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บทคดัย่อ 
การวิจัยครั�งนี� มีวัตถุประสงค์ �) เพื�อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกของ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น �) เพื�อศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครบัตร
สมาชิกของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส �ารวจ (Survey Research) โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที�มาใช้บริการโรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ ประชาชื�น จ�านวน 400 คน ค่าสถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วน
เ บี� ยง เบนมาตรฐาน การ วิ เคราะ ห์โดยวิ ธี  One-Way ANOVA การวิ เคราะ ห์  Least Significant 
Difference(LSD) ที� ระดับนัยส�า คัญ �.�� และการวิ เคราะห์สหสัมพันธ์แบบเ พียร์สัน (Pearson 
Correlation)  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ที�มาใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�นที�มีลักษณะ
ประชากรต่างกันจะมีพฤติกรรมการสมัครบัตรสมาชิกแตกต่างกัน ดังนี�  การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
จะมีพฤติกรรมการสมัครบัตรสมาชิกมากกว่ากลุ่มปริญญาตรี อาชีพอื�นๆพบว่าราคาบัตรสมาชิกมีความ
เหมาะสมกับสิทธิประโยชน์ที�ได้มากกว่ากลุ่มธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และผู้ใช้บริการที�มีรายได้มากกว่า 
60,001 ขึ� นไป พบว่าญาติพี� น้องมีส่วนร่วมในการตัดสินสมัครบัตรสมาชิกน้อยกว่าผู้ที�รายได้เฉลี�ยต่อ
เดือน 25,001 – 35,000 ผลการทดสอบสมมติฐานที� 2 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสมัครบัตรสมาชิก โดยมีค่าสัมประสิทธิ�สัมพันธ์(r) เท่ากับ 0.552 มีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง โดยด้านกระบวนการมีความสัมพันธก์ันมากที�สุด 
(r=0.432)  
 

1. บทน�า 
ปัจจุบันกระแสเรื�องสุขภาพที�ผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจมากขึ�นนั�นท�าให้ตลาดธุรกิจ

สินค้าและบริการเกี�ยวกับสุขภาพมีอัตราการเติบโตสูงและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ซึ�งสังเกตได้จาก
สินค้าและบริการที�เกี�ยวกับสุขภาพที�มีเพิ�มมากขึ�นอย่างแพร่หลายในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี�ยวกบั
อาหารเพื�อสุขภาพ หรือธุรกิจที�ให้บริการเกี�ยวกับสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล คลินิก สปอร์ตคลับ ฟิตเนส 
สปาเป็นต้นและในสังคมปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ�นท�าให้ผู้คนในปัจจุบันจะเลือกใช้ชีวิต
จากการค้นหาข้อมูลก่อนซื� อหรือก่อนเข้ารับบริการในด้านของการรักษาพยาบาลก็จะท�าการค้นหาข้อมูล

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 ที�ปรึกษาหลัก 
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จากการรีวิว การโฆษณา ฯลฯแนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี  2560 คาดว่าจะมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื�องจากปัจจัยสนับสนุนเดียวกับปี 2559 รวมทั�งจะเห็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและการ
ควบรวมกิจการเน้นการให้บริการฯโดยแพทย์มีฝีมือด้วยเทคโนโลยีที�ทนัสมัยแบบครบวงจรและการจัดตั�ง
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเพื�อเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรกต็ามยังมีปัจจัยกดดันที�ท �าให้เกิดการ
แข่งขันที�รุนแรงจากการที�โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที�มีชื�อเสียงเปิดให้บริการทางการแพทย์ที�มีมาตรฐาน
เดียวกับเอกชนรวมทั�งโรงพยาบาลเอกชนพยายามขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพื�อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด 

ดังนั�น เพื�อเป็นการสร้างความผูกพัน และสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ ประชาชื�นจึงได้ออกบัตรสมาชิกชื�อว่า บัตร Smart Life Card โดยใช้เป็นส่วนลดทั�ง ผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน อกีทั�งยังมีคูปองที�น�ามาใช้บริการได้แบบครบวงจร สามารถน�าไปใช้ได้ทุกๆสาขาของโรงพยาบาล
ในเครือ บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จ�ากัด (มหาชน) และสามารถน�าผลการศึกษาที�ได้จากการวิจัยใน
ครั�งนี�  น�าไปเป็นแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการท �างานของโรงพยาบาล เพื�อจะได้ทราบถึงความ
ต้องการของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้า ที�แท้จริง และเพื�อสร้างความผูกพันกบัผู้ที�มาใช้บริการได้ 
 

�. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
�.� เพื�อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชา

ชื�น 
2.2 เพื�อศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจสมัครบัตรสมาชิกของโรงพยาบาลเกษม

ราษฎร์ ประชาชื�น 
 

3. สมมติฐานการศึกษา 
�.� ผู้ใช้บริการที�มีลักษณะประชากรต่างกนัจะมีพฤติกรรมการสมัครบัตรสมาชิกต่างกัน 
�.� ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกของ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น 
 

�. ประโยชนที์�ไดร้บัจากการศึกษา 
4.1 เพื�อทราบถึงพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น 
4.2 เพื�อทราบถึงปัจจัยในการตัดสินใจในการสมัครบัตรสมาชิกโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 

ประชาชื�น 
4.3 ทราบถึงผลการศึกษาที�จะสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการชักจูง จูงใจให้ผู้มารับบริการ

สมัครบัตรสมาชิกกับโรงพยาบาล 
4.4 ผู้ประกอบการสามารถน�าผลที�ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรม

ของผู้บริโภคได้ในการท�าการตลาด สร้างลูกค้า ดูแลลูกค้า 
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�. ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตดา้นประชากร ได้แก่ ผู้ที�มาใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น จ�านวน 

582,595 ราย (ข้อมูลเดือนมกราคม 2561) 
ขอบเขตดา้นเวลา เป็นการเกบ็ข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม ���� 

ขอบเขตดา้นเนื� อหา เป็นการศึกษาลักษณะประชากร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกของผู้ที�มาใช้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น  
 

�. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั�งนี�  ผู้วิจัยท�าการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการวิจัยส่ง

ให้กับกลุ่มตัวอย่าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับมาให้ผู้วิจัยโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 
ส่วนดังนี�  

ส่วนที� 1 เป็นค�าถามเกี�ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ�งได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
ภูมิล�าเนา อาชีพ และรายได้ 

ส่วนที� � เป็นค�าถามเกี�ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที� เกี�ยวข้องกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ 

ส่วนที� � เป็นค�าถามเกี�ยวกับพฤติกรรมการสมัครบัตรสมาชิกของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ ประชาชื�น  

ข้อมูลในส่วนที� � และส่วนที� � ก�าหนดระดับความพึงพอใจในแต่ละช่วงได้ดังนี�  
5 คะแนน หมายถึง มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจมากที�สดุ 
� คะแนน หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาก 
� คะแนนหมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปานกลาง 
� คะแนน หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อย 
� คะแนน หมายถึง มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจน้อยที�สดุ 

  

7. ผลการศึกษา 
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนากรุงเทพและปริมณฑลโดยอาชีพที�ตอบแบบสอบถามมากที�สุดคือ
พนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้เฉลี�ยต่อเดือน ��,001 – 25,��� บาท 

การศึกษา ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ�งประกอบด้วยปัจจัยทางการตลาดด้านการบริการโดยมีค่าเฉลี�ย 3.93 อยู่ในระดับ
มาก ตามล�าดับคือเครื�องมือและอุปกรณ์มีความทนัสมัย การบริการทางการแพทย์มีมาตรฐาน ชื�อเสียงที�ดี
มีผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิก ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา มีค่าเฉลี�ย 3.77 อยู่ในระดับมาก 
ตามล�าดับคือ ค่าบริการของโรงพยาบาลมีความเหมาะสม โรงพยาบาลควรมีการแจ้งราคาก่อนการรักษา 
ค่ารักษา/บัตรสมาชิกควรมีการผ่อนช�าระ ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีค่าเฉลี�ย 3.75 
อยู่ในระดับมาก ตามล�าดับคือ โรงพยาบาลมีความสะอาดและปลอดภัย  โรงพยาบาลมีการเดินทางที�
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สะดวกสบาย ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี�ย 3.57 อยู่ในระดับมากตามล�าดับ คือ 
การตลาดมีข้อมูลโฆษณาใน Website อย่างครบถ้วน โรงพยาบาลมีความสะอาดและปลอดภัย ปัจจัยทาง
การตลาดด้านบุคลากรค่าเฉลี�ย 3.96 อยู่ในระดับมาก ตามล�าดับ คือ เจ้าหน้าที�มีการเอาใจใส่ แพทย์มี
ความช�านาญ ให้ความรู้และแนะน�า ปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการมีค่าเฉลี�ย 3.72 อยู่ในระดับมาก 
ตามล�าดับ คือความรวดเรว็ในการสอบถามจากเจ้าหน้าที�ส่งผลต่อการตัดสินใจ ความรวดเรว็ในการรอพบ
แพทย์และปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมีค่าเฉลี�ย 3.67 อยู่ในระดับมากคือ ตกแต่ง
ห้องพักผู้ป่วยอย่างเหมาะสมจะส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชา
ชื�น  

การศึกษา ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการสมัครบัตรสมาชิกโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น
พบว่า มีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ตามล�าดับคือ การบริการและการดูแลหลังการขายที�ดีท�า
ให้สมัครบัตรสมาชิก ผู้รับบริการจะสมัครบัตรก็ต่อเมื�อยามเจ็บไข้ได้ป่วย ราคาบัตรสมาชิกมีความ
เหมาะสมกับสิทธิประโยชน์ ญาติพี�น้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิก แพค็เกจที�สวยงามมี
ส่วนช่วยในการตัดสินใจและผู้รับบริการจะตัดสนิใจสมัครบัตรที�จุดบริการมากกว่าการซื�อออนไลน์ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ที�มาใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�นที� มี
ลักษณะประชากรต่างกันจะมีพฤติกรรมการสมัครบัตรสมาชิกแตกต่างกัน ดังนี�  การศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีจะมีพฤติกรรมการสมัครบัตรสมาชิกมากกว่ากลุ่มปริญญาตรี  อาชีพอื�นๆพบว่าราคาบัตร
สมาชิกมีความเหมาะสมกบัสิทธปิระโยชน์ที�ได้มากกว่ากลุ่มธุรกจิส่วนตัว/ค้าขาย และผู้ใช้บริการที�มีรายได้
มากกว่า 60,001 ขึ� นไป พบว่าญาติพี� น้องมีส่วนร่วมในการตัดสินสมัครบัตรสมาชิกน้อยกว่าผู้ที�รายได้
เฉลี�ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 ผลการทดสอบสมมติฐานที� 2 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ส่งผลต่อพฤติกรรมการสมัครบัตรสมาชิก โดยมีค่าสัมประสิทธิ�สัมพันธ(์r) เท่ากับ 0.552 มีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง โดยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กัน
มากที�สดุ (r=0.432)  
 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
�. ความคิดเหน็เกี�ยวกบัปัจจัยที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิกโรงพยาบาล

เกษมราษฎร์ ประชาชื�น จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี�ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดธุรกิจบริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น โดยภาพรวม ประกอบด้วย ด้าน
บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ 
และด้านกายภาพ 

ด้านบริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เกี�ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดธุรกิจ
บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น ด้านการบริการมีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากซึ�ง
ประกอบด้วย เครื�องมือและอุปกรณ์มีความทันสมัย รองลงมาคือการบริการทางการแพทย์มีมาตรฐาน และ
ชื�อเสียงที�ดีมีผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกซึ�งสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Payne 
Adrian,���� อ้างถึงใน โสมศิริ นิธิพิพัฒโกศล, 2547,หน้า��-��) เรื�องการบริการที�เพิ�มพูนจากเดิม 
(The Augmented Product) คือบริการที� มีความพิเศษแตกต่างจากบริการของคู่แข่งขันที�สามารถ
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ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า เรียกว่าเป็น “คุณค่าเพิ�ม (Adding Value)” ที�เสริมบริการ
หลักในรูปของความเชื�อถือได้ 

ด้านราคา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เกี�ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดธุรกิจ
บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น ด้านราคาอยู่ในระดับมาก ซึ�งประกอบด้วยค่าบริการของ
โรงพยาบาลมีความเหมาะสมรองลงมาคือ ควรมีการแจ้งราคาก่อนการรักษาและค่ารักษา/บัตรสมาชิกควร
มีการผ่อนช�าระซึ�งสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมการตลาดด้านราคา คือการยอมรับของลูกค้าในคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์และบริการว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี�ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดธุรกิจบริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายอยู่ใน
ระดับมาก ซึ�งประกอบด้วย โรงพยาบาลมีความสะอาดและปลอดภัย รองลงมาคือโรงพยาบาลมีการ
เดินทางที�สะดวกสบายปลอดภัย ซึ�งสอดคล้องกับแนวคิดเกี�ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื�อของผู้บริโภคใน
ขั�นตอนการประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื�อผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารกจ็ะน�ามาใช้
ให้เป็นประโยชน์ในการเลือก โดยมีการก�าหนดความต้องการของตนเองขึ� น เพื�อพิจารณาลักษณะการ
บริการต่างๆที�ได้รับและน�าข้อมูลมาท�าการเปรียบเทยีบข้อดีข้อเสีย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เกี�ยวกบัปัจจัยส่วนประสม
การตลาดธุรกิจบริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ระดับมากซึ�ง
ประกอบด้วยมีข้อมูลโฆษณาใน Website อย่างครบถ้วนรองลงคือควรมีการติดตาม สอบถามความพึง
พอใจซึ�งสอดคล้องกบัแนวคิดเกี�ยวกบักระบวนการตัดสินใจซื�อของผู้บริโภค ในขั�นตอนพฤติกรรมหลังการ
ซื� อ (Post purchase behavior) ในปัจจุบันนักการตลาดไม่ได้สนใจเฉพาะการซื�อของผู้บริโภค แต่ยังคง
สนใจต่อไปถึงพฤติกรรมและความรู้ สึกหลังการเข้าใช้บริการของผู้บริโภคด้วย เนื�องจากหากผู้บริโภคใช้
บริการแล้วเกิดความพึงพอใจในบริการก็จะมีการมาใช้บริการในคราวต่อไป แต่ในทางตรงข้าม หากใช้
บริการแล้วไม่พอใจผู้บริโภคจะเกดิทศันคติทไีม่ดีต่อบริการและเลิกใช้ในที�สุด  

ด้านบุคลากร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เกี�ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ธุรกิจบริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากซึ�งประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที�มีการเอาใจใส่ส่งผลต่อการสมัครบัตร รองลงมาคือ แพทย์มีความช�านาญ ให้ความรู้และแนะน�า 
ซึ� งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี� ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร (People) จาก
ลักษณะเฉพาะของบริการที�เรียกว่า “Inseparability” เป็นองค์ประกอบที�ส �าคัญทั�งในการผลิตบริการ และ
การให้บริการ พนักงานจึงต้องมีความความช�านาญในสายงาน มีทศันคติที�ดี มีบุคลิกภาพและแต่งกายที�ดี
เพื� อสร้างความน่าเชื�อถือ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความเสมอภาคในการให้บริการลูกค้าเพื�อสร้างความรู้สึก
ประทับใจต่อการให้ความส�าคัญอย่างเท่าเทียมกัน สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาต่างๆ ของลูกค้ามี
ความริเริ�ม และสามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กรได้ 

ด้านกระบวนการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เกี�ยวกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ธุรกิจบริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากซึ�งประกอบด้วย 
ความรวดเรว็ในการสอบถามจากเจ้าหน้าที�ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิก รองลงมาคือ ความรวดเร็ว
ในการรอพบแพทย์ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครบัตรสมาชิก ซึ�งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี�ยวกับส่วนประสม
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ทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ (Process) เป็นขั�นตอนในการให้บริการเพื�อส่งมอบคุณภาพในการ
ให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและประทับใจลูกค้า ทั�งด้านความซับซ้อนขั�นตอนและความต่อเนื�องของงาน
ในกระบวนการ และความหลากหลาย ต้องพิจารณาถึงความอิสระ และความยืดหยุ่น สามารถที�จะ
เปลี�ยนแปลงขั�นตอนหรือล�าดับการท�างานให้มีขั�นตอนการให้บริการที�รวดเรว็ 

ด้านกายภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เกี�ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ธุรกิจบริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�น ด้านกายภาพ อยู่ในระดับมากซึ�งประกอบด้วย การ
ตกแต่งห้องพักผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ซึ�งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี�ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
สิ�งแวดล้อมและทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึงภาพลักษณ์ หรือสิ�งที� ผู้บริโภคสามารถ
สังเกตเหน็ได้ง่ายทางกายภาพ และเป็นสิ�งที�สื�อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ของการบริการได้อย่าง
ชัดเจน เช่น สภาพแวดล้อมของสถานที�ให้บริการ การออกแบบตกแต่งห้องพักผู้ป่วยให้มีความเหาะสม 
ความสะอาดของอาคาร สถานที� ความน่าเชื�อถือของอาคาร สถานที� การน�าอุปกรณ์ทนัสมัยมาใช้  
 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
1. ผลที�ได้จากการวิจัย ด้านประชากรศาสตร์ เพศและภมิูล�าเนาของผู้ที�มาใช้บริการที�แตกต่าง

กันจะมีพฤติกรรมการสมัครบัตรสมาชิกของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื�นไม่แตกต่างกัน  ส่วน
ภูมิล�าเนา ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี�ยต่อเดือนของผู้ใช้บริการที�แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสมัคร
บัตรสมาชิกแตกต่างกนั ดังนั�นโรงพยาบาลควรให้ความส�าคัญกบัการเลือกสื�อที�เข้าถึงของ 

�. ผลที�ได้จากการวิจัย ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P) พบว่าในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ผู้ที�ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ความส�าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ (r=0.432) ดังนั�นโรงพยาบาลควรมี
การอบรม และเพิ�มประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรเพื� อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ลด
กระบวนการการท�างานที�ไม่มีคุณค่า และใช้ระยะเวลารอคอยที�นานเกนิไป 

3. ผลที�ได้จากการวิจัยปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการสมัครบัตรสมาชิกโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
ประชาชื�น พบว่าการบริการและการดูแลหลังการขายที�ดีจะท�าให้สมัครบัตรสมาชิกจากความคิดเห็น
เพิ�มเติมจากแบบสอบถามคือ โรงพยาบาลควรมีการโทรสอบถามเพื�อประเมินความพึงพอใจ และโทรหา
ลูกค้าที�ช�าระเงินสด โดยโทรไปน�าเสนอส่วนลด เพื�อให้ลูกค้าเห็นถึงการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความ
แตกต่างเมื�อท�าการสมัครสมาชิก เพื�อให้ลูกค้าเกิดความสนใจที�จะสมัครบัตรสมาชิก 
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