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บทคัดย่อ 
การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้

บริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ผู้ใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จำนวน 
400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ด้านกระบวนการมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต มากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการประสานงานการบริการ มากที่สุด รองลงมาคือ มีความ
พึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับบริการ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
เลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
คำสำคัญ:ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ, การบริการทางการแพทย์ 
 

Abstract 
The purpose of this research were to study the marketing mix factors affecting the 

satisfaction on choosing medical services of Mission Hospital Phuket and to study the satisfaction 
on choosing the medical services of Mission Hospital Phuket. The samples consists of 400 medical 
service users of Mission Hospital Phuket by using questionnaires as a tool to collect data. The 
research found that The marketing mix factors affecting the satisfaction on choosing medical 
services of Mission Hospital Phuket in overall was at a high level. The most important factor was 
process, followed by personnel.In term of the satisfaction on choosing the medical services of 
Mission Hospital Phuket. There was at a high level. The most was the satisfaction of service 
coordination, followed by satisfaction of convenience that has been provided.  
Keyword: marketing mix satisfaction, medical services, Mission Hospital Phuket 
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1. บทนำ 
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และการสื่อสารมีความรุดหน้าไป

มาก ตลอดจนรวมถึงการเข้าร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในระดับโลกและภูมิภาคอย่างกว้างขวาง  
ได้ส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในเวทีการค้าโลกและในประเทศไทย ทั้งยังส่งผลต่อระบบ
บริการสุขภาพของประเทศไทยท้ังในด้านบวกและด้านลบด้วยเช่นกัน กล่าวคือ สถานบริการทางการแพทย์มีการนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ราคาสูงเข้ามาใช้เพิ่มขึ้น ค่าบริการทางการแพทย์มีราคาสูงขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคมีการเรียกร้อง
เกี่ยวกับบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น การแข่งขันกันทางธุรกิจต่าง ๆ  จึงมีการใช้กลยุทธ์ทุกวิถีทางเพื่อการปรับตัวต่อการ
แข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน (ศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ และปารย์ทิพย์  ธนาภิคุปตานนท์, 2554 : 161) 

ปัจจุบนัการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขนับเป็นบริการที่สำคัญยิ่งต่อสังคม เนื่องจาก
เป็นการให้บริการต่อมนุษย์ผู้ซึ่งมีความเจ็บป่วย มีความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย โดยมุ่งให้ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัย
จากภาวะแทรกซ้อนของโรคและอาการทุเลาโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังมุ่งตอบสนองความต้องการความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการ กล่าวคือความต้องการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสามารถใช้บริการด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
ความต้องการได้รับการตรวจวินิจฉัยที่จำเป็น การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม และการได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว 
ซึ่งก็คือ ระบบบริการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร (Allocative 
Efficiency) อีกทั้งยังมุ่งตอบสนองความคาดหวังของสังคมต่อระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ การให้ความเสมอภาค 
(Equity) ในการได้รับบริการสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 52 ที่
ระบุไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งหมายถึงการ
ที่ประชาชนจะได้รับบริการสุขภาพตามความจำเป็น (Need) ด้านสุขอนามัย โดยเสียค่าใช้จ่ายตามความสามารถท่ี
จ่าย (Ability to Pay) โดยไม่มีปัจจัยอื่น ๆ มาเป็นอุปสรรค เช่น ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ปัจจัยด้านสังคม ความเช่ือ 
เป็นต้น (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2558 : 1) 

ในปัจจุบันแนวโน้มภาวะธุรกิจภาคการบริการ พบว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีแนวโน้ม
การเติบโตที่สูง และยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนที่มีรายได้สูง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2549) เนื่องจากมีการ
พัฒนาการให้บริการการรักษาที่มีประสิทธิภาพ แม้ ว่าจะมีอัตราค่าใช้จ่ายในการรับบริการการรักษาสูงกว่าของ
ภาครัฐก็ตาม จากแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนส่งผลให้การแข่งขัน
ทางด้านธุรกิจระหวา่งโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเองเริ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น โรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ จึงได้นำ
การตลาด (Marketing) มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้จากการใหบ้ริการ ซึ่งหน่ึงในส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ได้แก่ การทำการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) การสื่อสารทางการตลาดนั้น
ทำเพื่อใหส้ามารถนำสารไปสู่ผู้รับสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การสื่อสารการตลาดจึงเป็นหนึ่งใน
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อธุรกิจการให้บริการของทางโรงพยาบาลเอกชน (ปิยพรรณ  กลั่นกลิ่น, 
2542) แต่การทำการสื่อสารการตลาดนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุน ซึ่งหากการตัดสินใจในการทำการสื่อสาร
การตลาดผิดพลาด จะก่อให้เกิดการสูญเสียทางด้านการลงทุน และยังผลเสียต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจด้วย 

การใช้บร ิการของโรงพยาบาลเอกชนจะมีความแตกต่างจากการให้บร ิการของโรงพยาบาลรัฐ  
โดยโรงพยาบาลเอกชนจะให้ความสำคัญกับการให้บริการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย สถานที่โอ่โถง สะอาด  และมี
เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย พร้อมบริการตลอดเวลารวมถึงได้รับการเอาใจใส่ที ่ดีจากเจ้าหน้าที่ 
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ในขณะที่โรงพยาบาลของรัฐจะมีบริการที่ล่าช้า ไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร เครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจ
โรคไม่เพียงพอ และไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่ ทำให้ผู้ป่วยหรือผู ้รับบริการที ่มี
ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหันมาใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มมากขึ้น (นพรัตน์  วังวล, 
2556) 

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน  ได้ยึดหลักการที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการ
ใหบ้ริการ โดยผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจจากการบริการที่ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ อีกทั้งมีระบบการประกันคุณภาพ
บริการซึง่มีการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของบริการ เพิ่ม
ศักยภาพการให้บริการและการเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน สะดวก รวดเร็ว โดยการให้บริการแก่ผู้ป่วยนั้น
ครอบคลุมถึงผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมหรือที่เรียกกันว่า “ผู้ป่วยประกันสังคม” ซึ่งกลุ่มผู้ป่วย
ดังกล่าวถือเป็นกลุ่มผู้ป่วยท่ีมาใช้บริการเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ 
โดยปริมาณผู้ป่วยที่มาใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์กับโรงพยาบาลในภาพรวมนั้นจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
อย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จึงจำเป็นต้องทราบถึงเหตุผลของการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ เพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้ใช้วิเคราะห์ และวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ สำหรับรองรับผู้ใช้บริการได้ (โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต, 
2560) 

ผู้วิจัยจึงมองเห็นความสำคัญและต้องการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต เพราะผู้ใช้บริการในปัจจุบันมีทางเลือกใช้บริการทาง
การแพทย์ได้มากขึ้น นอกจากนั้นการบริการอีกหลายด้านที่ทำให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการ ซึ่งมีความ
พึงพอใจเป็นตัวกำหนดและบ่งชี้ถึงความสำเร็จและมาตรฐานของงานบริการขององค์การและของโรงพยาบาล และ
เป็นประเด็นที่มีความสำคัญและน่าสนใจที่จะศึกษา ปัญหาของการวิจัยได้แก่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาใช้บริการทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ตมีโครงสร้างมีการใช้บริการอย่างไรและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดตัวใดที่
ส่งผลให้ผู้มาใช้บริการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนการบริการได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้วิจัยมี ความคาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการให้ใช้บริ การทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ตเพิ่มมากข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต  
2.2 เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที ่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต  
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต  

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรักษาพยาบาล 

Rosengren (1969) กล่าวว่า สถานพยาบาลเป็นเหมือนสัญลักษณ์หนึ ่งที ่ก ่อให้เกิดความขัดแย้ง  
การสื่อสารของผู้ป่วยและเจ้าหน้าท่ี แม้ว่าจะอยู่ในสถานท่ีและสถานการณ์เดียวกันมีความหมายต่างกันได้ เนื่องจาก
คนเราย่อมจะมีที่มาของแต่ละคนต่างกัน เมื่อต้องการเข้ารับการบริการในองค์ที่มีการทำงานเป็นระบบ ซึ่งกำหนด
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บทบาทของผู้ที่มาใช้บริการไว้ด้วย คนที่เคยเข้ารับบริการก็ต้องปรับตัวให้เข้ากันได้ ถ้าทำไมได้ย่อมก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งจากที่กล่าวมา ความพึงพอใจต่อบริการรักษาพยาบาล หมายถึง ผู้เข้ามารับบริการมีความพึงพอใจทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เช่น มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการ การมีอัธยาศัยที่ดีจากผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของการบริการสะดวกรวดเร็ว 

ดังนั้น องค์ประกอบที่สำคัญของคุณภาพบริการในระบบสาธารณสุขคือความสามารถในการบริการลูกค้า 
(Competency) การปราศจากข้อผิดพลาดในการบริการ (Zero defect) การปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานใน
วิชาชีพ (Standards) การเกิดผลลัพธ์ที่ดีในชีวิต (Quality of life) ความเท่าเทียมกันในการบริการ (Equity) 

Aday and Anderson (1978 : 28) (อ้างใน ชุติมา  เรืองเดชอนันต์, 2547 : 38) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการบริการรักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ.1970 พบว่า ประชาชนไม่พอใจมากท่ีสุด คือ 
ความไม่สะดวกในการรับบริการและค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดจากพื้นฐาน 6 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางการแพทย์ และความรู้สึกของผู้ป่วยที่ได้รับจากการบริการ ซึ่งสามารถประเมินระบบบริการทาง
การแพทย์ว่าได้มีการเข้าถึงผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจดังกล่าวเกิดจากพ้ืนฐาน 6 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
1.  ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับบริการ (Convenience) ซึ่งแยกออกเป็น 
  1.1  การใช้เวลารอคอยในสถานบริการ 
  1.2  การได้รับการรักษาดูแลเมื่อต้องการ 
  1.3  ความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานท่ีบริการ 
2.  ความพึงพอใจต่อการประสานงานการบริการ (Co-ordination) ซึ่งแยกเป็น 
  2.1  การได้รับบริการทุกประเภทในสถานที่หนึ่ง คือ ผู้ป่วยสามารถขอรับบริการได้ทุกประเภทตาม

ความต้องการของผู้ป่วย 
  2.2  แพทย์ให้ความสนใจสุขภาพท้ังหมดของผู้ป่วย ได้แก่ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ 
  2.3  แพทย์ได้มีการติดตามผลการรักษา 
3.  ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy) ได้แก่ การแสดงอัธยาศัยท่าทางที่ดี

เป็นกันเองของผู้ให้บริการ และแสดงความสนใจห่วงใยต่อผู้ป่วย 
4.  ความพึงพอใจต่อข้อมูลเกี่ยวกับการให้การรักษาแก่ผู้ป่วย เช่น การปฏิบัติตนของผู้ป่วย การใช้ยา เป็นต้น 
5.  ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ (Quality of Care) ได้แก่ คุณภาพของการดูแล ทั้งหมดที่ผู้ป่วยได้รับ

ในทัศนะของผู้ป่วยท่ีมีต่อการบริการของโรงพยาบาล 
6.  ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Out of Pocket Cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยจ่ายไปกับการ

รักษาพยาบาล 
Penchansky (อ้างใน ชุติมา  เรืองเดชอนันต์, 2547 : 38) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงการบริการทาง

การแพทย์ จำแนกได้ 5 ประเภท คือ 
1.  ความเพียงพอของบริการที่มีอยู ่ (Availability) คือ ความเพียงพอระหว่างบริการที่มีอยู ่กับความ

ต้องการของผู้ป่วย 
2.  การเข้าถึงแหล่งบริการ (Accessibility) คือ ความสามารถที่จะไปใช้แหล่งบริการได้สะดวก โดยคำนึง

ลักษณะที่ตั้งและการเดินทาง 
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3.  ความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation) ได้แก่ แหล่งบริการที่
ผู้ป่วยยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.  ความสะดวกของผ ู ้ป ่วยในการที ่จะเส ียค่าใช้จ ่ายสำหร ับบร ิการ หร ือม ีกา รประกันส ุขภาพ 
(Affordability) 

5.  การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซึ่งรวมถึงการยอมรับลักษณะของผู้ให้บริการด้วย 
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดบริการสุขภาพ 

แนวทางการพัฒนาเพื่อเร่งเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการสุขภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจบริการทาง
การแพทย์เป็นหลัก ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพและธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยเป็นธุรกิจสนับสนุน 
โดยมีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 

1.  มุ่งเน้นให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาท่ีไทยมีความชำนาญ ในฐานะเป็น Winning Service 
และเป็น Regional Niche เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-Added) และช่วยเร่งเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการ
สุขภาพ อันได้แก่ การผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ศัลยกรรมตกแต่ง ทันตกรรม และเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

2.  การให้บริการสุขภาพโดยเชื ่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที ่ยวในลักษณะเป็น “Medical Holiday / 
Vacation Package” เช่น การส่งเสริม Package การตรวจสุขภาพประจำปีผนวกกับโปรแกรมการท่องเที่ยว 
Package ทันตกรรมผนวกกับโปรแกรมการท่องเที่ยว และ Recreational Service (นวดไทย สปาไทยการฟื้นฟู
สุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพระยะยาว) ผนวกกับโปรแกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น  

3.  ขยายฐานตลาดเดิมและเจาะตลาดใหม่ ซึ่งตลาดเดิม ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน/ไต้หวัน 
ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สแกนดิเนเวีย แคนาดา และตลาดใหม่ที่สำคัญ ได้แก่ อาเซียน (High-End) ตะวันออกกลาง 
เอเชียใต้ รัสเซีย และกลุ่มประเทศท่ีเคยเป็นอาณานิคมของรัสเซีย (CIS) 

แนวทางการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจบริการสุขภาพ (Enabling Factors) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
หลัก คือ (สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนกลาง, 2560) 

1.  การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ 
  1.1  เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง Referral Center เพื่อ

ทำหน้าที่ในลักษณะ One-Stop Service แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 
  1.2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของโรงพยาบาล โดยการส่งเสริมและผลักดันให้สถาบันพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พ.ร.พ.) ได้รับการรับรองจาก International Hospital Accreditation Institution  
  1.3  ส่งเสริมการร่วมลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในเทคโนโลยีทางการแพทย์ระหว่างภาครัฐ

และเอกชน โดยเฉพาะใน 5 สาขาเป้าหมาย 
  1.4  ส่งเสริมการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้จากต่างประเทศ เพื่อบริหารจัดการและ  ดูแลเครื่องมือ

อ ุปกรณ ์ทางการแพทย ์ ให ้ ได ้ค ุณภาพและมาตรฐานสากล ( Healthcare Technology Management/ 
Maintenance)  

2.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  2.1  ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพของบุคลากรทางแพทย์และบุคลากร

สนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน (โดยเฉพาะรองรับ 5 สาขาเป้าหมาย หรือ 5 
Specialties)  
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  2.2  พัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันต่างประเทศให้ม ีประสบการณ์กับ
ต่างชาติและให้มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ( International Training Program for Undergraduate 
and Postgraduate Students)  

3.  การพัฒนาด้านการตลาด  
  3.1  ดำเนินการตลาดเชิงรุก โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อ สร้าง Thailand 

Brand in Healthcare โดยเน้นใน 5 สาขาบริการทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะ (Specialization/Niche)  
  3.2  จัดทำ Website เพื่อเป็นสื่อกลางในลักษณะ Referral Center แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 

ดังเช่น สิงคโปร์ทีม่ี Singapore Medicine Website  
  3.3  จัดตั้ง Market Intelligence เพื่อดำเนินการวิจัยทางการตลาดเชิงลึก และเจาะ ตลาดใหม่ๆ ที่มี

ศักยภาพ  
  3.4  ส่งเสริมให้แพทย์/มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนร่วมกันจัดเวทีสัมมนา หรือการประชุมเชิง

วิชาการระดับนานาชาติ สร้างความตื่นตัวให้แพทย์ไทยเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ เพื่อให้
ต่างชาติรับรู้ถึงศักยภาพความสามารถของแพทย์ไทยได้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

4.  การปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย  
  4.1  ผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน ทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดผู้ป่วยชาวต่างชาติ เช่น 
อนุญาตให้มหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษามากข้ึน  

  4.2  ศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบด้าน Visa และ Work Permit อนุญาตให้บุคลากรต่างชาติในสาขา
ที่ขาดแคลนเข้ามาทำงานในประเทศไทย 

สรุปได้ว่า การก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพแห่งเอเชียของประเทศไทย จำเป็นต้องผนึกกำลัง
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างจริงจังและมีประสิทธิผล ทั้งนี้
จะต้องกำหนดบทบาทระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้ชัดเจน โดยควรให้บทบาทภาคเอกชนในการเป็นผู้นำการ
ลงทุนพัฒนาธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์การเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย ส่วนภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการลงทุน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของมาตรการต่าง ๆ กำหนดหน่วยงานและเจ้าภาพและ
หน่วยงานสนับสนุนแต่ละมาตรการให้ชัดเจน เพื่อแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐาน
ของการให้บริการที่มีคุณภาพ และไมตรีจิต พร้อมกับความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการใช้ความ
เป็น “Thainess” ที่จะทำใหผู้มาเยือนเกิดความรู้สึกประทับใจและยินดีจะเดินทางกลับมาอีกเสมือนเป็นบ้านที่สอง
ของเขาต่อไป 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ณ เดือน

ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 146,268 คน(โรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต, 2560) 
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
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 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต จำนวน 400 คน โดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการทำวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งชนิดปลายปิดและปลายเปิด สร้างขึ้นโดย

ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วนำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 
ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด  (Closed end) มีคำตอบหลายตัวเลือก (Multiple choice) และ
เลือกตอบเพียงข้อเดียว วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื ่อใช้
อธิบายลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนที่ 2 เป็นพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต ได้แก่ ประสบการณ์
ในการใช้บริการทางการแพทย์ ลักษณะการใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนครั้งที่ใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ใน 
1 ปีท่ีผ่านมา ประเภทความเจ็บป่วย (โรคที่มาขอรับการรักษาในครั้งนี้) ช่วงเวลาใดในการเลือกใช้บริการ ระยะเวลา
รอคอยการใช้บริการ สิทธิการรักษาพยาบาล บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการทาง
การแพทย์ และเหตุผลที่เลือกใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed end) มี
คำตอบหลายตัวเลือก (Multiple choice) และเลือกตอบเพียงข้อเดียว วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วหาค่าความ สัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-square) 

ส่วนที่ 3 เป็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert scales) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วหา
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation)   

ส่วนที่ 4 เป็นความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ได้แก่ ความ
พึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับบริการ ความพึงพอใจต่อการประสานงานการบริการ ความพึงพอใจต่ออัธยาศัย
ความสนใจของผู้ให้บริการ ความพึงพอใจต่อข้อมูลเกี่ยวกับการให้การรักษาแก่ผู้ป่วย ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บริการ และความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ แล้วหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson Correlation)   

การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือและพัฒนาคุณภาพในลักษณะการใช้แบบสอบถาม  โดยมีขั้นตอนการ

ดำเนินงานดังน้ี  
1.  ศึกษาค้นคว้าจากตำรา เอกสาร วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

เลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต  
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2.  ยกร่างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับเนื้อหา โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่กำหนดไว้  
รวมทั้งตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องของการใช้ภาษาและความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  

3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) ในแบบสอบถาม หลังจากร่างแบบสอบถาม
เสร็จแล้ว นำแบบสอบถามไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบสอบถาม  และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านงานวิจัย
ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ตรวจดูความชัดเจน ความถูกต้องของการใช้ภาษา เมื่อพบข้อบกพร่องผู้วิจัยจะได้ปรับปรงุ
แก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์และมีความเที่ยงตรงมากยิ่งข้ึน ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.98 

4.  นำแบบสอบถามไปทดสอบเพื่อวัดความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม  ก่อนทำการเก็บข้อมูลจริงนำ
แบบสอบถามที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่ใช้ศกึษา 
โดยทดสอบจากประชากร จำนวน 30 ราย นำผลไปทดสอบหาค่าความเชื่อถือได้ (Reliability consistency) ตาม
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่มีค่ามากกว่า 
0.70 และค่าความน่าเชื่อถือได้ เท่ากับ 0.809 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  
 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ

พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 
5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  

 

ตารางที่ 1 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเหตุผลที่เลือกใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ จำนวน ร้อยละ 

เคยใช้บริการมาก่อน 
เลือกใช้บริการผู้ป่วยนอกหรือนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลน้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 

376 
273 

94.00 
68.25 

ใน 1 ปีท่ีผ่านมาใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต 1-2 ครั้ง 
มารับบริการคลินิกอายุรกรรมมากที่สุด 
ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ 08.01 – 12.00 น.  
ระยะเวลารอคอยการใช้บริการทางการแพทย์แต่ละครั้งนาน 3 ช่ัวโมง  
ส่วนใหญ่ใช้สิทธิประกันสังคม  
ตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยตนเอง  
แหล่งข้อมูลเกีย่วกับการบริการทางการแพทย์จากเพื่อนร่วมงาน/บรษิัท  
เหตุผลในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์เนื่องจากแพทย์มีช่ือเสียง 

158 
154 
187 
179 
163 
164 
124 
65 

39.50 
38.50 
46.75 
44.75 
40.75 
41.00 
31.00 
16.25 

 

5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ในภาพรวม มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 โดยปัจจัยที่มี
ความสำคัญมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.46 รองลงมาคือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 4.37 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
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ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
มิชช่ันภูเก็ต ในภาพรวม 

ในภาพรวม ( X  S.D ระดับความสำคัญ 
1. ด้านผลติภณัฑ์หรือบริการ 4.24 0.43 มาก 
2. ด้านราคา 3.89 0.59 มาก 
3. ด้านสถานที่ตั้ง 3.93 0.56 มาก 
4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด 4.31 0.45 มาก 
5. ด้านบุคลากร 4.37 0.513 มาก 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 4.46 0.380 มาก 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.25 0.428 มาก 

รวม 4.21 0.297 มาก 
 

 5.3.1 ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ โรงพยาบาลมีช่ือเสียงและภาพลักษณ์
ที่ด ีค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือ มีบริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย เช่น รักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง บริการทัน
ตกรรม ค่าเฉลี่ย 4.40  

 5.3.2 ด้านราคา ปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ อัตราค่ารักษาพยาบาล และบริการเหมาะสมกับระดับ
การบริการที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย 4.34 รองลงมาคือ มีอัตราค่ารักษาพยาบาลมีมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 4.03 

 5.3.3 ด้านสถานที่ตั้ง มีปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ การเดินทางเข้าถึงโรงพยาบาลสะดวก ค่าเฉลี่ย 
4.22รองลงมาคือ อยู่ใกล้ที่พักอาศัย ค่าเฉลี่ย 4.01 

 5.3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ การให้ส่วนลดจากการใช้บัตรสมาชิก
โรงพยาบาล/บัตรประกันสังคม ค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ มีการตรวจสุขภาพรายปี/โปรโมช่ัน ค่าเฉลี่ย 4.52 

 5.3.5 ด้านบุคลากร ปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ ความรู้ ความสามารถ และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ในการอธิบายของแพทย ์ค่าเฉลี่ย 4.51 รองลงมาคือ เภสัชกรให้คำแนะนำในการใช้ยาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ด้วย
อัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ค่าเฉลี่ย 4.44 

 5.3.6 ด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ ขั้นตอนการติดต่อเพื่อรับการตรวจ
รักษาผู้ป่วย มีความสะดวก ไม่สลับซับซ้อน สามารถเข้าใจได้ง่าย ค่าเฉลี่ย 4.59 รองลงมาคือ สามารถสอบถามหรือ
ขอคำแนะนำต่อบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 4.58  

 5.3.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยที่มี ความสำคัญมากที่สุด คือ บรรยากาศและการตกแต่งของ
โรงพยาบาล ค่าเฉลี่ย 4.42 รองลงมาคือ สถานพยาบาลมีบริการเสริม เช่น มุมหนังสือ น้ำดื่ม ห้องอาหารให้บริการ
อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.40 

5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต พบว่า  
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ในภาพรวม อยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 โดยมีความพึงพอใจต่อการประสานงานการบริการ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมชิช่ันภูเก็ต ในภาพรวม 

ในภาพรวม ( X  S.D 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับบริการ 4.33 0.59 มาก 
2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานการบริการ 4.39 0.58 มาก 
3. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยความสนใจของผู้ให้บริการ 4.22 0.75 มาก 
4. ความพึงพอใจต่อข้อมูลเกี่ยวกับการให้การรักษาแก่ผู้ป่วย 3.97 0.81 มาก 
5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ 4.18 0.73 มาก 

6. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ 4.15 0.65 มาก 
รวม 4.21 0.69 มาก 

 

5.4.1 ด้านความสะดวกท่ีไดร้ับบรกิาร มีความพึงพอใจในเรื่องของการไดร้ับการรักษาดูแลเมื่อต้องการ 
มากที่สุด ค่าเฉลีย่ 4.38 รองลงมาคือ มีความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริการ ค่าเฉลี่ย 4.34 

5.4.2 ด้านการประสานงานการบริการ มีความพึงพอใจในเรื่องของสามารถขอรับบริการได้ทุกประเภท
ตามความต้องการ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมาคือ การติดตามผลการรักษา ค่าเฉลี่ย 4.44 

5.4.3 ด้านอัธยาศัยความสนใจของผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจในเรื่องของการมีอัธยาศัยท่าทางที่ดีเป็น
กันเองของผู้ให้บริการ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.47 รองลงมาคือ การมีความสนใจห่วงใยต่อผู้ป่วย ค่าเฉลี่ย 4.32 

5.4.4 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการให้การรักษาแก่ผู้ป่วย มีความพึงพอใจในเรื่องของการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนของผู้ป่วย มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงมาคือ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา ค่าเฉลี่ย 4.05 

5.4.5 ด้านคุณภาพบริการ มีความพึงพอใจในเรื ่องของการให้บริการโดยรวม มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.24 
รองลงมาคือ การให้บริการในเวลาราชการ ค่าเฉลี่ย 4.17 

5.4.6 ด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ มีความพึงพอใจในเรื่องของค่าตรวจรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
และพยาบาล มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมาคือ ค่ายาและเวชภัณฑ์ต่างๆ และมีความพึงพอใจในเรื่องของค่า
รักษาพยาบาลโดยรวม น้อยที่สุด 

5.4.7  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อการประสานงานการบริการ มากที่สุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจ
ต่อความสะดวกที่ได้รับบริการ และมีความพึงพอใจต่อข้อมูลเกี่ยวกับการให้การรักษาแก่ผู้ป่วย น้อยท่ีสุด  

5.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรแล้ว พบว่า  
 1.1  เพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

มิชช่ันภูเก็ต ในเรื่องของจำนวนครั้งทีใ่ช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ใน 1 ปีท่ีผ่านมา ประเภทความเจ็บป่วย (โรคที่มา
ขอรับการรักษาในครั้งนี)้ และเหตุผลที่เลือกใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  1.2  อายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
มิชชั่นภูเก็ต ในเรื่องของประสบการณ์ในการใช้บริการทางการแพทย์ ลักษณะการใช้บริการทางการแพทย์ จำนวน
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ครั้งท่ีใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ใน 1 ปีท่ีผ่านมา ประเภทความเจ็บป่วย (โรคที่มาขอรับการรักษาในครั้งนี้) และ
บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  1.3  สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต ในทุกเรื่อง  

  1.4  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต ในเรื่องของระยะเวลารอคอยการใช้บริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  1.5  อาชีพที ่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ เลือกใช้บริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต ในทุกเรื่อง  

  1.6  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ในเรื่องของประสบการณ์ในการใช้บริการทางการแพทย์ ลักษณะการใช้บริการทาง
การแพทย์ จำนวนครั้งท่ีใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ใน 1 ปีท่ีผ่านมา สิทธิการรักษาพยาบาล บุคคลที่มีอิทธิพลใน
การเลือกใช้บริการ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ และเหตุผลที่เลือกใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต แตกต่างกัน  พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต แตกต่างกัน (r = 
.467, P = .000) โดยมีความสัมพันธ์กันทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการ  และด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 เพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชช่ัน

ภูเก็ต ในเรื่องของจำนวนครั้งที่ใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ใน 1 ปีที่ผ่านมา ประเภทความเจ็บป่วย (โรคที่มา
ขอรับการรักษาในครั้งนี้) และเหตุผลที่เลือกใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื ่องจากการให้บริการทางการแพทย์เป็นการให้บริการด้านสุขภาพกับผู้ใช้บริการทุกเพศ โดยมุ่งฟื ้นฟูและ
บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงมักพบว่าเพศหญิงจะมีความคาดหวังจากการรับบริการมากกว่าเพศชาย จึงย่อมแสดงพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการทางการแพทย์ที่ต่างกัน เช่น จำนวนครั้งที่ใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ของเพศชายซึ่งมีความเสี่ยงในการ
ทำงานมากกว่าเพศหญิงจึงย่อมใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์บ่อยครั้งกว่า ด้วยประเภทความเจ็บป่วยที่แตกต่าง
จากเพศหญิง ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรักษาพยาบาล ของ  
Millet (1954 : 397-400 ที่กล่าวว่า การให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริการที่มีความยุติธรรม เสมอภาค และ
เสมอหน้า โดยไม่คำนึงว่าผู้ป่วยเป็นใคร 

6.2 อายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชช่ัน
ภูเก็ต ในเรื่องของประสบการณ์ในการใช้บริการทางการแพทย์ ลักษณะการใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนครั้งที่ใช้
สิทธิรับบริการทางการแพทยใ์น 1 ปีท่ีผ่านมา ประเภทความเจ็บป่วย (โรคที่มาขอรับการรักษาในครั้งนี)้ และบุคคลที่
มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน
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จะมีประสบการณ์และจำนวนครั้งในการใช้บริการทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ที่มีอายุน้ อยมักไม่ค่อยมีการ
เจ็บป่วย จึงใช้บริการทางการแพทย์น้อยกว่าผู้ที่มีอายุสูงกว่า ซึ่งมักเจ็บป่วยได้บ่อยกว่า ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้อง
กับ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดบริการสุขภาพ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(2560) ที่กล่าวว่า ความต้องการด้านการตลาด (Market and Demand Analysis) ของธุรกิจบริการสุขภาพโดยรวม 
พบว่า แนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้นตามแนวโน้มอายุเฉลี่ยของประชากรโลกท่ีเพิ่มขึ้น 

6.3 ระดับการศึกษาที ่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ เลือกใช้บริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลมิชช่ันภูเก็ต ในเรื่องของระยะเวลารอคอยการใช้บริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก
ระดับการศึกษาสามารถชี้วัดได้ถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ใช้บริการได้ เช่น ผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอาจ
ไม่มีความเข้าใจในแนวทางขั้นตอนการรับบริการทางการแพทย์และระบบการให้บริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และ
เมื่อต้องรอคอยรับบริการทางการแพทย์เป็นเวลานานย่อมเกิดความไม่พอใจ ส่วนผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
ไปย่อมมีความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการรักษาและการให้บริการต่าง ๆ เป็นอย่างดี สามารถยอมรับข้อผิดพลาด
จากการให้บริการได้ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจบริการสุขภาพ 
(Enabling Factors) ของสมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนกลาง, 2560) ที่กล่าวถึงการ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง 
Referral Center เพื ่อทำหน้าที่ในลักษณะ One-Stop Service แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของโรงพยาบาล โดยการส่งเสริมและผลกัดันให้สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
(พ.ร.พ.) ได้รับการรับรองจาก International Hospital Accreditation Institution  

6.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการเลือกใช้
บริการทางการแพทย์ย่อมต้องการความชำนาญจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้ใช้บริการ
ก็ย่อมหวังผลจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์อย่างเต็มที่ ดังนั้นการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน ย่อมทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นและเลือกใช้บริการทางการแพทย์กับโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ มี
ชื่อเสียงน่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจจากการใช้บริการด้วย ผลการศึกษานี้จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณปภัช  อัครกุลฤทธิ์, ธราทิพย์  ไตรสุวรรณ และอิงครัตน์  พัชรเรืองกิตติ์ (2552 : ก) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จุดมุ่งหมายในการศึกษาครั้งน้ีเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อนำผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการสนับให้
โรงพยาบาลเอกชนสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และเทคนิคการให้บริการ ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการมีผลต่อความพึงพอใจในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรักษาพยาบาลของอาทิตย์ อุไรรัตน์ และอดุลย์ศักดิ์   ดีระจินดา 
(2547 : 80-82) ที่กล่าวว่า การเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ผู้ป่วยอาจเกิดความรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติ
ที่ไม่เท่าเทียมกัน ฉะนั้นโรงพยาบาลจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเสมอภาคโดยใช้ระบบมาก่อนได้รับบริการก่อน (First come, First serve) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งผู้มาใช้บริการรู้สึกว่าตนไดจ้่ายเงินไปเพื่อรับหรอืเพื่อซื้อบริการโดยเท่าเทียมกัน เมื่อใด
ที่เขารู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันกับบุคคลอื่น เขาอาจหลีกเลี่ยงหรือไม่ไปใช้บริการในโรงพยาบาลนั้น ๆ 
อีก โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักต้องการการรักษาพยาบาลโดยด่วน 
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7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

7.1.1 ควรรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์การให้บริการที่ดีของโรงพยาบาล จัดสรรแพทย์ที ่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้บริการอย่างเพียงพอกับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพ่ิมมากข้ึน  

7.1.2 ควรมีการแจ้งอัตราค่ารักษาพยาบาลก่อนการรักษา  
7.1.3 ควรอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางมารับบริการด้วยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

บริการรถรับส่งท่ีใช้บริการระหว่างลานจอดรถกับตึกตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ 
7.1.4 ควรประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์ส่วนลดต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบทั่วถึง และจัดรายการส่งเสริม

การขายอย่างต่อเนื่อง เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น 
7.1.5 ควรฝึกสอนพนักงานให้มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารให้ข้อมูลและให้บริการอย่าง

ถูกต้อง รวมถึงจัดอบรมพนักงานผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริการที่ดี มีการต้อนรับผู้ใช้บริการก่อนที่
ผู้ใช้บริการจะเดินเข้ามาซักถาม 

7.1.6 ควรปรับปรุงข้ันตอนการให้บริการ และระยะเวลาในการรอรับบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้
มีความสะดวก ไม่ซับซ้อน และลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการได้ 

7.1.7 ควรพัฒนาโรงพยาบาลให้มีการปรับปรุงตกแต่งและสร้างบรรยากาศภายในโรงพยาบาลให้น่าเข้า
มาใช้บริการ มีการใส่ใจในโภชนาการอาหารอย่างจริงจัง และควรสุ่มตรวจในเรื่องของความสะอาดอยู่เสมอ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

การเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตควรทำการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์ 
หรือการสนทนากลุ ่ม เพื ่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ ้น ทำให้ สามารถพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 


