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ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อชุ ดตรวจสุ ขภาพโรงพยาบาลเอกชน
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTOR AFFECTING DECISION ON THE
PURCHASE OF HEALTH-CHECKUP PACKAGE PROVIDED BY HOSPITAL IN BANGKOK
AND METROPOLITAN AREA
ธวัลรัตน์ แสงประพาฬ 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง2
----------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปํ จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล 2. เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการกับการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆ กับการตัดสิ นใจซื้ อ
ชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
ได้แก่ ผูเ้ ข้าใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คือ การใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมทางสถิติที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ง เบนมาตรฐาน และสถิ ติ ที่ ใ ช้ท ดสอบ
สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่าง ใช้การหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
การวิเคราะห์สถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ผลการวิเคาระห์ ขอ้ มูลเชิ งพรรณนาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พนักงานเอกชน/พนักงานธนาคาร และมีรายได้ต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า (1) ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจ
สุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลไม่แตกต่างกัน (2) ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ
แตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ไม่ แตกต่ า งกัน (3) ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี อาชี พ แตกต่า งกัน มี ต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ ชุ ดตรวจสุ ข ภาพของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลแตกต่างกัน (4) ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้แตกต่างกันมีต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลแตกต่างกัน (5)
ผูใ้ ช้บริ การที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
.....................................................................................................................................................................
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กรุ งเทพและปริ มณฑลแตกต่างกัน (6) ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ด
ตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลไม่แตกต่างกัน (7) ปั จจัยการตลาดเชิง
บูรณาการมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล (8) ปั จจัยอื่นๆ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุ งเทพและปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : การตลาดเชิ งบูรณาการ ตัดสิ นใจซื้ อ ชุดตรวจสุ ขภาพ
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
ปั จจุบนั สิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทําให้เกิ ดปั ญหาด้านมลพิษต่างๆ ส่ งผลทําให้
เกิดปั ญหาผลกระทบด้านสุ ขภาพของประชาชน ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงทําให้เกิ ดการตื่นตัวด้านการรักษา
สุ ขภาพมากขึ้น ใส่ ใจด้านการดํา เนิ นชี วิต การออกกํา ลังกาย การรั ป ประทานอาหารปลอดสารพิษ
รวมถึงการเข้าตรวจสุ ขภาพในโรงพยาบาลเพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังหรื อคัดกรองโรคตามปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ
ของการเกิดโรคนั้นๆ ก่อนที่จะเกิดโรคนั้นจริ งๆ ที่มีขอ้ ดีกว่าการปล่อยให้เกิดโรคแล้วจึงทําการรักษาที่มี
ผลเสี ยทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ และค่าใช้จ่ายมากกว่าการตรวจสุ ขภาพก่อนเป็ นอย่างมาก
จากนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริ มประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชียส่ งผลให้
ธุ รกิ จสุ ขภาพมีมูลค่า สู งขึ้ นทุกปี ทําธุ กิจบริ ก ารด้านสุ ขภาพเกิ ดการแข่งขันเพื่อช่ วงชิ งส่ วนแบ่งทาง
การตลาดให้มากที่สุด ทางโรงพยาบาลจึงสนใจในการส่ งเสริ มการตรวจสุ ขภาพประจําปี เป็ นการเพิ่ม
รายได้นอกเหนือจากการรับรักษาพยาบาลคนไข้ ขยายฐานลูกค้าใหม่ที่ไม่ได้ป่วยเป็ นโรคใดๆ แต่สนใจ
ในการรั กษาสุ ขภาพ พร้ อมทั้งส่ งเสริ มฐานลูกค้าเดิ มที่หลัง จากฟื้ นฟูร่างกายแล้วให้หันกลับมารักษา
สุ ขภาพต่อไป โดยใช้การตลาดเชิ งบูรณาการ การบอกต่อถึงคุณภาพและบริ การ ราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพ สถานที่สะดวก สะอาด พร้อมทั้งพฤติกรรมการบริ การของบุคคากรทั้งแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบริ การ ซึ่ งนับว่าเป็ นความท้าทายของโรงพยาบาลในการนํากลยุทธ์การตลาด
บูรณาการเข้ามาใช้เพื่อให้ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่งในการศึกษาปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลโดยที่ผลการวิจยั นี้
จะเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการในการส่ งเสริ มการขายชุดตรวจสุ ขภาพ
ให้ตรงกับความต้องการพร้อมด้วยคุณภาพและการได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันเหนือคู่แข่ง
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปํ จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
2.เพื่อศึก ษาความสัม พันธ์ระหว่า งปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการกับ การตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจ
สุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
3. เพื่ อศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งปั จจัย อื่ นๆ กับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ชุ ด ตรวจสุ ข ภาพของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
สมมุติฐานของงานวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา สถานะภาพที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนที่แตกต่างกัน
2.ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์กระบวนการขายและส่ งเสริ มการตลาด
มีความสําคัญกับการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
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3.ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้ว ย ภาพลัก ษณ์ สิ น ค้า ความภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า และความไว้ว างใจมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
ขอบเขตการวิจัย
1.ศึกษาความสัม พันธ์ของปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาและการปั จจัยอื่ นๆ ที่
ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้าและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ด
ตรวจสุ ขภาพ
2. ศึกษาถึ งปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพโรงพยาบาลเอกชน
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ทราบถึ งปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา สถานะภาพที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการวางแผนพัฒนากล
ยุทธ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการแก่ผใู ้ ช้บริ การให้มากที่สุด
2.ทราบถึ ง ปั จ จัย การตลาดเชิ ง บูร ณาการกับ การตัด สิ น ใจซื้ อชุ ด ตรวจสุ ข ภาพส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสามารถปรับปรุ งการตลาดเชิงบูรณาการให้ตรง
กับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การทั้งรายเดิมและรายใหม่ให้มากที่สุด
3.ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบด้ว ย ภาพลัก ษณ์ สิ น ค้า ความภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า และความไว้ว างใจมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการวางแผนพัฒนากลยุทธ์
ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การทั้งรายเดิมและรายใหม่ให้มากที่สุด
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพศ หมายถึ ง ความแตกต่างทางชีวภาพระหว่างผูห้ ญิงกับผูช้ าย เป็ นเหมือนกันทัว่ โลก และไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้
อายุ หมายถึง ช่วงเวลานับตั้งแต่เกิดหรื อมีมาจนถึงเวลาที่กล่าวถึงระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
อาชีพ หมายถึง รู ปแบบการดํารงชีพในสังคมมนุษย์ปัจจุบนั อาชีพเป็ นหน้าที่ของบุคคลใน
สังคม การที่บุคคลประกอบอาชีพจะได้มาซึ่ งค่าตอบแทน หรื อ รายได้ เพื่อใช้จ่ายในการดํารงชีวติ
รายได้ต่อเดื อน หมายถึ ง ผลตอบแทนที่บุคคลได้รับจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การตามปกติของ
บุคคลรวมทั้ง ผลตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานตามปกติที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
ระดับการศึกษา หมายถึง ช่วงเวลาเรี ยนที่จดั ขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ละช่วงวัย ได้แก่
การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา
สถานภาพทางการสมรส หมายถึ ง ฐานะหรื อเกี ยรติภูมิของบุคคลหรื อกลุ่ม หรื อกลุ่มหนึ่ งที
ได้รับความนับถือจากสาธารณชนในที่น้ ีประกอบด้วย สถานภาพโสด แต่งงาน หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
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โฆษณาประชาสัมพันธ์ หมายถึ ง การให้ขอ้ มูล ข่าวสาร เป็ นการสื่ อสารจูงใจผ่านสื่ อโฆษณา
ประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรื อโน้มน้าวใจให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย มีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้ อหาสารที่
โฆษณา
กระบวนการขาย หมายถึ งกระบวนการวิเคราะห์ความจําเป็ นและความต้องการของผูม้ ุ่งหวัง
ช่วยให้คน้ พบความจาเป็ น ความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองด้วยความพึงพอใจจากการซื้ อสิ นค้า
และบริ การที่นาํ เสนอ
การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมหรื อสิ นค้าที่ใช้เป็ นแรงจูงใจหรื อ
ตัวกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อขายมากขึ้นในช่วงระยะเวลาจํากัด
ภาพลักษณ์สินค้า หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสิ นค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ งหรื อ
ตรา (Brand) ใดตราหนึ่ ง หรื อเครื่ องหมายการค้า (Trademark) ใดเครื่ องหมายการค้าหนึ่ ง ส่ วนมากมัก
อาศัยวิธีการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย เพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของสิ นค้า โดยการเน้นถึงคุณ
ลักษณะเฉพาะหรื อจุดขาย
ความภักดีต่อสิ นค้า หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้าหนึ่งไม่วา่ จะเกิดจากความ
เชื่อ มัน่ การนึกถึง และหรื อตรงใจผูบ้ ริ โภค และเกิดการซื้ อซํ้าต่อเนื่องตลอดมา
ความไว้วางใจ หมายถึง ความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ ้นส่ วนการแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่งด้วย
ความเชื่ อมัน่ ซึ่ งมีกรอบแนวคิด คือ การรับรู้วา่ ผูบ้ ริ โภคต้องมีความเชื่ อมัน่ ต่อองค์กรธุ รกิจด้วยความ
สนใจอย่างที่สุดในระหว่างการใช้บริ การอยูน่ ้ นั ความเชื่ อมัน่ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคพิจารณาผู ้
ให้บริ การที่เป็ นทางเลือก 2 ประการ คือความน่าเชื่อถือมากที่สุดและมีความซื่ อสัตย์จริ งใจอย่างสู ง
การตัดสิ นใจ หมายถึง การพิจารณาตกลงใจชี้ ขาด ในการเลือกทางเลือก (Alternative)ใด
ทางเลือกหนึ่ง ที่มีอยู่มากกว่า 1 ทางเลือก ในการจะดําเนิ นกิ จกรรมของตนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่
ต้องการ โดยตั้งอยู่บนทัดฐานที่ว่าทางที่เลื อกนั้นมีโอกาสบรรลุเป้ าหมายได้มากที่สุด โดยที่ มีการ
พิจารณาเลือกและตรวจสอบทางเลือกนั้นอย่างรอบคอบแล้ว
ชุดตรวจสุ ขภาพ บริ การตรวจสุ ขภาพแบบเป็ นชุด (Package) เพื่อตรวจหาปั จจัยเสี่ ยงอันจะส่ งผล
ทําให้ปัญหาสุ ขภาพได้
กรอบแนวคิดวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และสถานะภาพ
1.2 ปั จจัยส่ วยผสมทางการตลาด ได้แก่โฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ ม การขาย และ
กระบวนการขาย
1.3 ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้าและความไว้วางใจ
2. ตัวแปรตาม ประกอบด้วย การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
4
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- รายได้
- อายุ
- การศึกษา
- อาชี พ
- สถานภาพ

ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ
- โฆษณาประชาสั มพันธ์
- การส่ งเสริมการขาย
- กระบวนการขาย

ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการซื้อ
ชุ ดตรวจสุ ขภาพโรงพยาบาลเอกชน

ปัจจัยอืน่ ๆ
- ภาพลักษณ์ สินค้ า
- ความภักดีต่อสิ นค้ า
- ความไว้ วางใจ
แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในการศึกษาปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพโรงพยาบาล
เอกชนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล มีรายละเอียดดังนี้
ทฤษฏีการตัดสิ นใจ (Decision Theory)
บุษกร คําคง (2542) กล่าวว่า การตัดสิ นใจต้องใช้ขอ้ มูลพื้นฐานจากเรื่ องที่กาํ ลังพิจารณา โดย
ใช้ความรู้พ้ืนฐานและข้อสรุ ปที่เป็ นที่ยอมรับ นํามาผสมผสานกับการสรุ ปอ้างอิง เพื่อนําไปสู่ เป้ าหมาย
แสดงทิศทางนําไปสู่ การตัดสิ นใจ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2526, อ้างถึงใน ปิ ยะนุช เหลืองาม
, 2552) ได้กล่าวว่า ในบรรดาทฤษฎีที่สาํ คัญของการตัดสิ นใจ อาจจําแนกได้อย่างน้อย 2 ประเภท ดังนี้
1) ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) เป็ นทฤษฎีการตัดสิ นใจที่มีลกั ษณะสําคัญ คือ จะ
คํานึ งถึงว่า แนวทางการตัดสิ นใจ น่ าจะเป็ น หรื อควรจะเป็ นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุ ถึงเป้ าหมายที่
ต้อ งการตัด สิ น ใจได้ ซึ่ งการพิ จ ารณาว่า แนวทางใดเป็ นแนวทางที่ น่ า จะเป็ น หรื อ ควรจะเป็ นนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กบั วิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซึ่ งอาจจะคล้ายคลึงหรื อแตกต่างกันก็ได้ ดังนั้น การใช้
ทฤษฎีน้ ี ตัดสิ นใจในประเด็นปั ญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลกั ษณะที่ข้ ึนอยูก่ บั มาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
4
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จะเป็ นเครื่ องกําหนดว่า มีปัญหานั้นๆ น่าจะหรื อควรจะตัดสิ นใจอย่างไร จึงจะดีที่สุด ถูกต้องเหมาะสม
ที่สุด ซึ่ งในทรรศนะของบุคคลอื่น ที่มีมาตรฐานความพึงพอใจที่แตกต่างกัน อาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมก็
ได้ ด้วยเหตุน้ ี การตัดสิ นใจโดยใช้ทฤษฎีจึงมีลกั ษณะการพรรณนาแบบอุดมทัศน์ (Idea Type) มากกว่าจะ
เป็ นแบบวิเคราะห์ถึงสภาพที่แท้จริ ง
2) ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็ นทฤษฎีการตัดสิ นใจที่มีลกั ษณะแตกต่างกับ
ทฤษฎี แรก กล่าวคื อ เป็ นทฤษฎี ที่มีสาระสําคัญที่ว่า การตัดสิ นใจเพื่อแก้ปัญหาหนึ่ งๆ จะต้องกระทํา
อย่างไร จึงจะสัมฤทธิ์ ผลได้ ไม่วา่ ผลของการตัดสิ นใจนั้น จะเป็ นที่ชื่นชอบหรื อพึงพอใจของผูต้ ดั สิ นใจ
หรื อไม่ก็ ต าม หรื อกล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง ก็คื อ การตัดสิ นใจโดยใช้ท ฤษฎี น้ ี จะพยายามหลี ก เลี่ ย งการใช้
ความรู้สึกนึ กคิดใด หรื อค่านิ ยมส่ วนตัวของผูต้ ดั สิ นใจมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ โดยมุ่งเน้นให้
การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างมีเหตุผล มีความถูกต้องและเป็ นที่ยอมรับของบุคคลทัว่ ไป ดังนั้น จึงได้มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่แน่นอน ตลอดจนมีการนําเอาเทคนิ คสมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาช่วยในการ
ตัดสิ นใจด้วย เพื่อที่จะให้การตัดสิ นใจนั้น มีความถูกต้องเหมาะสมที่สุด
แนวคิดเครื่องมือการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารการตลาดที่เน้นไปยังกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะบุคคล(One – To – One
Marketing Communications)ที่ ส ามารถเข้า ถึ ง ตัว ผูบ้ ริ โ ภคได้ใ กล้ชิ ด มากยิ่ ง ขึ้ นซึ่ งเป็ นการสื่ อ สาร
การตลาดเชิ งบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) หรื อ IMC (Schultz, 1993: 17) ทั้งนี้
Schultz (1993: 17) ยังให้ความเห็ นต่อการสื่ อสารการเชิ งบูรณาการว่า เป็ นการพัฒนารู ปแบบของการ
โน้มน้าวทางการสื่ อสารนั้นเกิดความสําเร็ จ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้ าหมายทางการสื่ อสารที่ได้เลือกไว้ ส่ วน Krugman (cited in Zinkhan and Watson, 1996: 163167) มีความเห็นในทํานองเดียวกันว่า การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เป็ นการประสานเครื่ องมือการ
สื่ อสารทั้งหมดเพื่อใช้สาํ หรับตราสิ นค้า มีรายละเอียดดังนี้ (Belch, 1995)
1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การสื่ อสารข้อมูลโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารจูง
ใจ และเตือนความทรงจําเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
2. การใช้ พนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารแบบตัวต่อตัว ซึ่ งผูข้ าย
พยายามช่ วยเหลื อและเชิ ญชวนผูซ้ ้ื อกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ และเป็ นเครื่ องมื อในการ
สื่ อสารที่ใช้ติดต่อกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง
3. การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมในการจูงใจให้ผบู้ ริ โภคเกิดการซื้ อ
ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารแบบ 2 ทาง ที่ส่งข้อมูลไปยังผูบ้ ริ โภค ไม่วา่ จะเป็ นการใช้การลดราคา การให้ของแถม
หรื อการแลกซื้ อ เป็ นต้น โดยเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในขณะนั้น ซึ่ งถื อเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการเพิ่มยอดขายในระยะสั้น
4

4

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

899
4. การประชาสั มพันธ์ (Public Relations) เป็ นการติดต่อสื่ อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ขององค์กรกับกลุ่มคนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร กลุ่มคนเหล่านี้ ได้แก่ ลูกค้า ผูข้ าย ผูถ้ ือหุ ้นพนักงาน
รัฐบาล และสังคม เป็ นต้น
5. การสื่ อสาร ณ จุดซื้อ (Point-of-Purchase Communication) เป็ นเครื่ องมือที่ธุรกิจเลือกใช้
เมื่อต้องการยํ้าเตือนความจํา ณ จุดซื้ อของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายก่อนตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
6. การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็ นกระบวนการของการพิจารณาแผนงาน
ของการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดที่จะต้องใช้ในการสื่ อสารหลายรู ปแบบเพื่อจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
อย่างต่อเนื่ อง จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ร่ วมกันเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ
เชื่ อมโยงกัน โดยทุกเครื่ องมือจะต้องวางแผนกลยุทธ์ไปในทิศทางเดียวกันความจําเป็ นของการสื่ อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ
แนวความคิดปัจจัยอืน่ ๆ
1. ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ าจะเป็ นตัวผลักดันให้เกิดคุณค่าเพิ่มในตราสิ นค้า (Biel, 1992 อ้างถึงใน
นภัสกร ศักดานุวงศ์, 2545) หรื ออาจกล่าวได้วา่ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเป็ นภาพที่เกิดขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภค
ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงคุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย ลักษณะทางกายภาพของตัวสิ นค้าเอง
(Tangible, Function Attributes) และคุณลักษณะหรื อคุณสมบัติดา้ นอารมณ์ (Intangible, Emotion
Attributes) ดัง นั้น ผูผ้ ลิ ต หรื อ ผูข้ ายจึ ง ต้อ งสร้ า งตราสิ น ค้า เพื่ อ ให้มี สั ญ ลัก ษณ์ ที่ มี ก ารความหมาย
(Significant Symbol) ที่มีรูปแบบการสื่ อสารที่จูงใจ
2. ความภักดีต่อตราสิ นค้ า (Brand Loyalty) เป็ นที่ส่ิ งแสดงถึงความยึดมัน่ ที่ผบู้ ริ โภคมีต่อตรา
สิ นค้า ซึ่ งความภักดี ต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของคุณค่าตราสิ นค้าเป็ นเครื่ อง
สะท้อนให้เห็ นถึ ง ศักยภาพทางการตลาดของสิ นค้านั้นและช่ วยปกป้ องจากการถูก คุ กคามโดยคู่แข่ง
(Aaker, 1991 อ้างถึงใน สุ ภาภัทร ชาญไชยดิลก, 2547)
3.ความไว้ วางใจเกีย่ วกับ ผูบ้ ริ โภคจะมีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้าเมื่อเกิดความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า
นั้น และถ้าตราสิ นค้าใดที่สร้ างความเชื่ อมัน่ ให้ผบู้ ริ โภคได้แล้ว ครั้งต่อไปเมื่อต้องการซื้ อสิ นค้าจะไม่
เสี ยเวลาในการค้นหาข้อมูลต่อไป
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
แคทลียา นุ ชตราวงศ์ (2555)ได้ทาํ วิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การแผนกตรวจ
สุ ขภาพ ของโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ งในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1)
ผูใ้ ช้บริ การที่มี เพศ อายุ ระดับการศึ กษาอาชี พและสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
บริ การทุกด้านของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ งไม่ (2) ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การใช้บริ การของโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ ง ด้านในอนาคตท่านจะกลับ มาใช้บริ การตรวจสุ ขภาพของ
โรงพยาบาล ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ด้านจานวนครั้งที่ท่านเคยมาใช้บริ การตรวจ
สุ ขภาพตั้งแต่อดี ตถึงปั จจุบนั แตกต่างกัน (3) ทัศนคติต่อส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม มี
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ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ ง ด้านท่านจะแนะนา
บุคคลอื่นที่รู้จกั มาใช้บริ การของโรงพยาบาล
สุ ภาพ ชุมทอง (2552) ที่ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปัจจัยด้านการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารบํารุ งสมองและความจําประเภทเครื่ องดื่มของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
บํารุ งสมองและความจําประเภทเครื่ องดื่มในด้านการเลือกยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ด้านเหตุผลในการเลือกซื้ อ
ด้านสถานที่จาํ หน่าย ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านแหล่งในการรับข้อมูลข่าวสาร ด้าน
ความถี่ในการซื้ อ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อในอนาคต การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารบํารุ งสมองและความจําประเภทเครื่ องดื่มในด้านการเลือกยี่ห้อผลิตภัณฑ์
ด้านเหตุผลในการเลือกซื้ อ ด้านสถานที่จาํ หน่าย ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านแหล่งใน
การรับข้อมูลข่าวสาร ด้านความถี่ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อในอนาคต ที่ระดับความเชื่อมัน่
ศักดิ์ ดา ศิริภทั รโสภณ และ ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554) ที่ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การที่ได้รับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข้ ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า คนไข้ที่เข้ารับบริ การมีความเห็นต่อคุณภาพการบริ การที่ได้รับในด้านต่างๆ ในระดับดี มี
ความพึงพอใจและความภักดีต่อสถานบริ การทางการแพทย์ในระดับสู ง และจากการทดสอบสมมุติฐาน
ทางสถิติแสดงให้เห็ นถึ งระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริ การด้านต่างๆ มีผลต่อระดับความพึง
พอใจและความภักดีของผูเ้ ข้ารับบริ การ โดยเฉพาะคุณภาพการบริ การด้านการตอบสนองที่รวดเร็ วจะส่ ง
ต่อระดับความพึงพอใจ ในขณะที่คุณภาพการบริ การด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ ด้านการสร้างความ
มัน่ ใจและด้านการเอาใจใส่ ดูแลของสถานบริ การทางแพทย์จะส่ งผลต่อระดับความภักดีของคนไข้ที่เข้า
มารับบริ การ
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่เคยใช้บริ การที่โรงพยาบาลแห่ งหนึ่ งในแผนกตรวจ
สุ ขภาพ ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรการคานวณหาขนาดตัวอย่างที่ระดับความ
เชื่ อมัน่ 95% ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่ยอมให้เกิดขึ้น 5% และค่าสัดส่ วนประชากร 0.1 ซึ่ งจากการ
คํานวณ ผูว้ จิ ยั จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่เคยใช้บริ การแผนกตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ งที่มีความเต็มใจ
และสามารถสละเวลาในการตอบแบบสอบถามได้ จนครบตามจํานวนที่กาหนดไว้
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั สร้ างขึ้นเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริ การของแผนกตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน และวัดค่าความเชื่ อมัน่ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลจํานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด จํานวน 15 ข้อ แบ่งออกเป็ น
3 ด้าน ได้แก่ ด้านด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านกระบวนการขายและการส่ งเสริ มการตลาด
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามที่เกี่ ยวกับปั จจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อ
สิ นค้าและความไว้วางใจ จํานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการตัดสิ นใจการซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพ จํานวน 5 ข้อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ครบตามจานวนขนาดตัวอย่างแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS (Statically Package for the Social Science) ซึ่ งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
1. สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ ย
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential statistics) ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test
.F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และสถิติการถกถอย
พหุ คูณ (Multiple regression) ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ในระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval
scale) เป็ นการวัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 10 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรวัดของลิเคิร์ต
(Likert 10 scale )
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง คิดเป็ นร้อยละ 59.3 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.5 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/
พนักงานธนาคาร คิดเป็ นร้อยละ 68.6 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
35.5 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 72.5 และสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 80
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้า นปั จ จัย การตลาดเชิ ง บู ร ณาการ โฆษณา ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละ
กระบวนการขายมี ความสําคัญกับการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนพบว่าด้าน
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นเรื่ อง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่ อต่างๆ โทรทัศน์
วิทยุทาํ เกิ ดความดึ งดูดใจในการซื้ อมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ ยที่ 7.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
2.145 ด้านกระบวนการขายผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นเรื่ อง เจ้าหน้าที่สามารถเสนอชุดตรวจสุ ขภาพที่ตรง
ตามความต้องการมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 7.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.106 เท่ากับ ด้านส่ งเสริ ม
การขายพบว่ามี การส่ งเสริ มการขายโดยให้ส่วนลดราคาค่าเฉลี่ยที่ 7.91 มากที่สุด และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.842
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้า
และความไว้ว างใจมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ชุ ด ตรวจสุ ข ภาพของโรงพยาบาลเอกชน
ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็ นเรื่ อง ภาพลักษณ์ สินค้า พบว่ามี ความชื่ อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรับมากที่สุดโดยมี
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

902
ค่าเฉลี่ ยที่ 8.50 และค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.421 ด้านความภักดี ต่อสิ นค้าผูใ้ ช้บริ การมี ความ
คิดเห็นอยากกลับมาซื้อชุดตรวจสุ ขภาพอีกในครั้งต่อไป โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 7.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.543 เท่ากับ ด้านความไว้วางใจ พบว่ามีความไว้วางใจในโรงพยาบาลค่าเฉลี่ยที่ 7.81 มากที่สุด และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.543
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา สถานะภาพที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนที่แตกต่างกัน
ปัจจัยทาง
สถิติทใี่ ช้
ค่ า sig
ประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
0.125
อายุ

F-Test

0.635

อาชีพ

F-Test

(0.00*)

รายได้ต่อเดือน

F-Test

(0.00*)

ระดับการศึกษา

F-Test

(0.00*)

สถานภาพ

F-Test

0.825

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่≤0.05
ผลการวิเคาระห์ ปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า อาชีพ รายได้และการศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์
กระบวนการขาย ขาย ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้าและความ
ไว้วางใจ มีความสําคัญสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
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ข้อมูล

Unsandardized Coefficients
Beta

t

Sig.

Std. Error
0.252

2.378

0.018

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

โฆษณา
ประชาสัมพันธ์

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

ส่ งเสริ มการตลาด
ภาพลักษณ์สินค้า

0.222

0.038

5.884

0.000*

0.435

2.298

-0.277

0.047

-6.824

0.000*

0.377

2.649

0.134

0.044

2.831

0.005*

0.275

3.631

0.619

0.056

11.978

0.000*

0.233

4.292

ความภักดีต่อสิ นค้า
ความไว้วางใจ

R = 0.869 R Square = 0.756 Std.error = 0.770 F = 202.572 Sig = 0.00*
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ กระบวนการขาย และส่ งเสริ ม
การตลาด ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้าและความไว้วางใจ มีความสําคัญ
สัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
จากผลการวิเคาระห์ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์และกระบวนการขาย
สามารถอธิ บายผลการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของผูใ้ ช้บริ การได้ถึงร้อยละ 75.6 โดยด้านโฆษณา
ประชาสัม พันธ์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัดสิ น ใจมากที่ สุ ด รองมาคื อการส่ ง เสริ ม การตลาดและด้า น
กระบวนการขายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจน้อยที่สุด
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้าและความไว้วางใจมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
จากผลการวิเคาระห์ปัจจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้าและความ
ไว้วางใจสามารถอธิ บายผลการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของผูใ้ ช้บริ การได้ถึงร้อยละ 75.6 โดยด้าน
ความไว้ว างใจมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจมากที่ สุ ด รองมาคื อ ด้า นความภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า และ
ภาพลักษณ์สินค้าที่ส่งผลด้านตรงข้าม
5. สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 59.3 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.5 มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/พนักงาน
ธนาคาร คิดเป็ นร้ อยละ 68.6 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 35.5 มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 72.5 และสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 80 และจากการ
ตรวจสอบสมมุติฐานพบว่า
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สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อาชี พ รายได้และการศึกษา ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์กระบวนการขายและ
ส่ งเสริ มการตลาด มีความสําคัญกับการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ สินค้า ความภักดี ต่อสิ นค้าและความ
ไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชน
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคาร และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 - 20,000 บาท ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และสถานภาพโสด สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
จิ ต รา กรุ ณ าฤทธิ โ ยธิ น 2547: ความคิ ด เห็ น ของผู้ม ารั บ บริ ก ารของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุ ตํ่า
กว่า 30 ปี อาชีพเป็ นพนักงาน บริ ษทั เอกชน ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่า และมีรายได้ต่อเดือน
10,001 – 20,000 บาท
สมมติฐานที่ 1 พบว่า (1) ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพ
ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลไม่แตกต่างกัน ผลการสอดคล้องกัน ธนนพภา สุ ว
ดิษฐ์ ที่ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและสิ่ งแวดล้อมทางการตลาดของผูเ้ ลือกใช้
บริ การโรงพยาบาลภาคเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่าผูร้ ับบริ การผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาล
ภาคเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่
แตกต่างกัน
(2) ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พแตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของนารี รัตน์ บุญเวทย์ (2537) ที่
ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ทาให้ประชาชนมารับบริ การและไม่รับบริ การจากศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรี
อยุธยา ผลการวิจยั พบว่า อาชี พที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจมารับบริ การและไม่รับบริ การจากศูนย์
แพทย์ชุมชนเมืองนครศรี อยุธยาแตกต่างกัน โดยขึ้นอยูก่ บั อาชีพของผูใ้ ช้บริ การ เนื่องจากค่าตอบแทนก็
จะแตกต่างกันไปตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
(3) ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้แตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลแตกต่างกัน จะได้รับรายได้ที่สูง นิยมเลือกตรวจสุ ขภาพแบบครบ
วงจร ส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสิ นี กิจจานุภาพ (2546) ที่ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชนของผูป้ ่ วยในจังหวัดสุ รินทร์ ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ่ วยที่มีรายได้สูงมี จานวนครั้งที่ใช้บริ การ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสุ รินทร์ มากกว่าผูป้ ่ วยที่มีรายได้ต่า เนื่องจากผูท้ ี่มีรายได้สูงมีความสามารถ
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ในการชาระค่าบริ การตรวจสุ ขภาพได้มาก ประกอบกับความห่ วงใยในสุ ขภาพ ผูท้ ี่มีรายได้สูงจึงตรวจ
สุ ขภาพทุกโรคที่คิดว่าจะมีโอกาสเกิดและจะมาตรวจสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีจานวนครั้ง ในการมา
ตรวจที่มากกว่า ขณะที่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยจะมีขอ้ จากัดทางการเงิน จึงเลือกตรวจสุ ขภาพแค่ตามรายการที่จา
เป็ นและมีการกลับมาใช้บริ การตรวจสุ ขภาพที่นอ้ ยกว่า
(4) ผูใ้ ช้บริ การที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงเดือน วิรัญ�ู (2537) ที่
ได้ศึกษาเรื่ องการใช้บริ การโรงพยาบาลของรัฐบาลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริ การของโรงพยาบาลแตกต่างกัน
เนื่องจากผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าจะมีความรู้ความเข้าใจว่าการดูแลสุ ขภาพที่ถูกต้องจะช่วย
ป้ องกันการเกิดโรคได้ จึงนิ ยมเข้ารับบริ การการตรวจสุ ขภาพ ในขณะที่มีระดับการศึกษาน้อยไม่ค่อยให้
ความใส่ ใจในสุ ข ภาพ เพราะมี ค วามเข้า ใจว่า เมื่ อเจ็บ ป่ วยสามารถซื้ อยาจากร้ า นขายยาทัว่ ไปมา
รับประทานเองเพราะมีราคาถูกและไม่ตอ้ งการสิ้ นเปลืองกับค่าใช้จ่ายในการตรวจสุ ขภาพเพราะมองว่า
ไม่จาเป็ นและมีรายได้จาํ กัด
(5) ปั จจัย การตลาดเชิ ง บู ร ณาการมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อชุ ด ตรวจสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลสอดคล้องกับสุ ภาพ ชุมทอง (2552) ที่ได้ทาํ การศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบํารุ ง
สมองและความจําประเภทเครื่ องดื่มของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
การโฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบํารุ งสมองและความจําประเภทเครื่ องดื่ ม
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ ด้านแหล่งในการรับข้อมูลข่าวสาร ด้านการ
ตัดสิ นใจซื้ อในอนาคต
(6) ปั จจัยอื่ นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ สินค้า ความภัก ดี ต่อสิ นค้าและความไว้วางใจมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
สอดคล้องกับ ศักดิ์ดา ศิริภทั รโสภณ และ ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554) ที่ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การที่ได้รับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข้ จากการ
ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติแสดงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริ การด้านต่างๆ มีผลต่อ
ระดับความพึงพอใจและความภักดีของผูเ้ ข้ารับบริ การ โดยเฉพาะคุณภาพการบริ การด้านการตอบสนอง
ที่รวดเร็ วจะส่ งต่อระดับความพึงพอใจ ในขณะที่คุณภาพการบริ การด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ ด้านการ
สร้างความมัน่ ใจและด้านการเอาใจใส่ ดูแลของสถานบริ การทางแพทย์จะส่ งผลต่อระดับความภักดีของ
คนไข้ที่เข้ามารับบริ การ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1.จากการตอบแบบสอบถามผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี อาชี พ
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคาร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ระดับการศึกษา
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ปริ ญญาตรี และสถานภาพโสด ดังนั้น ทางโรงพยาบาลต้องให้ความสําคัญกับกลุ่มดังกล่าวเป็ นอย่างมาก
โดยการจัดการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการที่เข้าถึงกับประชากรกลุ่มนี้ จัดทําชุดตรวจสุ ขภาพที่เฉพาะ
กลุ่มเพื่อเพิ่มการตัดสิ นใจซื้ อชุดตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาลได้มากขึ้น
2.โรงพยาบาลต้อ งให้ ค วามสํ า คัญ และพัฒ นากลยุท ธ์ ก ารตลาดเชิ ง บู ร ณาการให้ม ากขึ้ น ที่
ประกอบด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุดตรวจสุ ขภาพในสื่ อต่างๆ มีเจ้าหน้าที่มีคุณภาพสามารถเสนอ
ชุดตรวจสุ ขภาพที่ตรงตามความต้องการและมีการส่ งเสริ มการขายโดยให้ส่วนลดราคา เพราะสามารถ
เข้าถึงผูใ้ ช้บริ การได้ดีที่สุด ทําผูใ้ ช้บริ การได้รับความพึงพอใจสู งสุ ดเกิดการบอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ขึ้น
ซึ่ งเป็ นการช่วยเพิ่มฐานลูกค้าให้กบั โรงพยาบาลได้เป็ นอย่างดี
3.โรงพยาบาลต้องให้ความสําคัญด้านภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้าและความไว้วางใจมี
โดยต้องทํา ให้โรงพยาบาลเป็ นที่ รู้จกั สร้ า งความมัน่ ใจและทํา ให้ผูร้ ั บ บริ ก ารเกิ ดความไว้วางใจใน
โรงพยาบาลโดยทางโรงพยาบาลควรจะมุ่ ง มั่น พัฒ นาคุ ณ ภาพของโรงพยาบาลให้ผ่า นการรั บ รอง
มาตราฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล คือ HA และ JCI มีดาํ เนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการรักษาภาพลักษณ์ของทางโรงพยาบาล เช่น จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อสุ ขภาพ ตั้ง
มูลนิ ธิ บริ จาคสิ่ งของ และควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในเรื่ องของการบริ หารความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า (CRM) รวมถึงการออกบูทในงานด้านสุ ขภาพต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีศกั ยภาพที่พร้อม
ต้อนรับผูท้ ี่จะเข้ามารับการบริ การทางการเพทย์เพราะเมื่อลูกค้าเกิ ดความเชื่อถือไว้วางใจก็จะเกิดความ
จงรักภักดีในโรงพยาบาลและไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริ การที่โรงพยาบาลแห่งอื่นอีกต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่ อไป
1.ในการศึ กษาครั้ ง นี้ เป็ นเพี ยงการศึ กษาในส่ วนของโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลเท่านั้น ควรศึกษาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั้งประเทศเพื่อเป็ นการวัดผลที่ดียงิ่ ขึ้น
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ ต่อการซื้ อชุ ดตรวจสุ ขภาพโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มหความสัมพันธ์
อื่นๆ ต่อไป
3. ควรศึกษาปัจจัยภายนอกอื่นๆ สภาวะการแข่งขันของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน กลยุทธ์
ทางการตลาดต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้เกิดความสามารทางการแข่งขันได้
บรรณานุกรม
แคทลี ย า นุ ช ตราวงษ์. "ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บริ การของแผนกตรวจสุ ข ภาพของ
โรงพยาบาลแห่ งหนึ่ง." สารนิพนธ์บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ, 2555.
จิตรา กรุ ณาฤทธิ โยธิ น. "ความคิ ดเห็นของผู้มารั บบริ การของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
และจั ง หวัดนนทบุ รี." วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาศิ ล ปศาสตรมหาบัณฑิ ต (สัง คมวิท ยาประยุก ต์),
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2547.
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

907
ดวงเดื อ น วิ รั ญ �ู . "การศึ ก ษาการใช้ บริ การโรงพยาบาลของรั ฐบาลของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร." บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2531.
ธนนพภา สุ วดิษฐ์. "ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและสิ่ งแวดล้ อมทางการตลาดของผู้เลือกใช้ บริ การ
โรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจั ง หวั ด ชลบุ รี ." วิ ท ยานิ พ นธ์ บ ริ หารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 2554.
ธเนศ ยุ ค ัน ตวนิ ช ชัย . "การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการ IMC (Integrated Marketing
Communications)." วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย.
30 (เมษายน - มิถุนายน 2553) : 99-115.
สุ ภาพ ชุมทอง. "ปั จจัยด้ านการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่ อพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ เสริ ม
อาหารบํารุ งสมองและความจําประเภทเครื่ องดื่ มของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร." ปริ ญญา
นิพนธ์บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2552.
เสรี วงษ์มณฑา. การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ธีระฟิ ล์ม และไซเท็กซ์,
2542.
ศักดิ์ ดา ศิริภทั รโสภณ และ ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์. "ความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณภาพการบริ การที่
ได้ รั บกั บ ความพึ ง พอใจและความภั ก ดี ข องคนไข้ . " วิ ท ยาลัย บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาการจัด การ,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
Belch, ge, Belch, ma. Introduction to Advertising and Promotion: An Integrated Marketing
Communications Perspective (3rd ed.). Cl cap, IL: Irwin, 1995.
Duncan, T.R., and Moriarty, S. Driving Brand Value: Using Integrated Marketing to Manage
Profitable Stakeholder Relationships. New York : McGraw-Hill, 1997.
Kim, I., Han, P., and Schultz, D.E. "Understanding the Diffusion of Integrated Marketing
Communications." Journal of Advertising Research. 44 (2004) : 33-45.
Kotler Philip; & Gary Arrmstrong. Principles of Marketing (9th ed.). New Jersey : Prentice-Hall, 2001.
Kotler Philip. Marketing Management (11th ed.). New Jersey : Prentice – Hall, 2003.
Schiffman; & Kanuk. Consumer Behavior. London : Prentice-Hall International, 1994.
Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. Consumer behavior (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ. : Prentice-Hall,
1994.
Schultz and Kitchen. "Integrated Marketing Communications in U.S. Advertising Agencies: An
Exploratory Study." JOUMRL Of AllUERTlSlIIG RESEARCH . University, Evanston,
Illinois, U.S., 1997.
Zinkhan, G.M., and Watson, R.T. "Advertising Trends: Innovation andthe Process or Creative
Destruction." Journal of Business Ressarch. 37 (1996) : 163-171.
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

