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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริการบริษัทนําเทีย่ ว
เพือ่ สุ ขภาพและนันทนาการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
(FACTORS THAT AFFECT THE COMPLACENCY OF THE SERVICE
AGENCY FOR HEALTH AND RECREATION IN BANGKOK)
วัชรี ยา ไชยสถาน 1 ผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขําเดช 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เพื่อเป็ นการศึกษาปั จจัยส่ วน
บุคคล ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กบั
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ การบริ ษัท ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สุ ข ภาพ
และนันทนาการ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ประชากรที่เข้ามาใช้บริ การ ในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีจาํ นวน
เตียงไว้ให้บริ การผูป้ ่ วยมากกว่า 250 เตียง และเป็ นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI
พร้อมทั้งผูใ้ ช้บริ การเกี่ยวกับสุ ขภาพ จํานวน 400 ตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
คือ สถิติเชิ งพรรณนา โดยการแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ พร้อมการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และ ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานและสถิ ติเชิ ง อนุ ม าน โดยใช้ค่า t-Test F-Test และ
Multiple Regression Analysis (MRA) ค่าสถิ ติเหล่านี้ ได้จากการคํานวณโดย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS For Windows
ผลการศึกษา พบว่า ผูม้ ีสถานภาพสมรส อายุระหว่าง 21-35 ปี การศึกษาสู ง
กว่าปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความพึงพอใจในการ ใช้
บริ การบริ ษทั ท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ มากที่สุด และปั จจัยทางด้าน ส่ วน
ประสมทางการตลาด ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ มากที่สุด มีจาํ นวน 1 ด้าน คือ ด้านราคา และ และอยู่ในระดับ
1
2

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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มาก จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และ ด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัย ลัก ษณะส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ า งกัน
ส่ วนใหญ่ มีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ
และนันทนาการในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ แตกต่า งกัน ยกเว้น ด้านเพศ และด้า น
อาชี พ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ
และ นันทนาการ ไม่แตกต่างกัน
พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การการท่องเที่ยวและนันทนาการเพื่อสุ ขภาพ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางด้านการตลาด คือ ด้านความถี่ในการท่องเที่ยว
ต่อปี ด้านลักษณะที่เลือกสถานที่ท่องเที่ยวในการพักผ่อน ด้านประเภทการท่องเที่ยวที่
ความสนใจ ด้านจํานวนผูร้ ่ วมเดิ นทางท่องเที่ยว ด้านแหล่งข้อมูลวางแผนท่องเที่ยว
และด้านเหตุผลในการเลื อกท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางการ
ตลาด ด้านสถานที่ สู งสุ ด และ ด้านระยะเวลาเฉลี่ยในการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์
กับปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านสถานที่ สู งสุ ด และปั จจัย
ส่ วนประสมทางด้านการตลาดที่ ไม่มีความสัมพันธ์ กับปั จจัยส่ วนประสมทางด้าน
การ ตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก ารท่อ งเที่ ย วเพื่ อสุ ข ภาพ คื อ ด้า น
รู ปแบบการ เดินทางท่องเที่ยว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสํ าคัญ : ท่องเที่ยว, สุ ขภาพ, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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ABSTRACT
The purpose of this independent study. To study Personal factors. Factor in
the marketing mix and Behavior correlated with factors affecting customer
satisfaction of Factors that affect the complacency of the service agency for health
And recreation in Bangkok. Questionnaires were used to collect data. Population
with access to the service. Private hospitals in Bangkok, with the number of beds
available for patients with more than 250 beds and the hospital received the JCI and
service users about the health of 400 samples were used in the analysis of the
descriptive statistics by frequency, percentage, and the analysis of the mean and
standard deviation and inferential statistics using the t-Test F-Test and Multiple
Regression Analysis (MRA) for these statistics were calculated with SPSS For
Windows.
The study found that people aged 21 to 35 years old, married, higher
education degree. The average monthly income of 60,001 to 70,000 baht a
satisfaction. The health and recreational services travel to most factors. Marketing
mix. Affecting satisfaction in the decision to use the service. Medical Tourism is the
number one side is the price and the level in the six areas of the physical location of
the personnel process. The promotion and product, respectively.Test the hypothesis
that different personal characteristics factors most affect job satisfaction in decisions
to use public health tourism. And services in Bangkok. Different except for the sex
and the occupation that affects satisfaction in the decision to use public health
Tourism and recreation is no different.
Behavior in the service of tourism and recreation to healthcare. Factors
related to the marketing mix is the frequency of travel per year for the selected week
of relaxation. The type of visit to the interests of the passengers traveling. The travel
planning resources. And the reason for your visit. Factors associated with optimum
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marketing mix for the place, and the average duration of travel. Bear Factors that
affect customer satisfaction. The products and the highest place and the marketing
mix factors. No relationship. Factors to the mix. Market that affect the decision to
use public health tourism is the pattern. Traveling. Statistically significant at the
0.05 level.
KEY WORDS: TOURISM, HEALTH, CONSUMER BEHAVIOR
บทนํา
เนื่ องจากในสภาวการณ์ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนําเที่ยวนั้น มี การ
แข่ง ขันค่อนข้างสู ง อันเนื่ องมาจากการที่ทุกๆภาคส่ วนมีการให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การเข้า สู่ ประชาคมอาเซี ยนที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในปั จจุบนั ผูค้ นส่ วนใหญ่ต่างหันมาให้
ความ สําคัญในการเอาใจใส่ ดูแลสุ ขภาพกันมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆ
ซึ่ ง จะ นํา ไปสู่ ก ารเยีย วยารั ก ษา และเกิ ดค่าใช้จ่ายตามมาจํา นวนมาก ส่ งผลให้ผู้
ประกอบธุ รกิจ บริ การด้านสุ ขภาพ คือ โรงพยาบาลเอกชนต่างๆได้มีการขยายบริ การ
ด้า นสุ ขภาพ ซึ่ ง จากเดิ ม ที่ มุ่ ง เน้น การบํา บัดรั ก ษาโรคภัย ต่ า งๆเพีย งอย่า งเดี ย ว แต่
ปัจจุบนั ต่างหันมา เปิ ดให้บริ การในด้านการตรวจสุ ขภาพและบริ การทางด้านอื่นๆให้
ครอบคลุ ม ตั้งแต่ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ทั้งร่ างกายและจิตใจ ให้แข็งแรง เพื่อป้ องกัน
โรคภัย ต่ า งๆและการ ฟื้ นฟู สุ ข ภาพหลัง การบํา บัดรั ก ษา รวมไปถึ ง บริ ก ารด้า น
นันทนาการ เช่ น การท่องเที่ ยว การเล่นกี ฬา และการออก กําลังกาย ศิลปะการต่อสู้
ป้ องกัน ตัว การรั บ ประทานอาหาร และเครื่ อ งดื่ ม ที่ เ น้น ในเรื่ อ งการดู แลสุ ข ภาพ
มากกว่าการท่องเที่ยวโดยทัว่ ไป อันเนื่ อง มาจากในปั จจุบนั นั้น การใส่ ใจในการดูแล
สุ ขภาพนั้นได้รับความนิ ยมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยที่การได้เปรี ยบและ
ความน่ าดึ งดูดของประเทศไทย คือ เรื่ องของ ความประทับใจในการบริ การนําเที่ยว
รวมถึงการกิ จกรรมการคัดสรรในการเลื อก รับประทานอาหารในร้านที่มีชื่อเสี ยง ที่
เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระยะหลังจาก กระแสความใส่ ใจด้านสุ ขภาพที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ ว ทําให้หน่ วยงานภาครัฐในหลาย ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ต่างให้การ
สนับสนุ นธุ รกิ จเอกชนที่ให้บริ การด้าน สุ ขภาพ เพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ ซึ่ ง
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ครอบคลุมทั้งกลุ่มประเทศที่กาํ ลังพัฒนา (ยังขาดความพร้อมของบริ การด้านสุ ขภาพ
ในประเทศ) และกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้ว ซึ่ งส่ วนใหญ่ที่มีค่าบริ การด้านสุ ขภาพอยู่
ในระดับสู งรวม ทั้งยังต้องใช้เวลาในการรอรับบริ การที่นาน
ธุ รกิ จการบริ การที่เรี ยกว่า Hospitality เป็ นอีกหนึ่ งกลุ่มธุ รกิ จที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวสอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั ที่ ส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมและความต้อง
การของผูบ้ ริ โภค ทําให้การท่องเที่ยวได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดํารงชี วิต ทั้งเพื่อ
การพักผ่อน คลายเครี ยด เรี ยนรู ้และเข้าสังคม ส่ งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการ
ท่องเที่ยวหรื อกลุ่มธุ รกิจ Hospitality เป็ นธุ รกิจที่มีความสําคัญ และมีแนวโน้มเติบโต
สู งและขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งในปั จจุบนั มีหลายประเทศเริ่ มให้ความสําคัญกับ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม อาเซี ยน
ที่ต่างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมทั้งธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจท่องเที่ยว รวมไป
ถึงธุ รกิจท่องเที่ยวที่ให้บริ การทางด้านสุ ขภาพ เพื่อรองรับกับจํานวนนักท่อง เที่ยวที่
คาดว่าจะมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น ภายหลังจากการก้าวไปสู่ การเป็ นประชาคม เศรษฐกิ จ
อาเซียน หรื อ AEC อย่างเต็มรู ปแบบในปี 2558
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกใช้บริ การการท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริ การการท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ
3. เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกใช้บริ การการท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้สําหรับผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ และ
นันทนาการ เพื่อใช้ในการพัฒนาธุ รกิ จเพื่อตอบสนองความต้องการให้ตรงกลุ่ มเป้ า
หมาย
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2. เพื่อเพื่อนําผลการวิจยั ให้ผทู ้ ี่สนใจจะประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ และ
นันทนาการ สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจ ในการเลือกรู ปแบบ
ในการให้บริ การที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
3. เพื่ อนําผลการวิจยั ให้กบั หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการประกอบการ
ตัดสิ นใจวางแผนและกําหนกกลยุทธ์ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
บริ การในธุ รกิจท่องเที่ยว เพื่อสุ ขภาพและนันทนาการให้มากที่สุด
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จ จัย ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยพฤติกรรม มี ผลต่ อความพึงพอใจในการเลื อกใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อ
สุ ขภาพและนันทนาการ
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มี ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ
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รูปกรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้,
ระดับการศึกษา, สถานภาพ

พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ
เและนันทนาการ

ความพึงพอใจ ในการ
ตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การท่องเที่ยว
เพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการจัด
จําหน่าย, การส่ งเสริ มทางการตลาด,
บุคคล
ลักษณะทางกายภาพ, กระบวนการ

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ความหมายการท่องเที่ยว นิ คม จารุ มณี (2536) กล่าวถึงความหมายของ การ
ท่องเที่ยว (Tourism) ว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการสันทนาการ (Recreation) ของ มนุ ษย์
ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาว่าง โดยผูกพันอยูก่ บั การเดินทาง (Travel) จากที่
หนึ่ ง ซึ่ งส่ ว นมากเป็ นบ้า นของตนเองไปยัง อี ก สถานที่ ห นึ่ งซึ่ งถื อ ว่า เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการผ่อนคลายร่ างกายและจิตใจจากกิจการงานต่างๆ เป็ นการ
ตอบสนองความต้องการในการเปลี่ยนบรรยากาศของสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะมนุษย์ผู้
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ที่อยู่ในสังคมเมืองที่ ยุ่งยากซับซ้อน จะต้องหลีกหนี ความสับสนวุ่นวาย ไปสู่ สภาพ
ธรรมชาติ จะไปแสวงหาสิ่ งแปลกๆใหม่ๆ ซึ่ งอาจมีการประกอบกิจกรรมที่สนุกสนาน
กีฬา ทัศนศึกษา การสังสรรค์
นิ คม จารุ มณี (2536) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่อยู่
อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว ด้วยความสมัครใจ ตามวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้
ที่ มิ ใ ช่ เพื่ อประกอบอาชี พ หรื อหารายได้ ส่ วนคํา ว่า “นัก ท่ องเที่ ย ว” คื อ ผูท้ ี่ เดิ น
ทางไกล จากที่อยูอ่ าศัยถาวรเกินกว่า 40 กิโลเมตร และใช้เวลาพํานักอยูใ่ นที่ที่เดินทาง
มาถึงนั้น เกินกว่า 24 ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 12 เดือน ถือเข้าข่ายว่าเป็ นนักท่องเที่ยว
วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน (2540) ความหมายของอุปสงค์ นักเศรษฐศาสตร์ ให้
ความหมายของคําว่า “อุปสงค์” สําหรับสิ นค้าและบริ การชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งว่าหมาย
ความว่าจํานวนต่างๆของสิ นค้าหรื อบริ การชนิ ดนั้น ที่ผบู้ ริ โภคต้องการซื้ อในระยะ
เวลาหนึ่ ง ณ ระดับราคาต่างๆ ของสิ นค้านั้น หรื อ ณ ระดับรายได้ต่างๆของผูบ้ ริ โภค
หรื อ ณ ระดับราคาต่าง ๆ ของสิ นค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
Schiffman and Kanuk (1987) ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่าเป็ น
พฤติกรรมซึ่ งบุคคลทําการ ค้นหา การซื้ อ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่ายใน
ผลิตภัณฑ์ และบริ การ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
Etzel Walker and Stanton (1997: 102) ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการตัดสิ นใจและการกระทําของ
ผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวกับการซื้ อ และการใช้สินค้า
อดุ ล ย์ จาตุ รงคกุล (2521 : 5 ) ให้ความหมายของพฤติก รรมผูบ้ ริ โภคว่า
หมายถึ ง เป็ นปฏิ กิริยาของบุคคลที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้า
และ บริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนกานต่างๆของการตัดสิ นใจที่เกิดก่อนและ
เป็ น ตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่านี้
ธงชัย สั นติ วงศ์ (2525 : 112 ) ให้ค วามหมายของว่า พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา
และการใช้ซ่ ึ ง สิ นค้า และบริ ก าร ซึ่ ง หมายถึ ง การตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้า และบริ ก ารที่
9
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สามารถสร้างความพอใจในการซื้ อให้แก่ผซู ้ ้ือมากที่สุด โดยสาเหตุที่ผบู้ ริ โภคเลือกซื้ อ
สิ นค้าและบริ การอาจเป็ นเพราะสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ มีสิ่งจูงใจบางประการที่สอด
คล้องกับทัศนคติกบั ผูบ้ ริ โภค
ศุภร เสรี รัตน์ (2540 : 6 ) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึง
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ และการใช้สินค้าและบริ การ (ผลิตภัณฑ์)
โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ ยน ที่บุคคลต้องมีการตัดสิ นใจทั้งก่ อนและหลังการ
กระทําดังกล่าว
ครรชิ ตพล ยศพรไพบู ล ย์ (2551) กล่ า วว่า พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค หมายถึ ง
พฤติกรรมที่แต่ละบุคคลทําการตัดสิ นใจใช้ทรัพยากรซึ่ งมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็ น เงิน เวลา
บุคลากรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภคสิ นค้า
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบ
สอบถามให้ผตู ้ อบแบบสอบถามตอบเอง(Self-Administered Questionnaire) ประกอบ
การสํารวจประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ประชากรที่ เ ข้า มาใช้ บ ริ ก ารใน
โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี จาํ นวนเตี ย งไว้ใ ห้บ ริ ก ารผูป้ ่ วย
มากกว่า 250 เตียง และเป็ นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI พร้ อมทั้งใช้บริ การ
เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพ โดยใช้ ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Non
Probability Sampling) ซึ่ งได้จากการเลื อกตัวอย่า งตามสะดวก (Convenience
sampling) โดยการ กําหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ
และผูท้ ี่เข้ารับบริ การใน โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีจาํ นวนเตียง
ไว้ให้บริ การผูป้ ่ วยมากกว่า 250 เตียง และเป็ นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI หรื อ
ในสถานบริ การที่เกี่ยวข้อง กับการดูแลรักษาสุ ขภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน
400 คน แต่ผวู้ ิจยั ไม่ สามารถหาจํานวนประชากรที่ถูกต้องของกลุ่มดังกล่าวได้ จึงใช้
สู ตรการหาขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการสํารวจโดยที่ไม่ทราบขนาดของประชากร โดยใช้
หลักเกณฑ์การคํานวณ ของ Cooper, D.R. and Emory C.W. (Cooper, D.R. and C.W.,
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1995 : 215 -217) จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การสํารวจจากการคํานวณ มีค่าเท่ากับ 384
คน และในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทาํ การเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้ น 400 คน โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และทดสอบค่าเฉลี่ยความ
แตกต่างรายคู่ โดยวิธี LSD
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบว่า ผูม้ ีสถานภาพสมรส อายุระหว่าง 21-35 ปี การศึกษาสู ง
กว่าปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความพึงพอใจในการใช้
บริ ก ารบริ ษทั ท่องเที่ ย วเพื่ อสุ ข ภาพ และนัน ทนาการ มากที่สุ ด และปั จจัย ทางด้า น
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การท่อง
เที่ยวเพื่อสุ ขภาพ มากที่สุด มีจาํ นวน 1 ด้าน คือ ด้านราคา และ และอยูใ่ นระดับ มาก
จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และ ด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ วน
ใหญ่ มีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ และ
นันทนาการ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน ยกเว้น เพศ และ อาชีพ ที่มีผล ต่อ
ความพึงพอใจในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ
ไม่ แ ตกต่ า งกัน พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วและนัน ทนาการเพื่ อ
สุ ขภาพ ที่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางด้านการตลาด คือ ด้านความถี่ใน
การท่อง เที่ยวต่อปี ด้านลักษณะที่เลือกสถานที่ท่องเที่ยวในการพักผ่อน ด้านประเภท
การท่ อง เที่ ยวที่ ค วามสนใจ ด้านจํานวนผูร้ ่ วมเดิ นทางท่องเที่ ย ว ด้า นแหล่ง ข้อมูล
วางแผน ท่องเที่ยว และด้านเหตุ ผลในการเลื อกท่องเที่ ยว มี ความสัมพันธ์กบั ปั จจัย
ส่ ว นประสม ทางการตลาด ด้า นสถานที่ สู ง สุ ด และ ด้า นระยะเวลาเฉลี่ ย ในการ
ท่องเที่ยวมีความ สัมพันธ์กบั ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้าน
สถานที่ สู งสุ ด และปั จจัยส่ วนประสมทางด้า นการตลาดที่ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
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ปัจจัยส่ วนประสม ทางด้านการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การท่องเที่ยว
เพื่อสุ ขภาพ คือ ด้านรู ปแบบการเดินทางท่องเที่ยว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางสรุ ปปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั นําเที่ยวเที่ยว
เพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ
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อภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R) = 0.854 แสดงว่า
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั นําเที่ยวเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ และ
นันทนาการอยูใ่ นระดับสู ง (เนื่องจากค่า R มีค่ามาก)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R) = 0.675 หมายความว่า ปั จจัยทางด้านต่างๆ มี
ความสัมพันธ์ ต่อความพึงพอใจ คิ ดเป็ นร้ อยละ 67.5 ตัวแปรอิสระสามารถอธิ บาย
ความแปรผันหรื อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ 67.5 ที่เหลือเป็ นผลเนื่อง
จากตัวแปรอื่น
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากับ .722 หมายความว่า
การประมาณค่าระดับความพึงพอใจ ในการเลื อกใช้บริ การบริ ษทั นําเที่ยวเที่ยวเพื่อ
สุ ขภาพและนันทนาการ มีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเท่ากับ .722
จากผลการวิเคราะห์จะพบว่าค่า VIF สู งที่สุด คือ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ การ
พักผ่อน และการท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ มีค่า 6.556 ซึ่ งไม่เกิน 10 หรื อค่า Tolerance ที่มี
ค่าน้อยที่สุด คือ โปรแกรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากเดิมมีผลต่อการตัดสิ นใจ มีค่า
2.516 ซึ่ งไม่ ต่ าํ กว่ า 0.2 แสดงว่า ตัว แปรอิ ส ระไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน คื อ ไม่ เ กิ ด
Multicollinearity
จากผลการวิ เ คราะห์ ได้ ส มการถดถอยในรู ปคะแนนดิ บ และคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้
Y = 1.102 + .272 X1 + .189 X2 + .425 X3 + .154 X4 + .042 X5
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
บริ ษทั นําเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญที่
0.05 มีตวั แปรของปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั นําเที่ยวเพื่อ
สุ ขภาพและนันทนาการ ในเขตกรุ งเทพฯ ทั้งหมด 5 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อ ตัว
แปรตามที่มีค่านัยสําคัญน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ การ
พัก ผ่อนและการท่องเที่ ย วเพื่ อสุ ข ภาพ (X1) มี ผลิ ตภัณฑ์ที่ ห ลากหลายเพื่ อความ
เหมาะสมของลูกค้า (X2) โปรแกรมการท่องเที่ยวที่รวมทุกอย่างตั้งแต่ตรวจสุ ขภาพ
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ถึงการพักผ่อนเป็ นแพ็คเกจการท่องเที่ยว (X3) โปรแกรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างไป
จากเดิมๆมีผลต่อการตัดสิ นใจ (X4) บรรยากาศโดยรวมส่ งผลต่อการเข้าบริ การ (X5)
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ .272 .189 .425 .154 และ .042 ตามลําดับ
ตารางสรุ ปรวมสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิตทิ ใี่ ช้

ค่ านัยสําคัญ ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ
สถานภาพการสมรส

t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.527
0.002
0.029
0.014
0.679
0.027

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

ด้านความถี่ในการท่องเที่ยวต่อปี

F-Test

0.001

ยอมรับ

ด้านลักษณะที่เลือกสถานที่ท่องเที่ยว

F-Test

0.039

ยอมรับ

ด้านประเภทการท่องเที่ยวที่ความสนใจ

F-Test

0.023

ยอมรับ

ด้านจํานวนผูร้ ่ วมเดินทางท่องเที่ยว

F-Test

0.019

ยอมรับ

ด้านแหล่งข้อมูลวางแผนท่องเที่ยว

F-Test

0.016

ยอมรับ

ด้านเหตุผลในการเลือกท่องเที่ยว

F-Test

0.029

ยอมรับ

ด้านระยะเวลาเฉลี่ยในการท่องเที่ยว

F-Test

0.037

ยอมรับ

ด้านรู ปแบบการเดินทางท่องเที่ยว

F-Test

0.586

ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรม

ในการพักผ่อน
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด สถิตทิ ใี่ ช้

ค่ านัยสําคัญ ผลการทดสอบ

Product (ผลิตภัณฑ์)
Price (ราคา)
Place (สถานที่)

MRA
MRA
MRA

0.001
0.027
0.029

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

Promotion (ส่งเสริ มการขาย)

MRA

0.007

ยอมรับ

People (บุคคล)
Physical Evidence and Presentation
(ลักษณะทางกายภาพ)

MRA
MRA

0.001
0.006

ยอมรับ
ยอมรับ

Process (กระบวนการ)

MRA

0.001

ยอมรับ

ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่เข้ามาใช้บริ การใน
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี จ ํา นวนเตี ย งไว้ใ ห้ บ ริ ก ารผูป้ ่ วย
มากกว่ า 250 เตี ย ง และเป็ นโรงพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐาน JCI (Convenience
sampling) โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและผูท้ ี่
เข้ารับบริ การ ในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร หรื อในสถานบริ การที่
เกี่ยวข้องกับการ ดูแลรักษาสุ ขภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
ผูว้ ิจยั ควรทําการ ศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่างในกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติม เนื่ องจากปั จจุบนั
การให้ บ ริ การใน ด้ า นการตรวจสุ ขภาพ ไม่ ไ ด้ จ ํา กัด ในการให้ บ ริ การแต่ ใ น
โรงพยาบาลเอกชน หรื อ โรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้น ด้วยกระแสการรักสุ ขภาพของ
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ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ทําให้ ผูป้ ระกอบการโรงพยาบาล ต่างหันมาให้ความสนใจในการ
ให้บริ การในด้านการตรวจ สุ ขภาพที่ครบวงจรเช่นกัน
ในการศึ กษาการวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งเน้นศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การ เลือกใช้บริ การบริ ษทั นําเที่ยวเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการ ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อ ไปควรมีการศึกษาใน ปั จจัยด้านอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดมากขึ้น
เช่น ศึกษากระบวนการตัดสิ นใจในการเลือกรับบริ การ อิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือก
รับ บริ การในแต่ละโรงพยาบาล
สําหรับผูท้ ี่จะศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาในส่ วนของผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การใน
การดูแลสุ ขภาพในโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ นอกเหนื อจากโรงพยาบาลที่ใช้เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อที่จะได้นาํ ผลการวิจยั ที่ได้มาเป็ นส่ วนประกอบในการ
ดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการ และนักการตลาดในประเทศไทยได้
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