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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการบริษัทนําเทีย่ว 

เพือ่สุขภาพและนันทนาการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (FACTORS THAT AFFECT THE COMPLACENCY OF THE SERVICE 

AGENCY FOR HEALTH AND RECREATION IN BANGKOK) 

     วชัรียา  ไชยสถาน 1  ผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร  ขาํเดช  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  เพื่อเป็นการศึกษาปัจจยัส่วน 

บุคคล ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์กบั 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัทท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ           

และนนัทนาการ ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั 

ประชากรท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจาํนวน 

เตียงไวใ้ห้บริการผูป่้วยมากกวา่ 250 เตียง และเป็นโรงพยาบาลท่ีไดรั้บมาตรฐาน JCI 

พร้อมทั้งผูใ้ช้บริการเก่ียวกบัสุขภาพ จาํนวน 400 ตวัอย่างสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจง ความถ่ี ค่าร้อยละ พร้อมการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย 

และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ค่า t-Test F-Test และ 

Multiple Regression Analysis (MRA)  ค่าสถิติเหล่าน้ีได้จากการคาํนวณโดย

โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS For Windows 

ผลการศึกษา พบว่า ผูมี้สถานภาพสมรส อายุระหวา่ง 21-35 ปี การศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความพึงพอใจในการ ใช้

บริการบริษทัท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ มากท่ีสุด และปัจจยัทางดา้น ส่วน

ประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ มากท่ีสุด มีจาํนวน 1 ดา้น คือ ดา้นราคา และ และอยู่ในระดบั 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มาก จาํนวน 6 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นสถานท่ี ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้น

กระบวนการ ดา้นการส่งเสริมการขาย และ ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั   

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน 

ส่วนใหญ่ มีผลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ 

และนันทนาการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกัน ยกเวน้ ด้านเพศ และด้าน

อาชีพ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ 

และ นนัทนาการ ไม่แตกต่างกนั 

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียวและนนัทนาการเพื่อสุขภาพ ท่ีมี 

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาด คือ ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียว 

ต่อปี ดา้นลกัษณะท่ีเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในการพกัผอ่น ดา้นประเภทการท่องเท่ียวท่ี 

ความสนใจ ดา้นจาํนวนผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว ดา้นแหล่งขอ้มูลวางแผนท่องเท่ียว 

และดา้นเหตุผลในการเลือกท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการ 

ตลาด ดา้นสถานท่ี สูงสุด และ ดา้นระยะเวลาเฉล่ียในการท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์ 

กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ์ และ ดา้นสถานท่ี สูงสุด และปัจจยั 

ส่วนประสมทางดา้นการตลาดท่ี ไม่มีความสัมพนัธ์ กบัปัจจยัส่วนประสมทางดา้น

การ ตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ คือ ด้าน

รูปแบบการ เดินทางท่องเท่ียว ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   

คําสําคัญ : ท่องเท่ียว, สุขภาพ, พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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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 

เน่ืองจากในสภาวการณ์ในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมนาํเท่ียวนั้น มีการ

แข่ง ขนัค่อนขา้งสูง อนัเน่ืองมาจากการท่ีทุกๆภาคส่วนมีการให้ความสนใจเก่ียวกบั

การเขา้ สู่ประชาคมอาเซียนท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในปัจจุบนั ผูค้นส่วนใหญ่ต่างหนัมาให้

ความ สาํคญัในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดโรคภยัต่างๆ 

ซ่ึงจะ นําไปสู่การเยียวยารักษา และเกิดค่าใช้จ่ายตามมาจาํนวนมาก ส่งผลให้ผู ้

ประกอบธุรกิจ บริการดา้นสุขภาพ คือ โรงพยาบาลเอกชนต่างๆไดมี้การขยายบริการ

ด้านสุขภาพ ซ่ึงจากเดิมท่ีมุ่งเน้นการบาํบัดรักษาโรคภัยต่างๆเพียงอย่างเดียว แต่

ปัจจุบนัต่างหนัมา เปิดให้บริการในดา้นการตรวจสุขภาพและบริการทางดา้นอ่ืนๆให้

ครอบคลุม ตั้งแต่ การส่งเสริมสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้แข็งแรง เพื่อป้องกนั

โรคภยัต่างๆและการ ฟ้ืนฟูสุขภาพหลังการบาํบดัรักษา รวมไปถึงบริการด้าน

นนัทนาการ เช่น การท่องเท่ียว การเล่นกีฬา และการออก กาํลงักาย ศิลปะการต่อสู้

ป้องกันตวั การรับประทานอาหาร และเคร่ืองด่ืม ท่ีเน้นในเร่ืองการดูแลสุขภาพ

มากกวา่การท่องเท่ียวโดยทัว่ไป อนัเน่ือง มาจากในปัจจุบนันั้น การใส่ใจในการดูแล

สุขภาพนั้นไดรั้บความนิยมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยท่ีการไดเ้ปรียบและ

ความน่าดึงดูดของประเทศไทย คือ เร่ืองของ ความประทบัใจในการบริการนาํเท่ียว 

รวมถึงการกิจกรรมการคดัสรรในการเลือก รับประทานอาหารในร้านท่ีมีช่ือเสียง ท่ี

เขา้มามีบทบาทมากข้ึนในระยะหลงัจาก กระแสความใส่ใจดา้นสุขภาพท่ีเติบโตอยา่ง

รวดเร็ว ทาํให้หน่วยงานภาครัฐในหลาย ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ต่างให้การ

สนับสนุนธุรกิจเอกชนท่ีให้บริการด้าน สุขภาพ เพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ ซ่ึง
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ครอบคลุมทั้งกลุ่มประเทศท่ีกาํลงัพฒันา (ยงัขาดความพร้อมของบริการดา้นสุขภาพ

ในประเทศ) และกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีมีค่าบริการดา้นสุขภาพอยู่

ในระดบัสูงรวม ทั้งยงัตอ้งใชเ้วลาในการรอรับบริการท่ีนาน 

ธุรกิจการบริการท่ีเรียกว่า Hospitality เป็นอีกหน่ึงกลุ่มธุรกิจท่ีมีแนวโน้ม 

ขยายตวัสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของภาคการท่องเท่ียว เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง 

ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัท่ี ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและความตอ้ง 

การของผูบ้ริโภค ทาํให้การท่องเท่ียวไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของการดาํรงชีวิต ทั้งเพื่อ 

การพกัผอ่น คลายเครียด เรียนรู้และเขา้สังคม ส่งผลให้ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาคการ 

ท่องเท่ียวหรือกลุ่มธุรกิจ Hospitality เป็นธุรกิจท่ีมีความสําคญั และมีแนวโนม้เติบโต

สูงและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงในปัจจุบนัมีหลายประเทศเร่ิมให้ความสําคญักบั การ

พฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม อาเซียน

ท่ีต่างพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ รวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียว รวมไป

ถึงธุรกิจท่องเท่ียวท่ีให้บริการทางดา้นสุขภาพ เพื่อรองรับกบัจาํนวนนกัท่อง เท่ียวท่ี

คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ภายหลงัจากการก้าวไปสู่การเป็นประชาคม เศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ AEC อยา่งเตม็รูปแบบในปี 2558 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการเลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช ้

บริการการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 

ในการเลือกใชบ้ริการการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

       1.  เพื่อนาํผลการวิจยัไปใชส้ําหรับผูท่ี้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ และ 

นนัทนาการ เพื่อใช้ในการพฒันาธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการให้ตรงกลุ่มเป้า 

หมาย 
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2.   เพื่อเพื่อนาํผลการวจิยัใหผู้ท่ี้สนใจจะประกอบธุรกิจท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ และ 

นนัทนาการ สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ ในการเลือกรูปแบบ 

ในการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ  

3.   เพื่อนําผลการวิจยัให้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ 

ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนันทนาการ สามารถนาํขอ้มูลไปใช้ในการประกอบการ 

ตดัสินใจวางแผนและกาํหนกกลยุทธ์ ให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

บริการในธุรกิจท่องเท่ียว เพื่อสุขภาพและนนัทนาการใหม้ากท่ีสุด 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.   ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัพฤติกรรม มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการท่องเท่ียวเพื่อ 

สุขภาพและนนัทนาการ 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง 

พอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 
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รูปกรอบแนวคิด 

 ตัวแปรอสิระ                                                               ตัวแปรตาม 

 

 

                                                                                            

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ความหมายการท่องเท่ียว นิคม จารุมณี (2536) กล่าวถึงความหมายของ การ

ท่องเท่ียว (Tourism) วา่เป็นรูปแบบหน่ึงของการสันทนาการ (Recreation) ของ มนุษย ์

ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเวลาวา่ง โดยผกูพนัอยูก่บัการเดินทาง (Travel) จากท่ี

หน่ึง ซ่ึงส่วนมากเป็นบ้านของตนเองไปยังอีกสถานท่ีหน่ึงซ่ึงถือว่าเป็นแหล่ง 

ท่องเท่ียว ทั้งน้ีเพื่อเป็นการผอ่นคลายร่างกายและจิตใจจากกิจการงานต่างๆ เป็นการ 

ตอบสนองความตอ้งการในการเปล่ียนบรรยากาศของส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะมนุษยผ์ู ้

เพศ, อาย,ุ อาชีพ, รายได,้ 

ระดบัการศึกษา, สถานภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดั

จาํหน่าย, การส่งเสริมทางการตลาด, 

บุคคล 

ลกัษณะทางกายภาพ, กระบวนการ 

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการการ 

ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ 

เและนนัทนาการ 
 

ความพงึพอใจ ในการ

ตดัสินใจ 

เลือกใชบ้ริการท่องเท่ียว 

เพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 
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ท่ีอยู่ในสังคมเมืองท่ียุ่งยากซับซ้อน จะตอ้งหลีกหนีความสับสนวุ่นวาย ไปสู่สภาพ 

ธรรมชาติ จะไปแสวงหาส่ิงแปลกๆใหม่ๆ ซ่ึงอาจมีการประกอบกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 

กีฬา ทศันศึกษา การสังสรรค ์

นิคม จารุมณี (2536) กล่าววา่  การท่องเท่ียว  หมายถึง  การเดินทางจากท่ีอยู ่

อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว ดว้ยความสมคัรใจ ตามวตัถุประสงคใ์ดๆก็ได ้ 

ท่ีมิใช่เพื่อประกอบอาชีพ หรือหารายได้ ส่วนคาํว่า “นักท่องเท่ียว” คือ ผูท่ี้เดิน

ทางไกล จากท่ีอยูอ่าศยัถาวรเกินกวา่ 40 กิโลเมตร และใชเ้วลาพาํนกัอยูใ่นท่ีท่ีเดินทาง

มาถึงนั้น เกินกวา่ 24 ชัว่โมง แต่ไม่เกิน 12 เดือน ถือเขา้ข่ายวา่เป็นนกัท่องเท่ียว 

วนัรักษ ์ 9ม่ิงมณีนาคิน9 (2540) ความหมายของอุปสงค ์นกัเศรษฐศาสตร์ให ้

ความหมายของคาํวา่ “อุปสงค์” สําหรับสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงว่าหมาย 

ความว่าจาํนวนต่างๆของสินคา้หรือบริการชนิดนั้น ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือในระยะ 

เวลาหน่ึง ณ ระดบัราคาต่างๆ ของสินคา้นั้น หรือ ณ ระดบัรายไดต่้างๆของผูบ้ริโภค 

หรือ ณ ระดบัราคาต่าง ๆ ของสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

Schiffman and Kanuk (1987)  ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าเป็น 

พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาํการ คน้หา  การซ้ือ  การใช ้การประเมินผล และการใชจ้่ายใน 

ผลิตภณัฑ ์และบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา  

 Etzel  Walker and Stanton (1997: 102) ให้ความหมายของพฤติกรรม 

ผูบ้ริโภคว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและการกระทาํของ 

ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ และการใชสิ้นคา้  

อดุลย ์จาตุรงคกุล  (2521 : 5 )  ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า 

หมายถึง เป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้รับและการใช้สินคา้

และ บริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนกานต่างๆของการตดัสินใจท่ีเกิดก่อนและ

เป็น ตวักาํหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่าน้ี 

ธงชัย  สันติวงศ์  (2525 : 112 ) ให้ความหมายของว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

หมายถึง  การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า 

และการใช้ซ่ึงสินค้าและบริการ ซ่ึงหมายถึงการตัดสินใจซ้ือสินค้า และบริการท่ี 
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สามารถสร้างความพอใจในการซ้ือใหแ้ก่ผูซ้ื้อมากท่ีสุด โดยสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ 

สินคา้และบริการอาจเป็นเพราะสินคา้หรือบริการนั้นๆ  มีส่ิงจูงใจบางประการท่ีสอด 

คลอ้งกบัทศันคติกบัผูบ้ริโภค   

ศุภร เสรีรัตน์  (2540 : 6 )  ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง 

พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ และการใชสิ้นคา้และบริการ (ผลิตภณัฑ์) 

โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียน ท่ีบุคคลตอ้งมีการตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการ 

กระทาํดงักล่าว 

ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ (2551)  กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีแต่ละบุคคลทาํการตดัสินใจใช้ทรัพยากรซ่ึงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เงิน เวลา 

บุคลากรและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคสินคา้ 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยการใชแ้บบ 

สอบถามใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบเอง(Self-Administered Questionnaire) ประกอบ 

การสาํรวจประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  ประชากรท่ีเข้ามาใช้บริการใน 

โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจาํนวนเตียงไวใ้ห้บริการผูป่้วย

มากกว่า 250 เตียง และเป็นโรงพยาบาลท่ีได้รับมาตรฐาน JCI พร้อมทั้งใช้บริการ

เก่ียวกับ  สุขภาพ โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non 

Probability Sampling) ซ่ึงได้จากการเลือกตวัอย่างตามสะดวก (Convenience 

sampling) โดยการ กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้เคยใช้บริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ

และผูท่ี้เขา้รับบริการใน โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจาํนวนเตียง

ไวใ้หบ้ริการผูป่้วยมากกวา่ 250 เตียง และเป็นโรงพยาบาลท่ีไดรั้บมาตรฐาน JCI หรือ

ในสถานบริการท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการดูแลรักษาสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 คน แต่ผูว้ิจยัไม่ สามารถหาจาํนวนประชากรท่ีถูกตอ้งของกลุ่มดงักล่าวได ้จึงใช้

สูตรการหาขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการสํารวจโดยท่ีไม่ทราบขนาดของประชากร โดยใช้

หลกัเกณฑก์ารคาํนวณ ของ Cooper, D.R. and Emory C.W. (Cooper, D.R. and C.W., 
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1995 :  215 -217) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการสาํรวจจากการคาํนวณ มีค่าเท่ากบั 384 

คน และในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 คน โดยการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   t-test  F-test และทดสอบค่าเฉล่ียความ

แตกต่างรายคู่ โดยวธีิ LSD      

สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบว่า ผูมี้สถานภาพสมรส อายุระหวา่ง 21-35 ปี การศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 - 70,000 บาท มีความพึงพอใจในการใช้

บริการบริษทัท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ และนันทนาการ มากท่ีสุด และปัจจยัทางด้าน 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่อง 

เท่ียวเพื่อสุขภาพ มากท่ีสุด มีจาํนวน 1 ดา้น คือ ดา้นราคา และ และอยูใ่นระดบั มาก 

จาํนวน 6 ด้าน ได้แก่  ดา้นสถานท่ี ด้านลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ด้าน

กระบวนการ ดา้นการส่งเสริมการขาย และ ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วน

ใหญ่ มีผลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ และ

นนัทนาการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ เพศ และ อาชีพ ท่ีมีผล ต่อ

ความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 

ไม่แตกต่างกัน พฤติกรรมการเลือกใช้บริการการท่องเท่ียวและนันทนาการเพื่อ

สุขภาพ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาด คือ ดา้นความถ่ีใน

การท่อง เท่ียวต่อปี ดา้นลกัษณะท่ีเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในการพกัผอ่น ดา้นประเภท

การท่อง เท่ียวท่ีความสนใจ ด้านจาํนวนผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว ด้านแหล่งขอ้มูล

วางแผน ท่องเท่ียว และด้านเหตุผลในการเลือกท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ส่วนประสม ทางการตลาด ด้านสถานท่ี สูงสุด และ ด้านระยะเวลาเฉล่ียในการ

ท่องเท่ียวมีความ สัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ์ และ ดา้น

สถานท่ี สูงสุด และปัจจยัส่วนประสมทางด้านการตลาดท่ี ไม่มีความสัมพนัธ์ กับ
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ปัจจยัส่วนประสม ทางดา้นการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียว

เพื่อสุขภาพ คือ ดา้นรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ตารางสรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทันาํเท่ียวเท่ียว 

เพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 
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อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์   (R)  =  0.854  แสดงวา่  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการบริษทันาํเท่ียวเท่ียวเพื่อสุขภาพ และ 

นนัทนาการอยูใ่นระดบัสูง (เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R) = 0.675 หมายความวา่ ปัจจยัทางดา้นต่างๆ มี

ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 67.5 ตวัแปรอิสระสามารถอธิบาย 

ความแปรผนัหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 67.5 ท่ีเหลือเป็นผลเน่ือง 

จากตวัแปรอ่ืน 

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั .722 หมายความว่า 

การประมาณค่าระดบัความพึงพอใจ ในการเลือกใช้บริการบริษทันาํเท่ียวเท่ียวเพื่อ 

สุขภาพและนนัทนาการ มีความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนเท่ากบั .722 

จากผลการวเิคราะห์จะพบวา่ค่า VIF สูงท่ีสุด คือ ให้ความสําคญัเก่ียวกบั การ

พกัผอ่น และการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ มีค่า 6.556 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีมี

ค่านอ้ยท่ีสุด คือ โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากเดิมมีผลต่อการตดัสินใจ มีค่า 

2.516 ซ่ึงไม่ตํ่ากว่า 0.2 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน คือไม่เกิด 

Multicollinearity 

จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี  

Y = 1.102 + .272 X1 + .189 X2 + .425 X3 + .154 X4 + .042 X5 

 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 

บริษทันาํเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัท่ี 

0.05 มีตวัแปรของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบริษทันาํเท่ียวเพื่อ 

สุขภาพและนนัทนาการ ในเขตกรุงเทพฯ ทั้งหมด 5 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ ตวั

แปรตามท่ีมีค่านยัสําคญันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ให้ความสําคญัเก่ียวกบั การ

พกัผ่อนและการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ (X1)  มีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายเพื่อความ 

เหมาะสมของลูกคา้ (X2) โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีรวมทุกอย่างตั้งแต่ตรวจสุขภาพ 
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ถึงการพกัผ่อนเป็นแพค็เกจการท่องเท่ียว (X3) โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างไป 

จากเดิมๆมีผลต่อการตดัสินใจ (X4) บรรยากาศโดยรวมส่งผลต่อการเขา้บริการ (X5) 

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั .272  .189  .425  .154 และ .042 ตามลาํดบั 

ตารางสรุปรวมสมมติฐาน 

  

 ตวัแปรอสิระ    สถิตทิีใ่ช้          ค่านัยสําคญั    ผลการทดสอบ 

 

 สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 

เพศ      t-Test  0.527        ปฏิเสธ 

อาย ุ   F-Test  0.002        ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา     F-Test      0.029        ยอมรับ 

รายไดต้่อเดือน     F-Test   0.014        ยอมรับ 

อาชีพ      F-Test  0.679        ปฏิเสธ 

สถานภาพการสมรส     F-Test  0.027        ยอมรับ 

 

สมมตฐิานที ่2 พฤตกิรรม 

 

ดา้นความถ่ีในการท่องเท่ียวต่อปี   F-Test  0.001        ยอมรับ 

ดา้นลกัษณะท่ีเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว   F-Test  0.039        ยอมรับ 

ในการพกัผอ่น  

ดา้นประเภทการท่องเท่ียวท่ีความสนใจ  F-Test  0.023        ยอมรับ 

ดา้นจาํนวนผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว   F-Test  0.019        ยอมรับ 

ดา้นแหล่งขอ้มูลวางแผนท่องเท่ียว   F-Test  0.016        ยอมรับ 

ดา้นเหตุผลในการเลือกท่องเท่ียว   F-Test  0.029        ยอมรับ 

ดา้นระยะเวลาเฉล่ียในการท่องเท่ียว   F-Test  0.037        ยอมรับ 

ดา้นรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว  F-Test  0.586        ปฏิเสธ 
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สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   สถิตทิีใ่ช้        ค่านัยสําคญั    ผลการทดสอบ

  

 

 Product (ผลิตภณัฑ)์        MRA  0.001        ยอมรับ 

 Price (ราคา)         MRA  0.027        ยอมรับ 

 Place (สถานท่ี)         MRA  0.029        ยอมรับ 

 

 Promotion (ส่งเสริมการขาย)        MRA  0.007        ยอมรับ 

 

 People (บุคคล)         MRA  0.001        ยอมรับ 

 Physical Evidence and Presentation        MRA  0.006        ยอมรับ 

 (ลกัษณะทางกายภาพ)  

 

 Process (กระบวนการ)        MRA  0.001        ยอมรับ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรท่ีเขา้มาใชบ้ริการใน 

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจ ํานวนเตียงไวใ้ห้บริการผูป่้วย

มากกว่า  250 เตียง และเป็นโรงพยาบาลท่ีได้รับมาตรฐาน JCI (Convenience 

sampling) โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและผูท่ี้

เขา้รับบริการ ในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในสถานบริการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการ ดูแลรักษาสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป

ผูว้ิจยัควรทาํการ ศึกษากลุ่มประชากรตวัอยา่งในกลุ่มอ่ืนๆเพิ่มเติม เน่ืองจากปัจจุบนั

การให้บริการใน  ด้านการตรวจสุขภาพ  ไม่ได้จ ํากัดในการให้บริการแต่ใน

โรงพยาบาลเอกชน หรือ โรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้น ดว้ยกระแสการรักสุขภาพของ
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ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัทาํให ้ผูป้ระกอบการโรงพยาบาล ต่างหนัมาให้ความสนใจในการ

ใหบ้ริการในดา้นการตรวจ สุขภาพท่ีครบวงจรเช่นกนั 

ในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งเน้นศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การ เลือกใชบ้ริการบริษทันาํเท่ียวเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ ดงันั้นในการศึกษาคร้ัง

ต่อ ไปควรมีการศึกษาใน ปัจจยัดา้นอ่ืนๆเพิ่มเติม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีละเอียดมากข้ึน 

เช่น  ศึกษากระบวนการตดัสินใจในการเลือกรับบริการ อิทธิพลในการตดัสินใจเลือก

รับ บริการในแต่ละโรงพยาบาล  

สําหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาในส่วนของผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการใน 

การดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนๆ นอกเหนือจากโรงพยาบาลท่ีใชเ้ป็นกลุ่ม 

ตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อท่ีจะไดน้าํผลการวิจยัท่ีไดม้าเป็นส่วนประกอบในการ 

ดาํเนินกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการ และนกัการตลาดในประเทศไทยได ้
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