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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตร                       
กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อการตดัสนิใจการ
เลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตรกรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี 2.เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นสว่นผสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจการเลือกใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตรกรณีศึกษาจงัหวดั
ปทุมธานี บุคคลที่เคยใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 8 แห่ง 400 คน  ดว้ยวธิสีุ่มตวัอย่างแบบง่าย  
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู คอื แบบสอบถามทีผ่า่นการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญและทดสอบความน่าเชื่อถอืทางสถติิ
แลว้ ขอ้มลูทีเ่กบ็ไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 100 จากจาํนวนตวัอยา่งทัง้หมด สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ยสถติเิชงิพรรณนา
และการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิอนุมาน Independent sample T-Test  F-Test (One Way ANOVA) และ Multiple Linear 
Regression) ในการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ดคูวามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยั 

 การวจิยัครัง้น้ีไดก้ําหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัไว ้2 ปัจจยั คอื 1) ปัจจยัสว่นบุคคลของบุคคล ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้
โรงพยาบาลเอกชนเพือ่การคลอดบุตร 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพไม่มอีิทธิพลการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิาร
โรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี ส่วนสถานภาพ และรายไดม้อีทิธพิลการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี ในบางดา้น และปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่อีทิธพิลการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี 
มดีว้ยกนั 4 ดา้นคอื ดา้นบรกิารทางการแพทย ์ดา้นสถานที ่ดา้นสง่เสรมิการตลาดและดา้นสิง่ทีป่รากฏต่อสายตาลกูคา้ 
ภาพลกัษณ์ อยา่งมนียัสาํคญัทีส่ถติ ิ0.05 
 

 

 

 

   
 



Abstract 
 

The research about decision of mothers who choose to give birth in private hospitals aims for the following 
objectives. 

1. To be a study if population geometry affects the decision to mothers to give birth in private hospitals 
in provincial areas. 

2. To study the variables in marketing perspective that influenced the decisions of mothers to give birth 
in private hospitals. 

A random group of participants of 400 people who have been to 8 private hospitals were picked by surveys 
and statistically proven tests. The collected data totaled in 100% of the samples. 

The methods used in the research are depiction and analytical extrapolation, Independent sample T-Test  F-
Test (One Way ANOVA) and Multiple Linear Regression). To measure the relativity of the research. There 
are 2 main factors in this research. 

1. Personal details including gender, age, occupation and income  

2. Marketing and outside factor that influence the decision. 

The study showed that gender and age do not affect the decision of mother giving birth in private hospitals 
while occupation and income however, do affect the decision in some aspect. 

The marketing do affect the decision to use private hospital in 4 areas. 1. Medical service 2.Location 
3.Promotions  4.Reputation  by a factor of 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

  “ครอบครวั” เป็นสถาบนั (Institution) เป็นองคก์ร (Organization) หรอื เป็นหน่วย (Unit)ทางสงัคมทีเ่ลก็ทีส่ดุ 
ครอบครวัก่อตัง้ขึน้ดว้ยสมาชกิชายและหญงิเพยีงสองคน ไดท้าํหน้าทีเ่ป็นบดิา-มารดาเป็นพ่อแบบ-แม่แบบทีถ่่ายทอด
และใหก้ารศกึษาในขัน้แรกแก่สมาชกิใหม่ เป็นเบา้หลอมทางบุคลกิภาพ เป็นแหล่งทีจ่ะเสรมิสรา้งพลงักายและพลงัใจ
ให้แก่สมาชิกของครอบครวั ที่ออกไปแสดงบทบาทต่างๆทางสงัคมในสถาบนัที่เกี่ยวข้อง ครอบครวัเป็นสถาบนัที่
สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้ในทุกระดับ ทัง้ด้านความต้องการทางด้านร่างกาย 
(Physiological needs) ความตอ้งการทางดา้นจติใจ (Psychological needs) และความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social 
needs)  

 อตัราการเกิดของประชากร ระยะเวลา 5 ปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556-2560 (สํานักบรหิารการทะเบยีน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย) เริม่จากปี 2556 จาํนวนการเกดิผูช้าย 403,022 คน ผูห้ญงิ 379,107 คน รวม 782,129 
คน ปี 2557 จํานวนการเกดิผูช้าย 399,852คน ผูห้ญงิ 376,518 คน รวม 776,370 คน ปี 2558 จํานวนการเกดิผูช้าย 
378,037 คน ผูห้ญงิ 358,315 คน รวม 736,352 คน  ปี 2559 จํานวนการเกดิผูช้าย 362,395 คน ผูห้ญงิ 341,663 คน 
รวม 704,058 คน และ ปี 2560 จาํนวนการเกดิผูช้าย 362,510 คน ผูห้ญงิ 340,245 คน รวม 702,755 คน จะเหน็ไดว้า่
มอีตัราการลดลงของการเกิดใหม่ของประชากร เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ที่มีผลกบัการใช้ชีวิตในปัจจุบนัมากขึ้น ทัง้
เศรษฐกจิ พืน้ฐานครอบครวั พืน้ฐานการศกึษา และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินชวีติและการสรา้งครอบครวั  

ในปัจจุบนัการแข่งขนัของธุรกจิโรงพยาบาลมแีนวโน้มที่สงูขึน้โดยอ้างองิจากขอ้มูลในบทความของเวบ็ไซต์
กรงุเทพธุรกจิ ระบุวา่ “บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิโรงพยาบาลจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (บจ.) ในชว่ง
ปี2559-ไตรมาส 3 ปี 2560 ทีพ่บม ี“กําไรสทุธเิตบิโตไมม่าก” อาท ิบมจ.โรงพยาบาล ลาดพรา้ว หรอื LPH มกีําไรสทุธ ิ
155 ลา้นบาท และ 127 ลา้นบาท บมจ.เอกชยัการแพทย ์หรอื EKH มกีาํไรสทุธ ิ75 ลา้นบาท และ 62 ลา้นบาท บมจ.ก
รุงเทพดุสติเวชการ หรอื BDMS มกีําไรสทุธ8ิ,386 ลา้นบาท และ 8,180 ลา้นบาท บมจ.โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์หรอื 
BH มกีาํไรสทุธ ิ3,626 ลา้นบาท และ 3,020 ลา้นบาท บมจ.โรงพยาบาลจุฬารตัน์ หรอื CHG มกีาํไรสทุธ ิ564 ลา้นบาท 
และ 439 ลา้นบาท บมจ.ธนบุร ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป หรอื THGมกีําไรสุทธ ิ511 และ 396 ลา้นบาท เป็นตน้ (กรุงเทพธุรกจิ
,2560) 

จากขอ้มูลดงักล่าวจงึทําให้แต่ละโรงพยาบาลเริม่มกีารเพิม่เตมิและปรบัปรุงแผนกการรกัษาผู้ป่วยต่างๆให้
ครอบคลุมเพื่อรองรบัการเติบโตของการใช้บริการ  ซึ่งหน่ึงในแผนกการรกัษาที่เห็นจะขาดไม่ได้ที่ต้องมีในทุก
โรงพยาบาล คอืแผนกสตูนิารเีวช ซึ่งมหีน้าที่หลกัสาํคญัในการใหบ้รกิารฝากครรภ์และดูแลระหว่างตัง้ครรภ์จนไปถงึ
การทาํคลอด ซึง่ถอืเป็นแผนกทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะตอ้งมคีวามเชื่อมัน่และมัน่ใจในการเขา้ใชบ้รกิาร 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้ทําการวจิยัในเรื่องปัจจยัที่มอีทิธพิลในการตดัสนิใจการเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน
เพื่อการคลอดบุตร กรณีศกึษา จงัหวดัปทุมธานีเพื่อทีโ่รงพยาบาลเอกชนจะไดนํ้าขอ้มลูทีไ่ดว้จิยัไปพฒันาและปรบัปรุง
คุณภาพการใหบ้รกิารเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจความตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิารวา่ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามตอ้งการในเรื่องใดและ
โรงพยาบาลตอ้งทาํการตลาดแบบใดเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากทีส่ดุ 

 

 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อการตดัสนิใจการเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อ
การคลอดบุตรกรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจการเลือกใช้บรกิารโรงพยาบาล
เอกชนเพือ่การคลอดบุตรกรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี มกีารกาํหนดขอบเขตการวจิยัเพือ่การปัจจยัทีม่อีทิธพิลการตดัสนิใจการ
เลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพือ่การคลอดบุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี ดงัน้ี 

1.ขอบเขตดา้นประชากร คอื บุคคลทีเ่คยใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 400 คน 
2.ขอบเขตดา้นพืน้ที ่คอื จงัหวดัปทุมธานี 
3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา คอืกาํหนดระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลู 2 เดอืน ระหวา่งเดอืน มนีาคม-เดอืนเมษายน 
พ.ศ.2562 

กรอบแนวความคิดการวิจยั 

ในการศกึษาวจิยัเพือ่การปัจจยัทีม่อีทิธพิลการตดัสนิใจการเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพือ่การคลอด
บุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานีน้ี ไดส้รปุเป็นตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม ทีนํ่ามาเขยีนกรอบวจิยัดงัน้ี 

                 ตวัแปรอิสระ                                      ตวัแปรตาม                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะสว่นบุคคล 

‐ เพศ 

‐ อาย ุ

‐ สถานภาพ 

‐ อาชพี 

‐ รายไดต่้อเดอืน 

ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 

‐ ดา้นสนิคา้ 

‐ ดา้นราคา 

‐ ดา้นสถานที(่ทาํเลและทีต่ ัง้) 
‐ ดา้นสง่เสรมิการตลาด 

‐ ดา้นความหน้าเชื่อถอื 

‐ ดา้นสิง่ทีป่รากฏต่อสายตาลกูคา้ 
ภาพลกัษณ์ 

‐ ดา้นกระบวนการการใหบ้รกิาร 

 

การตดัสนิใจการเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน
เพือ่การคลอดบุตร 

‐ สถานทีต่ ัง้ในการใชบ้รกิาร 

‐ ชว่งเวลาในการใชบ้รกิาร 

‐ บุคคลทีม่อีทิธพิลในการเลอืกใชบ้รกิาร 

‐ ปัจจยัในการเลอืกใชบ้รกิาร 

‐ บุคคลเป้าหมายทีใ่ชบ้รกิาร 

‐ เหตุผลในการเลอืกใชบ้รกิาร 

‐ แรงจงูใจในการใชบ้รกิาร 



สมมติฐานของการวิจยั 

1.ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจการเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพือ่
การคลอดบุตรกรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี 

2.ปัจจยัดา้นสว่นผสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจการเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพือ่การ
คลอดบุตรกรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. เพือ่เป็นแนวทางในการวเิคราะหไ์ปใชใ้นการวางแผนและพฒันาการบรกิารใหต้รงตาม กลุ่มเป้าหมายของ
โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 

 2. เพือ่เป็นขอ้มลูในการวางแนวทางและการปรบักลยทุธก์ารตลาดเพือ่เพิม่ ความสามารถในการแขง่ขนัใน
อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 

  3. เพือ่เป็นขอ้มลูสาํหรบัผูท้ีส่นใจศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาล
เอกชนในจงัหวดัปทุมธานี   

วรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

1.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ทฤษฎีคณุภาพการให้บริการ 

แนวคดิพืน้ฐาน (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการใหบ้รกิารประกอบไปดว้ย 3 แนวคดิหลกั คอื  คุณภาพ
การให้บรกิาร (service quality) คุณค่าของลูกค้า (customer value) และแนวคดิความพงึพอใจของลูกค้า (customer 
satisfaction) (Cronin, and Taylor, 1992; Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988) ตามแนวคิด
พืน้ฐานดงักล่าว ความพงึพอใจของลูกคา้ต่อบรกิาร เป็นพฤตกิรรมเชงิจติวทิยาทีบุ่คคลมต่ีอบรกิารทีไ่ดร้บัหรอืเกดิขึน้ 
(Oliver, 1993)  

ความหมายของการบริการ 

การบรกิาร(Service) ในความหมายทัว่ไปคอื การใหค้วามชว่ยเหลอื หรอืการดาํเนินการเพือ่ประโยชน์ของ
ผูอ้ื่น 

ธรุกิจบริการมีลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากผลิตภณัฑท์ ัว่ไป ดงันี้ 

1.เป็นสิน้ค้าที่จบัต้องไม่ได้ การบรกิารเป็นสิง่จบัต้องหรอืสมัผสัไม่ได้ดว้ยประสาทสมัผสัทัง้ห้าไม่ว่าจะก่อน
หรอืหลงัซือ้ ความไมม่ตีวัตนของงานบรอการจงึสง่ผลใหเ้กดิ ความเสีย่วงต่อผูบ้รโิภคในการเลอืกใชบ้รกิาร 

2.คุณภาพไม่คงที่ คุณภาพของบริการทัว่ไปมีความไม่แน่นอนสูง เน่ืองจากมกัจะขึ้นอยู่กับพนักงานที่
ใหบ้รกิาร เวลาทีใ่หบ้รกิาร วธิกีารใหบ้รกิาร และสถานทีท่ีล่กูคา้รบับรกิาร 



3.ไม่สามารถแยกการบรโิภคบรกิารออกจากผู้ให้บรกิารได้ เน่ืองจากการให้บรกิารและการบรโิภคบรกิาร
เกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั โดยลกูคา้จะมสีว่นรว่มในขัน้ตอนการใหบ้รกิารดว้ย 

4.ไมส่ามารถเกบ็รกัษาไวไ้ด ้การบรกิารนัน้เป็นสิง่ทีจ่บัตอ้งและสมัผสัไมไ่ด ้ทาํใหอ้งคก์รเสยีโอกาสในการขาย
บรกิาร ดงันัน้เมือ่ลกูคา้ซือ้การบรกิารในเวลาใดผูใ้หบ้รกิารจงึเริม่บรกิารไดเ้มือ่นัน้ (ธรีกติ ินวรตัน ณ อยธุยา 2547) 

5.ผู้บรโิภคมสี่วนในการสร้างงานบรกิารอย่างมากมาย การบรกิารในแต่ละครัง้จะทําเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้เป็นลกูคา้รายๆไป เพราะลกูคา้แต่ละคนยอ่มมคีวามตอ้งการและความชอบ ไมช่อบเป็นของตวัเอง 

6.การบรกิารต้องใช้แรงงานคน คอืต้องใชค้นในการบรกิาร เพราะคนยงัให้ความรูส้กึถงึความอบอุ่น ดงันัน้ 
การบรกิารจะดหีรอืไมด่มีากน้อยเพยีงใดขึน้กบัผูใ้หบ้รกิาร 

7.ความพงึพอใจของลูกคา้ งานบรกิารเป็นงานที่ใหค้วามช่วยเหลอืและอํานวยความสะดวก เมื่อลูกคา้ไดร้บั
บรกิารตรงตามความตอ้งการจะเกดิความรูส้กึพอใจ แต่ถา้ลกูคา้ไดร้บับรกิารไมต่รงตามความตอ้งการจะเกดิความรูส้กึ
ไมพ่อใจไดท้นัท ี 

8.ผลของการบรกิารเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลาและแปรผลไดร้วดเรว็ งานบรกิารเริม่ตน้และดาํเนินการไดทุ้กขณะ  

9.ผลของบริการเชื่อมโยงถึงคนและองค์กร งานบริการสร้างความรู้สึกได้ในทันทีที่ร ับบริการ จึงแปร
เปลีย่นเป็นผลจากการใหบ้รกิารในดา้นบวกและดา้นลบ 

10.เมื่อผดิพลาดชดเฉยดว้ยสิง่อื่น เป็นเพยีงการบรรเทาความไมพ่อใจเมื่อเกดิการผดิพลาดจากการใหบ้รกิาร
แต่ไมส่ามารถเรยีกความรูส้กึทีด่เีหมอืเดมิของลกูคา้ได ้

11.สรา้งทศันคตต่ิอบุคคลและองคก์ารไดอ้ยา่งมาก การบรกิารสามารถสรา้งความรูส้กึชอบหรอืไมช่อบแบบไม่
มขีดีจาํกดั ขึน้อยูก่บัลกัษณะการใหบ้รกิารมคีวามสาํคญัมากน้อยเพยีงใด 

12.สร้างภาพลกัษณ์ให้องค์การเป็นเวลานาน  การบรกิารที่ดีหรอืไม่ดีจะติดอยู่ในความทรงจําของลูกค้า
ตลอดไป  

13.หากเกดิขอ้บกพร่องจะเหน็ได้ชดั บรกิารเป็นสิง่ที่ไวต่อการรบัรู ้เมื่อมสีิง่ที่ขากตกบกพร่องจะปรากฏให้
เหน็ในทนัททีนัใด 

14.คนเป็นตวัแปรที่สําคญัในการสรา้งและทําลายงานบรกิาร การบรกิารที่ผดิพลาดขององค์กรส่วนใหญ่มา
จากคนในองคก์ร บางองคก์รทีไ่ดร้บัคาํชื่นชมในเรือ่งบรกิาร พอเปลีย่นทมีงานกลบัทาํใหช้ื่อเสยีงเสยีหายไปทางดา้นลบ            

ส่ิงที่กาํลงัมีอิทธิพลต่อธรุกิจบริการ 

1.เทคโนโลย ี 

2.การแขง่ขนัและสภาวะเศรษฐกจิ 

3.สงัคมและวฒันธรรม 

4.การเมอืงและกฎหมาย 



ความหมายของลกูค้า 

ลูกคา้ (Consumer, Customer) หมายถงึ บุคคลที่มคีวามต้องการที่จะรบับรกิารมอีํานาจในการซื้อบรกิาร มี
พฤตกิรรมการซือ้บรกิาร และมพีฤตกิรรมบรโิภคบรกิาร 

ความต้องการของลกูค้า  

1.ความตอ้งการใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ และหยบิยืน่ความเป็นมติรให ้

2.ความตอ้งการการตอ้นรบั โดยผูใ้หบ้รกิารทีย่ ิม้แยม้แจม่ใส มอีธัยาศยัด ี

3.ความตอ้งการความสะดวกสบาย รวดเรว็และถกูตอ้ง 

4.ความตอ้งการทีเ่ป็นคนสาํคญั และตอ้งการการยอมรบั 

1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 

แรงจูงใจและความต้องการส่งผลต่อพฤตกิรรมผู้บรโิภคแต่ละคน ผู้บรโิภคแต่ละคนจะมแีรงจูงใจและความ
ต้องการที่แตกต่างกนัไป ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัแบบอย่างแรงจูงใจที่ผู้บรโิภคได้ปรบัตวัเข้ากบัสงัคม แรงงจูงใจและความ
ตอ้งการจงึถกูแบง่เป็นตามประเภทเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้รโิภคแต่ละคน 

ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึทีด่หีรอืทศันคตทิีด่ขีองบุคคล ซึ่งมกัเกดิจากการไดร้บัการตอบสนองตาม
ตามความต้องการจะเกดิความรูส้กึทีด่ ีแต่ถา้ความตอ้งการของตนไม่ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการของตนเองจะ
เกดิความไมพ่งึพอใจ 

1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกบัแรงจงูใจ 

        Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิขึน้ต้องมสีิง่จูงใจ (motive) หรอืแรงขบัดนั 
(drive) เป็นความตอ้งการที่กดดนัจนมากพอที่จะจูงใจใหบุ้คคลเกดิพฤตกิรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  
ซึง่ความตอ้งการของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนั  ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชวีวทิยา(biological) เกดิขึน้
จากสภาวะตงึเครยีด เชน่ ความหวิกระหายหรอืความลาํบากบางอยา่ง เป็นความตอ้งการทางจติวทิยา (psychological) 
เกิดจากความต้องการการยอมรบั (recognition) การยกย่อง (esteem) หรอืการเป็นเจ้าของทรพัย์สนิ (belonging) 
ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทําในช่วงเวลานัน้ ความต้องการกลายเป็นสิง่จูงใจ เมื่อ
ไดร้บัการกระตุน้อยา่งเพยีงพอจนเกดิความตงึเครยีด โดยทฤษฎทีีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุ ม ี2 ทฤษฎ ีคอื ทฤษฎขีอง
อบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฎขีองซกิมนัด ์ฟรอยด ์

1.4 ทฤษฎีเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) มีทัง้ผลิตภัณฑ์ที่จ ับต้องได้ (Tangible Product) และ
ผลติภณัฑท์ี่จบัต้อง ไม่ได ้(Intangible Product) เป็นสนิคา้และบรกิารทีนํ่าเสนอต่อลูกคา้หรอืผูร้บับรกิาร ดา้นกลยุทธ์
การตลาดที่นํามาใช้กบัธุรกิจการบรกิารจําเป็นที่จะต้องจดัให้มสี่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างจากการตลาด
โดยทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกจิทีม่กีารตอ้นรบัขบัสู ้(Hospitality) เป็นหวัใจหลกัในการทําธุรกจิ ศาสตราจารย ์ฟิล



ลปิ ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) กูรูด้านการตลาดชัน้นําของโลก ได้ให้แนวคดิส่วน ประสมทางการตลาดสําหรบัธุรกิจ
บรกิาร (Service Marketing Mix) ไวว้า่เป็นแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิที ่ใหบ้รกิารซึง่เป็นธุรกจิทีแ่ตกต่างสนิคา้อุปโภค
และบรโิภคทัว่ไป จําเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรอื 7P's ในการกําหนดกลยุทธ์
การตลาดซึง่ประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลติภณัฑ์(Product) เป็นสิง่ซึ่งสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คอื สิง่ที่ผูข้ายต้อง
มอบ ใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดร้บัผลประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑ์นัน้ ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลติภณัฑ์แบ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คอื ผลติภณัฑท์ีอ่าจจบัตอ้งได(้Tangible Products) และ ผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไมไ่ด(้Intangible Products)  

2. ดา้นราคา (Price) หมายถงึ คุณคา่ผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิ ลกูคา้จะเปรยีบเทยีบระหวา่งคุณคา่ (Value) ของ 
บรกิารกบัราคา (Price) ของบรกิารนัน้ ถา้คุณคา่สงูกวา่ราคาลกูคา้จะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ การกาํหนดราคาการ ใหบ้รกิาร
ควรมคีวามเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารชดัเจน และงา่ยต่อการจาํแนกระดบับรกิารทีต่่างกนั  

3. ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) เป็น กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบับรรยากาศสิง่แวดล้อมในการนําเสนอ 
บรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ ซึง่มผีลต่อการรบัรูข้องลกูคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบรกิารทีนํ่าเสนอ ซึง่จะตอ้ง พจิารณาใน
ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ (Location) และชอ่งทางในการน าเสนอบรกิาร (Channels)  

4. ดา้นการสง่เสรมิ (Promotions) เป็นเครื่องมอืหน่ึงทีม่คีวามสาํคญัในการตดิต่อสื่อสารใหผู้ใ้ชบ้รกิาร โดยม ี
วตัถุประสงค์ที่แจง้ขา่วสารหรอืชกัจูงใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรม การใชบ้รกิารและเป็นกุญแจสาํคญัของ การตลาด
สายสมัพนัธ ์ 

5. ดา้นบุคคล (People) หรอืพนกังาน (Employee) ซึง่ตอ้งอาศยัการคดัเลอืก การฝึกอบรม การจงูใจ เพื่อ ให้
สามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แขง่ขนัเป็นความ สมัพนัธร์ะหวา่งเจา้หน้าทีผู่ ้ใหบ้รกิารและ
ผูใ้ชบ้รกิารต่าง ๆ ขององคก์ร เจา้หน้าทีต่อ้งมคีวามสามารถ มทีศันคตทิีส่ามารถตอบสนองต่อ ผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามคดิ
รเิริม่ มคีวามสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสรา้งคา่นิยมใหก้บัองคก์ร  

6. ดา้นกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็นแสดงให ้เหน็ถงึ
ลกัษณะทางกายภาพแลการน าเสนอใหก้บัลูกคา้ใหเ้หน็เป็นรปูธรรม โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม ทัง้ทางดา้ย
กายภาพและรูปแบบการให้บรกิารเพื่อสรา้งคุณค่าให้กบัลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาด เรยีบร้อย การ
เจรจาตอ้งสภุาพอ่อนโยน และการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่น ๆ ทีล่กูคา้ควรไดร้บั  

7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัใินดา้นการบรกิาร ที ่
นําเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารเพือ่มอบการใหบ้รกิารอยา่งถกูตอ้งรวดเรว็ และทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ 

ส่วนประสมการตลาดทัง้ 7 อย่างขา้งต้นเป็นสิง่สําคญัต่อการกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ ทางด้านการตลาด ของ
ธุรกจิ ทีจ่ะตอ้งมกีารจดัสว่นประสมแต่ละอยา่งใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกจิ 

2.วิธ ีการดาํเนินการวิจยั 

ประชากรวิจยัและกล ุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื ประชากรทีม่าใชบ้รกิารฝากครรภแ์ละปรกึษาเรือ่งการมบุีตรทีแ่ผนก
สตูนิารเีวชโรงพยาบาลเอกชน ในจงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ีคอื ประชากรทีม่าใชบ้รกิาร



ฝากครรภ์และปรึกษาเรื่องการมบุีตรที่แผนกสูตินารีเวชโรงพยาบาลเอกชน ในจงัหวดัปทุมธานี จํานวน 400 คน 
เน่ืองจากประชากรขนาดใหญ่และไมท่ราบจาํนวนผูม้าใชบ้รกิารไดอ้ยา่งแน่นอน ใชส้ตูรของ W.G.Cochran ระดบัความ
เชื่อมัน่ 95% สดัสว่นความคลาดเคลื่อนเทา่กบั 0.05 

การสุ่มตวัอย่าง 

ซึง่ตวัอย่างทีไ่ดน้ัน้ผูท้ําการวจิยัใชก้ารสุม่ตวัอย่างทีผู่ท้ําการวจิยัจะใช ้คอื การสุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มลูประชากรทีม่าใชบ้รกิารฝากครรภแ์ละปรกึษาเรื่อง
การมีบุตรที่แผนกสูตินารีเวชโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวดัปทุมธานี จํานวนทัง้หมด 8 สถานพยาบาล ได้แก่ 
โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นคาร์ลอส, โรงพยาบาลปทุมเวช,  โรงพยาบาลเปาโล รงัสิต, โรงพยาบาลภทัร ธนบุรี, 
โรงพยาบาลแพทยร์งัสติ, โรงพยาบาลการุญเวช, โรงพยาบาลบางปะกอก-รงัสติ2 และโรงพยาบาลเมอืงปทุม ทีล่ะ 50 
แบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั 

เครื่องมอืทีผู่ว้จิยัจะใชใ้นครัง้น้ีคอืแบบสอบถาม โดยอา้งองิแนวคดิ ทฤษฎ ีวรรณกรรม งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คุณภาพการใหบ้รกิารและสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจการตดัสนิใจการเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน
เพื่อการคลอดบุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี โดยขัน้แรกทดลองแจกแบบสอบถามกบัตวัอย่างจํานวน 30 ราย เพื่อ
หาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้วธิีหาค่าสมัประสทิธิอลัฟ่า ของครอบราช (Alpha Cronbach) เพื่อหาความคงที่ของของ
คาํถาม เพือ่ทาํการแกไ้ขและปรบัปรงุ ก่อนแจกแบบสอบถามไปยงักลุม่ตวัอยา่ง 400 ชุด แบบสอบถามม ี

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 งานวจิยัน้ีใชเ้กบ็ขอ้มลูแบบปฐมภูมจิากแบบสอบถามทีไ่ดเ้กบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ชุด ระหว่างเดอืน 
มนีาคม-เมษายน พ.ศ.2561 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 

 1. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ตารางแจกแจงความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แผนภูมวิงกลม (Pie Chart) และ
แท่งแผนภูม ิ(Bar Chart) ศกึษาในสว่นของขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายได้
เฉลี่ย ระดบัความเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และระดบัความพงึพอใจ เพื่อใช้อธบิายขอ้มูล
ทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 

2. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน (Inferential Statistic) การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน เป็นการศกึษาขอ้มูล
ของกลุม่ตวัอยา่งและ ทดสอบสมมตฐิานโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ

3.ผลการศึกษาวิจยั 

1.ปัจจยัสว่นบุคคล  

1.1 เพศ : เพศชายจาํนวน 189 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.3 เพศหญงิ 211 คนคดิเป็นรอ้ยละ 52.8  



1.2 อายุ : แบ่งเป็นช่วงอายุ20-30 ปี จาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.8 แบ่งช่วงอายุ 30-40 ปี 225 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 56.3 และแบง่เป็นชว่งอาย ุ40 ปีขึน้ไป 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24  

1.3 สถานภาพ : สถานภาพโสด จาํนวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.3  สถานภาพสมรส 307 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
76.8  และสถานภาพหยา่/หมา้ย 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3  

1.4 อาชพี : อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จาํนวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 อาชพีราชการและรฐัวสิาหกจิ 
103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.8  อาชพีแมบ่า้น/พอ่บา้น 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3  อาชพีธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 111 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 27.8  และอาชพีอื่นๆ 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.3  

1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน : รายได้ 15,000-30,000 บาทต่อเดอืน จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 มี
รายได ้30,000-45,000 บาทต่อเดอืน จาํนวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.0  มรีายได ้45,000-60,000 บาทต่อเดอืน 114
คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.5  และมรีายไดม้ากกวา่ 60,000 บาทจาํนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.3 

2. ผูม้าใชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัสว่นประสมทางการตลาดการเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อ
การคลอดบุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี ใหร้ะดบัความสาํคญักบัสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบั มาก 

(  = 4.15, S.D. = 0.42) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้พบว่า ใหค้วามสาํคญัใน ดา้นบรกิารทางการแพทย ์ดา้น

ความน่าเชื่อถอืและด้านกระบวนการให้บรกิารมากที่สุดโดยอยู่ในระดบั มาก (  = 4.30, S.D. = 0.54) (  = 4.23, 

S.D. = 0.54)  และ (  = 4.30, S.D. = 0.54)  ในขณะทีใ่หค้วามสาํคญัในดา้นสง่เสรมิการตลาดน้อยทีส่ดุ 

3. ผลการทดสอบสมมตฐิานเปรยีบเทยีบความแตกต่างปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่มอีทิธพิลการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพือ่การคลอดบุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี 

3.1 จาํแนกตามเพศ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ผูม้าใชบ้รกิารทีม่เีพศทีต่่างกนัไมม่อีทิธพิลการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี ในทุกดา้น อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 

3.2 จําแนกตามอายุ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า อายุที่ต่างกนัไม่มอีทิธพิลการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร
โรงพยาบาลเอกชนเพือ่การคลอดบุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี ในทุกดา้น อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3.3 จาํแนกตามสถานภาพ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัไมม่อีทิธพิลการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี ในด้านสถานที่ตัง้ในการใชบ้รกิาร 
ช่วงเวลาการให้บรกิาร ปัจจยัในการเลอืกใช้บรกิาร บุคคลเป้าหมายที่ใช้บรกิาร เหตุผลในการเลอืกใช้บรกิาร และ
แรงจูงใจในการใชบ้รกิาร แต่สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการ
คลอดบุตร กรณีศึกษาจงัหวดัปทุมธานี ในด้านบุคคลที่มอีิทธิพลในการเลือกใช้บรกิารในคนโสดและสมรสอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3.4 จาํแนกตามอาชพี ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ อาชพีทีต่่างกนัไมม่อีทิธพิลการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
โรงพยาบาลเอกชนเพือ่การคลอดบุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี ในทุกดา้น อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3.5 จําแนกตามรายได ้ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัไมม่อีทิธพิลการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตร ในดา้นสถานที่ตัง้ในการใชบ้รกิาร ช่วงเวลาการใหบ้รกิาร ปัจจยัในการ



เลอืกใชบ้รกิาร บุคคลเป้าหมายที่ใชบ้รกิาร และแรงจูงใจในการใชบ้รกิารอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ส่วน
รายได้ที่แตกต่างกนัมอีิทธิพลการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตร ในด้านบุคคลที่มี
อทิธพิลในการเลอืกใชบ้รกิาร และเหตุผลในการเลอืกใชบ้รกิารอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพือ่การคลอดบุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี การวเิคราะหส์ถติถิดถอยพหุ
คนู(Multiple regression Analysis)  พบวา่ ตวัแปรอสิระทัง้ 7 ตวัรวมกนั อธบิายความผนัแปรของการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารไดร้อ้ยละ 74.60 โดยพบว่าปัจจยัที่มอีทิธพิลการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตร 
กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี มดีว้ยกนั 4 ดา้นคอื ดา้นบรกิารทางการแพทย ์ดา้นสถานที ่ดา้นสง่เสรมิการตลาดและดา้น
สิง่ทีป่รากฏต่อสายตาลกูคา้ ภาพลกัษณ์ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4.สรปุผลการวิจยั  

ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตร 
กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี มผีลการวเิคราะหข์อ้มลูมาอภปิรายไดด้งัน้ี 

1.ปัจจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ และอาชพีไม่มอีทิธพิลการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อ
การคลอดบุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี สว่นสถานภาพ และรายไดม้อีทิธพิลการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงพยาบาล
เอกชนเพือ่การคลอดบุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี ในบางดา้น  

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอด
บุตร กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี มดีว้ยกนั 4 ดา้นคอื ดา้นบรกิารทางการแพทย ์ดา้นสถานที่ ดา้นส่งเสรมิการตลาด
และดา้นสิง่ทีป่รากฏต่อสายตาลกูคา้ ภาพลกัษณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากผลวจิยั 

ผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตร 
กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี โดยมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. อยากใหม้หีมอมากกวา่น้ี 

2. มหีมอ ใหค้าํแนะนําเรือ่งการเตรยีมตวัหลงัคลอดดว้ย 

3. ปัจจยัทีม่ผีล คอื คา่ใชจ้่ายตัง้แต่ฝากครรภถ์งึคลอด ระยะทาง ความน่าเชื่อถอืของโรงพยาบาล ขัน้ตอนการ
ดแูลระหวา่งคลอด 

4. โรงพยาบาลควรมคีุณภาพมาตรฐาน หมอควรมจีรรยาบรรณ ไมค่วรมแีพค็เกจใหเ้ลอืก ทาํใหม้มีาตรฐานให้
เทา่เทยีมกนั 

5. เป็นโรงพยาบาลทีท่นัสมยัและมคีวามน่าเชื่อถอืในการรบับรกิาร 

6. ควรเพิม่บรกิารทีท่นัสมยัใหท้ดัเทยีม รพ.รฐับาล 



7. ราคาเหมาะสมกบับรกิาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจยัคร ัง้ต่อไป 

ในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาบุคคลที่มาใช้บรกิารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้กวา้งกว่าการใช้บรกิารที่
แผนกสตูนิาร ีเพื่อใหค้รอบคลุมประชากรศาสตรม์ากขึน้ เพื่อผลที่ไดจ้ะไดนํ้าไปพฒันาในเรื่องการวางแผนการตลาด
ของโรงพยาบาลมากขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลการตัดสินใจการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพื่อการคลอดบุตร 
กรณีศกึษาจงัหวดัปทุมธานี ฉบบัน้ี สามารถสาํเรจ็ลุล่วงไปไดอ้ย่างดนีัน้ เป็นไปไดด้ว้ยความกรุณาของ อ.ดร.ณัฐวุฒ ิ
ยนัตระกูล ที่ได้กรุณาช่วยเหลือเสยีสละเวลาเป็นที่คําปรกึษาและให้คําแนะนําที่มคีุณค่าต่อการศึกษาวจิยัน้ี ทําให้
งานวจิยัฉบบัน้ีมคีวามสมบรูณ์ ครบถว้น และเกดิประโยชน์แก่สว่นรวมมากยิง่ขึน้ในการศกึษาวจิยัเป็นอยา่งดตีลอดจน
ตดิตามความกา้วหน้าของการศกึษาวจิยั ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรณุา 

ของทา่นอาจารยเ์ป็นอยา่งยิง่ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ผู้วจิยัขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวทิยาลยัรามคําแหงที่ได้ให้ความรู้ต่างๆ ทําให้เกดิทกัษะ ความรู้ 
ความเขา้ใจอนัเป็นประโยชน์แก่การนําไปประยุกต์ใช้ ขอขอบพระคุณบณัฑติวทิยาลยั ที่ใหค้วามช่วยเหลอืในการให้
ขอ้มูลต่างๆ รวมถงึขอขอบพระคุณบดิา มารดา ญาต ิพี่น้อง ที่ไม่ว่าขอความช่วยเหลอืทางดา้นแรงกายแรงใจพรอ้ม
สนบัสนุนเสมอ และยิง่ไปกวา่นัน้ ผูว้จิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกทา่นทีไ่ดส้ละเวลารว่มตอบแบบสอบถามเพื่อ
นําไปเป็นขอ้มลูประกอบการวจิยัครัง้น้ี 

 ทา้ยน้ี ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ งานวจิยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัเอกชน และ
บุคคลทัว่ไปทีส่นใจ หากงานวจิยัฉบบัน้ีมขีอ้บกพรอ่งประการใด ผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว ธดิารตัน์ รตันกาํเนิด 

เมษายน 2562 
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