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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษางานวจิยัในครงันีมวีตัถุประสงคเ์พอืศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์และ

ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด ทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชน

ของพนักงานในจังหวัดสมุทรปราการ และเพือนําเสนอเรืองการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนของพนักงานบรษิทัในจงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มประชากรทใีชใ้นการศกึษา

งานวจิยันี คอื กลุ่มพนกังานบรษิทัทมีสีวสัดกิารประกนัสงัคมหรอืมสีวสัดกิารประกนัสุขภาพของ

บรษิัทร่วมและเคยใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ จํานวน 400 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเครอืงมอืในเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั สถิติทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สําหรบัอธิบายข้อมูลด้านปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ความถี ร้อยละ 

ค่าเฉลยี และค่าเบยีงเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน เพอืทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวั

แปรต้นและตวัแปรตามในการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั  

 ผลการศกึษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญเ่ป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง  ปี –  ปี มี

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตร ีมลีกัษณะงานทปีฏิบัติ คอืพนักงานปฏิบัติงาน

ระดบับรหิาร/ ระดบัการจดัการ มรีายได้เฉลยีต่อเดอืนอยู่ท ี ,001 - 25,  บาท มสีทิธกิาร

รกัษามสีทิธปิระกนัสงัคม และมารบับรกิารประเภทตรวจรกัษาโรคทวัไปไม่ซบัซ้อน -  ครงั/ปี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัลกัษณะประชาการศาสตร์ ด้านสถานภาพ ด้านระดบั

การศกึษา ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นรายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน ดา้นสทิธกิารรกัษา ด้านการใชบ้รกิาร 

และด้านความถใีนการเข้ารบับรกิารส่งผลต่อการต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารโรงพยาบาล

เอกชนของพนักงานบรษิทัในจงัหวดัสมุทรปราการ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวาม

อิทธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนของพนักงานบรษิัท มนีัยสําคญัทาง

สถติทิรีะดบั 0.05 

 

คาํสาํคญั : ปัจจยัการเลอืกใช ้โรงพยาบาลเอกชน พนกังานบรษิทั 

  



ABSTRACT 

 

 This research aims to study demographic characteristics and marketing mix 

factors influencing the decision to use the private hospital of employees in Samut Prakan 

Province, and to present the decision to choose a private hospital for company employees 

in Samut Prakan Province. The population group used in this research study was Group 

of employees of companies who have social security benefits or have health insurance 

benefits from associated companies and have used to use private hospitals in Samut 

Prakan Province; 400 respondents. The research instruments are questionnaires 

throughout the data analysis manipulation by not only descriptive statistics for 

demographic such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and inferential 

statistics to test the relationship between independent and dependent variables in 

research hypothesis testing. 

 The results of the study found that most respondents are female, age between 30 

- 39 years old, marital status Bachelor's degree have the nature of the work performed 

are employees working at the management level / management level have an average 

monthly income of 15,001 - 25,000 baht, are entitled to treatment, are entitled to social 

security and received services in the type of treatment for uncomplicated general diseases 

2-5 times/year. The nature of the work average monthly income the right to treatment 

service use And the frequency of receiving services affects the decision to use private 

hospitals of company employees in Samut Prakan Province. And marketing mix factors 

influence the company's employees' decision to use private hospital services, at a 

significance level of 0.05. 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

จากสถานการณ์การระบาดของเชอืไวรสั COVID-   ในช่วงปีปลายปี พ.ศ.  ถึง 

พ.ศ.  นันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้มีการปรับตัวกันอย่างมากเนืองจาก

โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมกีารพงึพารายไดจ้ากคนไขต้่างชาตใินสดัส่วนทสีูงซึงจากการปิด



ประเทศทงัภายในและภายนอก ทําให้โรงพยาบาลเอกชนได้รบัผลกระทบจากการระบาดครงันี  

ซงึในปี  ผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนได้รบัแรงกดดนัจากการแพร่ระบาดของ

ไวรสั COVID-  อย่างมากในด้านกําลงัการซือของผู้ป่วยไทยและต่างชาต ิทําให้รายได้ของ

ธุรกจิมแีนวโน้มหดตวั . - . % (พูลสุข นิลกจิศรานนท์, 2563) ช่วงครงึแรกของปี  

การแพร่ระบาดของโรคไวรสั COVID-  ทําใหผู้ร้บับรกิารภายในประเทศก็ลดลงอย่างมาก ผล

จากการทผีูป่้วยมกีารชะลอและเลอืนการเขา้รบับรกิารในกรณีทไีม่เร่งด่วน เนืองความกงัวลด้าน

การติดเชือ อีกทงัมาตรการการดูแลตัวเองและการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ทังนีธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางทมีสีดัส่วนคดิเป็น . % ของโรงพยาบาลเอกชนทงัหมด ก็

ได้รบัผลกระทบมายาวนานอย่างต่อเนืองจากเศรษฐกิจในประเทศทขียายตวัช้าตงัแต่ปี พ.ศ. 

 ทําใหผู้ม้รีายได้ระดบักลางซึงเป็นลูกค้าหลกัของโรงพยาบาลมคีวามระมดัระวงัในการใช้

จ่าย โดยเฉพาะกลุ่มคนไขเ้งนิสด ซงึคนไขก้ลุ่มนีทตี้องจ่ายค่ารกัษาพยาบาลเองอาจมกีารปรบั

ลดค่าใชจ่้ายลง เช่น การซอืยากนิเอง หรอืเลอืกใช้สทิธริกัษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรฐั 

รวมถงึคลนิิกเอกชนทมีคี่ารกัษาทถีูกกว่า ในปี พ.ศ.  นนัทําใหเ้กดิการแข่งขนัเพอืแย่งส่วน

แบ่งทางการตลาดของคนไข้กลุ่มทีมปีระกนัสุขภาพของรฐั เช่น ประกนัสงัคม, สวสัดกิารของ

บรษิทั หรอืประกนักลุ่มของพนักงานบรษิัทเพอืให้มสีดัส่วนลูกค้ากลุ่มนีมากขนึ ก็จะสามารถ

ประคองรายได้ และในช่วงปีพ.ศ.  นัน โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้มกีารปรบัตวัปรบั

กลยุทธ์และหนัมาแย่งชงิตลาดของคนไขใ้นกลุ่มนีมากขนึเช่นกนั 

จงัหวดัสมุทรปราการเป็นจงัหวดัทมีโีรงงานอุตสาหกรรมมากทสุีดแห่งหนึงในประเทศ 

ซึงทําให้มกีลุ่มคนทีใช้แรงงานมาทํางานและพกัอาศยัในจงัหวดัสมุทรปราการอย่างหนาแน่น 

และกลุ่มคนเหล่านีเป็นผู้ทใีช้สทิธิประกนัสุขภาพภาพของรฐั เช่น ประกนัสงัคมก็มากขนึด้วย

เช่นกนั ไม่เพยีงเท่านีในบางบรษิทัยงัมสีวสัดกิารการรกัษาพยาบาลให้กบัพนักงานในบรษิทัอกี

ด้วย ทําให้แรงงานเหล่านีมกีารเข้าถงึการรับบริการด้านสุขภาพได้อย่างง่ายดาย และในช่วง

ระยะเวลา ตงัแต่ปี พ.ศ.  ถงึปี พ.ศ.  มโีรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางเกดิเพมิขนึจาก

เดมิทมีอียู่  แห่งเป็น  แห่ง (เพมิขนึ %) ในระยะเวลา ปี (รายงานสถานการณ์ทางสงัคม 

จ.สมุทรปราการ, ) ทําใหเ้กดิการแข่งขนัทางการตลาดมากขนึในช่วงระยะเวลา  ปีทผี่าน

มาและรุ่นแรงมากขนึไปอีกในช่วงทีมีการระบาดของเชือไวรสั COIVD-  ธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการมกีารทํากลยุทธ์ทางการตลาดใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ เช่น 

ใหบ้รกิารปรกึษาแพทยท์างไกล (Telemedicine) และปรกึษาแพทยผ์่านระบบออนไลน์ตลอด  

ชวัโมง บรกิารตรวจหาไวรสั COVID-  ในระบบ Drive-thru บรกิารเจาะเลอืด บรกิารฉีดวคัซนี

ทบีา้น เพอืใหต้อบสนองความตอ้งการของผู้รบับรกิารในช่วงทเีกดิการระบาดของเชอืไวรสั ในปี 

พ.ศ.  นัน อีกทังรัฐบาลมีนโยบายให้โรงพยาบาลเอกชนช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด-  

โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเขา้ร่วมโครงการ เปิดฮอทพเิทล โรงพยาบาลสนาม หรอืการช่วย

ฉีดวัคซีนโควิด ซึงเป็นอีกกลยุทธ์ทีจะเข้าถึงผู้ร ับบริการกลุ่มทีมีสวสัดิการของภาครฐั เช่น 

ประกันสังคม หรือ สวัสดิการประกันสุขภาพของบริษัทได้มากขึน ในสถานการณ์นีนัน



โรงพยาบาลเอกชนไหนทีมกีารตอบรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ก่อนและทําการตลาด

ลูกคา้กลุ่มนีไดก้่อนกจ็ะได้สว่นแบ่งทางการตลาดเหล่านีไปก่อนเช่นกนั 

ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนต้องมกีารปรบัตวัและปรบักลยุทธ์ทางการแข่งขนัให้

สูงขนึ ทงัดา้นราคา ด้านบรกิาร การมแีพค็เกจและการเสนอโปรแกรมการรกัษาเฉพาะกลุ่มโรค 

รวมถึงการแย่งชิงบุคคลกรทางการแพทย์ อีกทงัยงัมกีารแข่งขนักบักลุ่มคลินิกนอกเวลาของ

โรงพยาบาลรฐั หรอืโรงพยาบาลในเครอืโรงเรยีนแพทย ์จากสภาพการแข่งขนัขา้งต้นทําใหเ้หน็

ว่าโรงพยาบาลเอกชนมคีวามกดดนัในการแข่งขนัค่อนขา้งสูงจงึหนัมาพฒันาทงัเรอืงผลติภณัฑ์

และบริการ มกีารปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และค้นหากลยุทธ์ในการทําการตลาดใหม่ ๆ

พรอ้มรบัการแข่งขนั เพอืให้ธุรกจิของตนเองเป็นทรีูจ้กัและดงึดูดผูใ้ชบ้รกิารในกลุ่มดงักล่าวเข้า

มาเพมิมากขนึดงันันผู้ทําวจิยัจึงทําการศกึษาเรอืง ปัจจยัทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ  เนืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจใน

อุตสาหกรรมบริการ(Service Industry) มีความแตกต่างจากธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค 

ดงันันจําเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาดบรกิาร (Service Marketing Mix 7Ps) หรอื P's 

จากแนวคดิของ Kotler ( ) ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึงประกอบด้วย  . ด้านการ

บริการทางการแพทย์ (Product) . ด้านราคา (Price) . ด้านสถานที (Place) . ด้านการ

ส่งเสรมิการตลาด (Promotions) . ดา้นบุคลากรในการให้บรกิาร (People) .ดา้นกระบวนการ

ให้บรกิาร(Process) . ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence/Environment and 

Presentation) และในส่วนประสมทางการตลาดเหล่านีนันก็เป็นปัจจยัหนึงทีผู้รบัริการทํามา

พจิารณาในการตดัสนิใจเข้ารบับรกิาร ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากน้อย

เพยีงใด และช่วยในเรอืงของกระบวนการตดัสนิใจการเลือกใช้บรกิารต่อไปอีกด้วย การรู้ถึง

กระบวนการตัดสินใจซือของผู้บริโภค (Stages of  Buying Decision Process) ผู้บริโภคมี

ขนัตอนกระบวนการคดิอย่างไรก่อนตดัสนิใจก่อนซือและหลงัซอื (Pigabyte, Margetingoops!, 

) โดยกระบวนการตดัสนิใจซือของผูบ้รโิภคทมีอียู่ดว้ยกนั  ขนัตอน  ไดแ้ก่ .การรบัรู้ถงึ

ความตอ้งการ (Need Recognition) .การคน้หาขอ้มลู (Information Search) .การประเมนิผล

ทางเลือก (Evaluation of Alternatives) .การตัดสินใจใช้บริการ (Purchase Decision) 5.

พฤตกิรรมภายหลงัการใช้บรกิาร (Post-Purchase Behavior) ซงึจะช่วยให้นักการตลาดเขา้ใจ

ในขนัตอนการตดัสนิใจใช้บรกิารของผู้บรโิภคอย่างละเอียดตงัแต่จุดแรกไปจนถึงสินสุดของ

กระบวนการ ซงึจะช่วยให้นักการตลาดสามารถวางแผนไม่ว่าจะเป็นตงัแต่การผลติสนิค้าหรอื

บรกิาร และตงัแต่กระบวนการแรกเรมิไปจนถงึการดงึดูดให้เกดิการกจิกรรมทางการขาย ในยุค

ทโีรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งมกีารปรบัตวัและพฒันาในช่วงทมีกีารแข่งขนักนัอย่างรุ่นแรงนัน 

ทางโรงพยาบาลเอกชนเองกต็อ้งใหค้วามสมัพนัธ์ในการลงทุนต่างๆใหต้รงกบัความตอ้งการของ

ผูร้บัรกิารดว้ยเช่นกนั 

 ดงันันผู้ทําการวจิยัจงึได้ทําการศกึษา ปัจจยัการเลอืกใช้โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดั

สมทุรปราการของพนักงานบรษิัท เพอืใหส้่วนทเีกยีวขอ้งนนัสามารถนําผลไปใชใ้นการวเิคราะห์



และพฒันาการบรกิารของโรงพยาบาลเอกชนอกีทงัยงัเป็นการตอบสนองและใหค้วามสําคญัของ

การเขา้ถึงการทําตลาดในกลุ่มผู้ป่วยสทิธปิระกนัสงัคมและสวสัดกิารประกนัสุขภาพบริษัททีมี

จํานวนเพมิขนึอย่างต่อเนือง ในขณะทธีุรกจิโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการเองก็มี

การแข่งขนัทางการตลาดทคี่อนขา้งสูงเช่นกนั เพอืทําให้โรงพยาบาลเอกชนมกีารปรบัตวัและ

เพมิรายได้ในช่วงทีเกิดโรคระบาดหรอืสภาวะเศรษฐกิจทีค่าครองชพีทสีูงขนึ ทําให้ผู้รบัริการ

เลอืกใช้จ่ายเงินสดในสงิทจีําเป็นเท่านัน การได้ครอบครองตลาดกลุ่มนีได้ก่อนก็ทําให้ดําเนิน

ธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนของพนกังานบรษิทั ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 2. เพอืศึกษาปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารโรงพยาบาลเอกชนของพนักงานในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 3. เพอืนําเสนอเรอืงการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนของพนักงานบรษิัท

ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1. ความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตรใ์นสว่นของ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา รายไดเ้ฉลยี สทิธกิารรกัษา ดา้นการใชบ้รกิาร ความถใีนการใช้บรกิาร ทแีตกต่างกนั

จะมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน แตกต่างกนั 

 2. อทิธผิลสว่นประสมทางการตลาด (Service Marketing Mix 7Ps) หรอื 7P's ดา้นการ

บริการทางการแพทย์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที (Place) ด้านการส่งเสริม

การตลาด (Promotions) ด้านบุคลากรในการให้บรกิาร (People) ด้านกระบวนการให้บริการ 

( Process) ด้ า น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง ก า ย ภ า พ  ( Physical Evidence/Environment and 

Presentation) มคีวามอิทธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนของพนักงาน

บรษิทั ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การวิจยัครงันี เป็นการศึกษาเรือง ปัจจยัการเลือกใช้โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวัด

สมทุรปราการของพนักงานบรษิทั ผูว้จิยัไดก้ําหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งันี 

 1. ขอบเขตดา้นประชากร 

 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นประชากรกลุ่มพนักงานบริษัททีมีสวัสดิการ

ประกนัสงัคมหรอืมสีวสัดกิารประกนัสุขภาพของบรษิทัร่วมและเคยใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน

ในจงัหวดัสมุทรปราการ เนืองจากไม่ทราบจํานวนพนกังานทเีคยใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนใน



ปัจจุบนัอย่างแน่นอน ดงันันจงึใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. 

Cochran ( ) ซงึใชก้ลุ่มตวัอย่างทงัหมด  ตวัอย่าง 

 2. ขอบเขตดา้นตวัแปร 

 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ขอ้มูลประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 

ลกัษณะของงาน รายได้เฉลยี สทิธกิารรกัษา ด้านการใช้บรกิาร ความถใีนการใช้บรกิาร และ

ส่วนประสมทางการตลาด P's ใน ด้านการบรกิารทางการแพทย์ (Product) ด้านราคา (Price) 

ด้านสถานท ี(Place) ด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotions) ด้านบุคลากรในการให้บรกิาร 

(People) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical 

Evidence) 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนของพนักงานบรษิัทใน

จงัหวดัสมุทรปราการ 

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 การวจิยัในครงันี ไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มลูโดยแบบสอบถาม ตงัแต่ พฤษภาคม 2565 ถงึ 

สงิหาคม 2565 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนนันนอกจากการทมีกีารดําเนินงานในรูปแบบธุรกจิทีแสวงหา

ผลกําไรแลว้นนั จาํเป็นจะตอ้งปรบัรปูแบบการใหบ้รกิารทตีอบโจทยก์ลบักลุ่มเป้าหมายทมีอียู่ใน

ตลาด เพอืใหไ้ด้เปรยีบคู่แข่งในประเภทธุรกจิเดยีวกนั โดยมกีารใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดเขา้มา

วเิคราะหใ์นช่วงทมีกีารแขง่ขนัทางการตลาดสงู (ธเนศ ศริกิจิ, 2563) 

 ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์นันมีความสําคัญ โดยลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

(Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้เป็นเกณฑท์นีิยมใช้ในการแบ่ง

ส่วนตลาด ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีสําคญั ทางสถติทิวีดัได้ ช่วยกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของประชากรโดยมตีวัแปรด้านประชากรศาสตร์ทสีําคญัรายละเอยีด การศกึษา

ครงันีผูว้จิยัใชเ้กณฑค์วามแตกต่างทางดา้นลกัษณะของประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา รายได ้อาชพี และสถานภาพทางสงัคม มากําหนดเกณฑก์ารแบ่งกลุ่ม เพอืวเิคราะห์

ถึงสิงทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของพนักงานในจังหวัด

สมทุรปราการ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2538)  

 Philip Kotler (2012) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

(Service Marketing Mix) จําเป็นจะต้องใชส้่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)  อย่าง หรอื 

7P's ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซงึประกอบดว้ย ดา้นการบรกิารทางการแพทย ์(Product) 

ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานท ี(Place) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotions) ดา้นบุคลากร

ในการใหบ้รกิาร (People) ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ 



(Physical Evidence) ผูว้จิยัไดนํ้าทฤษฎดีงักล่าวมาใชก้บังานวจิยัเรอืงนี เพอืศกึษาอุตสาหกรรม

บรกิารของโรงพยาบาลเอกชน ว่ามคีวามแตกต่างจากธุรกจิสนิคา้อุปโภคและบรโิภค หรอืจาํเป็น

ทจีะตอ้งมสีว่นประสมทางการตลาดทแีตกต่างจากตลาดทวัไปอย่างไร 

 การตดัสนิใจ หมายถงึ การเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหนึงจากสองทางเลอืกหรอืมากว่า

สองทางเลอืก และทางเลอืกจะตอ้งมพีรอ้มใหก้บับุคคลไดท้ําการตดัสนิใจ (Schiffman & Kanuk, 

) ซงึจะพบได้ว่าในชวีติประจําวนัของแต่ละคนนันส่วนใหญ่นันมกัจะมกีารตดัสนิใจในเรอืง

ต่าง ๆ ตลอดเวลา นอกจากนี Kotler & Keller ( ) กล่าวถงึความสาํคญัของจติวทิยาพนืฐาน

เกยีวกบัการตดัสนิใจใช้บรกิารของผู้บรโิภคนันประกอบไปด้วย  ขนัตอน ได้แก่ การรบัรู้ถึง

ความตอ้งการและปัญหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร 

และพฤตกิรรมภายหลงัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

 

 งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 

 ณิชาภัทร อติเปรมินทร์ ( ) ศึกษาเรืองปัจจัยการตลาดบริการทีส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชน (ทวัไป) ในช่วงวกิฤตโิควดิ-  กรณีศึกษา ในเขต

พนืทวีงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมปีระชากรทีใชใ้นการศกึษาเป็นลูกคา้ทมีารบับรกิารที

ใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน(ทวัไป)ในเขตพนืทวีงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมขีนาดกลุ่ม

ตวัอย่าง  ราย ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัสว่นบุคคล ดา้นเพศ อายุ การศกึษา สถานภาพ สทิธิ

การรกัษา ส่งผลต่อการตดัสนิใจเข้าใช้บรกิารไม่ไม่แตกต่างกนั ส่วนด้านรายได้และความพงึ

พอใจในพฤติกรรมบริการ พบว่ามีความแตกต่างกัน และยังพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดทีมอีิทธิพลต่อการเลือกใช้บรกิาร ในภาพรวมนันมแีตกต่างกันกนั ในส่วนด้านดาร

บรกิาร ดา้นช่องทาองการจดัจําหน่าย ดา้นดารส่งเสรมิการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพ แต่ในสว่นของดา้นราคานัน พบว่าไม่แตกต่างกนั 

 นราธปิ แนวคําด ีและประพฒัสอน เปียกสอน ( ) ศกึษาเรอืงปัจจยัทีมผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาวจิยัแลว้

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บรกิารโรงพยาบาลภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก โดยแยกเป็นรายด้านดังนี ด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์

(Product) ผลการวเิคราะห์ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัในด้านการบรกิารทีดี

จากบุคลากรทางการแพทย ์รองลงมาคอื การใหค้ําแนะนําทางการแพทย์ ด้านราคา (Price) ผล

การวเิคราะหภ์าพรวมอยู่ในระดบัมาก สว่นใหญ่ใหค้วามสําคญัค่ารกัษาถูกว่าโรงพยาบาลเอกชน

แห่งอนื รองลงมาค่ารกัษาทเีหมาะสม ดา้นสถานท ี(Place) ผลการวเิคราะหภ์าพรวมอยู่ในระดบั

มาก โดยให้ความสําคญัในส่วนของการเดนิทางทสีะดวก และรองลงมาคอื ความสะดวกในการ

จอดรถ ดา้นการสงเสรมิการตลาด(Promotion) ผลการวเิคราะหภ์าพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้

ความสําคญัในส่วนของบตัรกํานัล ดา้นบุคลากร (People) ผลการวเิคราะหภ์าพรวมอยู่ในระดบั

มาก โดยให้ความสําคัญในส่วนของกิริยามารยาททีดีและเหมาะสม รองลงมาคือความ



กระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) ผลการวเิคราะหภ์าพรวมอยู่

ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญในส่วนของการชําระค่าบริการของโรงพยาบาลรวดเร็ว 

รองลงมา กระบวนการให้บริการทีรวดเร็ว ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical 

Evidence) ผลการวิเคราะห์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญในส่วนของความ

สะดวกสบายของบรเิวรทนีงัรอรบับรกิาร รองลงมา การตกแต่งภายนอกและภายในโรงพยาบาล

   

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

 การวจิยัครงันีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Qualitative Research) และเกบ็รวบรวมขอ้มูล

โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วจิยัเลือกใช้ประชากรเป็นกลุ่มพนักงานบรษิัททมีี

สวัสดิการประกันสังคมหรือมีสวัสดิการประกันสุขภาพของบริษัทร่วมและเคยใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ และมขีนาดของกลุ่มตวัอย่างจากการคํานวณโดยใช้

สตูรของ Cochran ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน แบง่โครงสรา้งคาํถามออกเป็น 3 สว่น

ไดแ้ก ่

 ส่วนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา 

ลกัษณะของงาน รายไดเ้ฉลยี สทิธกิารรกัษา ดา้นการใชบ้รกิาร และความถใีนการใชบ้รกิาร 

 ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บรกิารโรงพยาบาลเอกชนของพนักงานบรษิทัในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 ส่วนท ี3 แบบสอบถามเกยีวกบัขอ้มูลการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชน

ของพนักงานบรษิทัในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ใชค้อืความถ ี(Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) โดยใชก้บัแบบสอบถาม

ในส่วนขอ้มูลทวัไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการการศึกษา ลกัษณะของงาน รายได้

เฉลยี สทิธกิารรกัษา ด้านการใชบ้รกิารบรกิาร ความถใีนการใชบ้รกิาร และใชค้่าเฉลยี (Mean) 

และ ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธบิายส่วนประสมทางการตลาดทงั  

ด้าน ส่วนการวเิคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การทดสอบแบบการส่งผลหรอืมี

อิทธิพลโดยใช้การวิเคราะห์แบบ t-test สถิติ  One-way ANOVA และการทดสอบหา

ความสมัพนัธแ์บบถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 

ผลการวิจยั 

 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง –  ปี มีสถานภาพสมรส 

ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมลีกัษณะงานทปีฏบิตั ิคอืพนักงานปฏบิตังิานระดบับรหิาร/ ระดบั



การจดัการ มรีายไดเ้ฉลยีต่อเดอืนอยู่ท ี ,001-25,000 บาท มสีทิธกิารรกัษามสีทิธปิระกนัสงัคม 

และมารบับรกิารประเภทตรวจรกัษาโรคทวัไปไม่ซบัซ้อน -  ครงั/ปี 

 2. ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ในส่วนของ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลีย สทิธิการรกัษา ด้านการใช้บรกิาร ความถใีนการใช้

บริการ ทีแตกต่างกันจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแตกต่างกนั 

พบว่า ลกัษะทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ ด้านระดบัการศกึษา ด้านลกัษณะของงาน 

ด้านรายได้เฉลยีต่อเดอืน ด้านสทิธกิารรกัษา ด้านการใช้บริการ และด้านความถใีนการเขา้รบั

บริการ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย จึงส่งผลต่อการต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนของพนักงานบรษิัทในจงัหวดัสมุทรปราการ มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05  

 3. ผลการศกึษาอทิธผิลส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มคีวามอทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

เลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของพนักงานบรษิัท ในจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ด้าน

บรกิารทางการแพทย์ ด้านราคา ด้านสถานท ีด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากรในการ

ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บรกิาร ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ มคีวามอิทธิพลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนของพนกังานบรษิทั มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 

 
ตารางท ี1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจการเลือกใช้

บรกิารโรงพยาบาลเอกชนของพนักงานบรษิทัในจงัหวดัสมุทรปราการ ภาพรวม 

ตวัแปร  B St. Error Beta t Sig. 

ดา้นการใหบ้รกิารทางการแพทย(์X1) .149 .045 .178 3.275 .001* 

ดา้นราคา (X2) .072 .032 .121 2.241 .026* 

ดา้นสถานท ี(X3) .076 .030 .116 2.542 .011* 

ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด (X4) .113 .028 .198 4.042 .000* 

ดา้นบุคลากรในการใหบ้รกิาร (X5) .128 .048 .185 2.675 .008* 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (X6) -.042 .035 .075 1.217 .224 

ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ (X7) .105 .048 .147 2.209 .028* 
Multiple R = .686 R Square =.470 Adjusted R Square = .461 Std. Error = .344 

*มนัียสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05  

 

อภิปรายผล 

 

 1. ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้าน สถานภาพ ระดบัการศกึษา ลกัษณะงาน 

รายไดเ้ฉลยี สทิธกิารรกัษา ดา้นการใช้บรกิาร และความถใีนการใชบ้รกิาร ทแีตกต่างกนัจะมผีล

ต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิาร ทีแตกต่างกนั ทําให้เห็นว่าลกัษณะทางปัจจยัส่วนบุคคลของ

พนักงานบรษิทัทแีตกต่างกนัของกลุ่มประชากร มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาล



เอกชน เพราะเนืองจากโรงพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกในการเลือกรับบริการโดยมีการ

ให้บริการทีเน้นความสะดวกสบายและความหรูหราในการให้บรกิาร ดงันันปัจจยัส่วนบุคคล

ดงักล่าว เป็นส่วนหนึงในการตดัสนิใจ ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยั นางจติตมิา พะนา( ) เรอืง 

การตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงพยาบาลในโครงการประกนัสงัคม ทผีลการวจิยัพบว่า เพศ อายุ 

อาชพี และรายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน ทแีตกต่างกนั ส่งต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลใน

โครงการประกนัสงัคม นอกจากนียงัสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ รุ่งฤด ีกลา้หาญ ( ) เรอืง

การศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัทมีผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารและความพงึพอใจในการรบับรกิารของ

โรงพยาบาลรฐัและเอกชนในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนบุคคลด้านวุฒิการศึกษา รายได้ มี

ปัจจยัจงูใจเลอืกใชโ้รงพยาบาลทแีตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด P’s (Marketing Mix) ส่งผลต่อการตัดสินใจการ

เลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนของพนักงานบรษิทัในจงัหวดัสมุทรปราการ มอีทิธพิลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของพนักงานบริษัท ทีพบว่าส่วนประสมทาง

การตลาดด้านบรกิารทางการแพทย์, ด้านบุคลากรในการให้บรกิาร และด้านองค์ประกอบทาง

กายภาพ มีระดับความคิดเห็นมากทีสุด โดยประชากรทีทําการวิจัยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า 

โรงพยาบาลเอกชนให้การบรกิารทางการแพทยไ์ด้ดกีว่าโรงพยาบาลรฐับาล และมเีทคโนโลยทีี

ทนัสมยั รวมถึงการได้รบับรกิารทีดีจากบุคลากรในการให้บรกิารทีแตกต่างจากโรงพยาบาล

รฐับาล รวมถงึลกัษณะทางกายภาพทดีูมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสวยงาม และใหค้วามสําคญั

กบัความสะอาดของอุปกรณ์เครอืงใช้ต่างๆ ซงึสอดคล้องกบังานวจิยั ณิชาภทัร อติเปรมนิทร์ 

( ) ศกึษาปัจจยัการตลาดบรกิารทสี่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชน 

(ทวัไป) ในช่วงวกิฤติโควดิ-  กรณีศึกษา ในเขตพนืทีวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ด้าน

บุคลากรในการให้บริการ เรืองบุคลากรมีการแต่งกายเรียบร้อย สะอาด น่าเชือถือ ด้าน

องคป์ระกอบทางกายภาพ เรอืง สถานทมีคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย นอกจากนี ยงัสอดคลอ้ง

กบัผลการวจิยัของ นราธปิ แนวคําด ีและ ประพฒัสอน เปียกสอน ( ) เรอืง ปัจจยัทมีผีลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึงในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นบรกิารทาง

การแพทย ์เช่น การใหบ้รกิารทดีจีากบุคลากรทางการแพทย์ ด้านบุคคลากร ควรมกีารแต่งกาย

ด้วยความเรยีบร้อยรกัษาสะอาดอย่างเหมาะสม โดยมีการให้ความคดิเห็นมากทสีุด และยัง

สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ฤทยัรตัน์ จนีประดษิฐ์ ( ) เรอืง ปัจจยัทมีผีลต่อการเลือกใช้

บรกิารโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการ

บริการทางการแพทย์ (Product) บุคลากรทางการแพทย์ มีความสามารถ ความชํานาญ มี

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทีทันสมยัในการให้บริการ ยงัสอดคล้องงานวิจยั ปัญจพล เหล่าทา 

( ) เรอืง กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดทมีผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนของ

ผู้ป่วยใน ในจังหวัดสมุทรปราการ ทียังให้ความสําคัญทางด้านการบริการทางการแพทย์ 

(Product) มากทสีุด 

 



 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 1. ผลการวจิยัมาเป็นข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์กบัให้กับการทําการตลาดในกลุ่ม

โรงพยาบาลเอกชนทีอยู่ในพืนทีทีมีโรงงานอุตสาหกรรม โดยนําข้อมูลจากผลการศึกษา 

ผลการวจิยัพบว่า พนกังานบรษิทัสว่นใหญ่ในพนืท ีเป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง  ปี –  ปี มี

รายไดเ้ฉลยี ,  – ,  บาท โดยอาจจะมกีารทาํการตลาด เช่น เรอืงสุขภาพสาํหรบัตาม

ช่วงอายุกบักลุ่มพนักงานดงักล่าว โดยมกีารจดัแพค็เกจใหต้รงตามความต้องการ หรอือาจจะไป

ทํากจิกรรมทางการตลาดสง่เสรมิการขายกบักลุ่มเป้าหมายเพมิขนึ 

 2. ผลการวิจัยสามารถนําไปประกอบการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจ

โรงพยาบาล จากผลการวจิยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด สามารถนําไปพฒันาในสว่นของงาน

บรกิารในดา้นต่างของธุรกจิโรงพยาบาล ไดแ้ก่ การหาเทคโนโลยทีางการแพทยใ์หม่ๆ การสรา้ง

การบรกิารทางการแพทย์ทดี ีรวมถงึการสรรหาบุคลากรทมีคีุณภาพในด้านบรกิาร นอกจากนี

ภาพลกัษณ์ความสวยงามทางกายภาพทดี ี

 3. ในการศกึษาครงัต่อไป ผลการวจิยัสามารถนําไปประกอบการพฒันาในด้านงานวจิยั

เกียวกับตัวแปรในด้านอืนๆ เช่นความพึงพอใจ หรือการหาคุณภาพการบริการของธุรกิจ

โรงพยาบาล รวมไปถงึการเลอืกทําการวเิคราะหก์ลุ่มประชากรใกลเ้คยีงพนืททีทีําการวจิยั เพอื

สร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าของธุรกจิโรงพยาบาล และสามารถนําขอ้มูลทแีตกต่างจาก

สมมตฐิานมาทาํการวเิคราะหแ์ละหาแนวทางการพฒันาปัจจยัเพอืหาโอกาสทางธุรกจิ 
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