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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน ๒) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลนครธน และ ๓) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยส ารวจเก็บ

ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลนครธน จ านวน 400 ราย สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว สถิติทดสอบที และการวิเคราะการถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) ที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

ปัจจัยด้านพนักงาน และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ในส่วนของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน

มีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7 C’s) เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่  

ปัจจัยด้านคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ  ปัจจัยด้านความสบาย และปัจจัยด้านความสะดวกของลูกค้า  ผลการ

ทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคล อาชีพ และรายได้ ที่

แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน  

ค าส าคัญ  ความพึงพอใจ, โรงพยาบาลเอกชน, โรงพยาบาลนครธน 

                                                           
1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.  
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ABSTRACT 

This thesis has three objectives : 1) to study the personal factors that 

influence satisfaction of service users of Nakornthon Hospital 2) to study the 

satisfaction of service users of Nakornthon Hospital 3) to study the marketing mix 

factors that influence satisfaction of service users of Nakornthon Hospital. This study 

is a quantitative research. The survey collected data from 400 service users who 

visited Nakornthon Hospital. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation, one-way ANOVA, t-test and multiple regression analysis. 

The study indicated that marketing mix factors (7 P's) that affect the 

satisfaction of service users of Nakornthon Hospital. Sort descending factors include 

Physical evidence factor, People factor and Process factor. Service users of 

Nakornthon Hospital satisfied customers in view of marketing mix (7 C's) sort 

descending factors include Customer value factor, Comfort factor and Convenience 

factor. The hypothesis testing found that personal factors : gender, age and 

education level different does not affect satisfaction of service users of Nakornthon 

Hospital. While occupation and income differences affect the satisfaction of service 

users of Nakornthon Hospital. The hypothesis testing marketing mix factors found 

that Place factor and Physical evidence factor Influence the satisfaction of service 

users of Nakornthon Hospital. 

Keywords : Satisfaction, Private Hospital, Nakornthon Hospital. 

1. บทน า 

ในปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างมาก รวมถึง

ผู้รับบริการทางการแพทย์มีแนวโน้มในการดูแลและใส่ใจสุขภาพร่างกายมากขึ้น ส่งผลถึงอัตราการใช้

บริการโรงพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนซึ่งจัดเป็นธุรกิจที่มี

ศักยภาพและมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องในระยะ ๑-๓ ปี นับจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ธุรกิจโรงพยาบาล

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๑๓-๑๖ ต่อปี  

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้รับแรงจูงใจผ่านมาตรการภาษีจากภาครัฐจึงมีการลงทุน

เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเด่นชัด โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ

ขยายขนาดอย่างรวดเร็วผ่านการซื้อหรือควบรวมกิจการและการเปิดกิจการในเครือทั้ งใน
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กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยเฉพาะเมืองส าคัญตามแนวชายแดน รวมถึงมีการซื้อหุ้นของ

โรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ เพ่ือลงทุนและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งเพ่ือรองรับผู้ป่วย จาก

ประเทศเพ่ือนบ้านหลังรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่

เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทยอย่างต่อเนื่องตามนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพของ

เอเชีย (Medical Hub of Asia) ท าให้เกิดกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้นหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่ม

โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี และกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ เป็นต้น  

จากจ านวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยกอปรกับแนวโน้มของคนจีนที่

เดินทางไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ท าให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยมีโอกาสขยาย

ตลาด Medical tourism ไปยังกลุ่มลูกค้าจีนมากข้ึน ซ่ึงประเทศไทยค่อนข้างมีศักยภาพในการแข่งขัน 

โดยเฉพาะการให้บริการในเรื่องของความงาม (Beauty) ที่คนจีนให้ความสนใจเพ่ิมขึ้น เช่น ศัลยกรรม

ความงามบนใบหน้า ภาวะมีบุตรยาก ทันตกรรม (Dental) เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging) และการ

ตรวจสุขภาพ (Health checks) แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยจะต้องเผชิญภาวะการแข่งขันกับประเทศ

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ซึ่งเป็นตลาดหลักของกลุ่ม Medical tourism ชาวจีนเช่นกัน จาก

ข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกร ในปี ๒๕๖๑ นักท่องเที่ยว Medical tourism ชาวจีนเดินทางไปประเทศต่างๆ 

ทั่วโลกมีประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ คน และเดินทางมาประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ ๖.๐  

นอกจากลูกค้าชาวจีนแล้ว ยังมีลูกค้ากลุ่มเอเชียที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะญี่ปุ่นและ 

เมียนมา ในขณะที่ลูกค้ากลุ่มตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากนโยบายการรักษาพยาบาล

ภายในประเทศกลุ่มตะวันออกกลางจูงใจให้ใช้บริการมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุขใน

ประเทศมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ดังนั้น แนวโน้มการมุ่งลูกค้าในประเทศจึงเป็นอีกเป้าหมาย

หนึ่งที่มีภาวะการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนต่างมุ่งขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ

ที่มีตลาดค่อนข้างเติบโตเพ่ิมขึ้น แต่ปัญหาก าลังการซื้อต่ าของผู้สูงอายุจากรายได้ที่มีไม่มากจึงส่งผลถึง

ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล แนวโน้มการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลส่งผลให้

การแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายมากจะมี

ความได้เปรียบทั้งด้านต้นทุน บุคลากร และการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการมากกว่าโรงพยาบาลขนาดกลาง

และขนาดเล็ก  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครธน  โดยผลของการวิจัยดังกล่าวจะ

น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนให้มีคุณภาพได้

มาตรฐานสากล และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล

นครธน 

๒.๒ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน 

๒.๓  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลนครธน 

3.วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการวิจัยส ารวจ 

(Survey research) ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครธน ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ประชากรและและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่  ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน จ านวน ๔๘๘,๙๒๑ คน 

และก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างเกิดขึ้นได้ไม่เกิน ๐.๐๕ ค านวณได้ขนาด

กลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ คน  

๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือผู้ศึกษา ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และต าราต่างๆ เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s) และความพึงพอใจของ

ลูกค้ามาก าหนดข้อค าถาม เมื่อได้ข้อค าถามทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยจึงน าไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความ

ถูกต้องในเชิงเนื้อหา (Content validity) เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยมากที่สุด หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้

ค่าจากการวิเคราะหเ์ท่ากับ ๐.๘๒ 

๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน ด้วยวิธีการแบบตามสะดวก (Convenience 

sampling) หลังจากนั้นจึงน าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วท าการลง

รหัสตัวเลข จากนั้นจึงน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล  
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การศึกษาครั้งนี้ท าการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป SPSS โดยวิธีทางสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ ๑) สถิติส าหรับการหาคุณภาพ

เครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) เป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์

ความสอดคล้อง (IOC) และการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา   

๒) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะค่าแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 

ส่วนข้อมูลความความพึงพอใจ อธิบายการกระจายของข้อมูลในลักษณะค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ๓) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)  

สถิติทดสอบที (T-test) และการวิเคราะการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

4. ผลการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน :

กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครธน ผู้ศึกษาได้สรุปผลการวิจัยเป็นประเด็น ดังนี้ 

๔.๑ ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ

โรงพยาบาลนครธน พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน ส่วนปัจจัย อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน 

๔.๒ ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน พบว่า ผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลนครธนมีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7 C’s) ระดับมากท่ีสุด 

ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ (Customer value) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านความสบาย 

(Comfort) และปัจจัยด้านความสะดวกของลูกค้า (Convenience) ตามล าดับ 

๔.๓ ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) ที่มีผลต่อความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน ระดับมากที่สุด ได้แก่ปัจจัย ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

(Physical evidence) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านพนักงาน (People)  และปัจจัยด้านกระบวนการ

ให้บริการ (Process)  ตามล าดับ ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

(Physical evidence) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธนมากที่สุด  

5. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน :

กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครธน มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
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จากการศึกษาผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ที่แตกต่างกันไมม่ีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน ส่วนปัจจัย อาชีพ 

และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธน ซึ่งผลการศึกษาไม่

สอดคล้องกับ ผ่องพิมล พิจารณ์สรรค์ (๒๕๕๖, น.๑๑๑) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

และอาชีพที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล 

ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธนมีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 

(7 C’s) ปัจจัยด้านคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ (Customer value) มากที่สุด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลนครธนจะให้ความส าคัญกับการบริการที่ดี มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ

ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ ชาญกิจ อ่างทอง (๒๕๕๘, น.๒๙) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการใช้

บริการโรงพยาบาลเอกชนของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุดคือ คุณภาพของการบริการ ซึ่งคุณภาพของการ

บริการที่ลูกค้ารับรู้ได้นั้น ขึ้นอยู่กับบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  และความ

ผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ควรเกิดขึ้นน้อยที่สุด ส่วนหนึ่งมีผลมาจากคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้  ซึ่งผล

การศึกษาได้สอดคล้องกับ สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์ (๒๕๕๘, น.๕๔) ที่ศึกษาเรื่องการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการ

บริการ และการประกันสุขภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ซึ่งผลการศึกษาไมส่อดคล้องกับ สมฤดี ธรรมสุรัติ 

(๒๕๕๔, น.๘๗) ที่ได้ศึกษาปัจจัยคุณภาพบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ

ไมม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและไม่มีผลต่อความภักดีตราสินค้าของโรงพยาบาลเอกชน  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ

โรงพยาบาลนครธน ในระดับมากที่สุด ได้แก่  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical 

evidence) รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านพนักงาน (People)  และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

(Process) ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ ณัฐฐา เสวกวิหารี (๒๕๖๐, น.๕๓) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง

พอใจในการใช้บริการที่ผู้ ใช้บริการให้ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความ

ช านาญของบุคลากร รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ

ให้บริการ และปัจจัยด้านบุคคลและที่จอดรถ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาลมีความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่
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แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจะประเมินคุณภาพการบริการ และภาพลักษณ์จากสิ่งที่

สัมผัสรับรู้ได้เมื่อใช้บริการ ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการให้บริการ ความช านาญ

ของพนักงานที่ให้บริการ เป็นต้น   

 จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครธนมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  และ

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical evidence) ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ ผ่องพิมล 

พิจารณ์สรรค์ (๒๕๕๖, น.๑๑๓) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลศิริราช ปิย

มหาราชการุณย์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลมากที่สุด ได้แก่ 

ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ควรมีบรรยากาศน่าใช้บริการ สวยงาม สะอาด โอ่โถง และทันสมัย ซึ่งจาก

ผลการศึกษานี้จะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงพยาบาลเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง

ส าหรับผู้ใช้บริการทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน 

6.ข้อเสนอแนะการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน :

กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครธน ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๖.๑ ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

๖.๑.๑ ผู้ประกอบการโรงพยาบาลควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ

ปรับเปลี่ยนแผนส่วนประสมทางการตลาดทุกๆ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการ

ลูกค้าที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด โดยเน้นให้ความส าคัญปัจจัยด้านคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ 

(Customer value) เพราะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริการที่ดี มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ

ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  รวมทั้งให้ความส าคัญปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical 

evidence) ปัจจัยด้านพนักงาน (People)  และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) เพราะ

เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพ และภาพลักษณ์ของธุรกิจบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถสัมผัสรับรู้ได้ตั้งแต่

แรกใช้บริการ สามารถสร้างความประทับใจให้เกิดความจงรักภักดีได้ 

๖.๑.๒ ผู้ประกอบการโรงพยาบาลควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อรายได้

ระดับปานกลางขึ้นไป และควรใช้กลยุทธ์เจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง 

รวมทั้งการรวมกลุ่มพันธมิตรที่เข้มแข็งและมีลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนจะสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน เพราะแนวโน้มการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล ทั้งด้านสาขา พ้ืนที่ และขอบเขตการ

ให้บริการจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันรุนแรงยิ่งขึ้น 
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๖.๒.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  

ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดหลายมิ ติ

มากกว่าการศึกษาเพียงประเด็นส่วนประสมทางการตลาด เช่น การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย (STP) 

การวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนใน

การวางแผนปรับปรุง พัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพสงสุด 
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และการบัญช ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๕๘. 

ผ่องพิมล พิจารณ์สรรค์. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย.์  

วิทยานิพนธบ์ริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด,    

๒๕๕๖. 

วณัฐฐา เสวกวิหาร. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบด.ี วิทยานิพนธ ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๖๐. 

สมฤดี ธรรมสุรัติ. ศึกษาปัจจัยคุณภาพบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน   

วิทยานิพนธบ์ริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๔. 

สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์. การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร.  

วิทยานิพนธบ์ริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๘. 


