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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ตและปัจจัยด้านทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการผู้ปว่ย
นอกโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน โดยใช้การแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูล 
และนำมาคำนวณทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40ปีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพรับราชการ มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มาตรวจรักษาที่แผนก อายุรกรรมชำระค่าบริการผ่านสวัสดิการของหน่วยงาน เลือกใช้บริการเนื่องจากอยู่ใกล้บา้น
ใกล้ที่ทำงาน  ส่วนใหญ่มาใช้บริการช่วง 08-12.00 นาฬิกา โดยมีค่าใช้จ่าย501-1000 บาทต่อครั้ง ตัดสินใจเลือกใช้
บริการด้วยตัวเอง โดมีแหล่งข้อมูลจากการบอกต่อ 
คำสำคัญ:ปัจจัยทางการตลาด, การเลือกใช้บริการของผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาล 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the outpatients’ behavior on using the 

services of the Phuket Municipality hospital, and to study the marketing mix factors affecting the 
outpatients’ behavior on using the services. The sample of subjects consisted of 400 outpatients 
of the Phuket Municipality hospital. Questionnaires were used to collect the data. The data was 
then analyzed and results shown as frequency, percentages, means, and standard deviation. The 
results was found that the most respondents were female, aged between 31-40 years old and 
married. They completed bachelor’s degrees, worked as employees in government units and 
earned between 15,001-20,000 baht per month.  Regarding their behavior, most of them used the 
services of the Medicine Department. Most of them used the welfare medical expenses of the 
organizations. The reason on choosing the service because the hospital was near their home or 
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their work. Many of them came to use the outpatient service between 08.00 am. to 12.00 am. and 
their the medical fee was from 501-1000 baht per visit. They made a decision to come to use the 
outpatient service by themselves and their source of information was acquaintances.   
Keyword: marketing factors, selection of outpatient, hospital 
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1. บทนำ 
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภ ูเก ็ต เป ็นโรงพยาบาลทั ่วไป ม ีจำนวนเต ียง 129 เต ียง ส ังกัด

กระทรวงมหาดไทยโดยเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) 3.0 ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ ทั้งหมด 35  แห่งจัดตั้งขึ้น
เพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดภูเก็ตและไขปัญหาความเดือดร้อนของประชนชน ด้านการให้บริการสาธารณสุขใน
จังหวัดภูเก็ต  อันเนื่องจากโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลของโรงพยาบาลรัฐไม่พอเพียง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยที่จะ
เข้าการรักษาพยาบาล ต้องรอการตรวจวินิจฉัยโรคเป็นเวลานาน ตลอดจนไม่อาจได้รับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ภายในได้
ทั้งหมด เพราะเตียงผู้ป่วยมีจำกัด หากจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก โรงพยาบาลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลของประชาชนที่ให้บริการคุณภาพเป็นเลิศ และสร้างความประทับใจทุกครั้งแก่รับ
บริการ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยท่ีมารับบริการจากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปีแรกท่ีเกิดให้บริการ
มีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการ วันละไม่เกิน 100 คน แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 600-700 คนต่อวัน ในขณะที่ผู้ป่วยในมีจำนวน 129 เตียง 
มีอัตราการครองเตียงท่ี 44.52 % เฉลี่ยวันละประมาณ 50-60 ราย (รพ.อบจ.2562) ซึ่งถือว่ายังต่ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีตั้งเป้าหมายไว้ท่ีไม่ต่ำกว่า 80 % ซึ่งถือว่าโรงพยาบาลยังมีการใช้ทรัพยากรที่มียังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
ดังนัน้จึงต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับบริการ ให้มากข้ึนกว่าเดิม โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้ามารับการรักษา จะมีปัญหาในเรื่องของ
โรคหัวใจ และโรคตา โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งสูงถึง 50 % ของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการทั้งหมด โดยปัจจุบันทางโรงพยาบาลมี
แพทย์ประจำแผนกต่าง ๆ จำนวน 23 คน ทั้งแพทย์สำหรับโรคทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง ทั้งนี ้เป้าหมายต่อจากนี้ คือ  
การพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลแม่และเด็ก รวมถึงผู้สูงวัยด้วย  

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการ และตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น และเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 

 คุณลักษณะ 7 ประการของการบริการอันเกิดการนำเอาคำท่ีมีความหมายดีๆ จำนวนหน่ึงมารวมกันโดยมีอักษร
หน้าเรียงต่อกันแล้วอ่านออกเสียงได้ว่า “SERVICE” ดังนี้ (มานพ ชุ่มอุ่น, 2546 : 3)  

1.  ความยิ้มแย้มแจ่มใส (Smile and Sympathy) หมายถึง ความยิ้มแย้มแจ่มใสของผู้ให้บริการและความเห็นอกเห็น
ใจของผู้มาใช้บริการมีความรู้สึกเป็นมิตรและรู้สึกถึงความอบอุ่นท่ีได้รับจากผู้ให้บริการ 

2.  ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว (Early Response) หมายถึง ความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและเวลาของผู้มาใช้บริการมีค่า ดังนั้นการตอบสนองด้านการบริการ ที่จะรวดเร็วและสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี 
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3.  เคารพในสิทธิของลูกค้า (Respectful) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการต้องเคารพในสิทธิของบุคคลของผู้ใช้บริการ มี
การให้เกียรติแก่ลูกค้าเสมอ เช่น ธนาคารทหารไทยได้แสดงการให้เกียรติผ่านทางโทรศัพท์ว่าลูกค้าที่เข้าใช้บริการของธนาคารทุก
คนไม่ว่าจะมีอาชีพใดก็ตามจะต้องได้รับบริการที่เท่าเทียมกันทุกคน  

4.  มีความเต็มใจในการทำงาน (Voluntaries Manner) หมายถึง ผู้ให้บริการต้องทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ไม่ได้
ถูกบังคับให้ทำ และทำด้วยใจรักที่จะเป็นนักบริการมีการเสียสละเวลาของตนในการบริการสินค้า 

5.  มีภาพลักษณ์ที่ดี (Image) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการต้องแสดงออกซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภาพลักษณ์ส่วนตน
และภาพลักษณ์ขององค์กร ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในบุคคลและองค์กรนั้นๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นในลักษณะเดียวกับการที่
ผู้บริโภคเช่ือมั่นในตราสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ 

6.  กริยาอ่อนโยน (Courtesy) หมายถึง ผู้ให้บริการต้องมีกริยาอ่อนโยน พูดจาด้วยท่าทีที่สุภาพ ไม่พูดจาหยาบ
กระด้าง และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

7.  มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) หมายถึง นักให้บริการจะต้องมีความกระตือรือร้นในขณะที่ให้บริการ ซึ่ง
จะทำให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและรู้สึกถึงความใส่ใจ 

กล่าวโดยสรุป การให้บริการ หมายถึง งานอันเกิดจากพฤติกรรมของฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้บริการ ตอบสนองความ
ต้องการของอีกฝ่ายเรียกว่า ผู้ใช้บริการ หากเปรียบการผลิตก็เป็นการผลิตที่ผู้บริโภคบริโภคทันที ระหว่างผลิต ผลงานบริการ
อาจออกมาในสภาวะที่เป็นสสารจับต้องสัมผัสทางการไม่ได้ แต่สามารถสัมผัส ทางอารมณ์ในรูปของความรู้สึกพึงพอใจในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ เครื่องชี้วัดประสิทธิผลของผลงานบริการคือระดับ
ความพึงพอใจและความพอเพียงของ ผู้ใช้บริการซึ่งคือผู้บริโภคที่มีต่องานบริการ 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุคคลทำการตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา 

บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกับบริโภคสินค้า ซึ่งนักการตลาดต้องศึกษาว่าสินค้าที่เขาจะนำเสนอนั้น ใครคือผู้บริโภค (Who ?) 
ผู้บริโภคซื้ออะไร (What ?) ทำไมจึงซื้อ (Why ?) ซื้ออย่างไร (How?) ซื้อเมื่อไหร่ (When?) ซื้อที่ไหน (Where?) ซื้อและใช้
บ่อยครั้งเพียงใด (How often?) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซื้อเพื่อค้นหาคำตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค  

ผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคก็สามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภค การดำเนินธุรกิจในแต่ละประเภทนั้น จึงให้ความสำคัญถึงความต้องการ ของผู้บริโภคเป็นอันดับ
ต้นๆ โดยเฉพาะธุรกิจการบริการที่มีการแข่งขันทางการค้าสูง เช่น ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์ อาหารประเภทต่าง ๆ  
ซึ่งจะมีความเหมือนกันในด้านตัวสินค้า ดังนั้น องค์การ ห้างร้านค้าต่าง ๆ ย่อมต้องมีความรู้และเข้าใจ ในพฤติกรรมผู้บริโภคอย่าง
แท้จริง นักการตลาดจึงต้องทำการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคให้ทราบถึงข้อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคที่แท้จริงก่อนเป็นอันดับ
แรก ๆ  

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้คำ 6Ws และ 1 H เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาพฤติกรรมผู้บรโิภค 
ทำให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมาย สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์และองค์ปรกอบที่ควรมี และต้องมากกว่าคู่แข่งขัน 
รวมทั้งทราบถึงบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ และต้องการซื้อเมื่อใด จะทำให้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจใน
การวางกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2550 : 194) 
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3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ (ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล และคนอื่นๆ, 2550 : 47)  
1.  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่บริษัทเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ โดยการบริโภคหรือการ

ใช้บริการนั้นสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009 : 616)  
2.  ด้านราคา (Price) หมายถึง จำนวนเงินตราที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือบริการของกิจการ 

หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ อย่างคุ้มค่า
กับจำนวนเงินที่จ่ายไป (Armstrong & Kotler, 2009 : 616-617)  

3.  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place/Channel Distribution) หมายถึง ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและ/
หรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะนำสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ ไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ทันต่อความต้องการ ซึ่งมี13หลักเกณฑ์ที่
ต้องพิจารณาว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร และควรกระจายสินค้าและ/หรือบริการสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด 
(THbusinessinfo, 2558) 

4.  ด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือการสือ่สารทางการตลาด เพื่อสร้างความจูงใจ 
(Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความต้องการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินคา้
และ/หรือบริการ  

5.  ด้านบุคคล (People) หมายถึง พนักงานที่ทำงานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ซึ่งนับรวมตั้งแต่เจ้าของ
กิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง พนักงานทั่วไป แม่บ้าน เป็นต้น โดยบุคลากรนับได้ว่าเป็น
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นผู้คิด วางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่
วางกลยุทธ์ไว้ร้างมิตรไมตรีต่อลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้บทบาทอีกอย่างหนึ่งของ
บุคลากรที่มีความสำคัญ คือ การมีปฏิสัมพันธ์และผูกพันกับองค์กรในระยะยาว 

6.  ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริการที่นำเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยในแต่ละกระบวนการสามารถมีได้หลาย
กิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการดำเนินงานขององค์กร  

7.  ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จากการเลือกใช้สินค้า
และ/หรือบริการขององค์กร เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่นการ ตกแต่งร้าน รูปแบบของการจัด
จานอาหาร การแต่งกายของพนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกค้าการบริการที่รวดเร็ว เป็นต้น  
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ตใน ปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 199,800 คน (โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, 2561)        

4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาลองค์การบริหารส่วน

จังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 ราย โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการทำวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
ได้แก่ แผนกรักษาโรคที่เข้าการรักษาครั้งนี้ ประสบการณ์การเข้าใช้บริการ/ ความถี่ในการใช้บริการ วิธีชำระค่าบริการ เหตุผล
ที่มาใช้บริการ ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ผู้ที่มีส่วนร่วมในดารตัดสินใจ แหล่งขอ้มูล 
และปัญหาที่พบในการใช้บริการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดที่มอีิทธิพลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใช้บริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผลจากการศึกษาวิจัยโดยสรุปพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานะภาพสมรส 

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ย 15,001-20,000 บาท   
5.2 มีพฤติกรรมการมาใช้บริการมากที่แผนกอายุรกรรม มาเฉพาะเวลาป่วยเท่าน้ัน ใช้สิทธิเบิกจากหน่วยงาน ที่เลือกมาใช้

บริการเพราะอยู่ใกล้บ้านใกล้ที่ทำงาน มาใช้บริการมากช่วงเวลา 8.00-12.00 นาฬิกา โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 501-1000 
บาท ตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยตนเอง และได้รับข่าวสารจากการบอกต่อจากบุคคลอื่น  

5.3 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 โดยปัจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ ด้ านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 3.57 รองลงมาคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.56 และน้อยท่ีสุดคือ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.46 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี ่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

X S.D 
ระดับ

ความสำคัญ 
ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ 3.56 .76 มาก 
ด้านราคา 3.46 .75 ปานกลาง 
ด้านสถานท่ี 3.46 .85 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.49 .87 ปานกลาง 
ด้านบุคลากร 3.57 .83 มาก 
ด้านกระบวนการให้บริการ 3.48 .86 ปานกลาง 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3.55 .88 มาก 

รวม 3.51 .83 มาก 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ป่วยบ่อย แต่ป่วยไม่แน่นอน 

เพราะ ไม่ได้มาด้วยโรคประจำตัว หรือแพทย์นัดแต่มาตรวจ รักษาในโรคอายุรกรรมทั่วไป  เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  โรค
ทางเดินอาหาร เป็นต้น ปีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ มีรายได้โดย เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001 – 20,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาตรวจรักษาท่ีแผนก อายุรกรรม ชำระค่าบริการผ่านสวัสดิการของ
หน่วยงาน เลือกใช้บริการเนื่องจากอยู่ใกล้บ้านใกล้ที่ทำงาน  ส่วนใหญ่มาใช้บริการช่วง 08-12.00 นาฬิกา โดยมีค่าใช้จ่าย501-
1000 บาทต่อครั้ง ตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยตัวเอง โดยมีแหล่งข้อมูลจากการบอกต่อมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับ
มาก โดยมีความพึงพอใจปัจจัยของบุคลากรมากที่สุด  รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ส่วนปัจจัย
ด้านการตลาดที่มีผลปานกลางคือปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่และช่องทางให้บริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1. ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ควรเพิ่มแพทย์เฉพาะทางให้ครบทุกสาขาพร้อมสร้างการรับรู้เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความ

มั่นใจในการบริการของโรงพยาบาล โดยลดจำนวนผู้ป่วยส่งต่อในรายเกินศักยภาพด้านบุคลากร แพทย์เฉพาะทาง   
7.2. ด้านราคา ไม่แตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลอื่นๆ ในระดับเดียวกันแต่ ลูกค้าเข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาล

เอกชน ราคาน่าจะสูง จึงควรสื่อสารหรือติดป้ายหรือประกาศเกี่ยวกับอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลให้ผู้มาใช้บริการทราบ 
7.3. ด้านสถานท่ีและช่องทางให้บริการ ควรพัฒนาระบบการนัดหมายทางโทรศัพท์ และระบบเลื่อนนัดของผู้ป่วย พร้อม

ระบบเช่ือมต่อของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้สื่อสารเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อมารับบริการ อีกทั้งช่วยลดระยะการ
รอคอยก่อนพบแพทย์ให้เร็วข้ึน 

7.4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรส่งเสริมให้มีการออกหน่อยพยาบาลเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บรกิาร 
โดยการออกตรวจนอกพ้ืนท่ีอย่างอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการนอกโรงพยาบาลให้มากขึ้น 

7.5. ด้านบุคลากร ควรเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านบริการ และพยาบาล ซึ่งเป็นจุดอ่อนขององค์กร  โดยเน้นกระตุ้น
เรื่องพฤติกรรมในการบริการ ขวัญและกำลังใจในการทำงานและอยู่กับองค์กรนาน ๆ ไม่มีอัตรา การลาออกบ่อย ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อความชำนาญและเชี่ยวชาญในการทำงาน  เพื่อให้สามารถให้บริการผู้มาใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้
บุคลากรอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมการให้บริการและการอบรมพนักงานที่ให้บริการให้มีความชำนาญในงาน มีพฤติกรรมบริการที่
เหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

7.6. ด้านกระบวนการให้บริการ ควร ประสาน ผลักดัน ให้ สปสช.ขยายเขตการให้บริการในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า เพื่อเพ่ิมประชากรการดูแลและแบ่งเบาโรงพยาบาลของรัฐท่ีมีผู้ใช้บริการแออัด เช่น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  เพิ่มแพทย์
เฉพาะทาง เช่น ทันตแพทย์ นอกจากนี้โรงพยาบาลควรพัฒนาระบบให้บริการโดยการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดขั้นตอนในการผิดพลาดของการบริการ  ร่วมกับการพัฒนาระบบการรอรับยานาน  ควรเพิ่มช่องทางใน
การรับยาให้มากขึ้น ถ้าต้องรอก็ให้มีเจ้าหน้าที่มาช้ีแจงดรายละเอียดขั้นตอนการบริการ  
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