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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาความพงึพอใจในสว่นประสมการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใช้

บริการโรงพยาบาลเอกชนของพนักงานรฐัวิสาหกิจแห่งหน่ึง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน

รฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึงทีเ่คยใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 240 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาคา่ท ีการวเิคราะหค์วาม

แปรปรวนทางเดยีว  การเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธิคีวามแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัน้อยทีส่ดุ และ

การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรโดยใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  

ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. พนกังานรฐัวสิาหกจิทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหวา่ง 31-40 ปี ระดบัการศกึษา

สูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้ต่อเดือน 31,500-47,999 บาท ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติการ               

มปีระสบการณ์ทาํงานน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 10 ปี และปฏบิตังิานในสายงานสนบัสนุน 

 2. พฤติกรรมการใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชน พบว่า พนักงานรฐัวสิาหกจิส่วนใหญ่เลือกใช้บรกิาร

โรงพยาบาลพญาไท 2 เหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิารเพราะใกลบ้า้นหรอืทีท่าํงาน แผนกทีเ่ขา้รบัการรกัษาบ่อยทีสุ่ด คอื 

แผนกอายรุกรรม ชว่งเวลาทีใ่ชบ้รกิาร คอื วนัทํางาน เวลา 16.31 - 20.00 น. ส่วนใหญ่ตดัสนิใจมาใชบ้รกิารดว้ย

ตวัเอง มคีวามถี่เฉลีย่ในการใชบ้รกิาร 5 ครัง้/ปี โดยมคี่ารกัษาพยาบาลโดยเฉลีย่ 2,212.92 บาท/ ครัง้ และส่วน

ใหญ่มแีนวโน้มในการกลบัมาใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนอกีในอนาคต 

 3. ความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มต่ีอการใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชน พบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการสง่เสรมิการตลาดมคีวามพงึพอใจอยูร่ะดบัปานกลาง 

 4. พนักงานรฐัวสิาหกิจที่มีสายงานแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

สถานทีแ่ละดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพทีม่ต่ีอโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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5. พนักงานรฐัวสิาหกิจที่มปีระสบการณ์ทํางานแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาด

บรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาดและดา้นกระบวนการทีม่ต่ีอโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05       

6. ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้น

ผลติภณัฑ ์อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั  

7. ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้น

สถานที ่อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั  

8. แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคตมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้น

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธร์ะดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั 

9. แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคตมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้น

การสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่า  

ในทศิทางเดยีวกนั 

 

คาํสาํคญั: ความพงึพอใจ พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร โรงพยาบาลเอกชน 

 

Abstract 

 

This research aims to study service marketing mix’s satisfaction and state enterprise employees’ 

usage service behavior in private hospitals. Sample size in this research is 240 enterprise employees’ 

usage service in private hospitals. Questionnaire is a tool for data collection. Statistics for hypothesis 

testing are as follows; difference analysis by using t-test and one-way analysis of variance, pairs of 

means comparison by using least significant difference, correlation analysis by using Pearson product 

moment correlation coefficient. Results are as follows:  

 1. Most state enterprise employees of respondents were female, aged between 31 and 40 years 

old, held higher than Bachelor’s degree, being single, monthly income between Baht 31,500 and 47,999, 

position of operational levels, has experienced less than or equal to 10 years and working as supporting 

job.  

 2. Behavior of private hospitals; Most state enterprise employees choose to use Phayathai 2 

hospital, the reason for using it close to home or work, most often admitted is an internal medicine clinic, 

most visiting time is between 16:31 and 20:00 hours on working days, most come to their own decisions, 

an average frequency of service 5 times/ year, medical costs on average 2,212.92 Baht/ time, and the 

most likely to return to a private hospital in the future.  

 3. Service marketing mix’s satisfaction in private hospitals of product, price, place, people, 

physical evidence and process are satisfied at the high levels, marketing promotion is satisfied at the 

moderate level. 
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 4. State enterprise employees with different job have different satisfaction in the service 

marketing mix of place and physical evidence in private hospitals with statistical significance of 0.05 

levels.  

5. State enterprise employees with different experience have different satisfaction in the service 

marketing mix of marketing promotion and process in private hospitals with statistical significance of 0.05 

levels.  

6. Average frequency of use was associated with satisfaction in the service marketing mix of 

product with statistical significance of 0.01 level, at the low level in the same direction.  

7. Average frequency of use was associated with satisfaction in the service marketing mix of 

place with statistical significance of 0.05 level, at the low level in the same direction.  

8. Trend for future service was associated with satisfaction in the service marketing mix of 

product, price, people and process with statistical significance of 0.01 levels, at the low levels in the 

same direction.  

9. Trend for future service was associated with satisfaction in the service marketing mix of 

physical evidence with statistical significance of 0.05 level, at the low level in the same direction.  

 

Keyword: Satisfaction, Usage service behavior, Private hospital 

 

บทนํา 

 การไม่มโีรคเป็นลาภอนัประเสรฐิ คงเป็นคํากล่าวทีใ่ครหลายๆ คนคงเคยไดย้นิ ไม่ว่าจะเป็นยุคสมยัใดก็

ยงัฟงัดแูลว้ไม่ลา้สมยั จงึไม่มใีครปฏเิสธไดว้่าการมสีุขภาพทีด่ ีมคี่ากว่าการมเีงนิทองมากมาย เพราะถงึแมว้่าเรา

จะมเีงนิทองมากมายกไ็ม่สามารถซือ้สขุภาพทีด่กีลบัคนืมาได ้ในอดตีเมื่อเกดิการเจบ็ป่วยกม็กัจะรกัษากนัตามมี

ตามเกดิ ตามความเชื่อหรือตามความรู้ทางด้านสมุนไพร แต่ในปจัจุบนัประชาชนมคีวามรู้มากขึน้ประกอบกบั

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความเจรญิก้าวหน้าสามารถหาสาเหตุแห่งความเจ็บป่วยได้ตัง้แต่ในระยะแรกๆ 

โอกาสทีจ่ะรกัษาหาย และกลบัมาใชช้วีติไดป้กตมิอียูม่าก ทาํใหป้ระชาชนหนัมาใสใ่จกบัสขุภาพของตนเองมากขึน้      

เมื่อเจ็บป่วยไม่สบายทัง้จากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โรคประจําตวัหรอือาการเจบ็ป่วยที่เกดิจากการทํางาน    

มกันิยมไปพบแพทยต์ามสถานพยาบาลต่างๆ ทัง้โรงพยาบาลรฐับาล โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลเฉพาะทาง 

หรอืคลนิีคใกลบ้า้นต่างๆ ตามแต่สะดวก  

 จากกระแสความตื่นตวัด้านสุขภาพในปจัจุบนั ทัง้ในด้านการดูแลสุขภาพให้แขง็แรง ป้องกนัโรคต่างๆ 

โดยการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชช้วีติ การเขา้รบัการตรวจสขุภาพเพือ่ป้องกนัโรค สง่ผลใหเ้กดิการแข่งขนัของ

ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงพยาบาล ดงัจะเหน็ได้จากโรงพยาบาลเอกชนทีม่กีารพฒันาอาคารสถานทีแ่ละสิง่อํานวย

ความสะดวก เพิม่งบประมาณดา้นบุคลากรและอุปกรณ์การแพทยท์ี่ทนัสมยั ตลอดจนการเปิดศูนยบ์รกิารเฉพาะ

ทางเพื่อรองรบัลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อาท ิศูนยโ์รคหวัใจ โรคมะเรง็ โรคกระดูก ศูนย์ศลัยกรรมและศูนยด์ูแลสุขภาพ 

พร้อมทัง้สร้างความน่าเชื่อถือและความมัน่ใจให้กบัลูกค้าด้วยการนําระบบคุณภาพเข้ามาใช้ในการดําเนินงาน 

ไดแ้ก่ การรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ระบบประกนัคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) ระบบบรหิาร

บรกิารระดบัสากล Joint Commission International (JCI)  มาตรฐานดา้นการรกัษาสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001) 

ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้ใช้กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างด้วยการเป็นโรงพยาบาลที่มคีวาม

เชีย่วชาญเฉพาะดา้น โดยการใชเ้ทคโนโลยกีารรกัษา การมเีครือ่งมอืทางการแพทยท์ีท่นัสมยัควบคูไ่ปกบัการสรา้ง
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ตราสนิค้า (Branding) โรงพยาบาลและการประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นจุดเด่นของแต่ละโรงพยาบาล 

นอกจากน้ียงัมกีารเปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์ (Rebranding) ใหท้นัสมยั เพื่อขยายฐานลกูคา้ใหค้รอบคลุมทุกเพศทุกวยั 

ทัง้ลกูคา้ในประเทศและต่างประเทศ  

 ดว้ยภาวะเศรษฐกจิทีซ่บเซา ทําใหโ้รงพยาบาลหลายแห่งหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการจดัแพก็เกจรกัษา

ในราคาประหยดั หรอืแบบเหมาจ่าย และปรบัตวัใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้กลุ่มองคก์รมากขึน้ เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่

ไดร้บัความคุม้ครองดา้นสขุภาพ ไม่ว่าจะเป็นจากระบบประกนัสงัคมหรอืจากสวสัดกิารขา้ราชการและรฐัวสิาหกจิ 

รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าที่มีการทําประกนัสุขภาพ ซึ่งนับเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกําลงัซื้อ และยงัช่วยให้โรงพยาบาลมี

หลกัประกนัทางดา้นรายไดอ้ย่างต่อเน่ืองสง่ผลใหโ้รงพยาบาลเอกชนหลายแห่งตกลงทาํสญัญากบับรษิทัใหญ่ๆ ทีม่ี

สวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาลใหก้บัพนกังานเพือ่สรา้งแรงจงูใจในการเขา้ไปใชบ้รกิาร 

 สาํหรบัรฐัวสิาหกจิแหง่หน่ึงซึง่ใหส้วสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลกบัพนักงานดว้ยวงเงนิจํากดัต่อปี ไดต้กลง

ทาํสญัญากบัโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง จงึไดร้บัส่วนลดในการรกัษาพยาบาล ทําใหพ้นักงานส่วนใหญ่มกัเขา้

รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลเอกชน ซึง่ทาํใหอ้งคก์รตอ้งแบกรบัภาระคา่ใชจ้า่ยเป็นเงนิจาํนวนมากต่อปี 

 จากความทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจในสว่นประสมการตลาดบรกิารและ

พฤติกรรมการใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนของพนักงานรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุง

สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลใหเ้หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิในยุคปจัจุบนั และช่วยใหผู้ป้ระกอบการโรงพยาบาล

เอกชนวางแผนและปรบัปรุงการใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ต่ีอพฤติกรรมการใช้บรกิารโรงพยาบาล

เอกชนของพนักงานรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง โดยจําแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศกึษาสงูสดุ สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ทาํงาน และสายงาน 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนกบัความพงึพอใจในส่วน

ประสมการตลาดบรกิารของพนกังานรฐัวสิาหกจิแหง่หน่ึง 

ตวัแปรท่ีศึกษา 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบง่เป็นดงัน้ี 

   1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด สถานภาพสมรส รายได้

ต่อเดอืน ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ทาํงาน และสายงาน 

   1.2 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน ประกอบดว้ย โรงพยาบาลเอกชนทีใ่ชบ้รกิาร 

สาเหตุในการใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้ แผนกที่เข้ารับการรักษา 

ชว่งเวลาทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร บคุคลทีม่อีทิธพิลต่อตดัสนิใจมาใชบ้รกิาร แนวโน้มในการใชบ้รกิารในอนาคต 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดบริการ 

ประกอบด้วย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการสรา้งและ

นําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ  
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สมมติฐานในการวิจยั 

 1. พนักงานรฐัวิสาหกิจที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ทํางาน และสายงาน แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจใน

สว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่ต่ีอโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกนั 

 2. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาด

บรกิาร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2550, น. 57-59) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย

อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ทีนิ่ยมใชใ้นการแบ่ง

ส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่สําคญัและสถิตทิี่วดัได้ของประชากรที่ช่วยกําหนดตลาด

เป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของ

กลุ่มเป้าหมายเทา่นัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอืน่ 

 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 กู๊ด (Good, 1973, p. 13) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ คุณภาพ สภาพ หรอืระดบัของความชอบ 

ความพอใจ ซึง่เป็นผลจากความสนใจต่างๆ ทศันคตขิองบุคคลต่อสิง่นัน้ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์  และคนอื่นๆ (2546, น.  461; อา้งองิจาก Kotler, 2003, p. 61) กล่าวว่า ทฤษฎสี่วน

ประสมการตลาดบรกิาร (Services Marketing Mix) ประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 

 1. ผลติภณัฑ ์(Product) ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ใหพ้งึพอใจในผลติภณัฑท์ีเ่สนอขาย อาจจะมหีรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้ผลติภณัฑจ์งึประกอบไปดว้ย

สนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์ร หรอืบุคคล ผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน์ มคีุณค่าในสายตาของลูกคา้ 

จงึจะมผีลทาํใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้การกาํหนดกลยทุธด์า้นผลติภณัฑต์อ้งคาํนึงถงึปจัจยัต่อไปน้ี 

 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลติภณัฑใ์นรูปตวัเงนิ ราคาเป็นส่วนประสมการตลาดตวัทีส่องที่

เกดิขึน้ถดัจากผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่าผลติภณัฑก์บัราคาผลติภณัฑน์ัน้ ถ้าคุณค่าสงูกว่า

ราคากจ็ะทาํใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้  

 3. ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place หรอื Distribution) เป็นกจิกรรมการนําผลติภณัฑท์ีก่ําหนดไวอ้อกสู่

ตลาดเป้าหมาย ในสว่นประสมน้ีไมไ่ดห้มายถงึเฉพาะการพจิารณาสถานทีจ่าํหน่ายอยา่งเดยีว แต่เป็นการพจิารณา

วา่จะจาํหน่ายผ่านคนกลางอยา่งไร และมกีารเคลือ่นยา้ยสนิคา้อยา่งไร  

 4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผูจ้ําหน่ายและตลาดเป้าหมาย

เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแจง้ขา่วสาร หรอืชกัจงูใหเ้กดิทศันคต ิและพฤตกิรรมการซือ้  

 5. กระบวนการ (Process) หรอืกระบวนการใหบ้รกิาร เพื่อส่งมอบคุณภาพในการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ได้

รวดเรว็ ประทบัใจ และมปีระสทิธภิาพ รวมถงึตอ้งง่ายต่อการปฏบิตั ิ 

 6. บุคคล (People) บุคคลถอืว่าเป็นองค์ประกอบทีส่ําคญัของการดําเนินธุรกจิ ดงันัน้ จงึต้องมกีาร

คดัเลือก การฝึกอบรม และการจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่ง         

มทีศันคติที่ดสีามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา อกีประการหน่ึงของ
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ธรุกจิบรกิาร คอื การสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งลกูคา้กบัผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นบคุลากรของบรษิทั ปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิจาก

การใหบ้รกิารของบคุลากรทีเ่ป็นเงือ่นไขสาํคญัในการสรา้งความพงึพอใจ หรอืทาํใหเ้กดิการยอมรบัการบรกิารจาก

ลกูคา้ 

 7. ลกัษณะทางกายภาพ หรอืสิง่ทีม่ตีวัตนทีม่องเหน็ได ้(Physical Evidence) ธุรกจิบรกิารจําเป็นต้อง

พยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม ประกอบดว้ย สภาพทางกายภาพทีล่กูคา้สามารถมองเหน็ได ้ลกัษณะทางกายภาพ

ทีล่กูคา้ใหค้วามพงึพอใจ รวมเรยีกวา่ ภาพแหง่การบรกิาร และความแปลกใหม่ของสภาพทางกายภาพทีแ่ตกต่าง

ไปจากผูใ้หบ้รกิารรายอืน่  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 คอตเลอร ์(Kotler, 1997, p. 105) ไดก้ล่าววา่ การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาหรอืวจิยัที่

เกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อและบรโิภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของ

ผูบ้รโิภค คําตอบที่ได้จะช่วยให้สามารถจดักลยุทธก์ารตลาดที่สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้

อยา่งเหมาะสม ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (who constitutes the market?) เป็นคําตอบเพื่อทราบถงึลกัษณะของ

กลุ่มเป้าหมาย (occupants) 

 2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (what does the market buy?) เป็นคาํถามเพือ่ทราบถงึสิง่ทีต่ลาดซือ้ (object) 

 3. ทําไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ (why does the market buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบถงึวตัถุประสงคใ์นการซือ้ 

(objective) 

 4. ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (who participates in the buying?) เป็นคําถามเพื่อทราบถงึบทบาท

ของกลุ่มต่างๆ ทีม่อีทิธพิล หรอืมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ (organization) 

 5. ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร (how does the market buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบถงึขัน้ตอนในการตดัสนิใจ

ซือ้ (operations) 

 6. ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด (when does the market buy?) เป็นคําถามเพื่อให้ทราบโอกาสในการซื้อ 

(occasions) 

 7. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (where does the market buy?) เป็นคาํถามเพือ่ทราบถงึโครงการสรา้งชอ่งทางที่

ผูบ้รโิภคจะไปซือ้ในชอ่งทางการจดัจาํหน่ายนัน้ๆ 

 จากแนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดขา้งตน้ ผูว้จิยัไดนํ้ามาใชใ้นการอา้งองิ และประกอบการสรา้ง

แบบสอบถาม รวมถงึใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาวจิยั เพือ่ใหง้านวจิยัมคีวามสมบรูณ์และสาํเรจ็ตามความมุง่หมาย

ของงานวจิยัทีไ่ดก้าํหนดไวข้า้งตน้ 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื พนักงานรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึงทีเ่คยใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน

อย่างน้อย 1 ครัง้ ซึง่ผูว้จิยัทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จงึได้กําหนดขนาดตวัอย่างโดยใชสู้ตรการหาขนาด

กลุ่มตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (กลัยา วาณิชย์บญัชา, 2545, น. 26) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และความ

ผดิพลาดไมเ่กนิ 5% กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเท่ากบั 240 คน โดยกําหนดวธิกีารสุ่มตวัอย่าง 2 ขัน้ตอน 

ดงัน้ี 
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 ขัน้ที ่1 การสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมอิย่างเป็นสดัส่วน (Proportional Stratified Sampling) โดยแบ่งกลุ่ม

ตวัอย่างตามสายงาน และกาํหนดขนาดตวัอย่างตามสดัสว่นในแต่ละช่วงชัน้ต่อจาํนวนประชากรทัง้หมด 

 ขัน้ที ่2 การสุม่ตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling)  ตามฝ่ายที่ได้กําหนดไว้โดย

การแจกแบบสอบถามใหพ้นกังานกรอกแบบสอบถามเอง ทัง้หมด 240 คน  

 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั   

 ในการศึกษาวิจัยครัง้น้ี ผู้วิจ ัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยจัดลําดับเน้ือหา

แบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอ้มลูทีต่อ้งการ ซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปน้ี 

 สว่นที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานรฐัวสิาหกจิแหง่หน่ึง 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ทํางาน และ

สายงาน มลีกัษณะคาํถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close ended question) ประกอบดว้ยคาํถามแบบมคีาํตอบ

ให้ เลือก 2 คําตอบ (Dichotomous Questions) จํานวน 2 ข้อ  และคําถามที่มีหลายคํ าตอบให้ เลือก 

(Multichotomous Questions) จาํนวน 6 ขอ้  

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน มลีกัษณะเป็นคําถาม

ปลายเปิด (Open Question) 3 ขอ้  และคาํถามปลายปิด (Close ended question) 6 ขอ้ ทีม่หีลายคาํตอบใหเ้ลอืก 

(Multichotomous Questions) และใหเ้ลอืกเพยีงคาํตอบเดยีว  

 สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ต่ีอการใช้บรกิาร

โรงพยาบาลเอกชน จาํนวน 16 ขอ้ โดยแบ่งเป็นดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ลกัษณะเป็นคําถามปลายปิด 

(Close ended question) ทีม่หีลายคําตอบใหเ้ลอืก (Multichotomous Questions) และใหเ้ลอืกเพยีงคําตอบเดยีว 

โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) ของ

ลเิคริท์ (Likert scale) โดยกาํหนดใหม้ ี5 ระดบั ดงัน้ี 

  ระดบั 5  หมายถงึ มรีะดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

  ระดบั 4  หมายถงึ มรีะดบัความพงึพอใจมาก 

  ระดบั 3  หมายถงึ มรีะดบัความพงึพอใจปานกลาง 

  ระดบั 2  หมายถงึ มรีะดบัความพงึพอใจน้อย 

  ระดบั 1   หมายถงึ มรีะดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 ผูว้จิยัไดท้ําการวเิคราะหข์อ้มูล และประเมนิผลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรท์างสถติ ิSPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) แลว้จงึนําขอ้มลูไปวเิคราะหเ์พื่อหาค่าสถติ ิดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) เพื่ออธบิายคุณลกัษณะของกลุ่ม           

ตวัอย่าง ดงัน้ี 

   สว่นที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานรฐัวสิาหกจิแหง่หน่ึง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศกึษาสงูสดุ สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ทาํงาน และสายงาน แสดงผลเป็นค่า

รอ้ยละ (Percentage) และความถี ่(Frequency) 

   ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชน แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

ความถี ่(Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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   สว่นที ่3 ความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน 

ประกอบด้วย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการสรา้งและ

นําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) 

2. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมตฐิานในการวจิยั ดว้ย

โปรแกรมคอมพวิเตอรท์างสถติ ิSPSS โดยใชส้ถติใินการวเิคราะห ์ดงัน้ี 

  2.1 ใชส้ถติ ิIndependent Sample t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 

กลุ่มที่เป็นอสิระต่อกนั เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานด้านเพศ ระดบัการศกึษาสูงสุด สถานภาพสมรส ตําแหน่งงาน 

และสายงาน 

  2.2 ใชส้ถติ ิF-test แบบวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ANOVA (One-Way Analysis of 

Variance) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานดา้นอายุ 

รายไดต่้อเดอืน และประสบการณ์ทาํงาน  

  2.3 ใช้สถิติสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกนั เพื่อหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งพฤตกิรรมการใชบ้รกิารกบัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโรงพยาบาล

เอกชน 

 

ผลการวิจยั 

 1. พนกังานรฐัวสิาหกจิทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหวา่ง 31-40 ปี ระดบัการศกึษา

สูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้ต่อเดือน 31,500-47,999 บาท ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติการ               

มปีระสบการณ์ทาํงานน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 10 ปี และปฏบิตังิานในสายงานสนบัสนุน 

 2. พฤติกรรมการใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชน พบว่า พนักงานรฐัวสิาหกจิส่วนใหญ่เลือกใช้บรกิาร

โรงพยาบาลพญาไท 2 เหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิารเพราะใกลบ้า้นหรอืทีท่ํางาน แผนกทีเ่ขา้รบัการรกัษาบ่อยทีสุ่ด คอื 

แผนกอายรุกรรม ชว่งเวลาทีใ่ชบ้รกิาร คอื วนัทาํงาน เวลา 16.31 - 20.00 น. ส่วนใหญ่ตดัสนิใจมาใชบ้รกิารดว้ย

ตวัเอง มคีวามถี่เฉลีย่ในการใชบ้รกิาร 5 ครัง้/ปี โดยมคี่ารกัษาพยาบาลโดยเฉลีย่ 2,212.92 บาท/ ครัง้ และส่วน

ใหญ่มแีนวโน้มในการกลบัมาใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนอกีในอนาคต 

 3. ความพงึพอใจในสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโรงพยาบาลโดยรวมมคีวามพงึพอใจ

ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.76 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่  

ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ความพร้อมและความปลอดภยัของเครื่องมอืแพทย์ มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

4.09 รองลงมา เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการรกัษา มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 และคุณภาพ

ของยา มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 

 ด้านราคา มคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า คุณภาพของยาและเวชภณัฑค์ุม้ค่ากบัค่าใชจ้่าย มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49 

และคุณภาพของบรกิารคุม้ค่ากบัค่าใชจ้่าย มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.40 

 ดา้นสถานที ่มคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า สถานที่นัง่รอรบับรกิารเพยีงพอ มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 และมป้ีายบอก

ทางไปยงัแผนกต่างๆ ชดัเจน มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 
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 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.06 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ให้สทิธพิเิศษลดราคาค่ารกัษาพยาบาลใหแ้ก่พนักงาน มคีวามพงึพอใจในระดบัปาน

กลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13 และมกีารจดัโปรแกรมราคาพเิศษในการรกัษา มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.01 

 ดา้นบุคลากร มคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า เจา้หน้าทีม่คีวามเอาใจใส่และใหก้ารต้อนรบัที่ด ีมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 

และพยาบาลมคีวามกระตอืรอืรน้และเตม็ใจใหบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.87 

 ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.80 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ภายในโรงพยาบาลมบีรรยากาศทีด่ ีไม่แออดั มคีวามพงึพอใจใน

ระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.88 และสถานทีน่ัง่รอมกีารตกแต่งสวยงาม มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 

 ดา้นกระบวนการ มคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.93 เมื่อพจิารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่า การอาํนวยความสะดวกในการออกใบรบัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิ เพื่อใชเ้บกิค่ารกัษาพยาบาลกบั

องคก์ร มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 รองลงมา ความสะดวกในการนัดหมาย มคีวาม

พงึพอใจในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 และความสะดวกรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจใน

ระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.75 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 1. พนักงานรฐัวิสาหกิจที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน และสายงาน แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในส่วน

ประสมการตลาดบรกิารทีม่ต่ีอโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกนั พบว่า 

 พนกังานรฐัวสิาหกจิทีม่สีายงานแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นสถานที่

และด้านการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพที่มต่ีอโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05  

พนกังานรฐัวสิาหกจิทีม่ปีระสบการณ์ทํางานแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิาร

ดา้นการสง่เสรมิการตลาดและดา้นกระบวนการทีม่ต่ีอโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05     

2. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาด

บรกิาร พบวา่ 

ความถี่โดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารด้าน

ผลติภณัฑ ์อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั  

ความถี่โดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารด้าน

สถานที ่อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั  

แนวโน้มการใช้บรกิารในอนาคตมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธร์ะดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
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แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคตมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นการ

สร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า       

ในทศิทางเดยีวกนั 

 

สรปุและอภิปรายผล 

 ผลจากการวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจในสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บรกิารโรงพยาบาลเอกชนของพนกังานรฐัวสิาหกจิแหง่หน่ึง สามารถอภปิรายผลได ้ดงัน้ี 

 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ทํางาน และ สายงาน แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจใน

สว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่ต่ีอโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกนั พบวา่ 

 พนกังานรฐัวสิาหกจิทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน ตําแหน่งงาน 

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อโรงพยาบาลเอกชนไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากโรงพยาบาลเอกชนปฏบิตัต่ิอพนักงานรฐัวสิาหกจิอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่

ว่าจะมลีกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั จงึทําใหพ้นักงานมคีวามพงึพอใจไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบั

แนวคดิของ มลิเลท็ (1954: 13) ทีไ่ดก้ล่าววา่ หลกัและแนวทางของการใหบ้รกิาร คอื การใหบ้รกิารอยา่งเสมอภาค 

หมายถงึ ความยุตธิรรรมในการบรหิารงานภาครฐัทีม่ฐีานคตทิีว่่า คนทุกคนเท่าเทยีมกนั ดงันัน้ ประชาชนทุกคน

จะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มกีารแบ่งแยกกดีกนัในการใหบ้รกิาร ประชาชนจะ

ไดร้บัการปฏบิตัใินฐานะทีเ่ป็นปจัเจกบุคคลทีใ่ชม้าตรฐานเดยีวกนัในการใหบ้รกิารเดยีวกนั และยงัสอดคล้องกบั

งานวิจยัของ สรานันท์ อนุชน (2556: 168) ที่ได้ทําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลกระทบต่อความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อการบรกิารทีห่อ้งอุบตัเิหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ พบว่า เพศ อายุ การศกึษา รายไดท้ี่

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารหอ้งอุบตัิเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ไม่แตกต่างกนั และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภากรณ์ น้ําวา้ และศริวิมิล วนัทอง (2550: 50) ทีไ่ด้ทําการศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจ

ของผู้รบับรกิารแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อําเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบุร ีพบว่า 

สถานภาพสมรสไมม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูร้บับรกิารแผนกผูป้ว่ยนอก 

 พนกังานรฐัวสิาหกจิทีม่ปีระสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในสว่นประสมการตลาดบรกิาร 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาดและดา้นกระบวนการทีม่ต่ีอโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 โดยพนักงานทีม่ปีระสบการณ์ทํางาน 11-20 ปี มคีวามพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้น

การส่งเสรมิการตลาดและดา้นกระบวนการมากที่สุด อาจเป็นเพราะพนักงานที่มปีระสบการณ์ทํางาน 11-20 ปี     

มกีารใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนบอ่ยครัง้กวา่พนกังานทีม่ปีระสบการณ์ทาํงานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10 ปี และ 21 ปี 

ขึน้ไป ทําให้มคีวามคุน้เคยกบักจิกรรมการส่งเสรมิการตลาดและกระบวนการให้บรกิารของโรงพยาบาลเอกชน     

สง่ผลใหเ้กดิความพงึพอใจในระดบัทีม่ากกวา่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนิิจ เพชรสน (2550) ทีไ่ดท้าํการศกึษา

ความพงึพอใจต่อสวสัดกิารของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จงัหวดัราชบรุ ีพบวา่ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานที่

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการจดัสวสัดกิารของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดัราชบุร ีแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 พนกังานรฐัวสิาหกจิทีม่สีายงานแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในสว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นสถานที่

และดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ทีม่ต่ีอโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพนกังานสายงานสนบัสนุนมคีวามพงึพอใจในสว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นสถานทีแ่ละ

ดา้นการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพมากกว่าพนักงานสายงานการตลาด เน่ืองจากพนักงานสายงาน
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สนับสนุนปฏบิตัิงานอยู่ในสํานักงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากพนักงานสายงานการตลาดที่มกัต้องออกไป

พบปะลูกคา้ตามสถานที่ต่างๆ ทําใหไ้ดเ้หน็การบรกิารทีห่ลากหลาย และเกดิความคาดหวงัในบรกิารที่มากกว่า 

เมื่อไปใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนแลว้ไม่ไดร้บัการบรกิารทีด่ตีามทีค่าดหวงัไวย้่อมเกดิความพงึพอใจในระดบัที่

ตํ่ากว่าพนกังานสายสนบัสนุน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อเดย ์และแอนเดอรเ์ซนต์ (1975: 4) ทีไ่ดก้ล่าวว่า ความ

พงึพอใจเป็นความรูส้กึ หรอืความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทศันคตขิองคนทีเ่กดิจากประสบการณ์ทีผู่ร้บับรกิารเขา้ไป

ในสถานทีใ่หบ้รกิารนัน้ๆ และประสบการณ์นัน้เป็นไปตามความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร ซึง่ความพงึพอใจจะมาก

หรอืน้อยขึน้อยูก่บัปจัจยัทีแ่ตกต่างกนั 

 2. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในสว่นประสมการตลาด

บรกิาร พบวา่ 

 ความถีโ่ดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้น

ผลติภณัฑ์และดา้นสถานที ่อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลําดบั โดยมคีวามสมัพนัธ์ใน

ระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าพนักงานมคีวามพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้น

ผลติภณัฑแ์ละดา้นสถานทีม่ากขึน้จะมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า อาจพจิารณาไดว้า่เมือ่พนกังานมี

ความมัน่ใจและเชือ่ถอืในคุณภาพของยา เครือ่งมอืแพทย ์เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการรกัษา และการอาํนวยความสะดวก

ด้านสถานที่จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนตามมา สอดคล้องกบัแนวคิดของ ฟิลปิ    

คอตเลอร์ (2003: 61) ที่กล่าวว่า ผลติภัณฑ์และบรกิาร หมายถึง สิง่ที่เสนอขายโดยธุรกจิเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ใหพ้งึพอใจในผลติภณัฑท์ีเ่สนอขาย อาจจะมหีรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้ผลติภณัฑจ์งึประกอบไปดว้ย

สนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์ร หรอืบุคคล ผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน์ มคีุณค่าในสายตาของลูกคา้ 

จงึจะมผีลทําใหผ้ลติภณัฑ์สามารถขายได้ และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภาคภูม ิกองเงนิ (2549: 150-152)    

ทีไ่ดท้าํการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเอกชนของผูบ้รโิภคในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดั

บุรรีมัย ์พบว่า ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านเวชภณัฑ์และดา้นสถานทีใ่หบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเอกชนของผูบ้รโิภคในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์ดา้นจาํนวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารใน

ระดบัตํ่าและมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ค่ารกัษาพยาบาลโดยเฉลี่ยไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิาร อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เน่ืองจากพนักงานรฐัวสิาหกจิได้รบัสวสัดกิารจากองค์กร ทําให้ไม่ต้องรบัภาระ   

ค่ารกัษาพยาบาลเอง จึงมกัไม่ได้คํานึงถึงค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเข้ารบับริการที่โรงพยาบาลเอกชน สอดคล้องกบั

งานวิจยัของ บุศรา จริเกษมสุข (2555: 174) ที่ได้ทําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิาร

สถาบันความงามพงศ์ศักดิค์ลินิกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารสถาบนัเสรมิความงามพงศ์ศกัดิค์ลนิิก ในด้านงบประมาณเฉลี่ยที่ใช้

บรกิาร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคตมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้น

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และมคีวามสมัพนัธ์

กบัความพงึพอใจในสว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพอย่างมนียัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อพนักงาน

รฐัวสิาหกจิไดร้บับรกิารจากโรงพยาบาลเอกชนในเรื่องคุณภาพของยา เทคโนโลยใีนการรกัษา ความพรอ้มของ

เครือ่งมอืแพทย ์ความคุม้ค่ากบัค่าใชจ้า่ย การบรกิารทีด่จีากพยาบาลและเจา้หน้าที ่สถานทีน่ัง่รอและบรรยากาศที่

ดภีายในโรงพยาบาล ตลอดจนความสะดวกรวดเร็วในการให้บรกิารและนัดหมาย จึงทําให้มีความพงึพอใจใน

บรกิารดงักล่าวมากขึน้ จะมแีนวโน้มมาใชบ้รกิารในอนาคตเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แคทลยีา 
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นุชตราวงศ ์(2555: 144) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแผนกตรวจสุขภาพ

ของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดโดยรวมมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารในโรงพยาบาลด้านในอนาคต ท่านจะกลบัมาใชบ้รกิาร

ตรวจสขุภาพของโรงพยาบาล อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยตวัแปร

ทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถา้ผูใ้ชบ้รกิารตรวจสขุภาพของโรงพยาบาล

ไดร้บัการบรกิารทีด่จีากบคุลากร ไมว่า่จะเป็นแพทย ์พยาบาลหรอืเจา้หน้าทีข่องโรงพยาบาลทีด่ ีค่าบรกิารในการ

ตรวจสุขภาพที่เหมาะสม สถานที่การให้บริการมีความสะดวกสบาย กระบวนการให้บริการที่มีลําดบัขัน้ตอน 

รวมถงึคุณภาพในการบรกิารทีด่มีคุีณภาพแลว้ กจ็ะสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารมแีนวโน้มพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารใน

อนาคตจะกลบัมาใชบ้รกิารตรวจสขุภาพของโรงพยาบาลแหง่น้ีเพิม่ขึน้  

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 ผลจากการศกึษาความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้

บรกิารโรงพยาบาลเอกชนของพนกังานรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง ไดใ้หข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีอ่าจเป็นประโยชน์

ต่อผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชน และองคก์รรฐัวสิาหกจิ ดงัน้ี 

 1. กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของโรงพยาบาลเอกชน คอื พนกังานรฐัวสิาหกจิสายงานสนบัสนุน และพนักงาน

รฐัวสิาหกจิทีม่ปีระสบการณ์ทํางาน 11-20 ปี ดงันัน้ ควรกําหนดกลยุทธท์างการตลาด เพื่อใหส้ามารถตอบสนอง

และเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เช่น จดัใหม้สีถานทีน่ัง่รอรบับรกิารอย่างเพยีงพอ ตกแต่งสถานที่

ภายในโรงพยาบาลให้สวยงาม และมบีรรยากาศที่ด ีไม่แออดั เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า พนักงานทีม่สีายงาน

สนับสนุนมีความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดบริการด้านสถานที่ ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทาง

กายภาพมากที่สุด สําหรบัพนักงานที่มีประสบการณ์ทํางาน 11-20 ปี ควรกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น    

เพิม่ส่วนลดค่าห้อง ค่ายาและเวชภณัฑ ์ค่าเอก็ซเรย ์จดัโปรแกรมพเิศษในการรกัษา อํานวยความสะดวกให้กบั

พนกังานรฐัวสิาหกจิในกรณีผูป้่วยใน โดยใหอ้งคก์รจดัทําหนังสอืส่งตวัสาํหรบัเขา้รบัการรกัษากบัโรงพยาบาลได้

ก่อนแล้วค่อยนําใบวางบิลมาเรียกเก็บค่ารกัษาพยาบาลในภายหลงั เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า พนักงานที่มี

ประสบการณ์ทาํงาน 11-20 ปี มคีวามพงึพอใจในสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาด และดา้น

กระบวนการมากทีส่ดุ 

 2. ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนควรปรับปรุงการให้บริการด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น        

เพิ่มส่วนลดค่าห้อง ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าเอ็กซเรย์ จดัโปรแกรมพเิศษในการรกัษา และทําการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานรฐัวสิาหกจิทราบ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานรฐัวสิาหกจิใหม้ี

ความพงึพอใจมากขึน้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า พนักงานรฐัวสิาหกจิมคีวามพงึพอใจในส่วนประสมการตลาด

ดา้นการสง่เสรมิการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3. ผูป้ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนควรใหค้วามสาํคญักบัผลติภณัฑข์องโรงพยาบาล เชน่ คณุภาพของ

ยา เครื่องมอืแพทย์ทีไ่ด้มาตรฐาน มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัและปลอดภยัในการรกัษา เพื่อให้พนักงานรฐัวสิาหกจิ

ทีม่าใชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจสงูสดุและสง่ผลให้มาใช้บรกิารที่โรงพยาบาลเป็นประจําเมื่อเกดิอาการเจบ็ป่วย 

เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า ความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้บริการมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในส่วนประสม

การตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑม์ากทีส่ดุ 

 4. ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนควรให้ความสําคญักบัการให้บริการ ยาและเวชภณัฑท์ี่ดแีละมี

คุณภาพ พร้อมทัง้มีการชี้แจงค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ในใบเสร็จรับเงินให้ชดัเจน เพื่อให้พนักงาน
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รฐัวสิาหกจิทีม่าใชบ้รกิารไดเ้หน็ถงึความคุม้คา่ของคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งเสยีไป เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า แนวโน้มการ

ใชบ้รกิารในอนาคตมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นราคามากทีส่ดุ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ในการศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมของ

พนักงาน ไม่ได้เจาะจงเฉพาะโรงพยาบาลใด ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลที่พนักงานใช้

บริการมากที่สุดและรองลงมา เช่น โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลวิชยัยุทธ เพื่อเป็นประโยชน์กับ

ผูป้ระกอบการโรงพยาบาลในการวางแผนกลยทุธก์ารตลาดในเหมาะสมกบัลกูคา้ในระดบัองคก์รมากขึน้ 

 2. ควรทําการศกึษาเปรยีบเทียบความพงึพอใจในการใช้บรกิารระหว่างโรงพยาบาลพญาไท 2 และ

โรงพยาบาลวชิยัยุทธ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบและรกัษาจุดแขง็ของโรงพยาบาล รวมไปถึงการปรบัปรุง

จดุอ่อนของโรงบาลเอกชนทัง้สอง ทาํใหผู้ม้าใชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจสงูสดุ 

 3. ควรทําการศกึษาเพิม่เติมในเรื่องตวัแปรอื่นๆที่มผีลต่อความพงึพอใจและพฤติกรรมการใช้บรกิาร

โรงพยาบาลเอกชน เชน่ การรบัรู ้การจงูใจ ความคาดหวงัในบรกิาร เป็นตน้  
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คณาจารย์โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ที่ด ี
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