลนัน้ ๆ ให้มพี ฤติกรรม
ที่คล้อยตามหรือเกิดการตัดสินใจให้เลือกรับบริการนั้น
ผลการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญ
กับผลิตภัณฑ์และการบริการตามความต้องการของผู้บริโภคกับความสะดวกสบายในการ
เข้ารับบริการ ในระดับความส�ำคัญ มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ที่มาเข้ารับบริการ
ในโรงพยาบาลล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่เจ็บป่วยหรือเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ จึงท�ำให้
การเข้ามารับบริการของผู้มารับบริการต่างก็คาดหวังและให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

กับความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้มารับบริการ
พึ่งจะได้รับ โดยในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์และการบริการ
ที่ สามารถตอบสนองและบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ ซึง่ ได้แก่ แพทย์และบุคลากร เชีย่ วชาญ
มีความรู้ความสามารถ หรือ การให้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน เป็นต้น และ
ในเรื่องของความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ ก็เป็นสิ่งที่ค่อยอ�ำนวยความสะดวก
สบายในการมาเข้ารับบริการ เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้มารับบริการรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัย
ในการเข้ ารั บบริการ ซึ่งได้แก่ มีการให้บริ การที่ เพี ยงพอและง่ า ยต่ อ ผู ้ ม ารั บบริ การ,
มีช่องทางในการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว เป็นต้น ในขณะเดียวกันในด้านที่มีความ
ส�ำคัญรองลงมา คือ ในด้านค่าใช้จ่าย และในด้านการสื่อสาร โดยกลุ่มตัวอย่างให้ระดับ
ความส�ำคัญในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ค่าใช้จ่ายที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ที่ได้รับท�ำให้ผู้มารเข้ารับบริการรู้สึกคุ้มค่ากับตัวเงินที่ได้จ่ายไป เพียงแต่อาจจะมองเป็น
ปัจจัยรองเท่านัน้ เช่นเดียวกันกับปัจจัยการสือ่ สาร เนือ่ งจากการสือ่ สารระหว่างโรงพยาบาล
กับผู้มารับบริการ เป็นสิ่งที่ท�ำให้ผู้เข้ามารับบริการสามารถทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่
จะมาเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์และการบริการตามความต้องการของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกประเภทของโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการและความสะดวกสบาย
ในการเข้ารับบริการ มีความสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการเข้ารับบริการ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับการบริการ ที่ว่าด้วยองค์ประกอบของการบริการ คือ การบริการที่เป็นสินค้าหลัก
ที่องค์กรเป็นผู้ให้บริการใช้ส่งมอบให้กับลูกค้า (ศากุน บุญอิต, 2553, น. 14-15) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย บริการซึง่ เกิดจากการปฏิบตั ขิ องบุคคลผูใ้ ห้บริการ, บริการทีเ่ กิดจากเครือ่ งมือ
สถานที่, ผลิตภัณฑ์ในบริการ (พิเชฐ บัญญัติ, 2549) และยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิญญ์ชยานันต์ วัชรานันทกุล (2562) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ
มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชัน่
ภูเก็ต
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการวิจัย ปัจจัยทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าในด้าน
เพศ, อายุ, อาชีพ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกการตัดสินใจ
เลือกประเภทของโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการและปัจจัยภายนอก ในด้าน จ�ำนวนสมาชิก
ในครอบครัว, ลักษณะครอบครัวและคุณลักษณะของกลุ่มอ้างอิง มีความสัมพันธ์กับ
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การตั ด สิ น ใจเลื อ กประเภทของโรงพยาบาลที่ เ ข้ า รั บ บริ ก าร ดั ง นั้ น โรงพยาบาลทั้ ง
2 ประเภทนี้ ควรน�ำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ให้มีความเหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายและตลาดเป้าหมาย โดยอาจจะเป็นการน�ำกลยุทธ์ตัวอย่างไปปรับใช้
เช่น กลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อ (Referral Marketing), การท�ำ Public Speaking,
กลยุทธ์การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer Marketing) เป็นต้น
2. จากผลการวิจัย ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์
และการบริการตามความต้องการของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับกับการตัดสินใจเลือก
ประเภทของโรงพยาบาลที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารและความสะดวกสบายในการเข้ า รั บ บริ ก าร
มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเข้ารับบริการ ดังนั้น โรงพยาบาลทั้ง 2 ประเภทนี้
ควรที่จะให้ความส�ำคัญในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการตามความต้องการของผู้บริโภค
กับความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ โดยอาจจะเป็นด้านทักษะการบริการ, การพัฒนา
ทักษะทางด้านการสื่อสารของบุคลากร หรือการน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาด�ำเนินกิจการ
รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับ
การน�ำเสนอบริการทางการแพทย์ใหม่ ๆ เช่น การให้บริการรักษาพยาบาลโรคที่ซับซ้อนขึ้น
โปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เป็นต้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ที่ท�ำการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผลการวิจัยในครั้งนี้ ควรได้รับการพัฒนาและต่อยอดเพื่อทดสอบต่อไปกับ
ปัจจัยด้านอื่น ๆ อีก เนื่องจากอาจจะมีปัจจัยในด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่าง
เช่น ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางกฎหมาย และปัจจัยทางด้านความคิดหรือทัศนคติ
เป็นต้น
2. ส�ำหรับในการวิจัยครั้งต่อไปควรที่จะท�ำการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มี
หลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ในการแข่งขันขององค์กร
หรือธุรกิจ (SWOT) หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งส่วนตลาด (STP Model) เป็นต้น
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