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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ในการใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ในการ
ใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 300  ราย และ
น าขอ้มูลมาประมวลผล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ีย (t-test)  และการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศชายและเพศหญิงเท่ากนั 
โดยส่วนใหญ่สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 
30,000  บาท  โดยมีอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปีและประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้บ ริการ
โรงพยาบาลเอกชน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรักษาอาการ
เจ็บป่วย ดว้ยเหตุผลส าคญัคือ ไดรั้บบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้บริการในวนัและเวลาท่ีไม่
แน่นอน ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดว้ยตนเอง จ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยการช าระเงินเอง และรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารจากค าแนะน าของเพื่อน ญาติ หรือคนรู้จกั  

ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชน ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดบริการ และปัจจยัยอ่ยแต่ละดา้น 
โดยเรียงตามล าดับ ดงัน้ี ด้านผลิตภณัฑ์และบริการล าดบัแรกคือ ความเช่ียวชาญในการรักษาและ
วินิจฉัยโรค ด้านบุคลากรล าดับแรกคือ บุคลากรให้บริการด้วยรอยยิ้มพูดจาสุภาพไพเราะ ด้าน
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กระบวนการ ล าดบัแรกคือ ความถูกตอ้งในการรักษา ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ล าดบัแรกคือ สถานท่ีมีความสะอาด  ดา้นสถานท่ีให้บริการและช่องทางในการให้บริการ ล าดบัแรก
คือ สถานท่ีบริการตั้งอยู่ในบริเวณท่ีสะดวกในการเดินทาง ด้านส่งเสริมการตลาด ล าดบัแรกคือ มี
พนกังานตอ้นรับให้ค  าแนะน าและตอบขอ้ซกัถามในการใชบ้ริการ ดา้นราคา ล าดบัแรกคือ มีค่าใชจ่้าย
ในการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม/สามารถจ่ายได ้   

เม่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามเพศ อายุ รายได้ และวิธีการช าระเงิน พบว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ  อายุ  รายได้ และวิธีการช าระเงินท่ีแตกต่างกันให้ความส าคัญต่อส่วนประสม
การตลาดบริการแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในบางปัจจยัยอ่ย 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this independent study was to study behavior of consumers in Chiang 
Mai Province towards using private hospital services.  The data was collected by questionnaire 
distributed to 300 samples.  The data was then analysed using descriptive statistics, namely 
frequency, percentage and mean, as well as t-test and ANOVA. 
 The results of the study showed that the number of male and female samples is equal 
and most were single.  Most held Bachelor’s degree with monthly income of 10,001-30,000 baht.  
They were 21-30 years old and were private company employees the most. 
 From the study of the consumers’ behaviour, it was found that the reason for using 
private hospital services was for the convenience and fast service.  The days and times that they 
used the services were not consistent.  They made the decision to use the services by themselves.  
They paid for the services by themselves.  They obtained information about the services from 
friends, relatives, and acquaintances. 
 From the study of marketing mix, it was found that the consumers ranked the 
following sub-factors as the highest in each category.  For product and service, it was the expertise 
of the medical personnel.  For personnel, the staff was friendly and polite.  For process, the 
treatment was effective.  For physical construction and presentation, the hospital was clean.  For 
place, the hospital was conveniently situated.  For marketing promotion, the public relations staff 
was efficient in giving information.  For price, the expenses were reasonable and affordable. 
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 When analysing personal information, namely gender, age, income, and means of 
payment, it was found that consumers with different gender, age, income, and means of payment 
ranked some sub-factors at different levels, at the statistical significance of 0.05. 

 


