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ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเอกชน 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTOR AFFECTING DECISION ON THE 

PURCHASE OF  HEALTH-CHECKUP PACKAGE  PROVIDED BY  HOSPITAL IN BANGKOK 

AND METROPOLITAN AREA 

ธวลัรัตน์  แสงประพาฬ 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

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

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ 1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปํจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  2.  เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจซ้ือ

ชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400    คน  

ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ การใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ีงเบนมาตรฐาน  และสถิติท่ีใช้ทดสอบ

สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่าง ใชก้ารหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ 

การวเิคราะห์สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  

ผลการวิเคาระห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาพบว่า  ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 20-30 ปี  

สถานภาพโสด  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพนักงานเอกชน/พนักงานธนาคาร  และมีรายได้ต่อ

เดือน 10,001-20,000 บาท 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ (1) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจ

สุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไม่แตกต่างกนั (2)  ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ

แตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ไม่แตกต่างกัน (3) ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีต่อการตัดสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกนั  (4) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีต่อ

การตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกนั   (5) 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขต 

..................................................................................................................................................................... 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการ Visionary Leaders (Twilight 

Program) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกนั  (6) ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุด

ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไม่แตกต่างกนั (7) ปัจจยัการตลาดเชิง

บูรณาการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล  (8) ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ :  การตลาดเชิงบูรณาการ  ตดัสินใจซ้ือ ชุดตรวจสุขภาพ   

 

Abstract 

The objectives of this independent study were (1) to study the difference of the demographic 

which will affect the consumer’s decision to purchase of health-check up package provided by hospital 

in Bangkok and metropolitan area, (2) to study the relationship between integrated Marketing 

Communication which will affect the consumer’s decision to purchase health-check up package, and 

(3) to study the relationship between the other related factors which will affect the consumer’s decision 

to purchase health-check up package. In this study, the samples were Thai health-check up package 

consumers in Bangkok and vicinities. The sample was the infinite population, included 400 samples by 

using convenience sampling. The statistical analysis used descriptive statistics(percentage, frequency, 

means, and standard deviation) and inferential statistics (Anova, t-Test, F-Test, and Multiple 

Regression Analysis or MRA) to test hypothesis.  

The results were (1) Most respondents were female between 20-30 years old, holding 

Bachelor degree or Higher with single status, being private company employee and having average 

monthly income between 10,000 to 20,000 baht.  

 The results of hypothesis testing were (1) Service users with different gender has indifferent  

decision on purchase of health-checkup package. (2) Service users with different age has indifferent 

service  all aspects. (3) Service users with level of occupation have different decision on purchase of 

health-checkup package. (4) Service users with different monthly income  have different decision on 

purchase of health-checkup package. (5) Service users with different education has different decision 

on purchase of health-checkup package. (6) Service users with different status has indifferent  decision 

on purchase of health-checkup package.  (7) Integrated Marketing Communication and other factor 

was related with service using decision on purchase of health-checkup package. at the statistical 

significance of 0.05 levels.  

Keywords: Integrated Marketing Communication, Making decision and health-check up package 
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1. บทนํา 

ปัจจุบนัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทาํให้เกิดปัญหาดา้นมลพิษต่างๆ  ส่งผลทาํให้

เกิดปัญหาผลกระทบดา้นสุขภาพของประชาชน   ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงทาํให้เกิดการต่ืนตวัดา้นการรักษา

สุขภาพมากข้ึน  ใส่ใจดา้นการดาํเนินชีวิต  การออกกาํลงักาย  การรัปประทานอาหารปลอดสารพิษ   

รวมถึงการเขา้ตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลเพื่อเป็นการเฝ้าระวงัหรือคดักรองโรคตามปัจจยัเส่ียงต่างๆ

ของการเกิดโรคนั้นๆ ก่อนท่ีจะเกิดโรคนั้นจริงๆ ท่ีมีขอ้ดีกวา่การปล่อยให้เกิดโรคแลว้จึงทาํการรักษาท่ีมี

ผลเสียทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ และค่าใชจ่้ายมากกวา่การตรวจสุขภาพก่อนเป็นอยา่งมาก 

จากนโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยข์องเอเชียส่งผลให้

ธุรกิจสุขภาพมีมูลค่าสูงข้ึนทุกปี  ทาํธุกิจบริการด้านสุขภาพเกิดการแข่งขนัเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทาง

การตลาดให้มากท่ีสุด ทางโรงพยาบาลจึงสนใจในการส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจาํปี  เป็นการเพิ่ม

รายไดน้อกเหนือจากการรับรักษาพยาบาลคนไข ้ ขยายฐานลูกคา้ใหม่ท่ีไม่ไดป่้วยเป็นโรคใดๆ แต่สนใจ

ในการรักษาสุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมฐานลูกคา้เดิมท่ีหลงัจากฟ้ืนฟูร่างกายแล้วให้หันกลบัมารักษา

สุขภาพต่อไป  โดยใช้การตลาดเชิงบูรณาการ การบอกต่อถึงคุณภาพและบริการ  ราคาท่ีเหมาะสมกบั

คุณภาพ สถานท่ีสะดวก สะอาด  พร้อมทั้งพฤติกรรมการบริการของบุคคากรทั้งแพทย ์ พยาบาล  และ

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการบริการ  ซ่ึงนบัวา่เป็นความทา้ทายของโรงพยาบาลในการนาํกลยุทธ์การตลาด

บูรณาการเขา้มาใชเ้พื่อใหไ้ดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยท่ีผลการวิจยัน้ี

จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดเชิงบูรณาการในการส่งเสริมการขายชุดตรวจสุขภาพ

ใหต้รงกบัความตอ้งการพร้อมดว้ยคุณภาพและการไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัเหนือคู่แข่ง 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปํจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจ

สุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยอ่ืนๆ กับการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 สมมุติฐานของงานวจัิย 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา สถานะภาพท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ โฆษณา ประชาสัมพนัธ์กระบวนการขายและส่งเสริมการตลาด  

มีความสาํคญักบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 
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3.ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้าและความไว้วางใจมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 

ขอบเขตการวจัิย 

1.ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาและการปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ี

ประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความไวว้างใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุด

ตรวจสุขภาพ 

2. ศึกษาถึงปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการซ้ือชุดตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเอกชน

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ    

1.ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา สถานะภาพท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการวางแผนพฒันากล

ยทุธ์เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการแก่ผูใ้ชบ้ริการใหม้ากท่ีสุด 

2.ทราบถึงปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสามารถปรับปรุงการตลาดเชิงบูรณาการให้ตรง

กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทั้งรายเดิมและรายใหม่ใหม้ากท่ีสุด 

3.ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้าและความไว้วางใจมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการวางแผนพฒันากลยุทธ์

ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทั้งรายเดิมและรายใหม่ใหม้ากท่ีสุด 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพศ หมายถึง ความแตกต่างทางชีวภาพระหว่างผูห้ญิงกบัผูช้าย เป็นเหมือนกนัทัว่โลก และไม่

สามารถเปล่ียนแปลงได ้

  อาย ุหมายถึง  ช่วงเวลานบัตั้งแต่เกิดหรือมีมาจนถึงเวลาท่ีกล่าวถึงระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

อาชีพ หมายถึง รูปแบบการดาํรงชีพในสังคมมนุษยปั์จจุบนั อาชีพเป็นหนา้ท่ีของบุคคลใน

สังคม การท่ีบุคคลประกอบอาชีพจะไดม้าซ่ึงค่าตอบแทน หรือ รายได ้เพื่อใชจ้่ายในการดาํรงชีวติ 

รายไดต่้อเดือน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการตามปกติของ

บุคคลรวมทั้ง ผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจากการดาํเนินงานตามปกติท่ีเกิดข้ึนภายใน 1 เดือน 

ระดบัการศึกษา หมายถึง ช่วงเวลาเรียนท่ีจดัข้ึนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละช่วงวยั ไดแ้ก่ 

การศึกษาปฐมวยั ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา  

สถานภาพทางการสมรส  หมายถึง ฐานะหรือเกียรติภูมิของบุคคลหรือกลุ่ม หรือกลุ่มหน่ึงที

ไดรั้บความนบัถือจากสาธารณชนในท่ีน้ีประกอบดว้ย สถานภาพโสด แต่งงาน หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่
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โฆษณาประชาสัมพนัธ์  หมายถึง การให้ขอ้มูล ข่าวสาร เป็นการส่ือสารจูงใจผ่านส่ือโฆษณา

ประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรือโนม้นา้วใจให้กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย มีพฤติกรรมคลอ้ยตามเน้ือหาสารท่ี

โฆษณา   

กระบวนการขาย หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความจาํเป็นและความตอ้งการของผูมุ้่งหวงั 

ช่วยให้คน้พบความจาเป็น ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการตอบสนองดว้ยความพึงพอใจจากการซ้ือสินคา้

และบริการท่ีนาํเสนอ 

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมหรือสินคา้ท่ีใช้เป็นแรงจูงใจหรือ

ตวักระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือขายมากข้ึนในช่วงระยะเวลาจาํกดั  

ภาพลกัษณ์สินคา้ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงหรือ

ตรา (Brand) ใดตราหน่ึง หรือเคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) ใดเคร่ืองหมายการคา้หน่ึง ส่วนมากมกั

อาศยัวธีิการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกลกัษณะของสินคา้ โดยการเนน้ถึงคุณ

ลกัษณะเฉพาะหรือจุดขาย  

ความภกัดีต่อสินคา้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หน่ึงไม่วา่จะเกิดจากความ

เช่ือ มัน่ การนึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ริโภค และเกิดการซ้ือซํ้ าต่อเน่ืองตลอดมา  

ความไวว้างใจ หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปล่ียนของคนคนหน่ึงดว้ย

ความเช่ือมัน่ ซ่ึงมีกรอบแนวคิด คือ การรับรู้วา่ผูบ้ริโภคตอ้งมีความเช่ือมัน่ต่อองคก์รธุรกิจดว้ยความ

สนใจอยา่งท่ีสุดในระหว่างการใชบ้ริการอยูน่ั้น ความเช่ือมัน่ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคพิจารณาผู ้

ใหบ้ริการท่ีเป็นทางเลือก 2 ประการ คือความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดและมีความซ่ือสัตยจ์ริงใจอยา่งสูง 

การตดัสินใจ  หมายถึง การพิจารณาตกลงใจช้ีขาด ในการเลือกทางเลือก (Alternative)ใด

ทางเลือกหน่ึง ท่ีมีอยู่มากกว่า 1 ทางเลือก ในการจะดาํเนินกิจกรรมของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี

ตอ้งการ โดยตั้งอยู่บนทดัฐานท่ีว่าทางท่ีเลือกนั้นมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้มากท่ีสุด โดยท่ีมีการ

พิจารณาเลือกและตรวจสอบทางเลือกนั้นอยา่งรอบคอบแลว้ 

ชุดตรวจสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพแบบเป็นชุด (Package) เพื่อตรวจหาปัจจยัเส่ียงอนัจะส่งผล

ทาํใหปั้ญหาสุขภาพได ้ 

กรอบแนวคิดวจัิย 

1. ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ อาชีพ  รายได ้ การศึกษา  และสถานะภาพ 

1.2 ปัจจยัส่วยผสมทางการตลาด  ได้แก่โฆษณาประชาสัมพนัธ์  4การส่งเสริมการขาย4และ

กระบวนการขาย 

1.3 ปัจจยัอ่ืนๆ  ไดแ้ก่  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความไวว้างใจ 

2.  ตวัแปรตาม  ประกอบดว้ย  การตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 
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  ตัวแปรอสิระ                                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง  

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
             ในการศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพโรงพยาบาล

เอกชนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีรายละเอียดดงัน้ี      

ทฤษฏีการตัดสินใจ (Decision Theory) 

บุษกร   คาํคง (2542) กล่าววา่ การตดัสินใจตอ้งใชข้อ้มูลพื้นฐานจากเร่ืองท่ีกาํลงัพิจารณา โดย

ใช้ความรู้พื้นฐานและขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับ นาํมาผสมผสานกบัการสรุปอา้งอิง เพื่อนาํไปสู่เป้าหมาย 

แสดงทิศทางนาํไปสู่การตดัสินใจ  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2526, อา้งถึงใน ปิยะนุช  เหลืองาม 

, 2552) ไดก้ล่าววา่  ในบรรดาทฤษฎีท่ีสาํคญัของการตดัสินใจ อาจจาํแนกไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ประเภท ดงัน้ี 

41) ทฤษฎีบรรทัดฐาน4 (Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะสําคญั คือ จะ

คาํนึงถึงว่า แนวทางการตดัสินใจ น่าจะเป็น หรือควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ี

ต้องการตัดสินใจได้ ซ่ึงการพิจารณาว่าแนวทางใดเป็นแนวทางท่ีน่าจะเป็น หรือควรจะเป็นนั้ น 

ย่อมข้ึนอยู่กบัวิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซ่ึงอาจจะคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัก็ได ้ดงันั้น การใช้

ทฤษฎีน้ี ตดัสินใจในประเด็นปัญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลกัษณะท่ีข้ึนอยูก่บัมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-  เพศ  -  รายได้ 

-  อายุ  -  การศึกษา 

-  อาชีพ   -  สถานภาพ 

ปัจจัยอืน่ๆ 

-  ภาพลกัษณ์สินค้า  

-  ความภักดีต่อสินค้า 

-  ความไว้วางใจ 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ 

-  โฆษณาประชาสัมพนัธ์   

-  การส่งเสริมการขาย 

-  กระบวนการขาย 

 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการซ้ือ

ชุดตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเอกชน 
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จะเป็นเคร่ืองกาํหนดวา่ มีปัญหานั้นๆ น่าจะหรือควรจะตดัสินใจอย่างไร จึงจะดีท่ีสุด ถูกตอ้งเหมาะสม

ท่ีสุด ซ่ึงในทรรศนะของบุคคลอ่ืน ท่ีมีมาตรฐานความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั อาจจะเห็นวา่ไม่เหมาะสมก็

ได ้ดว้ยเหตุน้ี การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีจึงมีลกัษณะการพรรณนาแบบอุดมทศัน์ (Idea Type) มากกวา่จะ

เป็นแบบวเิคราะห์ถึงสภาพท่ีแทจ้ริง 

42) ทฤษฎีพรรณนา 4(Descriptive Theory) คือ เป็นทฤษฎีการตดัสินใจท่ีมีลกัษณะแตกต่างกบั

ทฤษฎีแรก กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ีมีสาระสําคญัท่ีว่า การตดัสินใจเพื่อแก้ปัญหาหน่ึงๆ จะต้องกระทาํ

อยา่งไร จึงจะสัมฤทธ์ิผลได ้ไม่วา่ผลของการตดัสินใจนั้น จะเป็นท่ีช่ืนชอบหรือพึงพอใจของผูต้ดัสินใจ

หรือไม่ก็ตาม หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีน้ี จะพยายามหลีกเล่ียงการใช้

ความรู้สึกนึกคิดใด หรือค่านิยมส่วนตวัของผูต้ดัสินใจมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ โดยมุ่งเนน้ให้

การตดัสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผล มีความถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป ดงันั้น จึงไดมี้การ

กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีแน่นอน ตลอดจนมีการนาํเอาเทคนิคสมยัใหม่ต่างๆ เขา้มาช่วยในการ

ตดัสินใจดว้ย เพื่อท่ีจะใหก้ารตดัสินใจนั้น มีความถูกตอ้งเหมาะสมท่ีสุด 

แนวคิดเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

เป็นรูปแบบการส่ือสารการตลาดท่ีเน้นไปยงักลุ่มเป้าหมายเฉพาะบุคคล(One – To – One 

Marketing Communications)ท่ีสามารถเข้าถึงตวัผูบ้ริโภคได้ใกล้ชิดมากยิ่งข้ึนซ่ึงเป็นการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) หรือ IMC (Schultz, 1993: 17) ทั้งน้ี 

Schultz (1993: 17) ยงัให้ความเห็นต่อการส่ือสารการเชิงบูรณาการวา่ เป็นการพฒันารูปแบบของการ

โน้มน้าวทางการส่ือสารนั้นเกิดความสําเร็จ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมายทางการส่ือสารท่ีไดเ้ลือกไว ้ ส่วน Krugman (cited in Zinkhan and Watson, 1996: 163-

167) มีความเห็นในทาํนองเดียวกนัวา่ การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ เป็นการประสานเคร่ืองมือการ

ส่ือสารทั้งหมดเพื่อใชส้าํหรับตราสินคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี (Belch, 1995) 

1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การส่ือสารขอ้มูลโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสารจูง

ใจ และเตือนความทรงจาํเก่ียวกบัสินคา้และบริการ  

2. การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง การติดต่อส่ือสารแบบตวัต่อตวั ซ่ึงผูข้าย

พยายามช่วยเหลือและเชิญชวนผูซ้ื้อกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือสินคา้หรือบริการ และเป็นเคร่ืองมือในการ

ส่ือสารท่ีใชติ้ดต่อกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยตรง  

3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมในการจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือ 

ซ่ึงเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง ท่ีส่งขอ้มูลไปยงัผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นการใชก้ารลดราคา การให้ของแถม 

หรือการแลกซ้ือ เป็นตน้ โดยเป็นการกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในขณะนั้น ซ่ึงถือเป็น

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเพิ่มยอดขายในระยะสั้น  
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4. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นการติดต่อส่ือสารและการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

ขององคก์รกบักลุ่มคนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร กลุ่มคนเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูข้าย ผูถื้อหุ้นพนกังาน 

รัฐบาล และสังคม เป็นตน้  

5. การส่ือสาร ณ จุดซ้ือ (Point-of-Purchase Communication) เป็นเคร่ืองมือท่ีธุรกิจเลือกใช้

เม่ือตอ้งการย ํ้าเตือนความจาํ ณ จุดซ้ือของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 

6. การจัดกจิกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็นกระบวนการของการพิจารณาแผนงาน

ของการติดต่อส่ือสารทางการตลาดท่ีจะตอ้งใชใ้นการส่ือสารหลายรูปแบบเพื่อจูงใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย

อย่างต่อเน่ือง จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ร่วมกนัเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งและ

เช่ือมโยงกนั โดยทุกเคร่ืองมือจะตอ้งวางแผนกลยุทธ์ไปในทิศทางเดียวกนัความจาํเป็นของการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ 

แนวความคิดปัจจัยอืน่ๆ 

1. ภาพลักษณ์ตราสินค้าจะเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดคุณค่าเพิ่มในตราสินคา้ (Biel, 1992 อา้งถึงใน 

นภสักร ศกัดานุวงศ,์ 2545) หรืออาจกล่าวไดว้า่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภค 

ซ่ึงเกิดจากการเช่ือมโยงคุณสมบติัต่าง ๆ ทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อย ลกัษณะทางกายภาพของตวัสินคา้เอง 

(Tangible, Function Attributes) และคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัดา้นอารมณ์ (Intangible, Emotion 

Attributes) ดังนั้ น ผูผ้ลิตหรือผูข้ายจึงต้องสร้างตราสินค้าเพื่อให้มีสัญลักษณ์ท่ีมีการความหมาย 

(Significant Symbol) ท่ีมีรูปแบบการส่ือสารท่ีจูงใจ  

2. ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) เป็นท่ีส่ิงแสดงถึงความยึดมัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตรา

สินคา้ ซ่ึงความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัของคุณค่าตราสินคา้เป็นเคร่ือง

สะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพทางการตลาดของสินค้านั้นและช่วยปกป้องจากการถูกคุกคามโดยคู่แข่ง 

(Aaker, 1991 อา้งถึงใน สุภาภทัร ชาญไชยดิลก, 2547) 

3.ความไว้วางใจเกีย่วกบั ผูบ้ริโภคจะมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้เม่ือเกิดความเช่ือมัน่ในตราสินคา้

นั้น และถา้ตราสินคา้ใดท่ีสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูบ้ริโภคไดแ้ลว้ คร้ังต่อไปเม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้จะไม่

เสียเวลาในการคน้หาขอ้มูลต่อไป 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

แคทลียา นุชตราวงศ ์(2555)ไดท้าํวิจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการแผนกตรวจ

สุขภาพ ของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (1) 

ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษาอาชีพและสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้

บริการทุกดา้นของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงไม่ (2) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การใช้บริการของโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ด้านในอนาคตท่านจะกลบัมาใช้บริการตรวจสุขภาพของ

โรงพยาบาล ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโดยเฉล่ียต่อคร้ัง ดา้นจานวนคร้ังท่ีท่านเคยมาใชบ้ริการตรวจ

สุขภาพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั แตกต่างกนั (3) ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มี
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ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ดา้นท่านจะแนะนา

บุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัมาใชบ้ริการของโรงพยาบาล 

สุภาพ ชุมทอง (2552) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบาํรุงสมองและความจาํประเภทเคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

บาํรุงสมองและความจาํประเภทเคร่ืองด่ืมในดา้นการเลือกยี่ห้อผลิตภณัฑ์ ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือ 

ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นแหล่งในการรับขอ้มูลข่าวสาร ดา้น

ความถ่ีในการซ้ือ ดา้นการตดัสินใจซ้ือในอนาคต การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบาํรุงสมองและความจาํประเภทเคร่ืองด่ืมในดา้นการเลือกยี่ห้อผลิตภณัฑ์ 

ดา้นเหตุผลในการเลือกซ้ือ ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นแหล่งใน

การรับขอ้มูลข่าวสาร ดา้นความถ่ี ดา้นการตดัสินใจซ้ือในอนาคต ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ และ ปารยทิ์พย ์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554) ท่ีได้ทาํการศึกษาเร่ือง  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บกบัความพึงพอใจและความภกัดีของคนไข ้ผลการศึกษา 

แสดงใหเ้ห็นวา่ คนไขท่ี้เขา้รับบริการมีความเห็นต่อคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บในดา้นต่างๆ ในระดบัดี มี

ความพึงพอใจและความภกัดีต่อสถานบริการทางการแพทยใ์นระดบัสูง และจากการทดสอบสมมุติฐาน

ทางสถิติแสดงให้เห็นถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการดา้นต่างๆ มีผลต่อระดบัความพึง

พอใจและความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็วจะส่ง

ต่อระดบัความพึงพอใจ ในขณะท่ีคุณภาพการบริการดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ี ดา้นการสร้างความ

มัน่ใจและดา้นการเอาใจใส่ดูแลของสถานบริการทางแพทยจ์ะส่งผลต่อระดบัความภกัดีของคนไขท่ี้เขา้

มารับบริการ 

3. วธีิการดําเนินงานวจัิย   

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ บุคคลท่ีเคยใช้บริการท่ีโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในแผนกตรวจ

สุขภาพ ซ่ึงไม่ทราบจานวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชสู้ตรการคานวณหาขนาดตวัอย่างท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ียอมให้เกิดข้ึน 5%  และค่าสัดส่วนประชากร 0.1 ซ่ึงจากการ

คาํนวณ ผูว้จิยัจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง  

วธีิการสุ่มตวัอยา่ง ในการวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience sampling) โดย

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการแผนกตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงท่ีมีความเต็มใจ

และสามารถสละเวลาในการตอบแบบสอบถามได ้จนครบตามจาํนวนท่ีกาหนดไว ้ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการของแผนกตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน และวดัค่าความเช่ือมัน่ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบคั 

(Cronbach)  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลจาํนวน 6  ขอ้  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด จาํนวน 15 ขอ้ แบ่งออกเป็น 

3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นดา้นโฆษณาประชาสัมพนัธ์  ดา้นกระบวนการขายและการส่งเสริมการตลาด   

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้   ความภกัดีต่อ

สินคา้และความไวว้างใจ จาํนวน 15 ขอ้  

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการตดัสินใจการซ้ือชุดตรวจสุขภาพ จาํนวน 5 ขอ้  

การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม

ครบตามจานวนขนาดตวัอย่างแลว้ ผูว้ิจยัไดด้าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS (Statically Package for the Social Science) ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย 

(Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ไดแ้ก่ สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test 

.F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และสถิติการถกถอย

พหุคูณ (Multiple regression) ลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชใ้นระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาค (Interval 

scale) เป็นการวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 10 ระดบั ตามเกณฑ์มาตรวดัของลิเคิร์ต 

(Likert 10 scale ) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล    

   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 59.3 มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/

พนกังานธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 68.6 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

35.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.5 และสถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 80 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ  โฆษณา  ประชาสัมพันธ์และ

กระบวนการขายมีความสําคญักบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนพบว่าดา้น

โฆษณาประชาสัมพนัธ์  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเร่ือง การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ โทรทศัน์ 

วิทยุทาํเกิดความดึงดูดใจในการซ้ือมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 7.48  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

2.145 ดา้นกระบวนการขายผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเร่ือง เจา้หนา้ท่ีสามารถเสนอชุดตรวจสุขภาพท่ีตรง

ตามความตอ้งการมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 7.29   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.106  เท่ากบั  ดา้นส่งเสริม

การขายพบว่ามีการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลดราคาค่าเฉล่ียท่ี 7.91 มากท่ีสุด  และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 1.842 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้

และความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน

ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเร่ือง ภาพลกัษณ์สินคา้ พบว่ามีความช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุดโดยมี
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ค่าเฉล่ียท่ี 8.50   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.421 ด้านความภกัดีต่อสินคา้ผูใ้ช้บริการมีความ

คิดเห็นอยากกลบัมาซ้ือชุดตรวจสุขภาพอีกในคร้ังต่อไป โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 7.81  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.543  เท่ากบั  ดา้นความไวว้างใจ พบวา่มีความไวว้างใจในโรงพยาบาลค่าเฉล่ียท่ี 7.81 มากท่ีสุด  และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.543 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย  เพศ อายุ  อาชีพ  รายได ้ การศึกษา  สถานะภาพท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั 

ตารางที ่1 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ 

สถิติทีใ่ช้ ค่า sig 

เพศ t-Test 0.125 

อาย ุ F-Test 0.635 

อาชีพ F-Test (0.00*) 

รายไดต่้อเดือน F-Test (0.00*) 

ระดบัการศึกษา F-Test (0.00*) 

สถานภาพ F-Test 0.825 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี≤0.05 

 ผลการวเิคาระห์ ปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ อาชีพ รายไดแ้ละการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ตารางที ่2  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ  โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์

กระบวนการขาย ขาย ปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความ

ไวว้างใจ มีความสาํคญัสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 
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ขอ้มูล Unsandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

  Beta Std. Error     Tolerance VIF 

    0.252 2.378 0.018     

โฆษณา

ประชาสัมพนัธ์   

0.151 0.033 4.536 0.000* 0.562 1.78 

กระบวนการขาย 0.103 0.031 2.751 0.006* 0.445 2.249 

ส่งเสริมการตลาด   0.222 0.038 5.884 0.000* 0.435 2.298 

ภาพลกัษณ์สินคา้  -0.277 0.047 -6.824 0.000* 0.377 2.649 

ความภกัดีต่อสินคา้  0.134 0.044 2.831 0.005* 0.275 3.631 

ความไวว้างใจ  0.619 0.056 11.978 0.000* 0.233 4.292 

R = 0.869   R Square = 0.756   Std.error = 0.770   F = 202.572   Sig = 0.00* 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ  โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ กระบวนการขาย และส่งเสริม

การตลาด    ท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความไวว้างใจ มีความสําคญั

สัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 

 จากผลการวเิคาระห์ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ  โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์และกระบวนการขาย

สามารถอธิบายผลการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของผูใ้ช้บริการไดถึ้งร้อยละ 75.6 โดยดา้นโฆษณา  

ประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจมากท่ีสุด รองมาคือการส่งเสริมการตลาดและด้าน

กระบวนการขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความไวว้างใจมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 

จากผลการวเิคาระห์ปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความ

ไวว้างใจสามารถอธิบายผลการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของผูใ้ชบ้ริการไดถึ้งร้อยละ 75.6 โดยดา้น

ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจมากท่ีสุด รองมาคือด้านความภักดีต่อสินค้าและ

ภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีส่งผลดา้นตรงขา้ม  

5. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 59.3 มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังาน

ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 68.6 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.5 และสถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 80 และจากการ

ตรวจสอบสมมุติฐานพบวา่ 
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 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย  เพศ   อาชีพ  รายไดแ้ละการศึกษา  ท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ  โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์กระบวนการขายและ

ส่งเสริมการตลาด  มีความสาํคญักบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 

   สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความ

ไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน 

 อภิปรายผล  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 10,001 - 20,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสถานภาพโสด  สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ

จิตรา  กรุณาฤทธิโยธิน 2547: ความคิดเห็นของผู ้มารับบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ ต ํ่า

กวา่ 30 ปี อาชีพเป็นพนกังาน บริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ และมีรายไดต้่อเดือน 

10,001 – 20,000 บาท  

 สมมติฐานท่ี 1 พบวา่ (1) ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพ

ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไม่แตกต่างกนั ผลการสอดคลอ้งกนั  ธนนพภา สุว

ดิษฐ ์ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดของผูเ้ลือกใช้

บริการโรงพยาบาลภาคเอกชน ในเขตจงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ผูรั้บบริการผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาล

ภาคเอกชน ในเขตจงัหวดัชลบุรี ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่

แตกต่างกนั 

(2) ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนารีรัตน์ บุญเวทย ์(2537) ท่ี

ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีทาให้ประชาชนมารับบริการและไม่รับบริการจากศูนยแ์พทยชุ์มชนเมืองนครศรี

อยธุยา ผลการวจิยัพบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจมารับบริการและไม่รับบริการจากศูนย์

แพทยชุ์มชนเมืองนครศรีอยุธยาแตกต่างกนั โดยข้ึนอยูก่บัอาชีพของผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากค่าตอบแทนก็

จะแตกต่างกนัไปตามความรับผดิชอบของแต่ละบุคคล  

(3) ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกนั จะไดรั้บรายไดท่ี้สูง นิยมเลือกตรวจสุขภาพแบบครบ

วงจร ส่งผลให้ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโดยเฉล่ียแต่ละคร้ังแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสินี กิจจานุภาพ (2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงพยาบาล

เอกชนของผูป่้วยในจงัหวดัสุรินทร์ ผลการวิจยัพบว่า ผูป่้วยท่ีมีรายได้สูงมีจานวนคร้ังท่ีใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัสุรินทร์มากกวา่ผูป่้วยท่ีมีรายไดต่้า เน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดสู้งมีความสามารถ
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ในการชาระค่าบริการตรวจสุขภาพไดม้าก ประกอบกบัความห่วงใยในสุขภาพ ผูท่ี้มีรายไดสู้งจึงตรวจ

สุขภาพทุกโรคท่ีคิดวา่จะมีโอกาสเกิดและจะมาตรวจสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง ทาให้มีจานวนคร้ัง ในการมา

ตรวจท่ีมากกวา่ ขณะท่ีผูมี้รายไดน้อ้ยจะมีขอ้จากดัทางการเงิน จึงเลือกตรวจสุขภาพแค่ตามรายการท่ีจา

เป็นและมีการกลบัมาใชบ้ริการตรวจสุขภาพท่ีนอ้ยกวา่  

(4) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีต่อการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงเดือน วิรัญ�ู (2537) ท่ี

ไดศึ้กษาเร่ืองการใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐบาลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั

พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการของโรงพยาบาลแตกต่างกนั 

เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่จะมีความรู้ความเขา้ใจวา่การดูแลสุขภาพท่ีถูกตอ้งจะช่วย

ป้องกนัการเกิดโรคได ้จึงนิยมเขา้รับบริการการตรวจสุขภาพ ในขณะท่ีมีระดบัการศึกษานอ้ยไม่ค่อยให้

ความใส่ใจในสุขภาพ เพราะมีความเขา้ใจว่า เม่ือเจ็บป่วยสามารถซ้ือยาจากร้านขายยาทัว่ไปมา

รับประทานเองเพราะมีราคาถูกและไม่ตอ้งการส้ินเปลืองกบัค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเพราะมองว่า

ไม่จาเป็นและมีรายไดจ้าํกดั   

 (5) ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสอดคลอ้งกบัสุภาพ ชุมทอง (2552) ท่ีไดท้าํการศึกษา

เร่ือง ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบาํรุง

สมองและความจาํประเภทเคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

การโฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบาํรุงสมองและความจาํประเภทเคร่ืองด่ืม

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นการเลือกผลิตภณัฑ์ ดา้นแหล่งในการรับขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการ

ตดัสินใจซ้ือในอนาคต 

 (6) ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า   ความภกัดีต่อสินค้าและความไวว้างใจมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สอดคลอ้งกบั ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ และ ปารยทิ์พย ์ ธนาภิคุปตานนท ์ (2554) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บกบัความพึงพอใจและความภกัดีของคนไข ้  จากการ

ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการดา้นต่างๆ มีผลต่อ

ระดบัความพึงพอใจและความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนอง

ท่ีรวดเร็วจะส่งต่อระดบัความพึงพอใจ ในขณะท่ีคุณภาพการบริการดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ี ดา้นการ

สร้างความมัน่ใจและดา้นการเอาใจใส่ดูแลของสถานบริการทางแพทยจ์ะส่งผลต่อระดบัความภกัดีของ

คนไขท่ี้เขา้มารับบริการ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  

1.จากการตอบแบบสอบถามผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี อาชีพ

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ระดบัการศึกษา
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ปริญญาตรี และสถานภาพโสด ดงันั้น ทางโรงพยาบาลตอ้งให้ความสําคญักบักลุ่มดงักล่าวเป็นอยา่งมาก 

โดยการจดัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีเขา้ถึงกบัประชากรกลุ่มน้ี จดัทาํชุดตรวจสุขภาพท่ีเฉพาะ

กลุ่มเพื่อเพิ่มการตดัสินใจซ้ือชุดตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลไดม้ากข้ึน 

2.โรงพยาบาลต้องให้ความสําคัญและพฒันากลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการให้มากข้ึน ท่ี

ประกอบดว้ยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ชุดตรวจสุขภาพในส่ือต่างๆ  มีเจา้หนา้ท่ีมีคุณภาพสามารถเสนอ

ชุดตรวจสุขภาพท่ีตรงตามความตอ้งการและมีการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลดราคา  เพราะสามารถ

เขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการไดดี้ท่ีสุด ทาํผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดเกิดการบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืนๆ ข้ึน

ซ่ึงเป็นการช่วยเพิ่มฐานลูกคา้ใหก้บัโรงพยาบาลไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.โรงพยาบาลตอ้งใหค้วามสาํคญัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้และความไวว้างใจมี 

โดยต้องทาํให้โรงพยาบาลเป็นท่ีรู้จกั สร้างความมัน่ใจและทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความไวว้างใจใน

โรงพยาบาลโดยทางโรงพยาบาลควรจะมุ่งมั่นพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรอง

มาตราฐานทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล คือ HA และ JCI มีดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อเป็นการรักษาภาพลกัษณ์ของทางโรงพยาบาล เช่น จดักิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ ตั้ง

มูลนิธิ บริจาคส่ิงของ  และควรมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีในเร่ืองของการบริหารความสัมพนัธ์กบั

ลูกคา้ (CRM) รวมถึงการออกบูทในงานดา้นสุขภาพต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีศกัยภาพท่ีพร้อม

ตอ้นรับผูท่ี้จะเขา้มารับการบริการทางการเพทยเ์พราะเม่ือลูกคา้เกิดความเช่ือถือไวว้างใจก็จะเกิดความ

จงรักภกัดีในโรงพยาบาลและไม่เปล่ียนใจไปใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลแห่งอ่ืนอีกต่อไป 

ข้อเสนอแนะสาหรับการวจัิยในคร้ังต่อไป  

1.ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น  ควรศึกษาเพิ่มเติมใหค้รอบคลุมทั้งประเทศเพื่อเป็นการวดัผลท่ีดียิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ต่อการซ้ือชุดตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มหความสัมพนัธ์

อ่ืนๆ ต่อไป 

3. ควรศึกษาปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ  สภาวะการแข่งขนัของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน กลยุทธ์

ทางการตลาดต่างๆเพื่อพฒันาศกัยภาพของโรงพยาบาลใหเ้กิดความสามารทางการแข่งขนัได ้
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