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การศึกษา ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการใช้ บริการซํ้าของ
โรงพยาบาลนนทเวช
(SERVICE MARKETING MIX THAT AFFECT THE RE-PURCHASE OF
NONTHAVEJ HOSPITAL)
นิตยา ชื่นศิลป์ 1 ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร2
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่
มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช และเพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ มีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ คื อ พ นั ก งาน/ลู กค้ า ของบริ ษั ท คู่ สั ญ ญา ที่ อาศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บข้อมูลโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างวันละ 10 คน จากผูท้ ี่นอนพักรักษาตัวที่
โรงพยาบาลนนทเวช มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนาและเชิงอนุมาน มี
การใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) t-test , F-test และ Multiple
Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40
ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส มีภูมิลาํ เนาในจังหวัดนนทบุรี และ
รายได้ต่อเดื อนเฉลี่ ย 20,000 – 30,000 บาท ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญอันดับ 1 คือด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รองลงมาคือด้าน
สถานที่ ด้านบริ การ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการด้านราคา และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ การศึกษา สถานภาพ และรายได้ มีผล
ต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านบริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และ
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ การใช้ บ ริ การซํ้ าของ
โรงพยาบาลนนทเวช ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช
คําสํ าคัญ : การกลับมาใช้บริ การซํ้า, 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

โรงพยาบาลเอกชนเป็ นอีกธุ รกิจที่ได้รับผลกระทบรุ นแรง จากการหดตัว
เศรษฐกิจเฉี ยบพลันตั้งแต่ปี 2540 เนื่องจากกําลังซื้อลูกค้าลดลง สวนทางกับกําลังการ
ให้บริ การ (service capacity) โรงพยาบาลเอกชนโดยรวมที่เพิ่มขึน้ ตามการขยายการ
ลงทุนอย่ างมากมายช่ วงที่ผ่านมา ทําให้ อัตราใช้ บริ การตํ่า (capacity utilization)
ลู ก ค้ า ทั่ ว ไปส่ วนหนึ่ ง พึ่ ง โรงพยาบาลรั ฐ มากขึ้ น ขณะที่ ลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ สวั ส ดิ ก าร
รั กษาพยาบาลบริ ษัทเอกชนก็ลดน้ อยลงเนื่องจากผู้ประกอบการโยกย้ ายสวัสดิการ
ดังกล่ าวเข้ าสู่ ระบบสวัสดิการประกันสั งคมมากขึน้ เพื่อลดต้ นทุน ระยะต่อจากนี้
ธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงต้ องเผชิ ญการเปลี่ยนแปลง และต้ องปรับตัวอย่ างหนัก
เพื่ อ ประคองธุ ร กิ จ ผ่ า นพ้ น อุ ป สรรคที่ ร ออยู่ ข้ า งหน้ า บริ ษ ัท ต่ า งๆ ยกเลิ ก ให้
สวัส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลพนัก งานโดยปรั บ เปลี่ ย นให้ใ ช้ส วัส ดิ ก ารจากโครงการ
ประกันสังคมแทน เนื่ องจากควบคุมและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่ายิ่งลูกค้าทัว่ ไป
หรื อ ลู ก ค้า ภายใต้ส วัส ดิ ก ารบริ ษ ทั ปรั บ เปลี่ ย นใช้ระบบเหมาจ่ า ยมากขึ้ น เท่ า ใด
โอกาสสู ญเสี ยรายได้โรงพยาบาลเอกชนจะเพิ่มขึ้นเท่านั้น เพื่อผ่านพ้นอุปสรรคและ
เพิ่มขี ดความสามารถ การแข่งขันปรับเปลี่ ยนกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายโดยพยายามเน้น
ขยายฐานลู ก ค้า กลุ่ ม ประกัน สุ ข ภาพทั้ง ประกัน บุ ค คลและประกัน กลุ่ ม เพราะ
สามารถสร้ างรายได้ให้ผูป้ ระกอบการได้ระดับ สู ง แทนลูกค้า กลุ่ม เดิ ม ที่ส่วนใหญ่
กระจุกตัวกลุ่มประกันสังคม โดยมุ่งเน้นให้บริ การประทับใจเพื่อดึงดูดให้เลือกใช้ครั้ง
ต่อไป
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาถึง” ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ที่มีผลต่ อการใช้ บริการซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช” ซึ่ งเป็ นโรงพยาบาล
เอกชนที่ต้ งั อยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดนนทบุ รีและกรุ งเทพมหานคร ที่ จะต้อง
พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริ การเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ใน
การเติบโตทางธุ รกิจที่มีการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่ร่วมกลุ่มเป็ น
พันธมิตร อันจะเป็ นประโยชน์ในการนําผลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒ นาขี ด ความสามารถในการให้ บ ริ การใด้ ต รงตามความต้อ งการของลู ก ค้ า
กลุ่มเป้ าหมาย ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของ
โรงพยาบาลนนทเวช
2 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้
บริ การซํ้า ของ โรงพยาบาลนนทเวช
3 เพื่อศึกษาถึงปั จจัยการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อทราบถึ ง ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ มีผ ลต่อการใช้บ ริ การซํ้าของ
โรงพยาบาล นนทเวช โดยนําไปใช้ในการกําหนดส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าบริ ษทั คู่สัญญาที่มาใช้
บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
2. เพื่อทราบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทีมีความสัมพันธ์กบั การใช้
บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช เพื่อนําไปใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ตอบสนองความต้องการของลู กค้า ที่ มาใช้บ ริ การได้อย่า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ และมี
ประสิ ทธิ ผล
3. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบกระบวนการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของ
โรงพยาบาลนนทเวชที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การซํ้าของ
โรงพยาบาลนนทเวช
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ก าร ความหมายของการบริ ก าร คอตเลอร์
(Kotler, 1988, p. 477) กล่าวว่าการบริ การหมายถึงกิจกรรมหรื อปฏิบตั ิการใดๆ
ที่กลุ่มบุคคลหนึ่งสามารถนําเสนอให้อีกกลุ่มหนึ่งซึ่ งไม่สามารถจับต้องได้
0

0
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2537, หน้า 142) ได้ให้ความหมายบริ การ
(service) ว่าเป็ นกิ จกรรมผลประโยชน์หรื อความพึงพอใจที่สนองความต้องการของ
ลูกค้า ดังนั้นอาจสรุ ปความหมายของการบริ การคือกิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิใดๆก็
ตามของบุ ค คลหรื อองค์ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของบุ ค คลอื่ น หรื อ
ผูร้ ั บบริ การให้ได้รับความสุ ขความสะดวกสบายหรื อเกิ ดความพึงพอใจจากผลการ
กระทํานั้โดยมีลกั ษณะเฉพาะของตัวเองไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถครอบครอง
เป็ นเจ้าของและไม่จาํ เป็ นต้องรวมอยูก่ บั สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ
แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาดสํ าหรับธุรกิจบริการ
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริ การ (Service Marketing Mix )
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด
สําหรับธุ รกิจบริ การ ( Service Mix ) ของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับธุ รกิจที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรื อ 7Ps ใน
การกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ งประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจําเป็ นและความต้องการ
ของมนุษย์ได้คือ สิ่ งที่ผขู ้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้
2. ด้านราคา ( Price ) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า ( Value ) ของบริ การกับราคา ( Price ) ของบริ การนั้น ถ้า
คุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นการกําหนดราคาการให้บริ การควรมี
ความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจน และง่ายต่อการจําแนกระดับบริ การที่
ต่างกัน
3. ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย ( Place ) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการนําเสนอบริ การให้แก่ลู กค้า ซึ่ งมี ผลต่อการรั บรู้ ของ
ลูกค้าในคุ ณค่าและคุ ณประโยชน์ของบริ การที่นาํ เสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้าน
ทําเลที่ต้ งั (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริ การ (Channels)
0

0
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4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด ( Promotion ) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่มีความสําคัญ
ในการติดต่อสื่ อสารให้ผใู ้ ช้บริ กาโดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิด
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริ การและเป็ นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคลลากร ( People ) หรื อพนักงาน ( Employee ) ซึ่ งต้องอาศัยการ
คัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้
แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การ
ต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาสามารถสร้างค่านิยม
ให้กบั องค์กร
6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation )
เป็ นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวมทั้ง ทางด้ า นกายภาพและรู ป แบบการให้ บ ริ การเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ก ับ
ลู ก ค้า ไม่ ว่า จะเป็ นด้า นการแต่ ง กายสะอาดเรี ย บร้ อ ย การเจรจาต้อ งสุ ภ าพ
อ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการ
และงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การ ที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การ
อย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจั ยส่ วนบุคคล ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวถึ งปั จจัย
ส่ ว น บุ ค ค ล ว่ า ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภ ค
(Personal Factors Influencing Consumer Behavior) การตัด สิ น ใจของผู้ซ้ื อ ได้รั บ
อิ ท ธิ พ ลจากลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของคนทางด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ อายุ วงจรชี วิ ต
ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ ค่านิยมการศึกษา หรื อคุณค่า และรู ปแบบของ
การดํารงชีวติ
0
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ทฤษฏี เกี่ยวกับ พฤติก รรมผู้ บริ โภค โมเดลพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer
Behavior Model)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ2539 :110)โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หรื อ S-R
Theory (Stimulus-Response Theory) เป็ นการศึกษาถึ งเหตุจูงใจที่ทาํ ให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ทําให้เกิ ด
ความต้องการ ที่กระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s black box)
ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดําที่ผผู ้ ลิต หรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ และความรู ้สึกนึ ก
คิดของผูซ้ ้ื อ ก็จะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยต่าง ๆ รวมไปถึงขบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
เอง จนในที่สุดก็จะเกิดการตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s purchase response)
แนวคิดกลยุทธ์ ทางการตลาดและการแข่ งขัน
1. วิเคราะห์ กลยุทธ์ ด้านการตลาดในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
กลยุท ธ์ ท างการตลาด (Marketing Strategy) คื อวิธี ก ารที่ นํา มาใช้เพื่อให้
เหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์ทางการตลาด การนํากลยุทธ์การตลาดมาใช้น้ ันมีความ
จําเป็ นที่ตอ้ งเข้าใจในแนวคิดเรื่ องกลยุทธ์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งชัยชนะ ซึ่ งมีแนวคิดอยู่ 3
แนวทางคือ (อ้างถึงใน กุณฑลี เวชสาร,2538:18)
1.1 แนวคิ ดการได้ชัยชนะ โดยที่ชยั ชนะนั้นเป็ นชัยชนะที่ชัดเจน เกิ ดจาก
สาเหตุ สําคัญ 2 ประการ คือ การมีทกั ษะเชี่ ยวชาญของบุคลากร และทรัพยากรที่
องค์ ก รอยู่ เ หนื อ องค์ ก รอื่ น ๆ คน เงิ น วัต ถุ ดับ เครื่ องจัก ร และการจัด การที่ ดี
(5Ms:Man,Money,Materials,Management)
1.2 แนวคิดของการวางกลยุทธ์ที่อาศัยความได้เปรี ยบเอาชนะคู่แข่งอันได้แก่
การได้เปรี ยบเพราะเป็ นผูน้ าํ ด้านต้นทุน (Cost Leadership) และ/หรื อการได้เปรี ยบ
เพราะผลิตภัณฑ์มีความต่างในสายตาของผูบ้ ริ โภค ( Product differentiation ) การ
เลือกกลยุทธ์แข่งขันในธุ รกิ จโรงพยาบาลนั้น จะต้องพิจารณาด้วยว่าโรงพยาบาลอยู่
ในสภาพการตลาดอย่างไร คือ เป็ นผูน้ าํ ตลาด เป็ นผูท้ า้ ชิงหรื อผูต้ าม หรื อไม่ตอ้ งการ
เป็ นคู่ต่อสู ้ใคร แล้วจึงเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมสําหรับสถานภาพที่เป็ นอยู่ คือ (กุณฑลี
เวชสาร,2538:22-25)
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1.3 ในส่ วนการรั กษาพยาบาลและการดูแลสุ ขภาพ คอทเลอร์ (Kotlet
E.Potter,1985 :3 - 5 อ้างอิงในสมบูรณ์ ขัติยสุ วงศ์, 2543 : 45) กล่าวถึงการตลาดของ
โรงพยาบาลในมลรั ต น์ แ มสซาซู เ สทว่า ในระยะแรกมี ค นเพี ย งไม่ กี่ ค นเท่ า นั้น ที่
ยอมรับการนําความคิดการตลาดมาใช้กบั ธุ รกิจโรงพยาบาล และหนึ่ งในจํานวนไม่กี่
คนนี้ คือ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล Malden ซึ่ งได้กล่าวว่า การดําเนิ นการตลาดของ
โรงพยาบาลไม่ ใ ช่ ก ารขาย ไม่ ไ ด้ก่ อ ให้เ กิ ด ความต้อ งการที่ ไ ม่ จ าํ เป็ น แต่ เ ป็ นวิ ธี
เชื่ อมโยงระบบข้อมูลการวางแผนสนอให้ชุมชน และการประชาสัมพันธ์เข้าด้วยกัน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ การตลาดยังช่วยให้โรงพยาบาลระบุได้วา่ ยังสามารถ
ให้บริ การอะไรเพิม่ เติมแก่ประชาชนหรื อพัฒนาบริ การใดได้อีก
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ประชากร(Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน/ลูกค้า
บริ ษทั คู่สัญญา ผูห้ ญิงและผูช้ ายที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจํานวน
400 คน คาดว่าจํานวนประชากรทั้งสิ้ น 400,000 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ พนัก งานของบริ ษ ัท
คู่สัญญา ผูห้ ญิงและผูช้ ายที่มาใช้บริ การที่โรงพยาบาลนนทเวช โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจยั ครั้ งนี้ มี จาํ นวน 400 คน เป็ นเกณฑ์ และใช้หลัก การคํานวนหาขนาด
ตัวอย่าง (Sample size) ของ Taro Yamane (เพ็ญแข แสงแก้ว , 2541:56)
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการตรวจเอกสารแนวความคิ ด ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้อ งสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังนี้
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ปั จจัยการมาใช้บริ การซํ้า
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- ภูมิลาํ เนา
- รายได้
ปัจจัยส่ วนประสมทาการตลาด
- บริ การ
- ราคาค่ารักษาพยาบาล
- สถานที่และความสะดวก
- การส่งเสริ มการขาย
- บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
- กระบวนการให้บริ การ
- ลักษณะทางกายภาพ

การมาใช้ บริการซํ้า

สรุปผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํานวน 241 คนคิดเป็ นร้อยละ 60.2 มีอายุเฉลี่ยในช่วง 31- 40 ปี มากที่สุด จํานวน
194 คนคิดเป็ นร้ อยละ 48.5 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน
211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.8 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จํานวน 231 คน คิดเป็ นร้อย
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ละ 57.8 ส่ วนใหญ่มีภูมิลาํ เนาจังหวัดนนทบุรีมากที่สุด จํานวน 233 คนคิดเป็ นร้อยละ
58.3 มีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 20,001 - 30,000 บาทมากที่สุด
ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาด ที่ มี ผ ลต่ อ การกลับ มาใช้ บริ ก ารซํ้ า ของ
โรงพยาบาลนนทเวช ผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากสุ ด ถึ ง 7 ด้าน ซึ่ ง
หากพิจารณาส่ วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ที่ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลนนทเวชให้ความสําคัญมากที่สุดเรี ยงลําดับได้
ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) มีผลต่อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด การใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชมากที่สุด คือ สถานที่
สวยงามโอ่โถง เพียงพอแก่ผเู ้ ข้ารับบริ การโดยมีค่าเฉลี่ย 4.46
2. ด้านสถานที่ (Place) มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด การใช้บริ การ
ซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชมากที่สุดในระดับมากที่สุดให้ความสําคัญกับปั จจัยด้าน
สถานที่ต้งั ของโรงพยาบาลใกล้ที่ทาํ งานสะดวกในการเดินทางค่าเฉลี่ย 4.43
3.ด้านบริ การ (Product) มีผลมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด การใช้
บริ ก ารซํ้า ระดับ มากที่ สุ ดให้ค วามสํา คัญกับ มี บ ริ ก ารครบวงจร และมี เ ครื่ องมื อ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยค่าเฉลี่ย 4.34
4. ด้านบุคลากร (People) มีผลต่อมีผลต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดการ
ใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชในระดับมากที่สุดให้ความสําคัญกับพยาบาลมี
บุคลิกดีแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อยเหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.33
5. ด้านกระบวนการ(Process) มีผลต่อปั จจัยการใช้บริ การซํ้าโรงพยาบาลน
นทเวช ในระดับ มากที่ สุ ดให้ค วามสํา คัญกับ ขั้นตอนการรั ก ษาพยาบาลไม่ยุ่ง ยาก
ซับซ้อน เข้าถึงบริ การง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.23
6. ด้านราคา (Price) มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดการใช้บริ การซํ้า
ของโรงพยาบาล นนทเวชในระดับมากที่สุดให้ความสําคัญกับค่าบริ การโรงพยาบาล
ที่ เ หมาะสมกับ การบริ ก ารที่ ไ ด้รั บ แพทย์แ ละพยาบาลมี ค วามเข้า ใจและเข้า ถึ ง
ความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การโดยมีค่าเฉลี่ย 4.17
1
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7. ด้า นการส่ ง เสริ ม การขาย (Promotion) มีผลต่อปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาด การใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช ระดับมากที่สุดให้ความสําคัญ
กับการสื่ อสารให้ขอ้ มูลการป้ องกันความเสี่ ยงของโรค อาทิ ไขมัน ความดัน เบาหวาน
โดยแพทย์/พยาบาล/รวมทั้งบอร์ ดความรู้ต่างๆ ที่บริ ษทั ฯโดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 และมี
การจัด โปรแกรมการตรวจเพื่ อ ค้น หาความเสี่ ย งของโรคในราคาพิ เ ศษสํ า หรั บ
พนักงานและครอบครัว มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.05
โดยสามารถสรุ ป ปั จ จั ย ส่ วนประสมการตลาด การใช้ บริ ก ารซํ้ า ของ
โรงพยาบาลนนทเวช ในแต่ละด้าน 7 ด้านดังนี้
1.ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับมีบริ การครบวงจรและมี
เครื่ องมือเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ค่าเฉลี่ย 4.34
2.ด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านค่าบริ การ
โรงพยาบาลที่เหมาะสมกับการบริ การที่ได้รับ แพทย์และพยาบาล มีความเข้าใจและ
เข้าถึงความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การโดยมีค่าเฉลี่ย 4.17
3.ด้านสถานที่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับปั จยั ด้านสถาน
ที่ต้ งั ของโรงพยาบาลใกล้ที่ทาํ งานสะดวกในการเดินทางค่าเฉลี่ย 4.43
4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับมี
การสื่ อสารให้ขอ้ มูลการป้ องกันความเสี่ ยงของโรค อาทิไขมัน ความดัน เบาหวาน
โดยแพทย์/พยาบาล/รวมทั้งบอร์ ดความรู ้ต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.05
และมี การจัดโปรแกรมการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ ยงของโรคในราคาพิเศษโดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.05
5.ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จ ะให้
ความสําคัญกับสถานที่สวยงามโอ่โถง เพียงพอแก่ผเู ้ ข้ารับบริ การโดยมีค่าเฉลี่ย 4.46
6.ด้านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับพยาบาลมี
บุคลิกดีแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อยเหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.33
7. ด้านกระบวนการให้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับ
ขั้นตอนการรักษาพยาบาลไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน เข้าถึงบริ การง่ายโดยมีค่าเฉลี่ย 4.23
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ข้ อที่ 1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างกันมีผลต่ อการใช้ บริการซํ้า
ของโรงพยาบาลนนทเวช
1. ด้านเพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาล นนทเวช
ไม่แตกต่าง
2. ด้านอายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ด้านการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลน
นทเวชที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ด้านอาชีพ ที่แตกต่างกัน มี ผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลน
นทเวชแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.ด้านภูมิลาํ เนาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนท
เวชที่ไม่แตกต่าง
6. ด้านรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนท
เวชที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสั มพันธ์ กับการใช้ บริ การซํ้า
ของโรงพยาบาลนนทเวช
1. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การซํ้า
ของโรงพยาบาลนนทเวช คิดเป็ น 91.6%
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด สามารถอธิ บาย การใช้บริ การซํ้าของ
โรงพยาบาล นนทเวชได้ 83.8%
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านบริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน
บุ ค ลากร ด้า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร และด้า นสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
1
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4. ส่ ว นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า นการส่ ง เสริ ม การขายไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การซํ้า ของโรงพยาบาลนนทเวช
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ
สมมุติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
0.88
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
0.00
ยอมรับ
ระดับการศึกษา
F-Test
0.00
ยอมรับ
สถานะภาพ
F-Test
0.02
ยอมรับ
ภูมิลาํ เนา
F-Test
0.76
ปฏิเสธ
รายได้
F-Test
0.00
ยอมรับ
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั บริ การใช้ซ้ าํ
ของโรงพยาบาลนนทเวช
ด้านบริ การ
MRA
0.002*
ยอมรับ
ด้านราคา
MRA
0.001*
ยอมรับ
ด้านสถานที่
MRA
0.000*
ยอมรับ
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
MRA
0.280
ปฏิเสธ
ด้านบุคลากร
MRA
0.000*
ยอมรับ
ด้านกระบวนการ
MRA
0.000*
ยอมรับ
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
MRA
0.003*
ยอมรับ
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อภิ ปรายผลการวิจั ย จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ในบทที่ 4 ผู้ ศึกษาจะนํา เสนอการ
อภิปรายผลตามลําดับ แยกเป็ น 7 ด้ านดังนี้
1. ด้ านบริการ (Product) จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช เป็ นอันดับ 3 ของ
ส่ วนประสมทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดคือ มีบริ การ
ครบวงจรและมีเครื่ องมือเทคโนโลยีที่ทนั สมัยค่าเฉลี่ย 4.34 ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การคอตเลอร์ ( Kotler, 1988, p. 477)
2. ด้ านราคา (Price) จากผลการวิคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชเป็ นอันดับที่ 6 ของส่ วน
ประสมทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามสํา คัญมากที่ สุ ดกับ ค่ า บริ ก าร
โรงพยาบาลที่เหมาะสมกับการบริ การที่ได้รับ แพทย์และพยาบาลมีความเข้าใจและ
เข้าถึงความรู ้ สึกของผูร้ ับบริ การ โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.17 ซึ่ งสอคล้องกับแนวคิดส่ วน
ประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ ( Service Marketing Mix ) ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2541)
3. ด้ านสถานที่ (Place) จากผลการวิคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชเป็ นอันดับ 2 ของ
ส่ ว นประสมทางการตลาด ในระดับ มากที่ สุ ด ให้ ค วามสํ า คัญ กับ สถานที่ ต้ ัง ของ
โรงพยาบาลใกล้ที่ทาํ งานสะดวกในการเดินทางค่าเฉลี่ย 4.43 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
งานวิจยั ของ วันดี เจียมจิตศิริพงษ์ (2528, หน้า 98)
4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion) จากผลการวิคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช
เป็ นอันดับที่ 7 ของส่ วนประสมทางการตลาด ในระดับมากที่สุดให้ความสําคัญกับ
ปั จจัยด้านการสื่ อสารให้ขอ้ มูลการป้ องกันความเสี่ ยงของโรค อาทิไขมัน ความดัน
เบาหวาน โดยแพทย์/พยาบาล/รวมทั้งบอร์ ดความรู้ต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ มากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.05 และมีการจัดโปรแกรมการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ ยงของโรคในราคา
พิเศษ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดในส่ วนการรักษาพยาบาลและการ
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ดูแลสุ ขภาพ คอทเลอร์ (Kotlet E.Potter,1985 3 - 5 อ้างอิงใน สมบูรณ์ ขัติยสุ วงศ์,
2543 : 45)
5. ด้ านบุคลากร (People) จากผลการวิคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชเป็ นอันดับที่ 4 ของ
ส่ วนประสมทางการตลาดมากที่ สุ ดให้ค วามสํา คัญกับ พยาบาลมี บุ ค ลิ ก ดี แต่ง กาย
สะอาดเรี ย บร้ อ ยเหมาะสมค่ า เฉลี่ ย 4.33สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ส่ ว นประสมทาง
การตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ ( Service Marketing Mix ) ศิริวรรณ เสรี รัตน์
(2541)
6. ด้ านกระบวนการให้ บริ การ (Process) จากผลการวิคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช
มี ผลต่อการใช้บ ริ การโรงพยาบาลนนทเวชในอันดับที่ 5 ของส่ วนประสมทาง
การตลาด มากที่สุดให้ความสําคัญกับขั้นตอนการรักษาพยาบาลไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
เข้าถึงบริ การง่ายโดยมีค่าเฉลี่ย 4.23
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดส่ วนประสมทาง
การตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ
( Service Marketing Mix ) ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึ งแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับ ธุ รกิ จบริ การ (
Service Mix ) ของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่ให้บริ การ
ซึ่ งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรื อ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์
การตลาดด้านกระบวนการ ( Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและ
งานปฏิบตั ิในด้านการบริ การ ที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่าง
ถูกต้องรวดเร็ ว และทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ (อ้างถึงใน กุณฑลี เวช
สาร,2538:18)
7. ด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ( Physical Evidence ) จากผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการมาใช้บริ การซํ้า
ของโรงพยาบาลนนทเวช ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อการใช้บริ การซํ้า
ของโรงพยาบาลนนทเวชมากที่ สุดในอันดับที่ 1 ของส่ วนประสมทางการตลาด
มากที่สุดให้ความสําคัญกับ สถานที่ สวยงามโอ่โถง เพียงพอแก่ผเู้ ข้ารับบริ การเช่นจุด
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นั่งรอรั บ ยาโดยมี ค่าเฉลี่ ย 4.46 และสถานที่ ซ่ ึ งแยกเป็ นสั ดส่ วนและแยกบริ การที่
ชัดเจน รวมทั้งมีสื่อประชาสัมพันธ์และป้ ายบอกทางที่เข้าใจง่าย และมีส่ิ งอํานวย
ความสะดวก เช่น ร้านสะดวกซื้ อ มุมกาแฟ ตูเ้ อทีเอ็ม Intermet ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ ( Service Marketing Mix )
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541)
ข้ อเสนอแนะ
1. งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการค้นหาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการ
ใช้บริ การซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช ซึ่ งผูท้ าํ วิจยั ครั้งต่อไปควรทําประเด็นดังกล่าว
ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นเพื่อเปรี ยบเทียบผลการวิจยั ที่เกิดขึ้น
2. ควรเพิ่มประเด็นตัวแปรอื่นที่นอกเหนือจากการใช้บริ การซํ้า เช่น การบอก
ต่อบุคคลอื่นให้มาใช้บริ การ
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