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เพทาย  กู่ค  า 

 

บทคัดย่อ 
 

ความต้องการและการด าเนินงานธุรกจิรถเอกซเรย์เคล่ือนทีใ่นจังหวดักรุงเทพมหานคร   
  วตัถุประสงค์ของการวิจยัเป็นการศึกษา 1) ความตอ้งการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การด าเนินการ
ของธุรกิจ และ 4) การจดัการเชิงกลยุทธ์ การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ และผูป้ระกอบการหรือ
ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจ   
ผลการวจัิย  

ความตอ้งการของตลาดธุรกิจบริการรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี แบบเช่า ในช่วงระยะแรกโดยให้บริการ
ภายในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และในอนาคตทางบริษทัจะขยาย ธุรกิจของตวัเองเป็นหน่วยตรวจสุขภาพ
เคล่ือนท่ี  ใหบ้ริการดา้นตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี ประกอบดว้ยทีมแพทย ์พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย ์
พร้อมด้วยทีมงานด้าน อาชีวอนามยั ท่ีมีประสบการณ์ท่ีพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ก าไรต่อยอดขาย 
(Return  On Sales : ROS) ใน ปี 2565อยูท่ี่ 29.55 % การด าเนินการของธุรกิจกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นลูกคา้ใน
เครือโรงพยาบาลท่ีเราเป็นพนัธมิตร ลูกคา้บริษทัเอกชน และในนิคมอุตสาหกรรม  การจดัการเชิงกลยทุธ์ ใช้
เครือข่ายโรงพยาบาลต่างๆท่ีทีมผู ้บริหารเป็นพันธมิตรกัน ท าออนไลน์  Facebook, Line, Instragram, 
Webside ให้ลูกค้าได้รู้จัก และจัดท าราคาแพ็ดเก็จให้มีความเหมาะสมกับลูกค้า การเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ จ านวน 100 ตวัอย่าง ปัจจยัของการบริการของธุรกิจรถเอกซเรย์เคล่ือนท่ีให้มี
ประสิทธิภาพคือ เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความพร้อมในการให้บริการ ทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองมือและพนกังาน และการ
บริการรวดเร็วเป็นระบบตามมาตราฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี บริษทัตอ้งค านึงถึงกระบวนการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่การรับขอ้มูลการตรวจ การ
รายงานผล ของทางโรงพยาบาลมีความเหมาะสมไม่ซบัซอ้นอะไร ค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพค านึงถึงการ
บริการท่ีไดรั้บและแพด็เก็จท่ีบริษทัเสนอท่ีเหมาะสม  การตรวจร่างกายโดยแพทย ์ควรให้แพทยท่ี์เช่ียวชาญ
ดา้นการบริการของการตรวจสุขภาพ มาเป็นคนตรวจและสามารถให้ค  าปรึกษาแก่ผูรั้บบริการได ้รวมทั้ง
เจา้หน้าทีม่กีารใหบ้รกิารทีด่ ีรวดเรว็ มทีศันคตใินการตอบค าถามด ีสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บัลกูคา้ 
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ABSTRACT 

 
The demand and operation of mobile X-ray vehicles in Bangkok 

ProvinceThe research purpose and to study 1) demand of the market, 2) Sale, 3) business 
operation and 4) strategic management by collecting data from target customers and entrepreneurs or 
executive as well as the information related to business operations  
Results show that  

Market demand for rental mobile x-ray services in the initial phase, providing services in Bangkok 
and in the future the company will expand own business is a mobile health checkup unit. Providing mobile 
health check-up services It consists of a team of doctors, nurses and medical personnel. Along with an 
experienced occupational health team ready to provide health check-up services Profit per sales (Return On 
Sales: ROS) in 2022  was 29.55%  of the business operations, the main target groups are customers in the 
hospital group that we are partners. private company customers and in industrial estates strategic 
management Use various hospital networks where the management team is allies. Do online Facebook, 
Line, Instragram, Webside for customers to get to know. and make package prices suitable for customers 
Collecting data from 100  target groups of businesses. Factors of effective service of the mobile X-ray 
vehicle business are: Officers must be ready to provide services, including equipment, tools and staff. And 
the service is fast as a standard system Marketing mix factors affecting the behavior of choosing mobile x-
ray service Companies must consider the health check process. Since receiving information from the 
examination, reporting the results of the hospital is appropriate and not complicated. The cost of the health 
check takes into account the services received and the appropriate packages offered by the company. 
medical examination Should have a doctor who specializes in the service of health checks. Become an 
inspector and be able to give advice to service recipients. Including the staff who provide good service, fast, 
and have a good attitude to answer questions. build credibility with customers 

 
Keywords: operational requirements, mobile x-ray vehicle, mobile health checkup, online marketing 
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บทน า 
 

แนวโน้มธุรกิจ Healthcare ในอนาคตและการปรับใช้เทคโนโลยีในธุรกิจโรงพยาบาลช่วง 10 ปีท่ี

ผา่นมา หลายๆ คนน่าจะเร่ิมใชบ้ริการหรือเคร่ืองมืออะไรใหม่ท่ียงัไม่เคยมีมาก่อน เช่น การซ้ือของออนไลน์ 

เรียกแท็กซ่ีออนไลน์ ซ้ืออาหารออนไลน์ เป็นตน้ โดยใช้ผ่านเคร่ืองมือช้ินเดียว เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ 

โทรศพัทมื์อถือ ท่ีสามารถท างานโดยรวมทุกอยา่งไวด้ว้ยกนั เป็น One-stop Service คนใน 20-30 ปีท่ีแลว้ไม่

มีทางนึกออก ซ่ึงเป็นการเอาเทคโนโลยี ดิจิตลั เขา้มาประยุกตใ์ช้วงการอ่ืนๆ เคา้มีการพฒันากนัไปไกล พอ

มาพูดถึงส่วนของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพหรือ Healthcare, สาธารณสุข และวงการการแพทย ์ซ่ึงใน 10 ปี

ท่ีแล้วกับ 10 ปีท่ีผ่านมาก็มีการเอาเทคโนโลยีเข้ามา เราเข้ารับบริการก็พอจะเห็นกัน อาจจะมีระบบ

คอมพิวเตอร์เขา้มาจดัการให้เร็วข้ึน มีระบบเขา้มาเสริม แต่มนัยงัไม่ถูกพลิกโฉมขนาดนั้นเร่ืองท่ีจะเห็นได้

ชดัเจนท่ีสุดท่ีน่าจะเกิดข้ึนในการแพทย ์ก็จะเป็นเร่ือง การน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในกระบวนการท างาน

ของบุคลากร และกระบวนการเขา้รับการรักษาของผูป่้วย เช่น ตั้งแต่ก่อนเขา้โรงพยาบาลเราก็จะสามารถ

บอกอาการ ส่ือสารไดท่ี้บา้น ซ่ึงทางโรงพยาบาลก็จะรับรู้ไดว้า่ จะมีผูป่้วยก่ีคน มีอาการอยา่งไร เขา้มาในแต่

ละวนั ท าให้ทางโรงพยาบาลบริการการจดัการบุคลากรไดด้ว้ยเร่ืองส าคญัๆ ท่ีเห็นไดช้ดัๆ เลย คือ การคดั

กรองตอนแรก ท่ีวา่ผูป่้วยมีสิทธิ 30 บาท หรือสิทธิบตัรทอง หรือมีประกนักลุ่มอะไรมั้ย ประกนัยี่ห้ออะไร 

ซ่ึงตรงน้ีทางบุคลากรก็ตอ้งมาคดักรองก่อน เบิกไดห้รือไม่ได ้ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีท าใหติ้ดเป็นคอขวด  

ถา้หากผูป่้วยสามารถแจง้สิทธิหรือคดักรองเบ้ืองตน้ตั้งแต่ก่อนรับการรักษา ทางผูใ้ห้บริการก็จะ
สามารถค านวนไดด้ว้ยว่า เบิกไดเ้ท่าไหร่อย่างไร ซ่ึงกระทบต่อการเงินดว้ย ส่งผลให้ทั้งกระบวนการ ทั้ง 
Flow มีความไหลล่ืนมากข้ึน จากแต่เดิมท่ีให้มนุษยเ์ป็นผูท้  าอาจจะมี Human Error หรือความผิดพลาดของ
คนเกิดข้ึน เราก็จะเปล่ียนใหหุ่้นยนตห์รือเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาท าแทน ท่ีท าใหเ้ร็วและแม่นย  ากวา่  

การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแพทย์เพื่อวินิจฉัยนอกเหนือจากน้ีก็ยงัมีการเอาเทคโนโลยีมาช่วย
บุคลากรทางการแพทยด์ว้ย หลายๆ คนอาจจะเคยไดย้ินค าวา่ Ai หรือ Artificial Intelligent คือ ใชเ้ทคโนโลยี
มาวิเคราะห์หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงเม่ือเราเอา Ai เขา้มาใช้ประโยชน์ในเร่ืองของการ
วินิจฉยัน้ี ก็จะสามารถบอกไดว้า่ผูป่้วยคนน้ีมีโอกาสเป็นโรคอะไรหรือมีภาวะอะไรในอนาคต  ยกตวัอยา่ง
ง่ายๆ อย่างการ X-ray ท่ีเม่ือเราได้ผลมาแล้วทีมแพทยก์็จะมาดูฟิล์มว่า ปอดมีฝ้าตรงไหน มีลกัษณะการ
แตกหกัของกระดูกมั้ย เป็นตน้ การน า Ai เขา้มาช่วยจุดน้ี เทคโนโลยีจะช่วยลดงานของบุคลากร มนัช่วยให้
เราวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีมนัมีวา่ ผลฟิล์มน้ีมีความผิดปกติอยา่งไร แต่สุดทา้ยแพทยก์็ตอ้งเขา้มายนืยนัเพื่อให้
เกิดความชดัเจนยิง่ข้ึน เพราะ AI ก็อาจจะไม่ถูกตอ้ง 100% เสมอไป 
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การน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยลดงานบุคลากรทางการแพทยท์ั้งน้ีเราสามารถเปล่ียนเอกสารท่ีเป็น

กระดาษมาเป็นระบบดิจิตลัได้ เน่ืองจากในอดีตบุคลากรจะบนัทึกในกระดาษ และจดัเก็บไวใ้นแฟ้มต่าง 

ๆ ถา้เราเปล่ียนมาเป็นระบบดิจิตลั ขอ้มูลจะถูกเก็บอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถระบุ

ไดว้า่ใครเป็นคนกรอก การแกไ้ขเกิดข้ึนเม่ือไหร่ รวมถึงการเก็บขอ้มูลท่ีเยอะ อยา่งขอ้มูลผูป่้วยตั้งแต่เกิดจน

แก่จะสามารถรวบรวมเพื่อใหป้ระโยชน์ในการวินิจฉยัคนคนนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและขอ้มูลครบถว้น

มากข้ึน 

ส่ิงน้ีทางรัฐก็พยายามผลกัดนัอยู ่เน่ืองจากอยากให้ขอ้มูลผูป่้วยน้ีถูกท าเป็น 1 ชุดขอ้มูล ท่ีเม่ือเราไป
โรงพยาบาลไหนก็สามารถท่ีจะเห็นข้อมูลชุดน้ีได้ ไม่ตอ้งเก็บขอ้มูลผูป่้วยใหม่ให้เยอะและป้องกันการ
ผดิพลาด รายละเอียดก็จะส่งต่อโรงพยาบาลอยา่งครบถว้นมากข้ึน โดยจะเรียกวา่ “Single Health Record”  

การวางแผนและบริหารจดัการธุรกิจจะง่ายข้ึน ชดัเจนข้ึนจากขอ้มูลท่ีมี เช่น จ านวนผูป่้วยแต่ละวนั 
จ านวนโรค ค่าใช้จ่าย ต่างๆ จะถูกเก็บในระบบดิจิตลั และสามารถน ามาผนวกเพื่อให้ผูป้ระกอบการใช้
วางแผนเพื่อออกแผนธุรกิจท่ีแม่นย  ามากข้ึน  ซ่ึงอาจจะใช้ขอ้มูลในอดีต (Historical Data) มาใช้คาดการณ์
เพิ่มเติม เช่น วนัจนัทร์จะมีลูกคา้ประเภทน้ี โรคน้ีเขา้มาเยอะ เพื่อสามารถออกกลยุทธ์มารองรับได้ หรือ
แมก้ระทัง่ช่วงเวลาของปี มีโรคระบาดอะไรบา้ง ก็จะสามารถวางแผนระบบยา ระบบคนเพื่อรองรับไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

ปัจจุบนัก็จะมี Mobile App ท่ีให้ผูป่้วย สามารถเขา้ดูขอ้มูลประวติัการรักษาของตวัเองทั้งหมดได้ 
รวมไปถึงในอนาคตจะสามารถจองนัดหมายได้ด้วยรวมไปถึงระบบคิวท่ีท าให้ผูป่้วย  ไม่ตอ้งไปนั่งรอท่ี
แผนกนานๆ เพื่อช่วยลดเวลาและระบุเวลาท่ีชดัเจนข้ึน จริงๆ แลว้ลูกคา้เคา้ไม่รู้สึกแยท่ี่ตอ้งรอ แต่ปัญหาคือ
เคา้ตอ้งการรู้วา่ รอเพราะอะไรและนานแค่ไหนมากกวา่ ดงันั้นน่ีคือประเด็นส าคญัท่ีเราจะเอาเทคโนโลยีมา
เช่ือมจุดน้ีดว้ยอีกหน่ึงจุดท่ีเราพยายามจะใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ Healthcare ของเรา คือ ePayment เพื่อตอบ
โจทยส์ังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ดว้ย เพื่อลดขั้นตอนและสร้างความสะดวกสบาย อีกทั้งเพื่อเป็นการ
ระบุราคาเบ้ืองตน้ให้ลูกคา้และก็เร่ืองของการไม่ตอ้งรอคิวจ่ายเงินอีกเร่ืองของการจ่ายยา เรามกัจะไดข้อ้มูล
เร่ืองยาตั้งแต่ท่ีหมอ ซ่ึงบางคร้ังผูป่้วยอาจจะหลงลืมหรือกินยาไม่ตรงเวลา ส่วนของเทคโนโลยีก็จะเขา้มา
ช่วยบอกขอ้มูลยา รวมถึงอาจสามารถแจง้เตือนไดด้ว้ย 

เทคโนโลยีอย่าง  IoT จะมีผลเขา้มาช่วยเร่ือง Healthcare มากข้ึน พวกอุปกรณ์ท่ีใช้งานติดตวั เช่น 

Smart Watch ท่ีสามารถเขา้มาตรวจจบัพฤติกรรมและการเคล่ือนไหวของผูป่้วยได้ ส่ิงน้ีจะช่วยให้บุคลากร

ทางแพทยใ์นเร่ืองการวดัผลผูป่้วยท่ีตอ้งติดตามอาการต่อเน่ือง เช่น เพื่อเช็ควา่เคา้ออกก าลงักายบ่อยมั้ย? หรือ

ความดนัเลือดเป็นอยา่งไร  พวก IoT เหล่าน้ีจะช่วยแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแพทยเ์พื่อช่วย

ปรับและรักษาผูป่้วยอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนผูเ้ขา้รับบริการก็จะมีการเปล่ียนแปลงไป เช่น ไม่จ  าเป็นตอ้ง

ไปโรงพยาบาล โดยจะมีระบบอย่าง Telemed ท่ีรักษาทางไกล ท่ีช่วยให้ผูป่้วยได้รักษาแมไ้ม่อยากไปพบ
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เพราะดว้ยเร่ืองส่วนตวัต่าง ๆ หรือบริการท่ีสามารถเรียก ผูใ้ห้บริการไปท่ีบา้นไดบ้า้ง การเขา้มาของระบบดิ

จิตลัจะมีมากข้ึนในทุกๆ จุดของการบริการท่ีการแพทย์ ตั้งแต่ผูเ้ขา้รับบริการจนถึงการรักษาของแพทย์ 

บุคลากรทางการแพทยก์็จะมีการลดงานเพื่อใหส้ามารถโฟกสัส่วนท่ีเป็นงานบริการได ้และดา้นงานบริหารก็

จะไดข้อ้มูลท่ีสามารถคาดการณ์และวางแผนไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจเอกซเรย์
เคล่ือนท่ี ในธุรกิจ Healthcare ในอนาคตและการปรับใชเ้ทคโนโลยใีนธุรกิจโรงพยาบาล 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธุรกิจเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการด าเนินงานธุรกิจเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี ในธุรกิจ 

Healthcare ในอนาคตและการปรับใชเ้ทคโนโลยใีนธุรกิจโรงพยาบาล 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ก าหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
1.1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุดอาชีพ และรายได้

ต่อเดือน 
1.2 ข้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรถเอกซเรย์

เคล่ือนท่ี  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

2. ด้านประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ บริษทัเอกชน ท่ีการเลือกใชบ้ริการธุรกิจเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี 

3. ด้านตัวแปรทีศึ่กษา 
3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) แบ่งเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

3.2.1 ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรถ
เอกซเรยเ์คล่ือนท่ี   ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

3.2.2 การวเิคราะห์ปัจจยัของการบริการของธุรกิจรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจบริการรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี แบบเช่า ในช่วงระยะแรก โดยให้บริการภายใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร และในอนาคตทางบริษทัก็จะขยาย ธุรกิจของตวัเองเป็นหน่วยตรวจสุขภาพ
เคล่ือนท่ี  ใหบ้ริการดา้นตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี ประกอบดว้ยทีมแพทย ์พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย ์
พร้อมดว้ยทีมงานดา้น อาชีวอนามยั ท่ีมีประสบการณ์ท่ีพร้อมใหบ้ริการตรวจสุขภาพนอกสถานท่ี ทางบริษทั
ยินดีส่งมอบบริการหน่วยตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี น าโดยทีมแพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย ์ดว้ย
รถเอกซเรยร์ะบบ Digital เคล่ือนท่ี พร้อมออกไปให้บริการยงัสถานประกอบการ ทั้งในโรงงาน ส านกังาน 
หรือสถานท่ีท่ีลูกคา้ก าหนดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั โดยสามารถรองรับลูกคา้ทั้งภาครัฐ เอกชน งาน
ตรวจต่างดา้ว และสถานศึกษาต่างๆ ทัว่ประเทศ 

กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ การบริการตรวจสุขภาพนอกสถานท่ีแบบครบวงจรโดยทีมแพทย ์พยาบาล 
สหวิชาชีพ และเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการตรวจสุขภาพนอกสถานท่ี บริการศูนย์
ตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีดว้ยเทคโนโลยีและเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีทนัสมยั คุณภาพสูง พร้อมรถตรวจสุขภาพ
เคล่ือนท่ีและรถเอกซเรย์เคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล ณ สถานประกอบการหรือสถานท่ีท่ีก าหนด ให้ผลการ
วิเคราะห์ท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า พร้อมประกนัคุณภาพตามมาตรฐานสากล ยินดีให้บริการหน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

กลยทุธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย  
1.ทางบริษทัมีเครือข่ายพนัธมิตรระหว่างโรงพยาบาลซ่ึงกนัและกนัท าให้เกิดช่องทางในการหา

ลูกคา้ไดง่้ายข้ึน 
2.จากประสบการณ์ของทีมผูบ้ริหาร มากกวา่ 15 ปี ในธุรกิจดา้นบริการรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี ท าใหมี้

เครือข่ายมากมายโดยยงัไม่ตอ้งเพิ่มช่องทางทางการตลาดมากหนกั 
กลยทุธ์ดา้นส่งเสริมการตลาดและการขาย  

การกระตุน้ให้ผูรั้บบริการรับรู้ถึงบริการ และแบรนด์ เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ถึงการเปิดตวัของบริการ จึงไดมี้การจดั กลยทุธ์ ดงัน้ี  

1.ด าเนินการแจกใบปลิวและส่งอีเมลใ์หก้บัโรงงานนิคมอุตสาหกรรม บริษทัเอกชน รัฐวสิาหกิจ  
2.จดัท า Social Media เพื่อประชาสัมพนัธ์ร้าน ไดแ้ก่ สร้าง Fan page ใน Facebook และ Line ส าหรับ

ใช้ในการติดต่อสอบถาม และประชาสัมพนัธ์ซ่ึงในส่วนน้ี ยงัคงระบุขอ้ความ ส่วนลด 10% ส าหรับการใช้
งานคร้ังแรกเช่นกนั 

3.โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจหลังการใช้บริการ  (ผู ้รับบริการติดต่อผ่านโทรศัพท์หรือ
เคาน์เตอร์) และแบบสอบถามความพึงพอใจหลงัการใชบ้ริการผา่นอีเมล (ผูรั้บบริการท่ีติดต่อผา่นเวบ็ไซต)์  

4.รักษา ขยายฐานลูกคา้ใหเ้พิ่มมากข้ึน และพนัธมิตรใหเ้พิ่มมากข้ึน  
1.มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ โดย  
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- ธุรกิจบริการตรวจสุขภาพ มีนกัเทคนิคการแพทย  ์ท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ และมี
ประสบการณ์ยาวนาน  

- หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์จดัใหมี้บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาท่ีเนน้ใหบ้ริการเป็นหลกั 
เช่น พยาธิแพทย  ์นกัวิทยาศาสตร์ นกัพิษวิทยา นกัเทคนิคการแพทย  ์เป็นตน้ โดยทุกต าแหน่งตอ้งผ่านการ
ทดสอบและไดรั้บการอนุญาตประกอบวิชาชีพ ท าให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพและสร้างความ
เช่ือมัน่แก่ผูใ้ชบ้ริการ  

5.มีการบริหารจดัการท่ีดี ผูใ้ห้บริการห้องปฏิบติัการทางการแพทยส่์วนใหญ่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานห้องปฏิบติัการ เช่น มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ท่ีก าหนดโดยก าหนดโดยสมาคมเทคนิค
การแพทยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานห้องปฏิบติัการจากองค์กรต่างๆ ในระดบั
สากล เช่น มาตรฐาน ISO 15189 ท่ีเป็นระบบรับรองห้องปฏิบติัการทางการแพทยโ์ดยเฉพาะ และมาตรฐาน
ระบบ ISO 9001:2000 ดา้นการใหบ้ริการ เป็นตน้  

6.การตลาด โดยเฉพาะผูใ้ห้บริการตรวจสุขภาพขนาดกลางข้ึนไป มกัจดัให้มีบริการท่ีหลากหลาย 
เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี บริการฝึกอบรมทางการแพทย  ์บริการบริหารจดัการห้องปฐมพยาบาล 
บริการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีช่องทางการตลาดท่ีหลากหลายเช่นกนั เช่น บริการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ีไปยงัสถานท่ีท่ีผูรั้บบริการสะดวก 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความ

ตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
ประเภทของงานวจัิย 
 การวิจยัเชิงปริมาณเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามขอ้มูล
ต่างๆท่ีเก่ียวกบัหัวขอ้วิจยั โดยแบบสอบถามได้สร้างจากความหมายและแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด โดยแบ่งเน้ือหาและโครงสร้างของแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2  การวเิคราะห์ปัจจยัของการบริการของธุรกิจรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี 
ส่วนท่ี 3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรถเอกซเรย์

เคล่ือนท่ี 
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ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัได้ก าหนดการเลือกตวัอย่าง คือ ลูกคา้ท่ีใช้บริการรวมทั้ง ผูป้ระกอบการเอกชนตามนิคม

อุตสาหกรรม  จ านวน 100 คน ช่วงระยะเวลาท่ีท าการเก็บขอ้มูล เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
ถึง  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 30 วนั 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ใช้หลกัการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis)  จะเน้นการบรรยายคุณสมบติั
ของกลุ่มตวัอย่างหรือประชากรท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลมาได ้โดยขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมน้ี จะตอ้งเป็นไปตาม
กรอบแนวความคิดของงานวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้มูลจะตอ้งสามารถตอบค าถาม หรือประเด็นปัญหาท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวจิยัซ่ึงไดแ้ก่ 

1.  ปัยจยัพื้นฐานส่วนบุคคล  ใชส้ถิติร้อยละ (Percentage) 
2.  แบบสอบถามเก่ียวกบัการวเิคราะห์ปัจจยัของการบริการของธุรกิจรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี 
3. แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการรถเอกซเรย์

เคล่ือนท่ี โดยใชส้ถิติร้อยละ(Percentage) ใช ้Likert Scale ก าหนด 5 ระดบั คือ  
มากท่ีสุด=  5  ,มาก =  4 ,ปานกลาง=  3  ,นอ้ย=  2  ,นอ้ยท่ีสุด =  1 

เคร่ืองมือการเกบ็รวบรวมข้อมูล (Tools for data collection) 
ใชแ้บบสอบถาม เพื่อศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี โดยแบ่งเป็น 2 

ตอนดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริการของธุรกิจรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี 
 ตอนที่ 2 ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อวิเคราะห์ปัจจยัของการบริการของ
ธุรกิจรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดน้ าเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวางแผนและปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

 1.น าแบบสอบถาม ท่ีสมบูรณ์แลว้ ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปใชส้อบถามลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการรวมทั้ง ผูป้ระกอบการเอกชนตามนิคมอุตสาหกรรม 

 2.ด าเนินการแจกแบบสอบถามโดยขอความร่วมมือ จากลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีสุ่มเลือกมาจ านวน 
100 คน  

3.เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้ความท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งไดก้รอกรายละเอียดลงในแบบสอบถาม 

4.น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย สรุปผลเป็นค่าเฉล่ีย และอตัรา
ร้อยละ  ใชก้ารพรรณนาเพื่ออธิบายขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ใช้หลกัการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis)  จะเน้นการบรรยายคุณสมบติั

ของกลุ่มตวัอย่างหรือประชากรท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ และการวิเคราะห์ขอ้มูลจะต้องสามารถตอบ
ค าถาม หรือประเด็นปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวจิยัซ่ึงไดแ้ก่ 

1.  ปัยจยัพื้นฐานส่วนบุคคล  ใชส้ถิติร้อยละ (Percentage)  
  2.  แบบสอบถาม แบบสอบถามเก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัจจยัของการบริการของธุรกิจรถเอกซเรย์
เคล่ือนท่ี ใชส้ถิติร้อยละ (Percentage) 
 3.  แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการรถเอกซเรย์

เคล่ือนท่ี ใชส้ถิติร้อยละ (Percentage)  

ผลการวจัิย 
 

ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ปัจจัยของการบริการของธุรกจิรถเอกซเรย์เคล่ือนที ่
1.การบริการของรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีท่ีบริษทัท่านใชบ้ริการอยูมี่ความเป็นรูปธรรมในการใหบ้ริการ

อย่างไร  มากท่ีสุด คือการมีอุปกรณ์ เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการตรวจ ,Tube, เลือด, ถุงมือเข็มเจาะเลือด ดู
สะอาดท าให้รู้สึกปลอดภยัทนัสมยั    ท่ีร้อยละ 44.0 รองลงมา คือ พนกังานค่อยให้ค  าแนะน า พูดจาสุภาพ
เรียบร้อย ร้อยละ 34.0 และ มีป้ายบอกจุดตรวจต่างๆก็ชดัเจน รูปเล่มการรายงานผลน ามาใชง้านไดจ้ริงดูแลว้
เขา้ใจง่าย รถ X-ray ก็ตรวจค่อนขา้งเร็ว ท่ีร้อยละ 22.0 ตามล าดบั 

2.รถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีท่ีบริษทัท่านใชอ้ยูเ่จา้หนา้ท่ีให้บริการมีความเช่ือถือไวว้างใจไดอ้ยา่งไร มาก
ท่ีสุด คือทีมงานให้บริการตรวจแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ท่ีร้อยละ 70.0 รองลงมา คือ มีการ
ตรวจสอบค่าใชจ่้ายในการให้บริการท่ีถูกตอ้ง ร้อยละ 18.0 และ การส่งมอบรายงานผลถูกตอ้งครบถว้นตาม
ก าหนด  ท่ีร้อยละ 12.0 ตามล าดบั 

3.การบริการของรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีท่ีบริษทัท่านใชอ้ยูมี่การตอบสนองต่อลูกคา้อยา่งไร  มากท่ีสุด 
คือ เจา้หนา้ท่ีมีความพร้อมในการให้บริการ ทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองมือและพนกังานท่ีร้อยละ 55.0 รองลงมา คือ 
การบริการรวดเร็วเป็นระบบ ตามมาตราฐาน  ร้อยละ 34.0 และ เจา้หนา้ท่ีมีความเต็มใจให้บริการ ท่ีร้อยละ 
11.0 ตามล าดบั 

4.การบริการของรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีท่ีบริษทัท่านใชอ้ยูมี่การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ อยา่งไร มาก
ท่ีสุด คือ การส่ือสารของเจา้หน้าท่ีมีประสิทธิภาพ เช่นการอธิบายการเก็บปัสสาสะและอุจาระในการส่ง
ตรวจก่อนให้เจา้หนา้ท่ีตรวจ เป็นตน้  ท่ีร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ บริษทัเกิดความเช่ือมัน่ต่อการบริการเช่น
การรายงานผลการตรวจท่ียนืยนัความถูกตอ้ง ร้อยละ 48.0 ตามล าดบั 
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5.การบริการของรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีท่ีบริษทัท่านใชอ้ยูมี่การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้อยา่งไร มากท่ีสุด 
คือ บริษทัเป็นลูกคา้กนัมาหลายปี มีขอ้มูลลูกคา้และทราบถึงปัญหาหรือความตอ้งการวา่ลูกคา้ตอ้งการอะไร   
ท่ีร้อยละ 71.0 รองลงมา คือ บริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้Support ให้หมด ร้อยละ 
29.0 ตามล าดบั 
ส่วนที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรถเอกซเรย์เคล่ือนที่ 

1.ดา้นการบริการ  มากท่ีสุด คือ การให้บริการท่ีดี รู้สึกไดรั้บประโยชน์จากการใชบ้ริการคร้ังน้ี เช่น 
เม่ือไดรั้บผลตรวจท่ีผิดปกติสามารถน าไปรักษาต่อไดท้นัท่วงที  ท่ีร้อยละ 62.0 รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีมีการ
ใหบ้ริการท่ีดี ขั้นตอนในการตรวจเหมาะสม มีแผนการท างานชดัเจน  ร้อยละ 28.0 ตามล าดบั 

2.ดา้นราคา มากท่ีสุด คือ ลูกคา้จะใหค้วามส าคญัเร่ืองค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพเหมาะสมกบัการ
บริการท่ีไดรั้บเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนแลว้ราคาไม่แพงมาก     ท่ีร้อยละ 62.0 รองลงมา คือ ลูกคา้จะใหค้วามส าคญั
ในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพโดยค านึงถึงการบริการท่ีไดรั้บและแพด็เก็จท่ีบริษทัเสนอท่ีเหมาะสม 
ร้อยละ 38.0 ตามล าดบั 

3.ดา้นสถานท่ี มากท่ีสุด คือ ความสะดวกสบายในการเดินทางเขา้ไปรับการตรวจ ท่ีร้อยละ  57.0 
รองลงมา มีบริการรถรับ-ส่ง และบางคร้ังมาใหบ้ริการเก็บตกท่ีบริษทัอีก 1 วนั ร้อยละ 43.0 ตามล าดบั 

4.ดา้นการบริการเสริม  มากท่ีสุด คือ การบริการรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีนั้นส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการท่ีเคย
ใชบ้ริการให้ความส าคญัเร่ืองบริการบรรยาย หรือ Consult โดยแพทยห์ลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บผลตรวจแลว้ ท่ี
ร้อยละ 64.0 รองลงมา มีการบริการอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การส ารวจโรงงานโดยแพทยอ์าชีวะเวช
ศาสตร์อนามยัก่อนการตรวจ สามารถรองรับความตอ้งการของบริษทัได ้  ร้อยละ 34.0 และนอ้ยท่ีสุด คือ การ
บริการรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีนั้นส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยใชบ้ริการให้ความส าคญัเร่ืองบริการบรรยาย หรือ 
Consult โดยแพทยห์ลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บผลตรวจแลว้, มีการบริการอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การส ารวจ
โรงงานโดยแพทยอ์าชีวะเวชศาสตร์อนามยัก่อนการตรวจ สามารถรองรับความตอ้งการของบริษทัได ้ท่ีร้อย
ละ 2.0 ตามล าดบั 

5.ดา้นบุคลากร มากท่ีสุด คือ เจา้หน้าท่ีให้บริการอย่างสุภาพ อ่อนโยน ยิ้มแยม้ แจ่มใส  ท่ีร้อยละ 
60.0 รองลงมา เจา้หนา้ท่ีมีทกัษะและความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดดี้เจา้หนา้ท่ีใส่เส้ือกราวทุกคนเก็บ
ผมเรียบร้อย มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ ร้อยละ 40.0 ตามล าดบั 

6.ดา้นกระบวนการ มากท่ีสุด คือ บริษทัค านึงถึงกระบวนการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่การรับขอ้มูลการ
ตรวจ การรายงานผล ของทางโรงพยาบาลมีความเหมาะสมไม่ซับซ้อนอะไร ท่ีร้อยละ 57.0 รองลงมา 
ขั้นตอนการพบแพทยอ์ยากใหแ้พทยซ์กัถามมากกวา่น้ี ไม่ควรรวดเร็วจนเกิดไป ร้อยละ 43.0 ตามล าดบั 

7.ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ มากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ มีการ
เจรจาท่ีสุภาพอ่อนโยน เจา้หนา้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเก็บผมใส่เส้ือกราวทุกคน มีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ ท่ีร้อยละ 61.0 รองลงมา เจา้หนา้ท่ีมีการให้บริการท่ีดี รวดเร็ว มีทศันคติในการตอบค าถามดี 
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โดยรวมแลว้เจา้หน้ามีการแต่งกายท่ีเรียบร้อย สะอาดดูมีความน่าเช่ือถือ คิดว่าโรงพยาบาลมีรูปแบบการ
บริการท่ีดี ร้อยละ 39.0 ตามล าดบั 

 

สรุปและวจิารณ์ผล 
การวเิคราะห์ปัจจยัของการบริการของธุรกิจรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี ควรมีปัจจยัดงัน้ี 

1.การบริการของรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีท่ีบริษทัท่านใชบ้ริการอยูมี่ความเป็นรูปธรรมในการใหบ้ริการ
อยา่งไร จากการสอบถามพบวา่ การมีป้ายบอกจุดตรวจต่างๆก็ชดัเจน รูปเล่มการรายงานผลน ามาใชง้านได้
จริงดูแลว้เขา้ใจง่าย รถ X-ray ก็ตรวจค่อนขา้งเร็ว 

2.รถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีท่ีบริษทัท่านใชอ้ยูเ่จา้หนา้ท่ีให้บริการมีความเช่ือถือไวว้างใจไดอ้ยา่งไร จาก
การสอบถามพบวา่ อนัดบัท่ี 1 ลูกคา้ตอ้งการส่งมอบรายงานผลถูกตอ้งครบถว้นตามก าหนด อนัดบัท่ี 2 มีการ
ตรวจสอบค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง 

3. การบริการของรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีท่ีบริษทัท่านใช้อยูมี่การตอบสนองต่อลูกคา้อยา่งไร จากการ
สอบถามพบว่า อนัดบัท่ี 1  เจา้หน้าท่ีมีความพร้อมในการให้บริการ ทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองมือและพนักงาน 
อนัดบัท่ี 2  การบริการรวดเร็วเป็นระบบ ตามมาตราฐาน 

4. การบริการของรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีท่ีบริษทัท่านใชอ้ยูมี่การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ อยา่งไร จาก
การสอบถามพบวา่ บริษทัเกิดความเช่ือมัน่ต่อการบริการเช่นการรายงานผลการตรวจท่ียนืยนัความถูกตอ้ง 

5.การบริการของรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีท่ีบริษทัท่านใช้อยูมี่การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้อยา่งไร จากการ
สอบถามพบว่า ลูกคา้ทราบเป็นอย่างดีว่า บริษทัเป็นลูกคา้กนัมาหลายปี มีขอ้มูลลูกคา้และทราบถึงปัญหา
หรือความตอ้งการวา่ลูกคา้ตอ้งการอะไร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี 
1. ดา้นการบริการ จากการสอบถามพบวา่ อนัดบัท่ี 1 การใหบ้ริการท่ีดี รู้สึกไดรั้บประโยชน์จากการ

ใช้บริการคร้ังน้ี เช่น เม่ือไดรั้บผลตรวจท่ีผิดปกติสามารถน าไปรักษาต่อไดท้นัท่วงที อนัท่ี2 คือ การตรวจ
ร่างกายโดยแพทย ์ควรใหแ้พทยท่ี์เช่ียวชาญดา้นการบริการของการตรวจสุขภาพ  

2. ดา้นราคา จากการสอบถามพบวา่ ส่วนใหญ่ลูกคา้จะใหค้วามส าคญัในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการตรวจ
สุขภาพโดยค านึงถึงการบริการท่ีไดรั้บและแพด็เก็จท่ีบริษทัเสนอท่ีเหมาะสม 

3. ด้านสถานท่ีจากการสอบถามพบว่า ถ้ามีบริการรถรับ-ส่ง และบางคร้ังมาให้บริการเก็บตกท่ี
บริษทัอีก 1 วนั จะเป็นการบริการท่ีดีมาก 

4. ดา้นบริการเสริม จากการสอบถามพบวา่ การบริการรถเอกซเรยเ์คล่ือนท่ีนั้นส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีเคยใชบ้ริการให้ความส าคญัเร่ืองบริการบรรยาย หรือ Consult โดยแพทยห์ลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บผลตรวจ
แลว้  

5. ดา้นบุคลากร จากการสอบถามพบวา่ เจา้หนา้ท่ีมีทกัษะและความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดดี้
เจา้หนา้ท่ีใส่เส้ือกราวทุกคนเก็บผมเรียบร้อย มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
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6. ดา้นกระบวนการ จากการสอบถามพบว่า ลูกคา้ตอ้งการให้ บริษทัค านึงถึงกระบวนการตรวจ
สุขภาพ ตั้งแต่การรับขอ้มูลการตรวจ การรายงานผล ของทางโรงพยาบาลมีความเหมาะสมไม่ซบัซอ้นอะไร 

7. ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ จากการสอบถามพบวา่ ลูกคา้ตอ้งการให ้เจา้หนา้ท่ีมีการใหบ้ริการ
ท่ีดี รวดเร็ว มีทศันคติในการตอบค าถามดี โดยรวมแลว้เจา้หน้ามีการแต่งกายท่ีเรียบร้อย สะอาดดูมีความ
น่าเช่ือถือ คิดวา่โรงพยาบาลมีรูปแบบการบริการท่ีดี 

 

การอภิปรายผล 
ในการศึกษาวิจยัและเก็บขอ้มูลความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจเอกซเรยเ์คล่ือนท่ี ผูว้ิจยัได้

สรุปวา่การท่ีจะใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จจะตอ้งประกอบไปดว้ยกลยทุธ์ต่างๆดงัต่อไปน้ี 
1.กลยุทธ์ในด้านการบริการเป็นเสิศ ในงานบริการลูกค้าท่ีหลายๆ ธุรกิจก าลงัด าเนินการอยู่นั้น 

มกัจะมีค าถามของผูป้ระกอบการ หรือผูจ้ดัการ วา่ ท าอยา่งไรถึงจะท าใหอ้งคก์ารของเรา มีบริการท่ีดี มีลูกคา้
ท่ีชม บอกปากต่อปากวา่ให้มาท่ีเรา ลูกคา้มาแลว้รู้สึกประทบัใจ จนท าให้เกิดแบรนด์ในบริการ อนัจะส่งผล
ต่อ แบรนด์ขององค์กรแน่นอนว่าทุกๆ องค์กรตอ้งการให้เกิดภาพน้ีข้ึน วิธีการสร้างนั้นมิใช่สร้างไดเ้พียง
ไม่ก่ีเดือน แต่มนัตอ้งสร้างกนัหลายปี จนเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรวิธีการสร้างระบบบริการท่ีเป็นเลิศนั้น 
หลายองค์กรก็มีวิธีท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบัลกัษณะธุรกิจ ค่านิยม และวฒันธรรมขององค์กรนั้นๆผมได้
สรุปปัจจยัหลกัท่ีช่วยเป็นแกน ในการสร้างระบบบริการท่ีเป็นเลิศนั้น เพื่อช่วยใหอ้งคก์ารของท่านได ้น าไป
ประยุกตใ์ชแ้ละ Customize ให้เหมาะกบัองคก์ารดงัน้ี ซ่ึงเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จในการมีศกัยภาพในการ
แข่งขนัของธุรกิจบริการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. Staff  คือ  พนกังาน ปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของทั้ง 4 ขอ้ เพราะธุรกิจบริการจะเกิดข้ึน
ไม่ได้  หากปราศจากพนักงานผูใ้ห้บริการลูกคา้ พนักงานเป็นผูมี้คุณค่าท่ีสุดในธุรกิจบริการ เป็นผูส้ร้าง
มูลค่าเพิ่มต่างๆ ในธุรกิจ เพราะรูปแบบธุรกิจบริการจะใช้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เป็นเพียงแค่ส่ิงท่ีช่วยเสริม
งาน ซ่ึงหาซ้ือท่ีใดก็ได ้แต่บุคลากรในองคก์ร เราไม่สามารถใชเ้งินซ้ือมาได ้ตอ้งคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติั มา
ท างานฝึกฝน และพฒันาในความรับผิดชอบในงานท่ีสูงข้ึน และ การดูแลให้เขารักองคก์ร และอยูคู่่กบัการ
พฒันาขององค์กรอย่างต่อเน่ืององค์กรท่ีประสบความส าเร็จก็ให้ความส าคญักบัพนกังานเป็นอนัดบัหน่ึง 
เช่น ซีพี   คุณธนินทร์  เจียรวนนท์  กล่าวว่า “การท่ี ซีพี ประสบความส าเร็จนั้นทรัพยากรคน  คือพนกังาน
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นหวัใจของธุรกิจ”เอ็มเค สุก้ี  คุณ ฤทธ์ิ  ธีระโกเมนกล่าววา่ “การให้บริการ เอ็มเค
จะใหค้วามส าคญัในการเลือกบุคลากร โดยบุคลากรตอ้งมีความอดทนและขยนั โดยจะเลือกผูท่ี้ไม่เคยท างาน
ดา้นน้ีมาก่อนเพราะเช่ือวา่จะฝึกฝนไดง่้ายกวา่” 

2. Software คือ โปรแกรมซอฟทแ์วร์ คือ เคร่ืองมือท่ีใชช่้วยในการท างานของพนกังาน เช่น คน้หา
ขอ้มูลลูกคา้ แสดงขอ้มูลเพื่อตอบค าถามลูกคา้ น าเสนอบริการใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองบริการให้โดนใจลูกคา้ใน
แต่ละบุคคล ใช้บริหารระบบงานโดยรวมสามารถแสดงถึงขั้นตอนแต่ละขั้นตอนว่าจุดใดให้บริการเร็ว ช้า 

http://www.impressionconsult.com/web/index.php/consulting/service-culture.html
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จุดใดใช้คนมากน้อย ตน้ทุนในแต่ละขั้นตอนเป็นเท่าใด รายได้ท่ีเกิดข้ึนโดยรวมเป็นเท่าใด  โปรแกรม
ซอฟทแ์วร์ สามารถช่วยท างานใหร้วดเร็วและ 

 3. Standard คือ มาตรฐานการท างาน คือ ส่ิงท่ีบอกว่าพนกังานตอ้งท างานอะไรบา้งตามขั้นตอน 
โดยทัว่ไปมกัแสดงอยูใ่นรูปของเอกสาร เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนเป็นเป็นภาพเดียวกนั  เขา้ใจตรงกนั ใช้
ส าหรับอบรมพนักงานใหม่ก่อนเข้างาน หรือบางแห่งมาตรฐานการท างาน ก็อยู่ในรูปแบบโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ คือ หนา้จอคอมพิวเตอร์จะบงัคบัให้พนกังานปฏิบติัตามมาตรฐานหากไม่ท าจะเขา้ไปหน้าจอ
ถดัไปไม่ได้การจดัท ามาตรฐานการท างานน้ีเป็นหลกัการและแนวทางเพื่อให้พนักงานอยู่ในแนวทางท่ี
บริษทัอยากใหเ้ป็น ซ่ึงมาตรฐานการท างานมิสามารถครอบคลุมการท างานไดท้ั้งหมด  

4. Service Culture คือ วฒันธรรมการบริการ กล่าวไดว้า่เป็นผลจากการท างานของ S ใน 3 ตวัแรก 
ก็คือ Staff, Software และ Standard หากองค์กรด าเนินการอย่างต่อเน่ืองใน 3 ตวัแรกน้ี ก็จะท าให้เกิดการ
หล่อหลอมของพนักงานท่ีปฏิบัติงานแบบน้ีจนเคยชิน และเป็นนิสัยคล้ายๆ กันทุกคน ย่อมท าให้เกิด
วฒันธรรมในองคก์รท่ีมีการบริการเป็นรูปแบบเดียวกนัการสร้างวฒันธรรมการ 

 
ข้อเสนอแนะ  

 
ธุรกิจดา้นสุขภาพหรือ Healthcare ท่ีดูใกลชิ้ดกบัเร่ืองของเทคโนโลยี ก็ตอ้งการปรับเปล่ียนเช่นกนั 

เพราะการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานให้เขา้สู่ระบบดิจิทลั (Digitalization) ของธุรกิจ Healthcare นั้นจะ
ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและลดข้อผิดพลาดทาง
การแพทยท่ี์อาจจะเกิดข้ึนได ้ผูเ้ช่ียวชาญจาก Roland Berger ซ่ึงเป็นบริษทั Consulting ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป
ได ้ให้ค  าแนะน าถึงส่ิงท่ีจ  าเป็นในการท า Digital transformation ในธุรกิจ Healthcare ให้ประสบความส าเร็จ
ไวด้งัน้ี 

 1) สร้างวฒันธรรมองค์กรทีพ่ร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ความทา้ทายท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานเขา้สู่ระบบดิจิทลั (Digitalization) 

คือการสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ียอมรับและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเขา้มาอยูเ่สมอ แต่ละองคก์รตอ้งมีกล
ยุทธ์ในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงโดยน านวตักรรมมาใช ้ยกตวัอยา่งเช่น การเลิกระบบการท างานแบบ 
Silo (การท างานท่ีฝ่ายงานหรือหน่วยงานในองคก์รเดียวกนัไม่ยอมแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั แยกส่วน
กนัท างาน) เป็นส่ิงท่ีองค์กรตอ้งท า เพื่อให้พนักงานท างานร่วมกัน แชร์ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั มีเป้าหมาย
ร่วมกนั เดินไปในทิศทางเดียวกนั ท างานไดแ้บบ Cross Functional อาจวดัผลการท างานแบบ Project based 
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2) มีมุมมองทีเ่ปิดกว้างรู้เท่าทนัต่อสถานการณ์ต่างๆ  
ให้ความส าคญักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบตวั จากความไม่แน่นอนในสถานการณ์ปัจจุบนั 

บริษทัตอ้งประเมินผลกระทบกบัส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตลาดและความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั 
บริษัทต่างๆ ควรปฏิบัติตามสมมติฐานท่ีว่าตลาดการแข่งขันในอุตสาหกรรมของตนจะเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงไดต้ลอดเวลา สังเกตไดจ้ากในปัจจุบนับริษทัดา้นเทคโนโลยี เร่ิมเขา้มามีบทบาทใน
ธุรกิจดา้น Healthcare มากข้ึน  

3) มุ่งเน้นไปทีก่ารสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าด้วยวธีิการใหม่ๆ  
เม่ือตอ้งเผชิญกบัความหลากหลายทางการแข่งขนั ผูบ้ริหารตอ้งถามตวัเองวา่แนวคิดหรือโครงการ

ใดท่ีจะสามารถผลกัดนัให้เกิดการท างานแบบ Digitalization ได้จริง ควรจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละ
โครงการ ส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญัคือในดา้นการให้บริการลูกคา้ ตอ้งปรับตวัให้ใกลชิ้ดกบัลูกคา้มากข้ึนกวา่
ท่ีเคยทาในอดีตเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษทัตอ้งมุ่งเนน้
การปฏิบติังานทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้  

4) ใช้ประโยชน์จากพนัธมิตรทางธุรกจิ  
ธุรกิจควรให้ความส าคญักับการสร้าง Ecosystems มากข้ึน เน่ืองจากจะมีคู่ค้ารายใหม่เข้ามาใน

อุตสาหกรรม ซ่ึงจะตอ้งเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ทั้งทางเทคโนโลยี ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ จะเห็น
ได้จากบริษทัขนาดใหญ่ ในหลายๆ อุตสาหกรรม เร่ิมเขา้ไปร่วมมือกับกลุ่มบริษทั Tech Startup เพื่อน า
เทคโนโลยีมาผสมผสานกบัการด าเนินธุรกิจของตนท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงั
เกิด Model ในการท าธุรกิจใหม่ๆ อีกดว้ย ภาคอุตสาหกรรม Healthcare ดา้นการแพทยอ์าจนาเทคโนโลยีมา
ใชเ้พื่อสร้าง Platform ในการเก็บขอ้มูลของลูกคา้(ผูป่้วย) ซ่ึงขอ้มูลท่ีจดัเก็บจะถูกน ามาวิเคราะห์ผูป่้วย เพื่อ
ใชใ้นการตรวจรักษาวินิจฉยัโรคให้ถูกตอ้งแม่นย  า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถให้การ
ดูแลรักษาในแบบเฉพาะบุคคล (Personalized treatment) ได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะส่งผลให้ผูป่้วยได้รับการ
รักษาท่ีดียิง่ข้ึน 
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