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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้และ
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ (2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้
คุณภาพบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-45 ปี สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 25,001-35,000บาท และ
การจ่ายเงินส่วนใหญ่ บริษทัประกนัเป็นผูจ่้าย (2) ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่า
ของแบรนด ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยการรับรู้คุณค่าของแบรนด์ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ซ่ึงมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย (3) ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของ
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยปัจจยัส่วนประสมของการตลาดดา้น
ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นกายภาพ มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย (4) ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อ
การรับรู้คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยการ
รับรู้คุณภาพการบริการดา้นการบริการท่ีสัมผสัได ้อยู่ในความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย (5) ผลการทดสอบ
สมมติฐานท่ี 1 พบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพญา
ไท นวมินทร์ของผูรั้บบริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ (6) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า 
ส่วนประสมของการตลาดมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ของ
ผูรั้บบริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study   (1) the perceived value of Phyathai Hospital brand 
which influenced the perceived service quality of Phyathai Nawamin Hospital, and (2) the mixed factors. 
The market influenced the perceived service quality of Phyathai Nawamin Hospital, including 400 
respondents. The results of the study showed that (1) Most of the respondents were female, 31-45 years of 
age, married, with bachelor level of education, employees at private companies with and average monthly 
income of 25,001-35,000 baht, and most of them do the payments were through insurance company. (2) 
The respondents’ overall perceived value of the brand, “Phyathai Hospital”, is at high level. (3) The 
respondents expressed their opinions about the marketing mix of Phyathai Nawamin Hospital to be of 
highly agreed level, including the marketing mix of product and physical facilities (such as car parking, 
clean toilets, good environment, etc.) (4) The respondents gave opinions on the overall perception of 
service quality of Phyathai Nawamin hospital to be of highly agreed level considering tangible services. 
(5) The result of hypothesis test 1 found that the service quality perception of the clients had influence on 
the perceived brand value of “Phyathai Nawamin Hospital”at statistically significant level of 0.01, and (6). 
The hypothesis test 2 found that marketing mix influences the perceived service quality of Phyathai 
Nawamin hospital of clients at statistically significant level of 0.01. 
 
Keyword: Brand value recognition, marketing mix, service quality perception of Phyathai Nawamin 
Hospital 
 

บทน า 
 

ในปัจจุบนัสถานการณ์ของผูป่้วยมีความเจ็บป่วยมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูป่้วยในกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง ( Non Communication disease NCD ) เช่นโรคอว้น เบาหวาน หวัใจ หลอดเลือด ไต มะเร็งท่ี
เพิ่มสูงข้ึนซ่ึงเป็นโรคท่ีมีความสอดคลอ้งกบักบัสภาะวะความเป็นอยูข่องคนเมือง  ซ่ึงในปัจจุบนับทบาทของ
พยาบาลไม่ไดมี้แต่หนา้ท่ี การรักษาพยาบาลเท่านั้นแต่ยงัครอบคลุมถึงการใหก้ารบริการในดา้น Prevention 
ในการให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนไดต้ระหนกั เพื่อไม่ให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บ การเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี กบั
ตนเองและครอบครัว ซ่ึงประชาชนมีความตอ้งการการบริการในดา้นน้ีอย่างเต็มท่ี และประกอบกบัการท่ี
ประเทศไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุและในปี 2574 จะขยบัเขา้สู่ “ สังคมสูงวยัอย่างเตม็ท่ี  ( Super – Aged 
Society ) ประชาชนอาย ุ65 ปีข้ึนไปมีสัดส่วนมากว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศท าให้คนหนัมาสนใจ
ดูแลสุขภาพมากยิง่ข้ึนและ ผูป่้วยต่างชาติเขา้มารับบริการท่ีประเทศไทยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน 



มีจ านวนทั้งส้ิน 4.2 ลา้นราย ( ขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติ 2561 ) โดยความตอ้งการรับบริการของคน
ต่างประเทศมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลมาจากภาครัฐและภาคเอกชนตอ้งการยกระดบัประเทศ
ไทยให้เป็นหน่ึงใน “ Medical Hab of Asia ทั้งดา้นการบริการทางการแพทย ์เทคโนโลยีในการรักษา 
บุคลากร และการป้องกนั รักษาโรคต่างๆเพื่อดึดูดคนต่างประเทศให้เดินทางเขา้มาใชบ้ริการทางบริการทาง
การแพทยท่ี์ประเทศไทย โดยใชค้วามไดเ้ปรียบดา้นราคา ท่ีแข่งขนัไดก้บับริการแพทยป์ระเทศท่ีมุ่งผลกัดนั
ดา้นน้ีเช่นกนั เช่น สิงคโ์ปร์สหรัฐอเมริกา และจุดแขง็ดา้น Hospitality ท่ีเป็น DNA ของธุรกิจบริการของ
ไทยมาสร้างความแตกต่างใหก้บัธุรกิจ Health care-ของไทย 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาเร่ือง การรับรู้คุณภาพดา้นการบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
เอกชนใน กรุงเทพมหานคร เพื่อใหผู้บ้ริหารและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ความคิดเห็น ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ
การบริการของโรงพยาบาลให้ไดม้าตราฐาน การบริการทางการแพทยท่ี์เช่ียวชาญ  ไดม้าตราฐานและการ
ตอบสนองการบริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
(1)เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้
คุณภาพบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์  
(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้คุณภาพบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์  
ขอบเขตการวิจัย 
(1) ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยรับบริการท่ีโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ประกอบดว้ย การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การรับรู้คุณภาพบริการ และสุดทา้ย 
(3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาทั้งส้ิน 3 
เดือน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิัย 

(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา การรับรู้คุณค่าแบรนด์
พญาไท ส่วนประสมทางการตลาดมี และการรับรู้คุณภาพบริการของโรงพยาบาลพญาไท (2) ประโยชน์เชิง
นโยบาย  ท าใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบถึงระดบัความคิดเห็นการรับรู้ปัญหาคุณค่าตราสินคา้แบรนด์
โรงพยาบาลพญาไท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูรั้บบริการท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการ 
ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหาร หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เกิดความเขา้ใจ สามารถก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ทางการตลาด และ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 
 
 



แนวคดิและทฤษฎี 
1. การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ (brand equity) Clow & Baack (2005) ไดใ้หค้  าจ ากดัความว่าเป็นชุดของ

คุณสมบติัเฉพาะท่ีทาให้ตราสินคา้มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากในตลาด ซ่ึงสามารถช่วยให้บริษทัทาเงินได้
เพิ่มมากข้ึนจากสินคา้ และยงัสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไดม้ากกว่าสินคา้ท่ีไม่มีตราสินคา้กล่าว
โดยสรุปไดว้่าคุณค่าตราสินคา้ (brand equity) หมายถึง ส่ิงท่ีทาให้ธุรกิจหรือบริษทันั้นๆ มีคุณค่า มี
ลกัษณะเฉพาะ แตกต่างจากท่ีมีอยู่ในตลาด ซ่ึงสามารถช่วยเพิ่มรายไดข้องบริษทัให้เพิ่มมากข้ึนได ้ในทาง
ตรงกนัขา้มกส็ามารถท่ีทาใหมู้ลค่าของบริษทัลดลงไดอี้กดว้ย 

2. ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) เสรี วงษม์ณฑา (2542) ไดใ้หค้  าจ ากดัความว่า เป็น
เคร่ืองมือทางกตลาดท่ีองคก์รต่าง มีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคา
ท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได้ และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบใน
สินคา้และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 องคป์ระกอบ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้น
ราคา (Price ) ดา้นสถานท่ี (Place) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ดา้นความรู้ความสามารถของ
บุคลากร(People ) ดา้นกายภาพ (Physical Evidence) ดา้นกระบวนการจดัการบริการ (Process) 

3. การรับรู้คุณภาพบริการ (services quality) Parasuraman, Zeithaml &Berry (1988) ไดใ้หค้  าจ ากดั
ความว่า เป็นปัจจยัก าหนดพื้นฐานท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการก าหนดคุณภาพบริการทั้ง 10 ต่อมาไดพ้ฒันา ปัจจยั
ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนั ท าใหมี้ปัจจยัก าหนดคุณภาพบริการเหลือเพียง 5 ดา้น แทนของเดิม 10 
ดา้น ดงัน้ี (1) ลกัษณะทางกายภาพ คือ ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้รวมถึงส่ิงท่ีปรากฏใหเ้ห็น อาทิ วสัดุ อาคาร
สถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคคล (2) ความน่าเช่ือถือ ความสามารถท่ีจะแสดงผลตามท่ีสัญญาไวใ้นเร่ืองการ
บริการอยา่งถูกตอ้งและมีคุณภาพ (3) การตอบสนอง คือ เตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้อยา่งรวดเร็ว (4) ความ
มัน่ใจได ้คือ ความรู้ของผูใ้ห้บริการท่ีแสดงออกท าให้ผูใ้ชบ้ริการ มีความเช่ือมัน่ในการบริการท่ีไดรั้บ (5) 
ความใส่ใจ คือความสนใจ รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ท่ีผูใ้หบ้ริการมีต่อลูกคา้  
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ปิยะรัตน์ เอ่ียมจินดา (2560) การศึกษา คุณค่าตราสินคา้ คุณภาพบริการ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า พบว่า
ผูรั้บบริการเพศหญิง ในช่วงอาย ุ20-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
มีรายได ้15,0001-25,000 บาท ใชสิ้ทธิการเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนโดยการใชสิ้ทธ์ิประกนัสุขภาพ ผู ้
มีอิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน คือ ตดัสินใจดว้ยตวัเอง และจ านวนคร้ังในการเขา้รับ
บริการ คือ 1-3  คร้ัง/ปี  

เกษกนก ศศิบวรยศ (2558) การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการและคุณค่าท่ีรับรู้ส่งผลต่อความภกัดีของผู ้
มาใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามของประชาชนในเขตจังหวดัชลบุรี การศึกษาพบว่า ผูต้อบ



แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

ชุตินนัท ์กองเงิน (2551) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ
โรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต” ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัใน
เร่ืองของการมีแพทยเ์ฉพาะทางหลากหลายสาขา ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ฉนัทช์นก เรืองภกัดี (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ คุณภาพการบริการ และความไวว้างใจท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือPower Bank ของผูบ้ริโภคท่ีใช ้Smartphone และ Tablet ในกรุงเทพมหานคร 
พบว่าความไวว้างใจในตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแบตเตอร่ีส ารองไฟ (Power Bank)โดยมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

มีนา อ่องบางนอ้ย (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ ความไวว้างใจ และความพึงพอใจ ท่ี
มีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ) การวิจยัคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา 
คุณค่าตราสินคา้ ความไวว้างใจและความพึงพอใจ ท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ CAT CDMA (แคท 
ซีดีเอม็เอ) 

ณัฐพล ชวนสมสุข (2554) ศึกษาเร่ืองของ ภาพลักษณ์ของธุรกิจธนาคารท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณภาพ
บริการของลูกคา้ธนาคาร พบว่าภาพลกัษณ์ของธุรกิจธนาคารโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
การรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ธนาคาร อยู่ในระดับค่อนขา้งสูง และภาพลกัษณ์ของธุรกิจธนาคารมี
ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ธนาคาร 
รัตพล มนตเสรีวงศ ์และนิตนา ฐานิตธนกร (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการสร้างคุณค่าของ ตราสินคา้ คุณภาพ
ในการบริการ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟ คุณภาพใน 
การบริการดา้นการใส่ใจลูกคา้ และการสร้างคุณค่าของตราสินคา้ดา้นการรับรู้ตราสินคา้และดา้นการ รับรู้ถึง
คุณภาพ 

Fujun, Mitch & Barry (2009) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของการสร้างความภกัดีในจีน 
โทรคมนาคม ความพึงพอใจของ ลูกคา้และการรับรู้ ทั้งสองปัจจยัน้ีมีความส าคญัต่อความจงรักภกัดี 
เยาวเรศ สร้อยสน (2552) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการพฒันาการใหบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัภูเกต็ กรณีศึกษา แผนกผูป่้วยใน” ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากรในการให้บริการ และดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 

อรุณี เนตตกลุ (2551) ศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อประชาชนในการ
เลือกสถานพยาบาลเอกชนบริการดา้นทนัตกรรมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย” ท่ีพบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นลกัษณะ



ทางกายภาพ ดา้นบุคลากรในการให้บริการ และดา้นกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ
การบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 

 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
   

 
 

 
 

 
 
 
สมมติฐานการวจิัย 

(1) การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมิ
นทร์ (2) ส่วนประสมของการตลาดมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมิ
นทร์ 
 

 
 
 

การรับรู้คุณภาพบริการ 

1. ดา้นความเช่ือถือได ้ 
2. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ  
3. ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 
4. ดา้นความเห็นอกเห็นใจ  
5. ดา้นการบริการท่ีสมัผสัได ้
 

 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า 
(brand equity) 
1. ดา้นการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ 
2. การรับรู้คุณภาพตราสินคา้  
3. การเช่ือมโยงในตราสินคา้  
4. ดา้นการรับรู้ภาพลกัษณ์  
5. ความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ 
6.ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นสถานท่ี 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
6. ดา้นกายภาพ  
5. ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
7.ดา้นกระบวนการ 



วธีิการด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้เคยรับบริการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เน่ืองจาก
ผูว้ิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีเขา้รับบริการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ท่ีแทจ้ริงจึงก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งจากระดบัความเช่ือมัน่ 95% ตามสูตรคอแครน (Cochran, 1977) ท าใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 
คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นน า
ขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวผลโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ย (1) สถิติ
เชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ (2) สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบ
สมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression)  

 
สรุปผลการวจัิย 

 
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุระหว่าง 31-45 ปี สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 25,001-35,000 บาท และการจ่ายเงินส่วนใหญ่ บริษทั
ประกนัเป็นผูจ่้าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย โดยการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้มีค่าเฉล่ียสูงสุด และมีความคิดเห็น
ระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการ
รับรู้คุณภาพตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ภาพลกัษณ์แบรนด ์ดา้นการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ ดา้นความเช่ือมัน่ใน
ตราสินคา้ และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ตามล าดบั   

ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของ
ส่วนประสมทางการตลาดของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โดยส่วนประสมของการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
และดา้นกายภาพ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและค่าเฉล่ียเท่ากนั และมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการจดัการบริการดา้นราคา 
ด้านสถานท่ีด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณภาพบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ย โดยการรับรู้คุณภาพบริการดา้นการบริการท่ีสัมผสัได ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นความเห็นอกเห็นใจ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และ
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ตามล าดบั 
 
 

 



อภิปรายผลการวิจยั 
 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-45 ปี สถานภาพสมรส มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
25,001-35,000บาท และการจ่ายเงินส่วนใหญ่ บริษทัประกนัเป็นผูจ่้ายจะพบว่าผูรั้บบริการส่วนใหญ่ของ
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์เป็นพนักงานบริษัทท่ีมีความรู้และใช้สิทธ์ิบริษัทประกันเป็นผูจ่้ายค่า
รักษาพยาบาลและเป็นกลุ่มท่ีมุ่งเน้นคุณค่าการให้การรักษาท่ีไดรั้บและความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บท าหู้ตอบ
ค าถามในกลุ่มน้ีจะใหค้วามส าคญักบัคุณค่าท่ีไดก้บัค่าใชจ่้ายท่ีเสียใหก้บัการรับบริการซ่ึงผูรั้บบริการกลุ่มน้ีมี
ความเช่ือมัน่และจะตดัสินใจในการเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนโดยมีบริษทัประกนัเป็นผูจ่้าย มีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยะรัตน์ เอ่ียมจินดา (2560) ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 
ในช่วงอายุ 20-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้15,0001-
25,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้สิทธิการเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนโดยการใช้สิทธ์ิ
ประกันสุขภาพ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน คือ ตดัสินใจด้วยตวัเอง และ
จ านวนคร้ังในการเขา้รับบริการ คือ 1-3  คร้ัง/ปี 

โดยสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเวชสถิติของโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์พบว่าผูรั้บบริการส่วนใหญ่ของ
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์เป็นเพศหญิง 56%เป็นพนกังานบริษทั 45%และใชสิ้ทธ์ิบริษทัประกนัเป็นผู ้
จ่ายค่า 45%ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมุ่งเนน้คุณค่าการให้การรักษาท่ีไดรั้บและความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บท าผูต้อบค าถาม
ในกลุ่มน้ีจะใหค้วามส าคญักบัคุณค่าท่ีไดรั้บกบัการรักษาพยาบาลกบัค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปโดยมีขอ้จ ากดั 

ในดา้นการรักษาพยาบาลจากวงเงินประกนัท่ีผูรั้บบริการมีสิทธ์ิจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีทางโรงพยาบาล
ตอ้งให้ความเช่ือมัน่ให้กับผูรั้บบริการซ่ึงตดัสินใจในการเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนโดยมีบริษทั
ประกนัเป็นผูจ่้ายโดยผูรั้บบริการมีสิทธ์ิตดัสินใจโดยอิสระในการเลือกรับบริการดงันั้นผูรั้บบริการจะเลือก
รับบริการท่ีผูรั้บบริการมองเห็นเกิดประโยชน์สูงสุดและคุณภาพการบริการท่ีน่าพึงพอใจ 

ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยการรับรู้คุณค่า
ของแบรนดโ์รงพยาบาลพญาไทดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้มีค่าเฉล่ียสูงสุด และมีความคิดเห็นระดบัเห็น
ดว้ย รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าของแบรนดโ์รงพยาบาลพญา
ไท ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ภาพลกัษณ์แบรนด์  ดา้นการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ ดา้น
ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ตามล าดบั ทั้งน้ีในภาพรวมแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ใช้
บริการมีการรับรู้คุณค่าของแบรนดโ์รงพยาบาลพญาไทดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้และการตอบสนองต่อ
การใหบ้ริการซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของคอสเลอร์ (Clow & Baack (2005) ไดใ้หค้  าจ ากดัความ
ว่าเป็นชุดของคุณสมบติัเฉพาะท่ีทาให้ตราสินคา้มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากในตลาด ซ่ึงสามารถช่วยให้
บริษทัทาเงินไดเ้พิ่มมากข้ึนจากสินคา้ และยงัสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไดม้ากกว่าสินคา้ท่ีไม่มี
ตราสินคา้กล่าวโดยสรุปไดว้่าคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง ส่ิงท่ีทาใหธุ้รกิจหรือบริษทันั้นๆ มี



คุณค่า มีลกัษณะเฉพาะ แตกต่างจากท่ีมีอยูใ่นตลาด ซ่ึงสามารถช่วยเพิ่มรายไดข้องบริษทัให้เพิ่มมากข้ึนได ้
ในทางตรงกนัขา้มก็สามารถท่ีทาให้มูลค่าของบริษทัลดลงไดอี้กดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยะรัตน์  
เอ่ียมจินดา (2552) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ คุณภาพการบริการการสร้างภาพลกัษณ์ทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ปัจจยั
ดา้นการสร้างภาพลกัษณ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร อยา่งมี
นยัสาคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยปัจจยัส่วนประสมของการตลาดดา้นดา้นผลิตภณัฑ ์ และดา้นกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและค่าเฉล่ียเท่ากนั มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นกระบวนการจดัการบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นความรู้ความสามารถของบุคลากร ดา้น
การส่งเสริมการขาย  ตามล าดบั ทั้งน้ีในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า ผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้ และให้ความคิดเห็น
กบัเคร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาดต่าง ๆ ท่ีโรงพยาบาลน ามาใชใ้นการสร้างกลยทุธ์ เพื่อให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เสรี วงษม์ณฑา (2542) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมี
สินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภค
ยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อ
ความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 7 องคป์ระกอบ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการ
ขาย ดา้นความรู้ความสามารถของบุคลากร ดา้นกายภาพ ดา้นกระบวนการจดัการบริการ สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของเยาวเรศ สร้อยสน (2552) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการพฒันาการให้บริการของโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ต กรณีศึกษา แผนกผูป่้วยใน” ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจเลือกโรงพยาบาลเอกชน พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งการแพทยเ์ฉพาะทาง ส่วนดา้นราคา ตอ้งการ
ให้ค่าตรวจเยี่ยมของแพทย ์เป็น 600 บาท/คร้ัง ดา้นสถานท่ีเน้นให้มีแผนกต่างๆ ท่ีกวา้งขวาง มีบริการรับ
สอบถามและตอบปัญหาต่างๆตลอด 24 ชัว่โมง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตอ้งการรับรู้การโฆษณาจากส่ือ
ต่างๆ ส่วนดา้นบุคลากร แพทยเ์ป็นปัจจยั ท่ีท าให้อยากกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า ดา้นกระบวนการให้บริการ 
ตอ้งการใหแ้พทยเ์ฉพาะทางเป็นเจา้ของไข ้ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัภายในหอ้งพกั 
ตามล าดบั 

ความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย โดยการรับรู้คุณภาพการบริการดา้นการบริการท่ีสัมผสัได ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นความเห็นอกเห็นใจ ดา้นการให้ความมัน่ใจ  
และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ตามล าดบั ทั้งน้ีเป็นเพราะผูใ้ชบ้ริการมีความเห็นต่อการับรู้คุณภาพการ
บริการท่ีได้รับของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ สอดคลอ้งกับแนวคิดและทฤษฎีของ Parasuraman, 
Zeithaml &Berry (1985) ในกระบวนการของการใหบ้ริการส่ิงท่ีธุรกิจ คาดหวงั คือความพึงพอใจของลูกคา้



ท่ีมีต่อการบริการท่ีไดรั้บ ดงันั้นเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงคุณภาพ ธุรกิจสามารถพิจารณาตวัช้ีวดัคุณภาพ
บริการ นั้นมี 5 องคป์ระกอบหลกั คือ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง การสร้างความมัน่ใจ การเอาใจใส่ และ
สามารถจบัตอ้งได ้ยงัไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีกรอนรูส (Gronroos, 1984) ไดเ้สนอแนวคิดไวว้่า 
คุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิงหน้าท่ี เป็นภาพแห่งมิติของคุณภาพท่ีส่งผลกระทบไปถึงทั้ งความ
คาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กบั
ระดบัของ คุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิงหนา้ท่ี สอดคลอ้งบางส่วนกบัการศึกษาของ ณัฐวุฒิ คงสิงห์( 
2554) ศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการของศูนยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยั คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการของศูนยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษา
โรงพยาบาล สรรพสิทธิ ประสงคจ์งัหวดัอุบลราชธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และมีความสัมพนัธ์
เชิงบวก ในดา้นความน่าเช่ือถือและความไวว้าวใจ ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล และดา้นความ
รวดเร็ว มาก ท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นส่ิงท่ีสมัผสัได ้และดา้นการรับประกนั ตามล าดบั 
 จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้แบรนด์โรงพยาบาลพญาไทมี
อิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ พบว่าการรับรู้คุณค่าตราสินคา้แบ
รนด์โรงพยาบาลพญาไทมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทั้งน้ี จากการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของแบรนดโ์รงพยาบาลพญาไท มีเพียง 2 
ดา้นมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ได้แก่ ดา้นการรับรู้ใน
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า ในขณะท่ีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าแบรนด์
โรงพยาบาล พญาไทไม่มีอิทธิผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ไดแ้ก่ 
ดา้นการตระหนักรู้ในตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ดา้นความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ และความ
น่าเช่ือถือ ไวใ้จได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของอาร์เคอร์ (Aaker, 1991) กล่าวว่า การสร้างคุณค่าตรา
สินคา้ใหอ้ยูใ่นใจผูบ้ริโภคนั้นตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ การรู้จกัตราสินคา้ การรับรู้ในคุณภาพสินคา้ 
การสร้างความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขออภิปรายผลการศึกษา
สมมติฐานทีละประเด็น นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบีนา อ่องบางนอ้ย (2553) ปิยะรัตน์ เอ่ียม
จินดา (2560) ณัฐพล ชวนสมสุข (2554) ฉันทช์นก เรืองภกัดี (2557) รัตพล มนตเสรีวงศ ์และนิตนา ฐานิ
ตธนกร (2558) เกษกนก ศศิบวรยศ (2558) และ Fujun, Mitch & Barry (2009) ท่ีศึกษาการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้า แสดงให้เห็นว่าการรับรู้คุณค่าตราสินค้าแบรนด์มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ผูใ้ชบ้ริการรับรู้คุณค่าในดา้นคุณภาพการรักษาและความเช่ือมัน่ในบุคลากร
ทางการแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีความรู้ความสามารถ บุคลากรท่ีมีความรู้ การบริการท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของผูป่้วยและการแสดงถึงความไว้วางใจได้ทั้ งด้านคุณภาพการรักษาและค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ผูรั้บบริการไวว้างใจและเกิดความพึงพอใจในการมาใชบ้ริการและดว้ยแบรนด์โรงพยาบาลพญาไทเป็น
โรงพยาบาลท่ีก่อตั้งมายาวนาน การสร้างการรับรู้ดา้นคุณค่าของแบรนดอ์ยา่งต่อเน่ืองจะท าให้ผูรั้บบริการมี
ความเขา้ใจและมีความใกลชิ้ดกบัโรงพยาบาลและเป็นโรงพยาบาลท่ีผูรั้บบริการมีความไวว้างใจตลอดจน



การสร้างการรับรู้ต่อผูรั้บบริการท่ีเป็นผูรั้บบริการรายใหม่ดว้ยประสบการณ์ การรับบริการท่ีดี คุณภาพการ
รักษาดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและความคุม้ค่าท่ีผูรั้บบริการไดรั้บซ่ึงจะช่วยใหผู้รั้บบริการท่ีไม่
เคยใชบ้ริการเกิดความเช่ือใจและเป็นจะกลบัมาใชบ้ริการซ ้าและมีความภกัดีในแบรนดโ์รงพยาบาลพญาไท 
 จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ส่วนประสมของการตลาดโดยภาพรวมท่ีมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า ส่วน
ประสมของการตลาดมีทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากรในการให้บริการ และดา้นกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการรับรู้
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของเสรี วงษม์ณฑา 
(2542) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมี
การจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความ
พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของเยาวเรศ สร้อยสน (2552) และอรุณี เนตตกลุ (2551) ศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อการรับรู้คุณภาพ ลว้นแสดงให้เห็นว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ
บริการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ผูบ้ริหารโรงพยาบาลสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดตรงกบั
ความสนใจของผูรั้บบริการ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจใน
บริการท่ีไดรั้บ อาทิเช่นการบริการท่ีดีจากบุคลากรทางการแพทย ์เทคโนโลยท่ีีการตรวจรักษาท่ีกา้วหนา้ การ
ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัยา/การใชย้า ค่ารักษาพยาบาลมีความเหมะสมกบัคุณภาพการรักษา ความสะดวกในการ
ติดต่อสอบถามขอ้มูลต่างๆเช่นมีเจา้หน้าท่ีรับโทรศพัท์สามารถปรึกษาหรือสอบถามขอ้มูลไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง โรงพยาบาลมีการส่งเสริมการขายร่วมกบับตัรเครดิตท าให ้ง่ายต่อการช าระค่าใชจ่้าย โรงพยาบาลมี
ความสะอาด ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท สะดวก ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงหากผูรั้บบริการรับรู้ถึง
คุณภาพบริการควรมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น โปรโมชัน่ส่งเสริมการขายสามารถเลือกซ้ือไดง่้าย สามารถเขา้รับ
การรักษาไดถู้กลง เม่ือใชโ้ปรโมชัน่/แพก็เกจการรักษา เป็นตน้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวิจัย 

(1) จากการศึกษาการรับรู้คุณค่าของแบรนดท่ี์ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
พญาไท นวมินทร์ ส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรให้ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือดา้นความน่าเช่ือถือไวใ้จ เป็นส่ิงท่ี
ผูป้ระกอบการควรให้ความสนใจมากท่ีสุด ในเร่ืองของการเป็นโรงพยาบาลท่ีน่าเช่ือถือโดยการสร้างความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจไดใ้นขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็น ครบถว้นสมบูรณ์ทุกคร้ังท่ีมารับบริการซ่ึงโรงพยาบาลควรมี
การจดัท ามาตราฐานของการใหก้ารดูแลรักษาและการบริการทั้งดา้นบุคลากรทางการแพทย ์บุลกรท่ีมีความรู้



ความสามารถการบริการและค่ารักษาพยาบาลท่ีมีความเหมาะสมโดยจดัให้มีระบบการตรวจสอบ และ
ติดตามในคุณภาพการรักษาและบริการท่ีทางโรงพยาบาลได้ก าหนดไว ้ตลอดจนการมีการก าหนดเชิง
นโยบายในแนวทางปฏิบติัในการให้การดูแลรักษา รักษา และบริการ มีการทบทวนในเหตุการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค ์ขอ้แนะน าหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆของผูรั้บบริการเพื่อให้มีความไวว้างใจในคุณภาพการรักษาและ
การบริการของโรงพยาบาลโดยมีการขอรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลอนัจะเป็นเคร่ืองหมายในการ
รับรองคุณภาพและเพื่อช่วยสร้างความน่าเช่ือไวว้างใจของผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่งดียิ่ง (2) จากการศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของโรงพยาบาลไท นวมินทร์ ส่ิงท่ี
ผูบ้ริหารควรให้ปรับปรุงคือ ดา้นส่งเสริมการขาย ควรจะมีการโฆษณาการส่งเสริมการขายทางส่ือต่างๆ 
อยา่งทัว่ถึง เช่น วิทย ุเวบ็ไซด ์ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

(1) ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเนน้ศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลพญาไท 
นวมินทร์ ดงันั้นในการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปผูว้ิจยัขอแนะน าให้ท าการศึกษาวิจยักบักลุ่มประชากรอ่ืนๆท่ี
ไม่เคยเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลพยาไท นวมินทร์ว่าการรับรู้คุณค่าตราสินคา้แบรนดโ์รงพยาบาลพญาไท
และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการับรู้คุณภาพการบริการ เป็นอยา่งไรเพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ใน
การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดการสร้างแบรนดพ์ญาไทใหเ้ขา้ถึงผูรั้บบริการใหม้ากยิง่ข้ึนและการก าหนด
แนวทางส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้เหมาะสมกบัประชากรอ่ืนๆมากยิ่งข้ึนซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ใหดี้มากยิง่ข้ึน (2) การศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาใน
ปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจมีผลต่อการับรู้คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ อาทิเช่น จ านวนคร้ัง
ของการมาใชบ้ริการ เช้ือชาติ สญัชาติ ปัจจยัดา้นค่านิยมเพราะจะไดพ้ฒันาคุณภาพการบริการใหไ้ดต้รงกลุ่ม
กบัผูรั้บบริการมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มคนไข ้ชาวตะวนัออกกลางซ่ึงเป็นกลุ่มคนไขต่้างชาติ20% ของ
ผูรั้บบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผูรั้บบริการผูป่้วยชาติตะวนัออกกลางให้มีมากยิ่งข้ึน (3) การ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงการศึกษาวิจยัต่อไปควรใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเขา้มามี
ส่วนร่วมในการวิจยัควบคู่ไปเช่นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกการสังเกตุและการระดมสมองเป็นตน้เพื่อให้
เห็นภาพรวมแนวคิดท่ีมีความละเอียดและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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