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การวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถาน
ประกอบการในเขตภาคกลางมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
สถานประกอบในเขตภาคกลาง (2) ศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง (3) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถาน
ประกอบในเขตภาคกลาง จากอิทธิพลของระดับส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านองค์การ (4) ศึกษาแนวทาง
ในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยผสมผสาน
วิธี การท าวิจัยเชิงปริมาณท าการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง ซึ่งจ านวน 51,730 แห่ง หาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 400 ราย 
ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายไปตามจังหวัดที่จะจัดเก็บได้ 10 แห่ง ได้แก่จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ราชบุรี 
และกาญจนบุรี ด าเนินการจัดเก็บจังหวัดละ 40 สถานประกอบการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า (1) พฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาค
กลาง  ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการปีละครั้ง (ร้อยละ 93.50) ค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการ  อยู่ในช่วง 500-1,000 บาท (ร้อยละ 53.25) และผู้มีส่วนร่วมในการเลือก
ตรวจ สุขภาพได้แก่ การตัดสินใจร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้ประกอบการ (ร้อยละ 61.00) วัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสุขภาพขององค์การ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน (ร้อยละ 74.00) ประเภทการตรวจสุขภาพของสถาน
ประกอบการได้แก่ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานในองค์การ (ร้อยละ 75.00) และผู้ให้บริการตรวจ
สุขภาพของสถานประกอบการในสามล าดับแรกได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน (ร้อยละ 77.00) (2) ส่วนประสมการตลาด
ในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของ ผู้ประกอบการ ในเขตภาคกลางในสามล าดับแรก
ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร (Mean = 4.28) ด้านราคา  (Mean = 4.25) และผลิตภัณฑ์ (Mean = 4.20) ตามล าดับ 
(3) ปัจจัยด้านองค์การ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการ ในเขต
ภาคกลาง ในเรื่องการตัดสินใจร่วมกันทั้งพนักงานและผู้ประกอบการ และการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป 
ในขณะที่ ระดับส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ประกอบการ ในเขต
ภาคกลาง  
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(4) แนวทางในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง เพื่อให้
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนควรด าเนินการในเรื่องการตรวจและการให้บริการต้องมีคุณภาพและสร้างความพึง
พอใจและต้องตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้  ต้องเลือกผู้ให้บริการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการได้และสามารถตอบข้อสงสัยหรือปัญหาต่าง  ๆ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของพนักงาน
หรือลูกค้าได้  และ ต้องเน้นผู้ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและการบริการหลัง
การขายที่ดี 
 
ค าส าคญั : ส่วนประสมการตลาด การเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี สถานประกอบการ  
  

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to (1) to study the behavior of selective the annual 
basic healthcare services with private company in the central region area (2) to study level of 
marketing mix of the behavior of selective the annual basic healthcare services with private 
company in the central region area (3) to study of selective the annual basic healthcare services 
with private company in the central region area effected the level of marketing mix and 
organization factors. (4) to guideline the annual basic healthcare services with private company in 
the central region area. 
 The researchers used a mixed methods approach. The quantitative research of which 
51,730 private company collected data of a sample size 400 using random sampling. The multi- 
stage random sampling up to 10 provinces including Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut 
Prakan, Samut Sonkham, Nakhon Pathom, Ayutthaya, Prachinburi, Ratchaburi and Kanchanaburi by 
collected the data from 40 private company. Research Tools used in questionnaires and interviews 
from researchers created. The Data were analyzed by frequency, percentage, and average, 
standard deviation, Chi-squared test Analysis, Multiple Regression Analysis and Content Analysis. 
 The results showed that (1) Behavior and marketing mix of selective the annual basic 
healthcare services with private company in the central region area. Most of the frequency of use 
of health services per year (93.50 percent), the cost of annual basic healthcare services in the 
range of 500-1,000 baht (53.25 percent) and the participants in selective a health check, including 
a joint decision between employees and entrepreneurs (61 percent), the purpose of monitoring 
the health of the organization. To benefit employees (74 percent) of the healthcare services 
include:  The annual healthcare services check of employees in the organization  (75 percent) and 
the provider of health services, including the top three on three locate. (1) Private hospitals (77 
percent) (2) the use of the marketing mix in its annual basic healthcare services with private 
company in the central region area. The research found that Marketing mix that influence the 
selection of the annual basic healthcare services with private company in the central region area, 
including the top three. Factors personnel (Mean = 4.28) price (Mean = 4.25) and products (Mean = 
4.20), respectively (3) Factors organizations do not affect the use of health services for the annual 
basic healthcare services with private company in the central region area in a joint decision of both 
employees and entrepreneurs. And selecting a health check in as the marketing mix that influence 
service selection of the annual basic healthcare services with private company in the central 
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region area. (4) Ways to selective annual basic healthcare services with private company in the 
central region area. In order to be successful and sustainable action on the matter. The diagnostics 
and service quality and to satisfy and meet the needs of establishments. Choose a provider that 
can meet the needs of enterprises, and can answer any questions or problems about the health of 
the employees or customers and to focus on the service provider that can meet the needs of 
enterprises and. the after sales service is good. 
 
Keywords:  marketing mix, the annual basic healthcare services, private company 
 

1. บทน า 
ในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของผู้คนได้เปลี่ยนไปจากเดิม  ทั้งในเรื่องของปัจจัย 4 อาทิ อาหาร ที่อยู่อาศัย 

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ปัจจัยของสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ล้วนส่งผลกระทบกับสุขภาพ
ร่างกายได้สิ้น  และเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่า ในปัจจุบัน โรคภัยไข้เจ็บใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมาย มี
แนวโน้มที่จะเกิดโรคประเภทใหม่ ๆ มากขึ้น อีกทั้งปัจจัยในเรื่องของอุบัติเหตุ ที่มีแนวโน้ มมากขึ้นตามการ
เติบโตของประชากร การเดินทางที่มากขึ้น ท าให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้น  แม้ว่าความเจริญทาการแพทย์จะมีการ
พัฒนามากขึ้น แต่สังคมไทยยังประสบปัญหาในเรื่องการเสียชีวิต ของประชาขน แทนที่ความเจริญของ
เทคโนโลยี จะท าให้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่ผลที่เกิดขึ้นกับสวนทางกัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนมาจากกิจกรรมใน
แต่ละวันของคนไทยในยุคนี้ ที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตตามกระแสนิยม ไม่สนใจสุขภาพร่างกาย รับประทานแต่
อาหารที่ไม่มีประโยชน์ ไม่เคยออกก าลังกาย นอกจากนี้ วิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันมักจะไม่มี
เวลา และมักจะหาข้ออ้างเพ่ือหลีกเลี่ยงการออกก าลังกายอยู่เสมอ ท าให้ผู้คนในยุคนี้ขาดสมดุลของชีวิต 
ร่างกายอ่อนแอ ไม่มีภูมิคุ้มกันและเจ็บไข้ได้ป่วยง่าย  ดังนั้น การตรวจสุขภาพประจ าปี จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่จะป้องกันปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคเหล่านั้นได้ตั้งแต่แรกเริ่ม อีกทั้งเป็นการส ารวจความผิดปกติทั้งในภายนอก
และภายในร่างกายว่ามีความบกพร่องตรงจุดไหนบ้าง ถ้าพบอาการที่ผิดปกติจุดไหน จะได้มีการรักษาได้
ทันเวลา ถ้าดูแลสุขภาพดี คอยตรวจเช็คร่างกายอยู่เสมอ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น 

ธุรกิจบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นธุรกิจที่มีความจ าเป็น และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจ านวน
มาก เนื่องจากองค์การหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่สามารถน าพนักงานจ านวนมากเข้าตรวจสุขภาพ
ประจ าปีตามโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนได้ทั้งหมด  การบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ช่วยเพ่ิม
ความสะดวกรวดเร็ว และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเสียไป จึงสามารถแก้ปัญหาในจุดนี้ได้ อีกทั้งประโยชน์ที่
จะได้รับจากการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่คือ การป้องกันโรค การเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้มี
ความแข็งแรงสมบูรณ์ เมื่อมีการวินิจฉัยแล้ว หากพบว่าพนักงานมีปัญหาสุขภาพ ผู้รับบริการยังจะได้รับ
ค าแนะน าการดูแลรักษาสุขภาพต่อไป ดังนั้น พนักงานที่อยู่ในสถานประกอบการจึงมีความจ าเป็นที่ต้องตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

การตรวจสุขภาพในแต่ละสถานประกอบมีวัตถุประสงค์ในการตรวจแตกต่างกันออกไป มีทั้งการตรวจ
วินิจฉัยโรค การตรวจเพ่ือเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่ งผลเสียต่อสุขภาพ เพ่ือให้
พนักงานในสถานประกอบการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ท าให้สถานประกอบการไม่ขาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ จึง
พบว่าในปัจจุบันสถานประกอบการ มักจะเลือกบริการการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ที่เหมาะสม ได้มาตรฐาน 
คุ้มค่าและมีความน่าเชื่อถือมากพอ ที่จะให้สถานประกอบการเลือกใช้บริการ  การตรวจสุขภาพประจ าปี
นอกจากการแข่งขันด้านบริการต่าง ๆ แล้ว การศึกษาปัจจัยขององค์การ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ
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การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เป็นส่วนส าคัญในการด าเนินกิจการอีกทั้งยังคงเป็นเรื่องของการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี การเน้นความเชี่ยวชาญ ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มากขึ้น มีความส าคัญ
ต่อการท างานของลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่ งเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายแรงงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ. 2548 เพ่ือให้ลูกจ้างในสถานประกอบการมีสุขภาพที่แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัย สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการท างาน ในกรณีรับลูกจ้างเข้า
ท างานในครั้งแรกสถานประกอบการจะให้ลูกจ้างตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และน าผลมาแจ้งให้สถาน
ประกอบการทราบก่อน เข้าท างาน และหลังจากนั้นเมื่อครบรอบปีในการท างาน สถานประกอบการจะจ้าง
สถานพยาบาล ที่รับตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจ าปี ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาท าการ
ตรวจสุขภาพมาด าเนินการตรวจสุขภาพของพนักงานเพ่ือแจ้งผลกลับมายังสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอีกครั้ง
หนึ่ง ดังนั้นสถานประกอบการจ าเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพในทุกรอบปี 

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้จัดการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้
บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาคกลางเพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงการ
วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบในเขตภาคกลาง 
2. เพ่ือศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถาน

ประกอบการในเขตภาคกลาง 
3. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบในเขตภาคกลาง จาก

ปัจจัยของระดับส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านองค์การ 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาค

กลาง 
 

สมมตฐิานในการศึกษา 
1. สถานประกอบการที่มีปัจจัยองค์การต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีของสถานประกอบการ แตกต่างกัน 
2. ระดับส่วนประสมทางการตลาดจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสุขภาพประจ าปีของ

สถานประกอบการในเขตภาคกลางแตกต่างกัน 
 

2. การทบทวนวรรณกรรม  
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งจะแบ่งสาระ

ของการทบทวนวรรณกรรมได้ดังนี้ 
2.1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

  Kotler and Armstrong (2006 : 128) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภคคนสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือครัวเรือนที่ท าการซื้อสินค้าและบริการส าหรับการบริโภค
ส่วนตัว ในขณะที่ Kuester (2012 : 110) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือองค์การ และกระบวนการที่พวกเขาเหล่านั้นใช้เลือกสรร รักษา และก าจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ 
ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพ่ือสนองความต้องการและผลกระทบที่กระบวนการเหล่านี้มีต่อผู้บริโภคและ
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สังคม ส าหรับ วุฒิ สุขเจริญ (2555 : 6) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมของคนที่เกิดจากความ
พยายามเพ่ือให้สามารถบริโภคและสละสินค้าหรือบริการ ส่วน ชูชัย  สมิทธิไกร (2557 : 6) เสนอว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภคว่า  คือ การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช้ และก าจัด
ส่วนที่เหลือของสินค้า หรือบริการต่างๆ ตั้งแต่การตระหนักถึงความต้องการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ความปรารถนาของตน 
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผู้บริโภค ประกอบด้วย ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัย
ด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา เพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคทางด้าน
ต่าง ๆ และเพ่ือที่จะจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรือสิ่ง
กระตุ้นอื่น ๆ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า ที่ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ 
งานของผู้ขายและนักการตลาด คือ ค้นหาว่าลักษณะของผู้ซื้อและความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลสิ่งใดบ้าง 
การศึกษาถึงลักษณะของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์ส าหรับนักการตลาด คือทราบความต้องการและ
ลักษณะของลูกค้า เพื่อที่จะจัดส่วนประสมทางการตลาดต่าง ๆ กระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เป็น
เป้าหมายได้ถูกต้อง (รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร 2552 : 13 ; ฉัตยาพร เสมอใจ 2550 : 32 ; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ 2550 : 125)  
          

2.2. ความหมายเกี่ยวกับการบริการ และคุณภาพการให้บริการ 
  นักวิชาการได้แสดงความคิดเห็นกับความหมายของการบริการ ดังที่ Kotler (2003 : 428) กล่าวว่า 
การบริการต่างจากสินค้าเพราะการบริการไม่มีตัวตน บริการมีความหลากหลายในตนเอง การบริการไม่
สามารถถูกแบ่งแยกได้ และการบริการไม่สามารถเก็บรักษาได้ การบริการเป็นกิจกรรมหรือการปฏิบัติเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ส าหรับคุณภาพการให้บริการ ยุ
พาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548 : 178) ให้ความหมายว่า เป็นการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่
ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของลูกค้าเอง แม้ว่าลูกค้าจะไม่เคยรับบริการมาก่อน ต่อมาเมื่อธุรกิจเชิญชวนลูกค้าให้
มารับบริการได้ ลูกค้าจะทบทวนการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการบริการใหม่และทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามารับบริการ
และเกิดการทบทวนการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการบริการใหม่และทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามารับบริการและการ
ทบทวนการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการบริการไปเรื่อยๆ การทบทวนการรับรู้คุณภาพของการบริการจะพัฒนา
ไปสู่การตั้งใจซื้อ บริการของลูกค้าในอนาคตได้ ในขณะที่ขนิษฐา เล็กรุ่งเรือง (2548 : 63 - 67) เสนอว่า
คุณภาพการให้บริการ คือ ภาวะที่เกื้อกูลต่อผู้ใช้บริการ ด้วยการตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้ป่วย หรือลูกค้า อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพและความรู้ที่ทันสมัย ไม่มีความเสี่ยง ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนท าในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม 

สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ คือ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
เพ่ือให้ผู้รับบริการที่ได้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจ
ให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ แต่หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงไม่ตรงกับการรับรู้ที่
คาดหวัง ผู้รับบริการย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อบริการ ดังนั้น การบริการอย่างมีคุณภาพ เราต้องหาความ
สมดุลระหว่างความต้องการของลูกค้า กับประสิทธิภาพของผู้ให้บริการที่มีอยู่ซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้ตอบถึงการบริการ
ว่าดีหรือไม่นั้นคือผู้บริโภค 
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2.3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 
ส่วนประสมการตลาดเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาด หมายถึง การสนองความต้องการ

เป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมและสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ ส่วนประสมทางการตลาดนั้นเป็น
สิ่งที่ธุรกิจก าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยที่ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ และน าไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ธุรกิจก าหนดไว้อีกทั้งยังเป็นปัจจัยทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้อันประกอบ
ไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด (Kotler 2003 : 16; วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ 
2556 : 13; สุดาพร กุณฑลบุตร 2550 : 12) 

 
2.4. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจ าปี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การตรวจสุขภาพประจ าปี หมายถึง กิจกรรมการตรวจประเมินสุขภาพ โดยที่ผู้รับการตรวจยังไม่มี

อาการผิดปกติ ยังอยู่ในภาวะที่ร่างกายยังปกติ และผู้ป่วยรู้สึกว่าร่างกายยังสมบูรณ์ เป็นการตรวจที่ท าในทุก ๆ 
ปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการตรวจที่ประกอบด้วย การสัมภาษณ์/สอบถามประวัติอาการ และประวัติทาง
การแพทย์ต่าง ๆ การตรวจร่างกายโดยละเอียด การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่จ าเป็น การให้วัคซีนป้องกัน
โรคตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข และการให้ค าปรึกษาสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาวะของผู้รับการ
ตรวจแต่ละราย ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รัชมัยพร  บุญรัต (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อบริการตรวจสุขภาพประจ าปีแผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพังงา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อ
บริการตรวจสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ระดับมากในทุกด้าน ด้านเจ้าหน้าที่ได้รับความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และสิ่งแวดล้อม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ และด้านราคา เป็น
อันดับสุดท้าย พัชรี อ่ิมอาบ (2553) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียวด้านสภาพแวดล้อม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง
ลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าในภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก  รฐาสิรี อ่ิม
มาก (2553 : 95) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยความเชื่อด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการตรวจ
สุขภาพประจ าปี กรณีศึกษาข้าราชการส านักงานสรรพากรภาค 3 ผลการศึกษาพบว่าข้าราชการส่วนใหญ่ มี
การตรวจสุขภาพในรอบปีที่ผ่านมาการรับรู้ปัจจัยความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับสูง  ศิริชัย บุดดีสี 
(2553 : 74) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการตรวจสุขภาพที่ศูนย์สุขภาพดีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลนั้น
พบว่า ด้านความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกับปัจจัยการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ด้านการ
รักษามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพกับปัจจัยทางการตลาดบริการ ด้านราคามีความสัมพันธ์น้อยที่สุด 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 
3.  วิธกีารด าเนนิการวจิยั 
  การวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
สถานประกอบการในเขตภาคกลางเป็นงานวิจัยผสมผสานวิธี (mixed method research) ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ผู้ประกอบการหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถาน
ประกอบการในเขตภาคกลาง ซึ่งจ านวน 51,730 แห่ง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการตรวจสุขภาพประจ าปี ในเขตภาคกลาง ค านวณโดยใช้ตารางของ เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970 : 607-610) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 แห่ง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(multi-stage random sampling)  โดยใช้ ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดย
สุ่มรายชื่อจังหวัดทั้งจาก 22 จังหวัดออกมาเหลือ 10 จังหวัด จากนั้นสุ่มสถานประกอบการในแต่ละจังหวัดที่
สุ่มได้ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จังหวัดละ 40 สถานประกอบการ จาก กรุงเทพฯ นนทบุรี  ปทุมธานี 
นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี ก าหนด
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามดังนี้ (1) เป็นตัวแทนผู้ประกอบการจากสถานประกอบการ
ในเขตภาคกลาง (2) มีอายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไปที่มีความรู้เรื่องการตรวจสุขภาพ และสามารถให้ข้อมูลได้ และ 
(3) ยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษา ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย (key informant) ได้แก่ ผู้บริหารของ สถาน
ประกอบการที่ใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยก าหนดหน่วยงานเป็นองค์การระดับมหาชน และยินดีให้
ความร่วมมือในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จ านวน 3 ราย เครื่องมือที่ใช้วิจัยครั้งนี้มี 2 ชุด คือ การวิจัยเชิง
ปริมาณใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก  
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งานวิจัยมีการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) เพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัยไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 คน แบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เฉพาะข้อที่ อยู่ในเกณฑ์และข้อที่ปรับปรุ จะน ามาสร้างเป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริโภคมีลักษณะคล้ายกับประชากรเป้าหมาย 
แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ราย น าข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าระหว่าง 0.72-0.93 การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยท าการทดสอบความตรงของเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และเมื่อเก็บข้อมูล
เรียบร้อยแล้วจะท า การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) โดยเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่
ได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไม่   ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดง
ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (โดยปรับค่าตัวแปรตามเป็นตัวแปรหุ่น : Dummy Variable) การศึกษาแนวทางในการเลือกใช้
บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และน าจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์ร่วมกับผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ 
  

4. ผลการวจิยั 
4.1  ตอนที่ 1   ข้อมูลองค์การที่ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี ของสถาน
ประกอบการในเขตภาคกลาง 
 4.1.1. ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลที่จัดเก็บได้มาจากบริษัทที่มีขนาดองค์การ ขนาดใหญ่ (พนักงาน 100 
คนขึ้นไป) (ร้อยละ 47.00) ขนาดกลาง (พนักงาน 50-99 คน) (ร้อยละ 34.75) และขนาดเล็ก (พนักงานน้อย
กว่า 49 คน) (ร้อยละ 18.25)  ตามล าดับ ส าหรับ ประเภทของสถานประกอบการส่วนใหญ่มาจากภาคการ
ผลิต (ร้อยละ 69.50) ส าหรับสวัสดิการของสถานประกอบการส่วนใหญ่เน้นการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย  (ร้อยละ 85.75) และระยะเวลาในการประกอบการส่วนใหญ่คือ มากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 45.50) 
 4.1.2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง 
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ใช้ความถี่ในการใช้บริการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการปีละครั้ง (ร้อยละ 
93.50) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการ อยู่ในช่วง 500-1,000 บาท (ร้อยละ 53.25) และ
ผู้มีส่วนร่วมในการเลือกตรวจ สุขภาพได้แก่ การตัดสินใจร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้ประกอบการ (ร้อยละ 
61.00) 
 4.1.3 วัตถุประสงค์ในการตรวจสุขภาพขององค์การในสามล าดับแรกเกิดจากวัตถุประสงค์ เ พ่ือเป็น
สวัสดิการแก่พนักงาน (ร้อยละ 74.00) ท าตามข้อก าหนดตามกฎหมาย (ร้อยละ 62.25) และเพ่ือเสริม
สมรรถภาพในการท างานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 54.50) ตามล าดับ ประเภทการตรวจ
สุขภาพของสถานประกอบการในสามล าดับแรกได้แก่ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานในองค์การ 
(ร้อยละ 75.00)  โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป (ร้อยละ 57.25) และโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ร้อย
ละ 4.50) ตามล าดับ ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการในสามล าดับแรกได้แก่ โรงพยาบาล
เอกชน (ร้อยละ 77.00) โรงพยาบาลรัฐ (ร้อยละ 44.00) และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (ร้อยละ 27.00) ตามล าดับ 

4.1.4 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของ 
ผู้ประกอบการ ในเขตภาคกลางในสามล าดับแรกได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร (mean = 4.28) ด้านราคา  
(mean = 4.25) และผลิตภัณฑ์ (mean = 4.20) ตามล าดับ 
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4.2 ตอนที่ 2   ปัจจัยด้านองค์การ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
ผู้ประกอบการ ในเขตภาคกลาง 
 
ตารางที่ 1 ผลพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการ ในเขตภาค
กลางจ าแนกตามปัจจัยด้านองค์การ 

ตวัแปรตาม 
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การตัดสินใจร่วมกันทัง้พนักงานและผู้ประกอบการ 0.71 0.16 0.86 0.90 
การตรวจสุขภาพเพื่อเป็นสวสัดกิารแก่พนักงาน 0.01** 0.18 0.34 <0.01** 
การตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสมรรถภาพในการท างานให้กับองค์การได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

<0.01** 0.04* 0.02* <0.01** 

การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานในองค์การ 0.31 0.12 0.04* <0.01** 
การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป 0.20 0.50 0.15 0.26 
การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผ่านโรงพยาบาลรัฐ 0.17 0.13 0.22 <0.01** 
การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผ่านโรงพยาบาลเอกชน 0.15 0.02* 0.20 0.07 
การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 0.26 0.04* 0.88 <0.01** 

น าเสนอคา่ p-value chi-square  (* sig =0.05  ** sig = 0.01) 
 

ปัจจัยด้านองค์การ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ประกอบการ ในเขตภาค
กลาง ผลการวิจัยพบว่า  
  4.2.1)  ปัจจัยขนาดองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถาน
ประกอบการ ในเขตภาคกลาง ในเรื่อง 1. การตรวจสุขภาพเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน 2. การตรวจสุขภาพ
เพ่ือเสริมสมรรถภาพในการท างานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2.2) ปัจจัยด้านประเภทของสถานประกอบการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของสถานประกอบการ ในเขตภาคกลาง ในเรื่อง 1. การตรวจสุขภาพเพ่ือเสริมสมรรถภาพในการ
ท างานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผ่านโรงพยาบาล
เอกชน และ 3. การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
  4.2.3) ปัจจัยด้านสวัสดิการของสถานประกอบการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การตรวจ
สุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการ ในเขตภาคกลาง ในเรื่อง การตรวจสุขภาพเพ่ือเสริมสมรรถภาพในการ
ท างานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานใน
องค์การ 
  4.2.4) ปัจจัยด้านระยะเวลาในสถานประกอบการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของสถานประกอบการ ในเขตภาคกลาง ในเรื่อง 1. การตรวจสุขภาพเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน 
2. การตรวจสุขภาพเพ่ือเสริมสมรรถภาพในการท างานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การเลือก
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โปรแกรมตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานในองค์การ 4. การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผ่าน
โรงพยาบาลรัฐ และ การตรวจสุขภาพของสถานประกอบการผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
  4.2.5) เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจัยด้านองค์การ ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของสถานประกอบการ ในเขตภาคกลาง ในเรื่องการตัดสินใจร่วมกันทั้งพนักงานและผู้ประกอบการ 
และการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพท่ัวไป 
 

4.3 ตอนที่ 3   พฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบในเขตภาค
กลาง จากอิทธิพลของระดับส่วนประสมทางการตลาด 
ตารางที่ 2 การเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการ ในเขตภาคกลางจ าแนกตามระดับ
ส่วนประสมทางการตลาด 
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การตดัสนิใจรว่มกนัทัง้พนกังานและผูป้ระกอบการ -0.06 0.03 0.09 0.08 -0.17** 0.18* -0.13* 

การตรวจสขุภาพเพือ่เปน็สวสัดกิารแกพ่นกังาน 0.00 -0.04 -0.08 -0.04 0.05 0.03 0.03 

การตรวจสขุภาพเพือ่เสรมิสมรรถภาพในการท างานใหก้บัองคก์ารได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

-0.08 0.16** -0.18** 0.01 0.19** -0.04 -0.15* 

การเลอืกโปรแกรมตรวจสขุภาพประจ าปขีองพนกังานในองคก์าร 0.14* 0.08 -0.12* -0.06 -0.01 0.07 -0.03 

การเลอืกโปรแกรมตรวจสขุภาพทัว่ไป -0.21** -0.14** 0.15** 0.05 0.08 0.06 -0.04 

การตรวจสขุภาพของสถานประกอบการผา่นโรงพยาบาลรฐั -0.02 0.00 0.17** 0.00 -0.07 -0.18* 0.05 

การตรวจสขุภาพของสถานประกอบการผา่นโรงพยาบาลเอกชน 0.01 0.01 0.03 0.00 0.12* -0.08 -0.08 

การตรวจสขุภาพของสถานประกอบการผา่นหนว่ยแพทยเ์คลือ่นที่ 0.07 0.00 -0.10 -0.08 -0.15* 0.26** -0.02 

น าเสนอคา่ สมัประสทิธิ์ β (* sig =0.05  ** sig = 0.01) 
 
ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านบุคลากร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีของสถานประกอบการ ในเขตภาคกลาง มากที่สุดถึง 4 จาก 8 ด้าน อันดับถัดมาได้แก่ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และกระบวนการตามล าดับ 

ผลการสัมภาษณ์เจาะลึก พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง โดยเฉพาะในเรื่องของขนาด ประเภทสถานประกอบการ และ
ระยะเวลาในการประกอบการ ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดเองก็มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง แนวทางในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาคกลาง เพ่ือให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนควรด าเนินการในเรื่อง ผล
การตรวจและการให้บริการต้องมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจและต้องตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการได้  ต้องเลือกผู้ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการได้และสามารถ
ตอบข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของพนักงานหรือลูกค้าได้  และ ต้องเน้นผู้ให้บริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและการบริการหลังการขายที่ดี 
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5.  สรปุ อภปิรายผล และ ข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปและอภิปรายผล 

5.1.1. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบในเขตภาคกลาง 
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ใช้ความถี่ในการใช้บริการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการปีละครั้ง เท่านั้น 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพของสถานประกอบการ  อยู่ในช่วง 500-1,000 บาท  ผู้มีส่วนร่วมในการเลือกตรวจ 
สุขภาพได้แก่ การตัดสินใจร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้ประกอบการ  สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร  
เสมอใจ (2550 : 30) ที่เสนอว่า การตัดสินใจซื้ออาจมีบุคคลอ่ืนที่มีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
เพราะผู้ที่ท าหน้าที่ซื้อ อาจไม่ใช่ผู้ที่ใช้สินค้าโดยตรง ดังนั้นการตัดสินใจที่ดีอาจใช้ร่วมกันหลายคนร่วมกัน 
นอกจากนี้แนวคิดของ Churchill and Peter (1998 : 22) เสนอว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างสรรค์เกิดจาก
การร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าในระหว่างลูกค้า  

5.1.2. ศึกษาระดับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถาน
ประกอบการในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของ ผู้ประกอบการ ในเขตภาคกลางในสามล าดับแรกได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Falk and Kilcoyne (1994 : 242) ที่ได้ศึกษาโครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า  ความพร้อมของบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน 
ปัจจัยด้านราคา ดังที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ได้เสนอว่า ราคาคือ สิ่งที่บุคคลจ่ายส าหรับสิ่ งที่ได้มา 
ซึ่งแสดงเป็นมูลค่า (value) ในรูปของเงินรา ดังนั้น ลักษณะของราคาก็คือ ราคาเป็นมูลค่าของสินค้าและบริการ 
ราคาเป็นจ านวนเงินและสิ่งอ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนสินค้า ฉะนั้นราคาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งจึง หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้น หนึ่งหน่วยในรูป
ของตัวเงิน ค าที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับราคาก็คือ ค าว่ามูลค่า และอรรถประโยชน์ ล าดับถัดมาได้แก่ปัจจัย
ด้าน ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริชัย  บุดดีสี (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริกา รตรวจ
สุขภาพที่ศูนย์สุขภาพดีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการตรวจสุขภาพท่ีศูนย์สุขภาพดีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลนั้นพบว่า ด้านความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกับ
ปัจจัยการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด 

 5.1.3. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบในเขตภาคกลาง 
จากอิทธิพลของระดับส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการ ในเขต
ภาคกลางในหลากหลายมิติมากที่สุด สอดคล้องกันแนวคิดของ Kotler (2003  : 99) ที่เสนอว่าปัจจัยดังกล่าว 
ธุรกิจที่มีความเก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผลิตไป
ยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางธุรกิจ หรือหมายถึงเส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์และหรือกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกหรือเปลี่ยนมือ
ไปยังตลาดในระบบช่องทางการจ าหน่าย ประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่ง
อาจจะใช้ช่องทางตรง (direct channel) จากผู้ผลิต (product) ไปยังผู้บริโภค (consumer) หรือผู้ใช้ทาง
อุตสาหกรรม (industrial channel) และใช้ช่องทางอ้อม (indirect channel) จากผู้ผลิตผ่านคนกลาง 
(middleman) ไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (industrial user) ในขณะที่ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
สถานประกอบการ ในเขตภาคกลาง ซึ่งผลการวิจัยจะขัดแย้งกับงานวิจัยของ จันทนา รักษ์นาค (2554) ได้ศึกษา
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
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ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางด้านราคาและด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดความส าคัญ ต่อการตัดสินใจ ใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชน 

5.1.4. ศึกษาแนวทางในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาค
กลางผลการวิจัยเสนอว่า ผู้ประกอบการ ต้องเน้น ทั้งปัจจัยด้านองค์การ และส่วนประสมทางการตลาด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี อ่ิมอาบ (2553) ซึ่งได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
หัวเฉียว ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียวด้านสภาพแวดล้อม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง
ลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าในภาพรวม 

การเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาคกลางส่วนที่ส าคัญมากที่สุด
คือการให้ความใส่ใจในผลการตรวจและการให้บริการต้องมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจและต้องตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการได้  ต้องเลือกผู้ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการได้และสามารถตอบข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของพนักงานหรือลูกค้าได้ ต้อง
เน้นผู้ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและการบริการหลังการขายที่ดีซึ่งจะ
สอดคล้องกับงานของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547:  106) ที่เสนอว่า คุณภาพการบริการ หมายถึงการบริการ
ที่ดีเลิศตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้าจนท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดความ
จงรักภักดี ค าว่า บริการที่ดีเลิศตรงกับความต้องการ คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนอง
อย่างเต็มที่ จนรู้สึกว่าการบริการวิเศษมาก ประทับใจ คุ้มค่าแก่การตัดสินใจ รวมทั้งคุ้มค่า 

 
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
5.2.1. การเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาคกลางส่วนที่ส าคัญ

มากที่สุดคือการให้ความใส่ใจในผลการตรวจและการให้บริการต้องมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจและต้อง
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้นการพยายามติดตามข้อมูล ให้ข่าวสารในการให้บริการ 
และเน้นคุณภาพบริการจะช่วยท าให้เกิดการพัฒนาและความยั่งยืนในการให้บริการต่อลูกค้า 

5.2.2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถาน
ประกอบการในเขตภาคกลางแตกต่างกันออกไป บางปัจจัยจะส่งผลในเชิงบวกในขณะที่บางปัจจัยจะส่งผลใน
เชิงผกผัน สิ่งเหล่านี้มีจากความแตกต่างของหน่วยงานที่ไปให้บริการ ดังนั้นการเข้าใจธรรมชาติขององค์การ 
และจัดส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมจะท าให้การให้บริการสามารถตรงกับความต้องการของแต่ละ
หน่วยงานได้มากท่ีสุด 

5.2.3. การเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาคกลางยังมีโอกาสที่
จะช่วยก่อให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าของการให้บริการได้ ผู้ที่จะท าธุรกิจในภาคส่วนนี้ควรมุ่งให้ความใส่ใจในการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค อย่างสม่ าเสมอ 

 
5.3. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.1. งานวิจัยดังกล่าวเน้นการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถานประกอบการในเขต

ภาคกลางซึ่งผลของการวิจัยอาจไม่ส่งผลครอบคลุมไปยังการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีของสถาน
ประกอบการทั่วทั้งประเทศ ซึ่งแต่ละภาคอาจจะมีบริบทของความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ที่สนใจ
จะต่อยอดอาจน ากรอบแนวความคิดไปศึกษาต่อยังภาคอ่ืนๆ เพื่อท าการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ หรือเก็บข้อมูลทั้ง
ประเทศ และวิเคราะห์หาค่าท่ีแตกต่างกันออกไป 
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5.3.2. การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของสถานประกอบการในเขตภาคกลางโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกออกไปตามขนาดของ
องค์การ แม้ว่าผลการวิจัยจะพบว่าปัจจัยดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันออกไปในเรื่องการเลือกใช้บริการตรวจ
สุขภาพประจ าปี แต่หากจะน าเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมาวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุ แล้วจ าแนกตาม
ขนาดองค์การ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เพียงพอจะไปสรุปอ้างอิงประชากร ผู้ที่สนใจ
จะท าการวิเคราะห์ในลักษณะดังกล่าวอาจจะเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างก่อนแล้วลองมาวิเคราะห์เพ่ือแยกการ
เลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีจากหลักส่วนประสมทางการตลาดจ าแนกตามขนาดองค์การก็น่าจะได้ผล
ที่แตกต่างออกไป 

5.3.3. การวิจัยดังกล่าวมีลักษณะเป็นแบบภาคตัดขวาง ไม่ได้ท าการศึกษาแบบต่อเนื่องติดต่อกัน 
ดังนั้นผู้ที่สนใจจะต่อยอดงานวิจัยอาจจะท ามิติดังกล่าวก็น่าจะได้ผลที่น่าสนใจเช่นกัน 
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