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การศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการใช้บริการซ้ําของ 

โรงพยาบาลนนทเวช 

(SERVICE MARKETING MIX THAT AFFECT THE RE-PURCHASE OF 

NONTHAVEJ HOSPITAL) 

นิตยา  ช่ืนศิลป์ 1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร2 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี

มีผลต่อการใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช กลุ่ม

ตัว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ คื อ  พ นัก ง า น / ลู ก ค้า  ข อ ง บ ริ ษัท คู่ สั ญ ญ า  ท่ี อ า ศัย อ ยู่ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บขอ้มูลโดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างวนัละ 10 คน จากผูท่ี้นอนพกัรักษาตวัท่ี

โรงพยาบาลนนทเวช มีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน มี

การใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) t-test , F-test และ Multiple 

Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวิจยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31 – 40 

ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีภูมิลาํเนาในจงัหวดันนทบุรี   และ

รายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 20,000 – 30,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งให้ความสําคญัอนัดบั 1 คือดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ รองลงมาคือดา้น

สถานท่ี ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม

การตลาด  

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อายุ การศึกษา สถานภาพ และรายได ้มีผล

ต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการให้บริการ และ

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  มีความสัมพันธ์กับการใช้บ ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลนนทเวช ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการขาย 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช 

คําสําคัญ :  การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า, โรงพยาบาลนนทเวช 

 

ABSTRACT 

The purpose of this independent study is to study the demography that  

affect the re-purchase of Nonthavej hospital and to study the service marketing mix 

which relates to the re-purchase of Nonthavej hospital. Using 400 questionnaires 

with the hospital patients from the partners of contract who live in Bangkok and 

boundary. The statistic analysis methods are the descriptive statistics and the 

inferential statistics; One-way Anova: t-test, F-test and Multiple Regression 

Analysis for testing the hypothesis at 0.05 significant level. 

The result of this independent study shown that most of the respondents are 

female, 31 – 40 years old, Master Degree graduated, married status, live in 

Nonthaburi and the monthly income is 20,000 – 30,000 baht. The most importance 

of the service marketing mix is Physical Evidence, Place, Service, People, Process, 

Price and Promotion respectively.  

The result of hypothesis test revealed that the age, education, status and 

monthly income affect the re-purchase of Nonthavej hospital and all of the service 

marketing mix relate to the re-purchase of Nonthavej hospital except the marketing 

promotion.    

Keywords :   the re-purchase , Nonthavej hospital             
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บทนํา 

  โรงพยาบาลเอกชนเป็นอีกธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบรุนแรง   จากการหดตวั

เศรษฐกิจเฉียบพลนัตั้งแต่ปี 2540 เน่ืองจากกาํลงัซ้ือลูกคา้ลดลง  สวนทางกบักาํลงัการ

ให้บริการ (service capacity) โรงพยาบาลเอกชนโดยรวมที่เพิ่มขึน้ตามการขยายการ

ลงทุนอย่างมากมายช่วงที่ผ่านมา   ทําให้อัตราใช้บริการตํ่า (capacity utilization)  

ลูกค้าทั่วไปส่วนหน่ึงพึ่งโรงพยาบาลรัฐมากขึ้น  ขณะที่ลูกค้าที่ ใช้สวัสดิการ

รักษาพยาบาลบริษัทเอกชนก็ลดน้อยลงเน่ืองจากผู้ประกอบการโยกย้ายสวัสดิการ

ดังกล่าวเข้าสู่ระบบสวัสดิการประกันสังคมมากขึน้เพื่อลดต้นทุน       ระยะต่อจากน้ี

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลง และต้องปรับตัวอย่างหนัก    

เพื่อประคองธุรกิจผ่านพ้นอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้า      บริษัทต่างๆ ยกเลิกให้

สวสัดิการรักษาพยาบาลพนักงานโดยปรับเปล่ียนให้ใช้สวสัดิการจากโครงการ

ประกนัสังคมแทน      เน่ืองจากควบคุมและประหยดัค่าใชจ่้ายไดดี้กวา่ยิ่งลูกคา้ทัว่ไป

หรือลูกค้าภายใต้สวสัดิการบริษทั   ปรับเปล่ียนใช้ระบบเหมาจ่ายมากข้ึนเท่าใด

โอกาสสูญเสียรายไดโ้รงพยาบาลเอกชนจะเพิ่มข้ึนเท่านั้น    เพื่อผา่นพน้อุปสรรคและ

เพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขนัปรับเปล่ียนกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยพยายามเน้น

ขยายฐานลูกค้ากลุ่มประกันสุขภาพทั้ งประกันบุคคลและประกันกลุ่ม    เพราะ

สามารถสร้างรายได้ให้ผูป้ระกอบการได้ระดบัสูง แทนลูกคา้กลุ่มเดิมท่ีส่วนใหญ่

กระจุกตวักลุ่มประกนัสังคม โดยมุ่งเนน้ใหบ้ริการประทบัใจเพื่อดึงดูดให้เลือกใชค้ร้ัง

ต่อไป   ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้มีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง” ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ที่มีผลต่อการใช้บริการซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวช”  ซ่ึงเป็นโรงพยาบาล

เอกชนท่ีตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของจงัหวดันนทบุรีและกรุงเทพมหานคร   ท่ีจะตอ้ง

พฒันาขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ใน

การเติบโตทางธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักบัโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ท่ีร่วมกลุ่มเป็น

พนัธมิตร  อนัจะเป็นประโยชน์ในการนาํผลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชป้ระโยชน์   ในการ

พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการใด้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1   เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลนนทเวช    

2   เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้

บริการซํ้ า ของ โรงพยาบาลนนทเวช 

3   เพื่อศึกษาถึงปัจจยัการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการใช้บริการซํ้ าของ

โรงพยาบาล นนทเวช โดยนาํไปใช้ในการกาํหนดส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้บริษทัคู่สัญญาท่ีมาใช้

บริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2. เพื่อทราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้

บริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช เพื่อนาํไปใชใ้นการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล 

3. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบกระบวนการตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  

 สมมุติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลนนทเวชท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาลนนทเวช 

0แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

0แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ความหมายของการบริการ คอตเลอร์ 

(Kotler, 1988, p. 477)     กล่าวว่าการบริการหมายถึงกิจกรรมหรือปฏิบติัการใดๆ       

ท่ีกลุ่มบุคคลหน่ึงสามารถนาํเสนอใหอี้กกลุ่มหน่ึงซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้งได ้      
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0ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2537, หน้า 142) ไดใ้ห้ความหมายบริการ 

(service) ว่าเป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้       ดงันั้นอาจสรุปความหมายของการบริการคือกิจกรรมหรือการปฏิบติัใดๆก็

ตามของบุคคลหรือองค์การเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนหรือ

ผูรั้บบริการให้ได้รับความสุขความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลการ

กระทาํนั้โดยมีลกัษณะเฉพาะของตวัเองไม่สามารถจบัตอ้งไดไ้ม่สามารถครอบครอง

เป็นเจา้ของและไม่จาํเป็นตอ้งรวมอยูก่บัสินคา้หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ       

 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ 

0แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจ

บริการ  (Service  Marketing  Mix ) 

 ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด

สาํหรับธุรกิจบริการ ( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ใน

การกาํหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการ

ของมนุษยไ์ดคื้อ  ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และ

คุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ  โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น  2  ลกัษณะ  คือ

ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

2. ดา้นราคา  ( Price )  หมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะ

เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า  ( Value )  ของบริการกบัราคา  ( Price ) ของบริการนั้น ถา้

คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้นการกาํหนดราคาการให้บริการควรมี

ความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน  และง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการท่ี

ต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ( Place )  เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของ

ลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนาํเสนอ  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้น

ทาํเลท่ีตั้ง  (Location) และช่องทางในการนาํเสนอบริการ (Channels) 
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4. ดา้นส่งเสริมการตลาด  ( Promotion )  เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคญั

ในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริกาโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิด

ทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการและเป็นกุญแจสาํคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

5. ดา้นบุคคลลากร  ( People ) หรือพนกังาน ( Employee ) ซ่ึงตอ้งอาศยัการ

คดัเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้

แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ

ต่าง ๆ    ขององคก์ร  เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ  มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาสามารถสร้างค่านิยม

ใหก้บัองคก์ร 

6. ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ   (Physical Evidence and 

Presentation )  

0เป็นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพ

โดยรวมทั้ งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ

ลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสุภาพ

อ่อนโยน  และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

7. ดา้นกระบวนการ (Process)   เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการ

และงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีนาํเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการ

อยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว   และทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

0 ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539) กล่าวถึงปัจจยั

ส่ ว น บุ ค ค ล ว่ า ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ  พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู ้ บ ริ โ ภ ค 

(Personal Factors Influencing Consumer Behavior)  การตัดสินใจของผู ้ซ้ือ  ได้รับ

อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่  อายุ  วงจรชีวิต

ครอบครัว   อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ ค่านิยมการศึกษา หรือคุณค่า และรูปแบบของ

การดาํรงชีวติ 
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0 ทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 

Behavior Model)  

0 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ2539 :110)โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือ S-R 

Theory (Stimulus-Response Theory) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ทาํให้เกิด

ความตอ้งการ ท่ีกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) 

ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูผ้ลิต หรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้และความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อ ก็จะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ รวมไปถึงขบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ

เอง จนในท่ีสุดก็จะเกิดการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase response) 

0แนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน 

1. วเิคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาดในธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

0กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) คือวิธีการท่ีนํามาใช้เพื่อให้

เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ทางการตลาด การนาํกลยุทธ์การตลาดมาใช้นั้นมีความ

จาํเป็นท่ีตอ้งเขา้ใจในแนวคิดเร่ืองกลยุทธ์ เพื่อให้ได้มาซ่ึงชัยชนะ ซ่ึงมีแนวคิดอยู่ 3 

แนวทางคือ     (อา้งถึงใน กุณฑลี เวชสาร,2538:18) 

1.1 แนวคิดการได้ชัยชนะ โดยท่ีชยัชนะนั้นเป็นชัยชนะท่ีชัดเจน เกิดจาก

สาเหตุสําคญั 2 ประการ คือ การมีทกัษะเช่ียวชาญของบุคลากร และทรัพยากรท่ี

องค์กรอยู่ เหนือองค์กรอ่ืน ๆ คน เงิน ว ัตถุดับ เคร่ืองจักร และการจัดการท่ีดี 

(5Ms:Man,Money,Materials,Management) 

1.2 แนวคิดของการวางกลยุทธ์ท่ีอาศยัความไดเ้ปรียบเอาชนะคู่แข่งอนัไดแ้ก่ 

การไดเ้ปรียบเพราะเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) และ/หรือการไดเ้ปรียบ

เพราะผลิตภณัฑ์มีความต่างในสายตาของผูบ้ริโภค ( Product differentiation ) การ

เลือกกลยุทธ์แข่งขนัในธุรกิจโรงพยาบาลนั้น จะตอ้งพิจารณาดว้ยวา่โรงพยาบาลอยู่

ในสภาพการตลาดอยา่งไร คือ เป็นผูน้าํตลาด เป็นผูท้า้ชิงหรือผูต้าม หรือไม่ตอ้งการ

เป็นคู่ต่อสู้ใคร แลว้จึงเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมสาํหรับสถานภาพท่ีเป็นอยู ่คือ (กุณฑลี 

เวชสาร,2538:22-25) 
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1.3 ในส่วนการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ   คอทเลอร์  (Kotlet 

E.Potter,1985 :3 - 5 อา้งอิงในสมบูรณ์ ขติัยสุวงศ,์ 2543 : 45) กล่าวถึงการตลาดของ

โรงพยาบาลในมลรัตน์แมสซาซูเสทว่า ในระยะแรกมีคนเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้ นท่ี

ยอมรับการนาํความคิดการตลาดมาใชก้บัธุรกิจโรงพยาบาล และหน่ึงในจาํนวนไม่ก่ี

คนน้ีคือ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล Malden ซ่ึงไดก้ล่าวว่า การดาํเนินการตลาดของ

โรงพยาบาลไม่ใช่การขาย ไม่ได้ก่อให้เกิดความต้องการท่ีไม่จาํเป็น แต่เป็นวิธี

เช่ือมโยงระบบขอ้มูลการวางแผนสนอให้ชุมชน และการประชาสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนั

อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการตลาดยงัช่วยให้โรงพยาบาลระบุไดว้า่ยงัสามารถ

ใหบ้ริการอะไรเพิ่มเติมแก่ประชาชนหรือพฒันาบริการใดไดอี้ก 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ประชากร(Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนกังาน/ลูกคา้

บริษทัคู่สัญญา ผูห้ญิงและผูช้ายท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจาํนวน 

400 คน คาดวา่จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 400,000 คน  

กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนักงานของบริษัท

คู่สัญญา ผูห้ญิงและผูช้ายท่ีมาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลนนทเวช โดยขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

ของการวิจยัคร้ังน้ีมีจาํนวน 400 คน เป็นเกณฑ์ และใช้หลกัการคาํนวนหาขนาด

ตวัอยา่ง (Sample size) ของ Taro Yamane  (เพญ็แข แสงแกว้ , 2541:56)        
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กรอบแนวคิดของการวจัิย 

จากการตรวจเอกสารแนวความคิด ทฤษฏีท่ี เ ก่ียวข้องสามารถแสดง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงัน้ี 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์    ปัจจยัการมาใชบ้ริการซํ้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวจัิย 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 241 คนคิดเป็นร้อยละ 60.2   มีอายุเฉล่ียในช่วง 31- 40 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 

194 คนคิดเป็นร้อยละ 48.5 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 

211 คน   คิดเป็นร้อยละ 52.8 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จาํนวน 231 คน คิดเป็นร้อย

 

 

 

การมาใช้บริการซ้ํา 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ

- สถานภาพ 

- การศึกษา 

- ภูมิลาํเนา 

- รายได ้
 

ปัจจยัส่วนประสมทาการตลาด 

- บริการ  
- ราคาค่ารักษาพยาบาล  

- สถานท่ีและความสะดวก  

-  การส่งเสริมการขาย 

-  บุคลากรผูใ้หบ้ริการ  
 - กระบวนการใหบ้ริการ 
 - ลกัษณะทางกายภาพ 
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ละ 57.8 ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาจงัหวดันนทบุรีมากท่ีสุด จาํนวน 233 คนคิดเป็นร้อยละ 

58.3  มีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 20,001 - 30,000 บาทมากท่ีสุด  

1ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด1ที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ําของ

โรงพยาบาลนนทเวช ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากสุด ถึง 7 ดา้น ซ่ึง

หากพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีผูใ้ช้บริการโรงพยาบาลนนทเวชให้ความสําคญัมากท่ีสุดเรียงลาํดบัได้

ดงัน้ี 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical  Evidence) มีผลต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด การใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชมากท่ีสุด คือ สถานท่ี 

สวยงามโอ่โถง เพียงพอแก่ผูเ้ขา้รับบริการโดยมีค่าเฉล่ีย 4.46 

2. ดา้นสถานท่ี (Place) มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การใชบ้ริการ

ซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชมากท่ีสุดในระดบัมากท่ีสุดให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้น

สถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลใกลท่ี้ทาํงานสะดวกในการเดินทางค่าเฉล่ีย 4.43 

3.ดา้นบริการ (Product) มีผลมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การใช้

บริการซํ้ า ระดับมากท่ีสุดให้ความสําคญักับมีบริการครบวงจร   และมีเคร่ืองมือ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัค่าเฉล่ีย 4.34 

4. ดา้นบุคลากร (People) มีผลต่อมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการ

ใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชในระดบัมากท่ีสุดให้ความสําคญักบัพยาบาลมี

บุคลิกดีแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมค่าเฉล่ีย 4.33 

5. ดา้นกระบวนการ(Process) มีผลต่อปัจจยัการใช้บริการซํ้ าโรงพยาบาลน

นทเวช ในระดับมากท่ีสุดให้ความสําคญักับขั้นตอนการรักษาพยาบาลไม่ยุ่งยาก 

ซบัซอ้น เขา้ถึงบริการง่าย    โดยมีค่าเฉล่ีย 4.23 

6. ดา้นราคา (Price)  มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการใชบ้ริการซํ้ า

ของโรงพยาบาล นนทเวชในระดบัมากท่ีสุดให้ความสําคญักบัค่าบริการโรงพยาบาล

ท่ีเหมาะสมกับการบริการท่ีได้รับ แพทย์และพยาบาลมีความเข้าใจและเข้าถึง

ความรู้สึกของผูรั้บบริการโดยมีค่าเฉล่ีย 4.17 
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7. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด การใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช   ระดบัมากท่ีสุดให้ความสําคญั

กบัการส่ือสารใหข้อ้มูลการป้องกนัความเส่ียงของโรค อาทิ ไขมนั ความดนั เบาหวาน 

โดยแพทย/์พยาบาล/รวมทั้งบอร์ดความรู้ต่างๆ ท่ีบริษทัฯโดยมีค่าเฉล่ีย 4.05    และมี

การจัดโปรแกรมการตรวจเพื่อค้นหาความเส่ียงของโรคในราคาพิเศษสําหรับ

พนกังานและครอบครัว มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.05 

โดยสามารถสรุป ปัจจัยส่วนประสมการตลาด การใช้บริการซ้ําของ

โรงพยาบาลนนทเวช ในแต่ละดา้น 7 ดา้นดงัน้ี 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบส่วนใหญ่ ใหค้วามสาํคญักบัมีบริการครบวงจรและมี

เคร่ืองมือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 4.34 

2.ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นค่าบริการ

โรงพยาบาลท่ีเหมาะสมกบัการบริการท่ีไดรั้บ แพทยแ์ละพยาบาล มีความเขา้ใจและ

เขา้ถึงความรู้สึกของผูรั้บบริการโดยมีค่าเฉล่ีย 4.17 

3.ดา้นสถานท่ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัปัจยัดา้นสถาน

ท่ีตั้งของโรงพยาบาลใกลท่ี้ทาํงานสะดวกในการเดินทางค่าเฉล่ีย 4.43 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัมี

การส่ือสารให้ขอ้มูลการป้องกนัความเส่ียงของโรค อาทิไขมนั ความดนั เบาหวาน 

โดยแพทย/์พยาบาล/รวมทั้งบอร์ดความรู้ต่างๆ ท่ีบริษทัฯ มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.05 

และมีการจดัโปรแกรมการตรวจเพื่อคน้หาความเส่ียงของโรคในราคาพิเศษโดยมี

ค่าเฉล่ีย 4.05 

5.ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้

ความสาํคญักบัสถานท่ีสวยงามโอ่โถง เพียงพอแก่ผูเ้ขา้รับบริการโดยมีค่าเฉล่ีย 4.46 

6.ด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักับพยาบาลมี

บุคลิกดีแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมค่าเฉล่ีย 4.33 

7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใหค้วามสําคญักบั

ขั้นตอนการรักษาพยาบาลไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น เขา้ถึงบริการง่ายโดยมีค่าเฉล่ีย 4.23 
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ข้อที ่1 ปัจจัยลกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริการซ้ํา

ของโรงพยาบาลนนทเวช  

1. ดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาล นนทเวช

ไม่แตกต่าง 

2. ดา้นอาย ุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชท่ี

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ดา้นการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั   มีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลน

นทเวชท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ดา้นอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลน

นทเวชแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.ดา้นภูมิลาํเนาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนท

เวชท่ีไม่แตกต่าง  

6. ดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนท

เวชท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการซ้ํา

ของโรงพยาบาลนนทเวช 

1. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการใช้บริการซํ้ า     

ของโรงพยาบาลนนทเวช คิดเป็น 91.6%  

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด1สามารถอธิบาย1การใชบ้ริการซํ้ าของ

โรงพยาบาล นนทเวช1ได ้83.8% 1    

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบริการ ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี ดา้น

บุคลากร  ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มี

ความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05   
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4. ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขายไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการซํ้ า ของโรงพยาบาลนนทเวช 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมุติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.88 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.00 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.00 ยอมรับ 

สถานะภาพ F-Test 0.02 ยอมรับ 

ภูมิลาํเนา F-Test 0.76 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test 0.00 ยอมรับ 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบับริการใชซ้ํ้ า 

ของโรงพยาบาลนนทเวช 

ดา้นบริการ MRA 0.002* ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA 0.001* ยอมรับ 

ดา้นสถานท่ี MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.280 ปฏิเสธ 

ดา้นบุคลากร MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการ MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ MRA 0.003* ยอมรับ 
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อภิปรายผลการวิจัย  จากการวิเคราะห์ข้อมูล ในบทที่ 4 ผู้ ศึกษาจะนําเสนอการ

อภิปรายผลตามลาํดับ แยกเป็น 7 ด้านดังนี ้ 

1. ด้านบริการ (Product) จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช เป็นอนัดบั 3 ของ

ส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือ   มีบริการ

ครบวงจรและมีเคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัค่าเฉล่ีย 4.34 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิด

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการคอตเลอร์ ( Kotler, 1988, p. 477)  

2. ด้านราคา (Price) จากผลการวิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชเป็นอนัดบัท่ี 6 ของส่วน

ประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับค่าบริการ

โรงพยาบาลท่ีเหมาะสมกบัการบริการท่ีไดรั้บ     แพทยแ์ละพยาบาลมีความเขา้ใจและ

เขา้ถึงความรู้สึกของผูรั้บบริการ     โดยมีค่าเฉล่ีย 4.17 ซ่ึงสอคลอ้งกบัแนวคิดส่วน

ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ( Service  Marketing  Mix ) ศิริวรรณ   เสรี

รัตน์ (2541) 

  3. ด้านสถานที่ (Place) จากผลการวิคราะห์ขอ้มูล พบว่าปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชเป็นอนัดบั 2 ของ

ส่วนประสมทางการตลาด ในระดับมากท่ีสุดให้ความสําคัญกับสถานท่ีตั้ งของ

โรงพยาบาลใกลท่ี้ทาํงานสะดวกในการเดินทางค่าเฉล่ีย 4.43 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

งานวจิยัของ   วนัดี   เจียมจิตศิริพงษ ์(2528, หนา้ 98) 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  จากผลการวิคราะห์ขอ้มูล  พบวา่

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช      

เป็นอนัดบัท่ี 7 ของส่วนประสมทางการตลาด ในระดบัมากท่ีสุดให้ความสําคญักบั

ปัจจยัดา้นการส่ือสารให้ขอ้มูลการป้องกนัความเส่ียงของโรค อาทิไขมนั ความดนั 

เบาหวาน โดยแพทย/์พยาบาล/รวมทั้งบอร์ดความรู้ต่างๆ ท่ีบริษทัฯ มากท่ีสุดโดยมี

ค่าเฉล่ีย 4.05 และมีการจดัโปรแกรมการตรวจเพื่อคน้หาความเส่ียงของโรคในราคา

พิเศษ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดในส่วนการรักษาพยาบาลและการ
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ดูแลสุขภาพ   คอทเลอร์  (Kotlet E.Potter,1985 3  - 5 อา้งอิงใน สมบูรณ์ ขติัยสุวงศ,์ 

2543 : 45) 

5. ด้านบุคลากร (People) จากผลการวิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวชเป็นอนัดบัท่ี 4 ของ

ส่วนประสมทางการตลาดมากท่ีสุดให้ความสําคญักับพยาบาลมีบุคลิกดีแต่งกาย 

สะอาดเรียบร้อยเหมาะสมค่าเฉล่ีย 4.33สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทาง

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  ( Service  Marketing  Mix ) ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ 

(2541) 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process)  จากผลการวิคราะห์ขอ้มูล พบว่า

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการซํ้ าของโรงพยาบาลนนทเวช 

มีผลต่อการใช้บริการโรงพยาบาลนนทเวชในอนัดบัท่ี 5 ของส่วนประสมทาง

การตลาด มากท่ีสุดให้ความสําคญักบัขั้นตอนการรักษาพยาบาลไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

เขา้ถึงบริการง่ายโดยมีค่าเฉล่ีย 4.23        ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทาง

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ           ( Service  Marketing  Mix )      ศิริวรรณ   เสรี

รัตน์ (2541) ได้อา้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ( 

Service  Mix )   ของ Philip  Kotler  ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการ

ซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการกาํหนดกลยุทธ์

การตลาดดา้นกระบวนการ ( Process)  เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและ

งานปฏิบติัในดา้นการบริการ  ท่ีนาํเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่ง

ถูกตอ้งรวดเร็ว  และทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ    (อา้งถึงใน กุณฑลี เวช

สาร,2538:18) 

7. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ( Physical Evidence )  จากผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการมาใช้บริการซํ้ า

ของโรงพยาบาลนนทเวช  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มีผลต่อการใชบ้ริการซํ้ า

ของโรงพยาบาลนนทเวชมากท่ีสุดในอนัดบัท่ี 1 ของส่วนประสมทางการตลาด         

มากท่ีสุดใหค้วามสาํคญักบั สถานท่ี สวยงามโอ่โถง เพียงพอแก่ผูเ้ขา้รับบริการเช่นจุด
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