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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s
ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาล เปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ และ (2) ความพึงพอใจในส่ วน
ประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาล เปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ จาแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ
จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติ t-test ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะนาไป
เปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี ของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุ (Multiple Regression) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มี เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพที่ต่างกัน ทาให้ความ
พึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การต่างกัน และปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ ได้แก่ ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้
ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจ และด้านความเอาใจใส่ มีผลต่อความพึงพอใจใน
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ7P’s ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ
คาสาคัญ : ปั จจัยส่ วนบุคคล, คุณภาพการบริ การ, ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ 7P’s ,โรงพยาบาลเปาโล
เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ
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Abstract

This research had the objective to study (1) satisfaction in the service market mix 7P's
of service users of Paolo Memorial Hospital in Samut Prakan categorized according to personal
factor (2) service quality factor influencing satisfaction in the service market mix 7P's of service
users of Paolo Memorial Hospital in Samut Prakan.
The sample group used in this research was service users of Paolo Memorial Hospital in
Samut Prakan in the number of 400 people. Questionnaire was used a tool in collecting statistic
data. The statistics used in descriptive analysis were frequency, percentage, means and standard
deviation. The hypothesis was tested by One-way ANOVA and analyzed the statistical data
t-test. If the difference was found, it would be compared in each couple by using the LSD
method and Multiple Regression was used. From the hypothesis test result, it was found that
service users with different sex, age, income, educational level, occupation and status would
make different satisfaction in service market mix regarding service quality factor including
tangible aspect, credit aspect, response aspect, confidence aspect and care aspect which
influenced the satisfaction in service market mix 7P's of service users of Paolo Memorial
Hospital in SamutPrakan.
Keywords: service quality factor, market mix factor 7P's, personal factor, Paolo Memorial
Hospital in SamutPrakan
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
มนุษย์ในยุคโลกาภิวฒั น์มนุษย์ตอ้ งการสิ่ งอานวยความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตนเองรวมถึงบุคคลรอบข้างเพื่อมีชีวติ การเป็ นอยูท่ ี่ดี และยืนยาวมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่ องของสุ ขภาพ
จึงทาให้ผทู ้ ี่ประสบปัญหาในเรื่ องของสุ ขภาพต้องหาโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ได้ทนั ทีและช่วยบาบัดอาการเจ็บป่ วยให้กบั ตนเองด้วยการรักษาพยาบาลที่ดีและ การแก้ปัญหาสุ ขภาพ
ร่ างกายของตนเอง ทาให้โรงพยาบาลในปัจจุบนั มุ่งเน้นคุณภาพในการรักษาและการให้บริ การที่ได้
มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งยกระดับต้องอาศัยการพัฒนาระบบงานทุกหน่วยงาน และสร้างความพึง
พอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ส่ งผลต่อการจัดการให้บรรลุผลสาเร็ จและองค์การสามารถดารงอยูต่ ่อไปได้
หากมองในแง่สิทธิ ของประชากรย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับบริ การทางสาธารณสุ ขที่เหมาะสมมี
มาตรฐาน และมีสิทธิ ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐทัว่ ประเทศ โดยได้รับการ
คุม้ ครองสิ ทธิการรักษาพยาบาลจากภาครัฐบาลและได้รับการบริ การอย่างทัว่ ถึง
แต่ปัจจุบนั ด้วยสภาพการณ์ความล่าช้าในการให้บริ การจากทางภาครัฐและปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ทาให้สถานบริ การสาธารณสุ ขภาครัฐยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างเต็มที่
จึงเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การบางส่ วนหันมาเลือกใช้บริ การของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่ งเป็ นทางเลือก
อีกทางหนึ่ง สาหรับให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การบางกลุ่มที่มีกาลังหรื อมีอานาจในการซื้ อ และต้องการที่จะ
ได้รับการบริ การที่สะดวกรวดเร็ ว อีกทั้งยังเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ใช้บริ การสามารถเลือกใช้บริ การได้ตามความ
ต้องการของตนเองและโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล สมุทรปราการ เป็ นโรงพยาบาลที่ต้ งั อยูใ่ น อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้ อที่ 4 ไร่ เปิ ดให้บริ การครั้งแรกในปี 2536 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2536
ด้วย ทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท มีความโดดเด่นด้วยอาคารสู ง 12 ชั้น พร้อมอาคาร Service 4 ชั้น
รวมถึงเตียงสาหรับผูป้ ่ วยที่ได้มาตรฐานจานวน 200 เตียง นอกจากนั้นยังมีลานจอดรถที่กว้างขวางเพื่อ
อานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่เข้ารับบริ การได้อย่างทัว่ ถึงและสะดวก ทางโรงพยาบาลตระหนักถึงความ
มุ่งมัน่ พัฒนาคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลและการบริ การในระดับท้องถิ่นให้เท่าเทียมกับระดับสากล
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล สมุทรปราการได้มีการปรับกลยุทธ์ดา้ นการบริ หารและการจัดการโดยเน้น
ความพร้อมของบุคลากรและทีมบริ หาร ทาให้โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล สมุทรปราการ มีความครบครัน
ในเรื่ องเครื่ องมือแพทย์และการให้บริ การที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม พร้อมด้วยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพื่อประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ในการให้บริ การรักษาพยาบาล มีบริ การศูนย์อุบตั ิเหตุ 24 ชัว่ โมง ด้วยอุปกรณ์
การแพทย์ที่ทนั สมัยสร้างความไว้วางใจของผูเ้ ข้ารับบริ การ
ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่จะสนใจศึกษา ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ ที่
มีผลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล
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ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อที่จะนาผลการศึกษาเป็ นข้อมูลในการแผนปรับปรุ งการวางกลยุทธ์และ
พัฒนาการบริ การให้ดีข้ ึนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล
เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การ
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล
ในจังหวัดสมุทรปราการ
ขอบเขตของการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านประชากร ประชากรคือ ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัด
สมุทรปราการ เป็ นชาวไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป (2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การ ความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ
7P’s และ (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่าง เดือน เมษายน ถึง กรกฏาคม พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ ทาให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถนาผล เรื่ อง คุณภาพบริ การและความพึง
พอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s โรงพยาบาลเอกชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการไปใช้ในการหา
แนวทางปรับปรุ งเพิมประสิ ทธิภาพ ด้านคุณภาพการบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้ดี
ขึ้นและ (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย นาผลการศึกษาที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการให้บริ การเพื่อ
สร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูร้ ับบริ การในโรงพยาบาลเอกชนผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง ให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากยิง่ ขึ้น
นิยามศัพท์
(1) ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ สถานภาพ ลักษณะปั จจัย
ส่ วนบุคคลเป็ นลักษณะที่สาคัญ ช่วยในการกาหนดตลาดเป้ าหมายในเชิงจิตวิทยา และสังคมวัฒนธรรม และ
(2) ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การ หมายถึง คุณภาพบริ การ หมายถึง คุณสมบัติ หรื อคุณลักษณะทั้งที่จบั ต้อง
ได้และจับต้องไม่ได้ของการบริ การที่ดีเป็ นที่รับรู ้และพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่องานบริ การโรงพยาบาล
เอกชนในเขตสมุทรปราการในด้านความสามารถในการให้บริ การลูกค้า ครบตามมาตราฐานวิชาชีพ ครบ
ตามมาตราฐานที่แต่ละโรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตราฐานสากล และเป็ นสิ่ งที่สร้างความแตกต่างให้
เหนื อกว่าคู่แข่ง
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แนวคิดและทฤษฎี
1. ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538,หน้า 41) หมายถึง ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพการสมรส ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นลักษณะที่
สาคัญ ที่สามารถช่วยในการกาหนดตลาดเป้ าหมายในขณะที่ลกั ษณะด้านจิตวิทยา ช่วยอธิ บายถึงความคิด
และความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมายนั้น ๆ ได้อย่างดี
2. คุณภาพการบริการ (Quality service) : คือ ความสามารถในการทางานของพนักงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพหากเป็ น การบริ การด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพ หมายถึง การบริ การ (service) หมายถึง
กิจกรรมผลประโยชน์หรื อความพึงพอใจที่สนองความต้องการ แก่ลูกค้า ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ
(2541) และดนัย เทียนพุฒ (2543) ได้ให้ความหมายของการบริ การว่าการบริ การ หมายถึง เป็ น การทางาน
อย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการคนอื่นซึ่ งจะเป็ นผูร้ ับผลจากงานที่เราทาไปนี้ซ่ ึ งมีการให้ท้ งั รู ปธรรม
และนามธรรมในเชิงความสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง และด้วยการมีอธั ยาศัยเป็ นพื้นฐาน ซึ่ งจะสามารถพิจารณา
การให้ได้ใน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ (1) ให้ดว้ ยความเต็มใจ (2) ให้ดว้ ยความโกรธ (3) ให้ดว้ ยเหตุผล Kotler
(1994) กล่าวว่า คุณภาพบริ การตามแนวทางการตลาดในการแข่งขันด้านธุ รกิจบริ การ ผูใ้ ห้บริ การต้องสร้าง
บริ การให้เท่าเทียมกันหรื อมากกว่าคุณภาพบริ การที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวัง ความคาดหวังต่อคุณภาพบริ การ
ของผูร้ ับบริ การมาจากประสบการณ์เดิม วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2548) การบริ การ หมายถึง กิจกรรมใด
ๆ หรื อการปฏิบตั ิที่กลุ่มหรื อคณะใดคณะหนึ่งสามารถเสนอสิ่ งสาคัญที่มองไม่เห็นเป็ นตัวเป็ นตนและไม่มี
ผลในการเป็ นเจ้าของผลผลิตของบริ การ อาจเป็ นหรื อไม่เป็ นผลิตภัณฑ์ก็ได้
3. ความพึงพอใจ:พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้
ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ กาญจน์ เรื องมนตรี (2543, หน้า 1)
ให้ความหมายว่า ความรู ้สึก คือ ความรู ้สึกรัก ชอบภูมิใจ และ สุ ขใจ เต็มใจ ประทับใจ มีเห็นด้วย อันจะมีผล
ให้เกิดความพึงพอใจใน การปฏิบตั ิงานการเสี ยสละ อุทิศแรงกาย แรงใจและสติปัญญาให้แก่งานอย่าง
แท้จริ งจากคานิยาม ความพึงพอใจนั้นพอสรุ ปได้วา่ ความพึงพอในนั้นย่อมเกิดจากความดีงามความชื่นชอบ
ในสิ่ งที่เราทารวมไปถึงหน้าที่การงานต่าง ๆ มีความรักที่จะทาหน้าที่ให้บริ การและมีความยินดีกระตือรื อร้น
ในการที่จะให้ความช่วยเหลือไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการให้การดูแลพูดคุยอย่างอบอุ่นจนทาให้ผมู ้ าใช้บริ การ
รับรู ้ได้ถึงความจริ งใจเป็ นไปในแนวเชิงบวก และในบางครั้งความพึงพอใจก็อาจมีปัจจัยอีกหลาย ๆ อย่าง
เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการพบปะพูดคุยหรื อการผูกมิตรไมตรี ต่อกันไป Aday and Andersen
(1981, pp.4-11) เป็ นนักวิจยั ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ได้ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ทีต่อการ
บริ การรักษาสุ ขภาพในสหรัฐอเมริ กา เมื่อ ปี 1970 โดยสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนต่อศูนย์บริ การ
สุ ขภาพจานวน 4,996 ราย พบว่าเรื่ องที่ประชาชนไม่พอใจมากที่สุดคือ ความสะดวกในการรับบริ การ และ
ค่าใช้จ่ายในการรับบริ การ Aday and Andersen (1981) ได้จาแนกความพึงพอใจ ออกเป็ นรายด้าน (1) ความ
พึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับ (Convenience) (2) ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยไมตรี ของผูใ้ ห้บริ การ
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(Courtesy) (3) ความพึงพอใจต่อข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้รับจากการบริ การ (Medical information) (4) ความ
พึงพอใจต่อประสาทงาน (Co-Ordination) (5) ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริ การ (Out of Pocket
Cost) (6) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการดูแลเอาใจใส่ (Quality Of Care) เป็ นต้น
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ประภัสสร วิเศษประภา (2554) เรื่ อง:ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการเข้ารับบริ การซ้ าของ
ผูใ้ ช้บริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลบีเอ็นเอช กรุ งเทพมหานคร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือ สู งกว่าระดับปริ ญญาตรี และต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
ตามลาดับ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างเอกชนรองลงมาคือ นักธุ รกิจหรื อประกอบ
ธุ รกิจส่ วนตัวมีพนักงานหรื อลูกจ้างส่ วนราชการเพียงเล็กน้อย มีรายได้โดยเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 30,000-50,000
บาทต่อเดือน รองลงมา คือ มีรายได้ต่ากว่า 30,000 บาท และมีรายได้สูงกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีจานวน
ใกล้เคียงกัน การชาระเงินค่าบริ การผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ชาระค่าบริ การด้วยเงินสดหรื อบัตรเครดิต
รองลงมาคือสวัสดิการและสุ ดท้ายคือสิ ทธิ ประกันชีวติ
สมฤดี ธรรมสุ รัต (2554) เรื่ อง:ศึกษาปั จจัยคุณภาพบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
และความภักดีต่อตราสิ นค้าของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมี
รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยคุณภาพบริ การทั้ง 5 ด้านได้แก่
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชื่ อถือในการให้บริ การ ด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการบริ การ ด้านการสร้างความมันใจให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การ และด้านความเห็นอกเห็นใจมีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทาง สถิติที่ 0.05
และยังมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้าของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปุณยภา พวงทับทิม (2560) เรื่ อง:คุณภาพการบริ การและความพึงพอใจ โรงพยาบาล AAA
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า การวิจยั ครั้งนี้ใช้วธิ ี การผสมทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในวิจยั ครั้งนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูม้ าใช้บริ การด้านสุ ขภาพในโรงพยาบาล AAA อาเภอ
ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จานวน 400 คน และกลุ่มผูม้ าใช้บริ การ (CLMV) คือ ชาวกัมพูชา ชาวลาว ชาว
เวียดนาม ชาวพม่า จานวน 8 คน (1) ผูม้ าใช้บริ การส่ วนมากเป็ น เพศหญิง จานวน 285 คน เพศชาย จานวน
115 คน อายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนส่ วนมาก
จานวน 151 คน มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 10,000-20,000 บาท และ 50,001 ขึ้นไป (2) แผนกที่กลุ่มผูม้ าใช้บริ การ
ในโรงพยาบาล AAA อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ แผนกประชาสัมพันธ์ แผนกผูป้ ่ วยนอก (OPD),
แผนกผูป้ ่ วยใน (IPD), แผนกรังสี (X-ray), แผนกทันตกรรม, แผนกสถาบันความงาม, แผนกแคชเชียร์ ,
แผนก Admission โดยเฉลี่ยเท่ากับ 12.5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (3) ปั จจัยส่ วนบุคคลต่างกันส่ งผล
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ต่อความพึงพอใจและการรับรู ้คุณภาพบริ การในโรงพยาบาล AAA อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ชิดาภา พงศ์วรานนท์ (2553). ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของร้านยา
ลูกโซ่ พบว่าลูกค้าที่ใช้บริ การร้านยาลูกโซ่ในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีช่วงอายุระหว่าง 35-44 ปี ระดับการศึกษาสู งสุ ดในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพธุ รกิจ
ส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ มีรายได้ต่อเดือน 30,001–40,000 บาท มาใช้บริ การทุก 2 สัปดาห์ ประเภทของสิ นค้า
ที่ลูกค้าตัดสิ นใจเลือกซื้ อมากที่สุด
ปรี ยาวดี ผลเอนก (2558) เรื่ อง:อิทธิ พลของการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนไทยในเขตภาคตะวันออก พบว่าผูม้ าใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชนไทยที่ได้มาตรฐาน HA และ JCI ในภาคตะวันออก โดยมี จานวนกลุ่มตัวอย่าง 214 คน โดยมีวธิ ีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ การตอบแบบสอบถาม โดยมีค่าความเที่ยงตรง = .93
และค่าเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม = .958 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 และความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการ
เปรี ยบเทียบและความพึงพอใจในภาพรวม ความชื่ นชมยินดี และทางเลือกที่เหมาะสม มีอิทธิ พลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 ตามลาดับ
ธนนพภา สุ วดิษฐ์ (2552) เรื่ อง:ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและสิ่ งแวดล้อมทางการตลาดที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่า (1)ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลภาคเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (2) สิ่ งแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลภาคเอกชน
ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (3) ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลภาคเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่
มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลภาคเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน แต่ผใู ้ ช้บริ การโรงพยาบาลภาคเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขต
จังหวัดชลบุรี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาล
ภาคเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่
แตกต่างกัน แต่ผใู ้ ช้บริ การโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลาดับ

8

กรอบแนวความคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4. สถานภาพการสมรส
5. ระดับการศึกษา
6. อาชีพ
ปัจจัยด้ านคุณภาพการบริการ
1. ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ (tangibles)
2. ด้านความน่าเชื่อถือ (reliability)
3. ด้านการตอบสนอง (responsiveness)
4. ด้านการให้ความมัน่ ใจ (assurance)
5. ด้านการเอาใจใส่ (empathy)

ตัวแปรตาม
ด้ านความพึงพอใจในส่ วนประสม
การตลาดบริการ 7P’s ของผู้ใช้ บริการ
โรงพยาบาลเปาโล จังหวัดสมุทรปราการ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านที่ต้ งั ของการให้บริ การ (Place)
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
5. ด้านบุคลากร (People)
6. ด้านกระบวนการ (Process)
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางการภาพ
(Physical Evidence)
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สมมติฐานของการวิจัย
(1) ปัจจัยทางส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความพึงพอในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของ
ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน (2) ปัจจัยด้านคุณภาพการ
บริ การมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล
เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เพศชายและเพศหญิง อายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไปในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งมีจานวนประมาณ 200,000 คนต่อปี (วัดด้วยจานวนครั้งที่เข้ารับบริ การ)
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล สมุทรปราการ (2560) ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample size) ระดับ
ความเชื่อมันร้อยละ 95 โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1976) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้
ทาการแจกแบบสอบถามโดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน (2 stage sampling scheme) ด้วยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบความน่าจะเป็ นที่สัดส่ วนต่อขนาด (Probability Proportional to Size) และการสุ่ มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (accidental sampling) ตามลาดับ จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปคานวณทางสถิติ ประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา
(2) สถิติอนุมานเพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน
(Independent sample T-test) การทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวน (One-way anova) และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression)
สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามการวิจยั ชื่อเรื่ อง ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านคุณภาพการ
บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การ โรงพยาบาลเปาโล
เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุต่ากว่า 30 ปี
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี เป็ น นักเรี ยน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000
บาท และมีสถานภาพโสด แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นที่แตกต่างกัน ทาให้มีความพึง
พอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัด
สมุทรปราการ ที่แตกต่างกัน
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาล
เปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ ทุกด้านอยูใ่ นระดับความพึงพอใจระดับมาก โดย
เรี ยงตามลาดับดังนี้ ปั จจัยด้านความน่าเชื่ อถือ ปั จจัยด้านความมัน่ ใจ ปั จจัยด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ ปั จจัยด้าน
ความเอาใจใส่ และปั จจัยด้านการตอบสนอง
3. ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การ
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล สามารถสรุ ปการวิจยั ได้
ดังนี้ ผูใ้ ช้บริ การที่มี เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชี พ และสถานภาพ ที่ต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจใน
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาด
บริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุ ปการวิจยั ได้
ดังนี้ ปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ ได้แก่ ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ ด้านความน่าเชื่ อถือ ด้านการตอบสนอง ด้าน
ความมัน่ ใจ และด้านความเอาใจใส่ มีผลต่อความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของ
ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ คาถามปลายเปิ ดที่ได้รับคาแนะนาจากผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล
ในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุ ปการวิจยั ได้ดงั นี้ (1) สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ (2) แพทย์ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ ทาให้ผใู ้ ช้บริ การต้องรอนาน (3) บุคลากร พูดจาไม่สุภาพ (4) ราคาแพงไม่เหมาะสมกับ
บริ การที่ได้รับ (5) การให้การบริ การจากพยาบาลไม่น่าพึงพอใจ (6) การรอคิวตรวจนานเกินไป (7) อาหาร
สาหรับคนไข้นอ้ ยเกินไป และมีรสชาตที่ไม่ถูกปาก (8) เจ้าหน้าที่ที่ทาการประกาศ พูดไวเกินไปทาให้จบั
ใจความลาบาก (9) อยากให้มีสวนสาธารณะ เพื่อให้การรอคอยไม่น่าเบื่อ (10) การบริ การเครื่ องดื่ม และ
สถานที่นงั่ รอไม่เพียงพอต่อผูม้ าใช้บริ การ (11) แพทย์เฉพาะทางมีนอ้ ย และมีเวลาจากัดในการรอตรวจ
ตามลาดับ
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ ที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ
โดยผูศ้ ึกษาได้นาประเด็นสาคัญที่พบมา อภิปรายตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้ ผูใ้ ช้บริ การที่มี เพศต่างกัน
มีความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านราคา ด้านที่ต้ งั ของการ
ให้บริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลจากการวิจยั พบว่า
เพศชายมีความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ7P’s ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล
ในจังหวัดสมุทรปราการ มากกว่าเพศหญิง ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า อาจเนื่ องมาจากพื้นฐานของเพศชาย
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เป็ นเพศที่จะเกิดความพึงพอใจเมื่อได้รับการบริ การที่ดี สุ ภาพอ่อนโยน ได้รับการเอาใจใส่ ดูแลได้ง่ายกว่า
เพศหญิง
ผูใ้ ช้บริ การที่มี อายุ ต่างกันมีความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ โดยรวมและรายด้าน
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านที่ต้ งั ของการให้บริ การ และด้านกระบวนการ ต่างกัน ผลจากการวิจยั
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ 41-50 ปี มีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านมากกว่าทุกช่วง เนื่องจากผูป้ ่ วยที่มี
อายุมากขึ้น มักจะมีความเจ็บป่ วยตามมา ทาให้ผทู ้ ี่มีอายุมากจะไปโรงพยาบาลบ่อยครั้ง จนกระทัง่ เกิด
ความคุน้ เคยในที่สุด ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจในส่ วนประสม
การตลาดบริ การ โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้าน
กระบวนการ ที่ต่างกัน
ผลจากการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000บาท มีความพึงพอใจ
โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการ มากกว่าทุก
ช่วง ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจด้านราคา มากกว่าผูใ้ ช้บริ การ
กลุ่มอื่น ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า รายได้เฉลี่ยในระดับปานกลางของผูใ้ ช้บริ การเป็ นสิ่ งกาหนดผูใ้ ช้บริ การ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ โดยรวมและรายด้าน
ได้แก่ ด้านที่ต้ งั ของการให้บริ การ และด้านบุคลากร ที่ต่างกัน ผลจากการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานภาพ
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านสู งที่สุด ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า อาจเนื่ องจาก
ผูใ้ ช้บริ การไม่มีคู่สมรส คอยดูแลมักจะให้ความสนใจกับสุ ขภาพและเข้าหาแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญมากขึ้น อีกทัง่
ส่ วนใหญ่ ผูใ้ ช้บริ การที่สถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มักมีอายุที่มาก และต้องการการดูแลเป็ นพิเศษ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทาให้มีความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ โดยรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านราคา ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลจากการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านมากกว่าทุกช่วง ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า
ผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง จะมีความพึงพอใจมากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่า ทั้งนี้เพราะการศึกษมีส่วนให้คนมีความคิด มี
เหตุผล และการศึกษาช่วยเสริ มสร้างความรู ้ ความคิด และทัศนคติ ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พต่างกัน ทาให้มี
ความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และด้านกระบวนการ ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลจากการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มี
อาชีพธุ รกิจส่ วนตัว มีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้าน
กระบวนการ มากกว่าทุกช่วง ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีความพึงพอใจด้านราคามากกว่าทุก
ช่วง ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า ลักษณะอาชีพมีผลต่อสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่ งจะส่ งผลต่อปฏิกิริยา
และความพึงพอใจ
จากการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ ที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ที่กล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) กล่าวว่า
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ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพการ
สมรส ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นลักษณะที่สาคัญ ที่สามารถช่วยในการกาหนดตลาดเป้ าหมายในขณะที่
ลักษณะด้านจิตวิทยา ช่วยอธิ บายถึงความคิดและความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมายนั้น ข้อมูลด้านประชากรจะ
สามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกาหนดตลาดเป้ าหมายคนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ต่างกันจะมี
ลักษณะทาง จิตวิทยาต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชิดาภา พงศ์วรานนท์ (2553) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของร้านยา
ลูกโซ่ พบว่า ลูกค้าที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของ ร้านยาลูกโซ่แตกต่างกันในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ ของร้านยาลูกโซ่แตกต่างกันในด้านผลิต
ภาพ สาหรับลูกค้าที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ดต่างกัน มีความ พึงพอใจต่อการให้บริ การของร้านยาลูกโซ่
แตกต่างกัน 5 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้าน
กระบวนการ ส่ วนลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของร้านยาลูกโซ่แตกต่างกันใน
ด้านการจัดจาหน่ายและด้าน กระบวนการ ลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
ของร้านยาลูกโซ่ แตกต่างกัน จากการศึกษาความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของ
ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ที่กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด จัดเป็ นส่ วนหนึ่งของกลยุทธ์ทาง
การตลาด สาหรับการตลาดบริ การนั้น นอกเหนื อจากส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับสิ นค้าทัว่ ไปที่
ประกอบด้วย 4’Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และการบริ การ (Product) ราคา (Price) สถานที่ให้บริ การและช่องทาง
การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) แล้ว ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การยังมี
ส่ วนประกอบที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3 ส่ วน คือ พนักงาน กระบวนการให้บริ การ และลักษณะทางกายภาพ โดย
ปั จจัยพื้นฐานเหล่านี้ สามารถควบคุม ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ และมุ่งสนใจตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนนพภา สุ วดิษฐ์ (2552) เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
และสิ่ งแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัด
ชลบุรี พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม
ทางการตลาดโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การโรงพยาบาลภาคเอกชน
ในเขตจังหวัดชลบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและสิ่ งแวดล้อม
ทางการตลาดของผูเ้ ลือกใช้บริ การโรงพยาบาล ภาคเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และ
สถานภาพ แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น ต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ ต่างกัน ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลต้องให้ความสาคัญในเรื่ องการเพิ่มการให้การบริ การที่มีคุณภาพใน กลุ่มของ
ผูใ้ ช้บริ การเพศชาย เช่น การจัดทา คลินิกสุ ขภาพเพศชาย (Male Wellness Clinic) มีการบริ การเฉพาะกลุ่ม
ผูช้ าย ก็จะได้เพิ่มกลุ่มผูใ้ ช้บริ การเพศชายและมีความพึงพอใจมากขึ้น 2. จากการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการ
บริ การ พบว่า คุณภาพการบริ การโดยรวม มีผลต่อ ความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของ
ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเมื่อจาแนกรายปั จจัย พบว่า คุณภาพ
การบริ การด้านความมัน่ ใจมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านเอาใจใส่ และด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ตามลาดับ คือ ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญและ
คาดหวังต่อการบริ การของโรงพยาบาล ในทุก ๆ ด้าน ด้วยเหตุน้ ีผบู ้ ริ หารโรงพยาบาลจึงควรให้ความสาคัญ
ประเด็นดังกล่าว ซึ่ งได้แก่ การมีป้ายบอกทางบอกตาแหน่งที่ชดั เจน คงความมาตรฐานและชื่อเสี ยงของ
โรงพยาบาล รักษามาตรฐานในการบริ การความใส่ ใจต่อคนไข้ของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ความรวดเร็ ว
คล่องแคล่วว่องไว ในการให้บริ การของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ซึ่ งจะสามารถสร้างความพึงพอใจต่อ
ผูใ้ ช้บริ การได้อย่างสมบูรณ์และเป็ นไปตามความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาล 3. จากการศึกษา
ความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหวั ข้อหลัก ๆ คือ แพทย์มีคุณภาพ
มาตรฐาน ค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริ การที่ได้รับ ความสะดวกในการเดินทาง
โปรแกรม/แพ็คเกจการรักษาราคาพิเศษ ความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์
ข้ อเสนอแนะครั้งต่ อไป
(1) การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาความพึงพอใจในส่ วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s ของ
ผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบความพึง
พอใจต่อคุณภาพการบริ การในแผนกอื่น ๆ ของโรงพยาบาลทั้งแผนกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การทาง
การแพทย์ ได้แก่แผนกผูป้ ่ วยใน เพื่อที่จะได้นาผลการวิจยั ที่แตกต่างกันเพื่อเปรี ยบเทียบ และเป็ นประโยชน์
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กับองค์กรในการนาผลการวิจยั มาวิเคราะห์และดาเนินการในการวางแผนกลยุทธ์ทางการบริ หารจัดการ
ต่อไป (2) กรณี ที่มีผสู ้ นใจศึกษาต่อไปในอนาคต ผูศ้ ึกษาขอเสนอแนะว่า ควรจะศึกษาถึงอุปสรรคในการ
ดาเนินงานของโรงพยาบาล อุปสรรคในการให้บริ การ ว่าควรมีมาตรการหรื อนโยบายในการจัดการกับ
ปั ญหาและอุปสรรคอย่างไร ในแต่ละแผนกของโรงพยาบาลเอง (3) ควรมีการศึกษาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่ อสารทางการตลาดและปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการรับรู ้คุณภาพ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
และความตั้งใจในการรับบริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อที่จะได้นาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาการสื่ อสาร
ทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น (4) ควรศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพบริ การที่จะทาให้ผใู ้ ช้บริ การ
ได้รับการบริ การที่มีท้ งั คุณภาพและความปลอดภัย ส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด ระหว่างการ
ให้การบริ การผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ในจังหวัดสมุทรปราการ กับการให้การบริ การ
แผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลเอกชน อื่นๆด้วย
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