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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับ และเพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน จานวน
400 ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการคานวณ
ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ค่าที
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิ จั ย เปรี ย บเที ย บการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร กับปัจจัยส่วนบุคคลเพศ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในส่วน
ของการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขต กรุงเทพมหานครกับปัจจัย
ส่ว นบุ คคล อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ ย ต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครัว เรือน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การตัดสินใจ บริการ โรงพยาบาล

ABSTRACT
Research Factors affecting the decision to use a private hospital in Bangkok. The
purpose of the study was to study the level and to compare the decision to choose a
private hospital. In Bangkok. The samples were 400 private hospital users. The data were
collected by questionnaire. Computer program was used to calculate the statistics:
percentage, mean, standard deviation.,Independent t-test and one-way ANOVA.
The results of this study compared the decision to use a private hospital in Bangkok.
With personal factors, sex by t-test was significantly different. The statistical significance was
0.05. In comparison, the decision to choose a private hospital in Bangkok with individual
*อาจารย์คณะการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพเอกชน 10170

Lecturer Marketing Officer Faculty of Business Administration Bangkokthonburi University.
10710
162

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.5 No.1 January-June 2018

factors, age, occupation, average income per month. The one-way ANOVA was significantly
different at 0.05 level.
Keywords: decision, service, hospital.

1. บทนา
ใ น ยุ ค ปั จ จุ บั น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ทุ ก อ ง ค์ ก า ร ต้ อ ง ป รั บ เ ป ลี่ ย น ตั ว เ อ ง เ พื่ อ ร อ ง รั บ กั บ
การเปลี่ยนแปลง ทุกองค์การต่างมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพบริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ ผู้ใช้บริการเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มีความต่อเนื่องทันเวลา ด้วยเหตุนี้มีผลทาให้การ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประเภทมักต้องมีการปรับปรุงรูปแบบให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศไทยเน้นความสาคัญด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
รูปแบบบูรณาการ มีผลทาให้โครงสร้างสังคม และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกัน
ข้าม สภาวะแวดล้อมทางสังคมจะเกิดการแข่งขันมากขึ้นอย่างไรนั้น มักเกิดความเสี่ยงกับประชาชนในเรื่องของ
การเจ็บป่วย ประชาชนในฐานะผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลนั้นส่วนใหญ่ตั้งความหวังในเรื่องการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาโรคให้หายการเจ็บป่วย ในขณะที่ ทางโรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อตรวจ
วินิจฉัยและรักษาโรคให้แก่ประชาชนทั่วไป ทางการแพทย์มีการพัฒนายารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ
ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี และทาให้มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นจะเห็นได้ ว่าประชากรของไทยในอนาคต จาก
การคาดการณ์ของคณะทางานฉายภาพประชากรไทยในอนาคตได้สมมุติฐานว่าในอนาคตความยืนยาวชีวิตของ
ประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นไปอีก ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2558 อัตราการเจริญเติบโตของผู้ที่ขอเข้ารับบริการของ
โรงพยาบาลมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี (สานักงานสถิติแ ห่งชาติ, 2558) และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทาให้ธุรกิจ
โรงพยาบาลเกิดขึ้นมากมายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนั้นการที่รัฐบาลมีนโนบายที่จะต้องผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล,2554)
ประกอบกั บ พฤติก รรมการใช้ บ ริ ก ารด้ านการแพทย์ ข องผู้ รั บบริ การในปั จ จุบั น มีก ารเลื อ กใช้ บริ ก ารทาง
การแพทย์ที่ห ลากหลายมากขึ้น รวมทั้งมีความคาดหวังในการรับบริการที่ได้คุณภาพ ถูกต้องและทันสมัย
ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลต่าง ๆ มีการลงทุนในการทาธุรกิจโรงพยาบาลมากขึ้น เพื่ อตอบสนอง
ความต้องการของผู้มาใช้บริการให้ได้มากที่สุด โดยการนานวัตกรรมทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการตรวจรักษาที่ช่วยให้การรักษาถูกต้องแม่นยา เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับผู้รับบริการและเพิ่ม
ศักยภาพในการดาเนินธุรกิจอีกด้วย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กาลังพัฒนามีทิศทางในการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
ระบบบริการสุขภาพเป็นระบบหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเช่นกัน ผู้ที่มี
บทบาทที่สาคัญในการช่วยสนับสนุนคือรัฐบาล แต่ปัญหาหรืออุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้นกับการพัฒนาระบบนี้
ส่วนหนึ่งมาจากประชาชนผู้ซึ่งยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานเมื่อยาม
เจ็ บ ป่ ว ยหรื อ ประสบอุ บั ติ เ หตุ ต่ า ง ๆ อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาล ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือ ตัวเองได้ทั้งหมดและในขณะนี้ประเทศไทยมี การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีทิศทางในการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่
แข็งแรง และ มีคุณภาพเพื่อเป็ นฐานในการพัฒ นาประเทศ ในขณะที่ ปัจจุบันในชีวิตประจาวันของทุกคน
ล้ ว นเร่ ง รี บ ไม่ มี เ วลาที่ จ ะดู แ ลร่ า งกายตั ว เองให้ ค งอยู่ อ ย่ า งแข็ ง แรง การเจ็ บ ป่ ว ยเกิ ด ขึ้ น ได้ เ สมอ
เมื่อ เจ็ บ ป่ ว ยก็ ย่ อ มต้อ งการที่รั ก ษา เพื่ อให้ ห ายและสิ่ ง ที่ต้อ งตระหนัก คื อ คุ ณภาพของโรงพยาบาลหรื อ
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สถานพยาบาลเหล่ า นั้ น ว่ า สามารถเชื่ อ ใจได้ แ ค่ ไ หน เพราะการที่ โ รงพยาบาลหรื อ สถานที่
ทาการรักษานั้น ไม่สามารถที่ จ ะประกาศได้ว่าสถานที่นั้น ๆ มีการบริการที่ดีเยี่ยมแค่ไหน เนื่องจากผิ ดทั้ง
จรรยาบรรณและกฎหมายและด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นค่านิยมที่ต้องการจะรักษากับโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจาก
ราคาที่จาเป็นจะต้องจ่ายซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น แต่สามารถทาให้คนไข้หลายคนไว้วางใจได้
บวกกับการที่ไม่ต้องรอคิวนานหรือไม่มั่นใจในการบริการของพนักงานจึงเกิดเป็นการแข่งขันของตลาดระดับสูง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการนาหลักการตลาดมาเพื่อวิจัยเกี่ยวกับสถานพยาบาลจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนที่
สนใจสามารถรับรู้ได้ถึงความพึงพอใจของคนไข้หรือแม้แต่พนักงานที่ทางานในสถานนั้น ๆ ด้วยเป็นการช่วยใน
กระบวนการตัดสินใจ
ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าวที่เป็นมาตรฐานในด้านการแพทย์และ ด้าน
การพัฒนาสุขภาพอนามัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชน กรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถนาผลการวิจัยไปเป็นแนวทางปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มาทาการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตั ว แ ป ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ปั จ จั ย ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร
ทางการตลาด 7 P’s
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ จะทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
ผู้วิจัยใช้ แนวความคิดและทฤษฎีทางการตลาดว่า บริการ ซึ่เป็นการรวมส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix หรือ 4Ps) เช่นเดียวกับสินค้า ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด
จาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และจากการมีลักษณะพิเศษของบริการที่มีความ
ต่างจากสินค้า นักวิชาการหลายท่านจึงเห็นว่าควรอาศัยเครื่องมืออื่นๆ เพิ่มเติมอีก 3 P’s ซึ่งประกอบด้วย
บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) การสร้างและนาเสนอลั กษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence and Presentation) และกระบวนการ (Process) มาประยุกต์และสร้างเป็นกรอบแนวคิดดังนี้

164

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.5 No.1 January-June 2018

ตัวแปรอิสระ

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล
(1) เพศ
(2) อายุ
(3) ระดับการศึกษา
(4) อาชีพ
(5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(6) จานวนสมาชิกในครัวเรือน

ตัวแปรตาม
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
(1) ด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์
(2) ด้านราคา
(3) ด้านสถานที่
(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด
(5) ด้านบุคลากรในการให้บริการ
(6) ด้านกระบวนการให้บริการ
(7) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทาวิจัย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) ผู้ศึกษาวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลและใช้โปรแกรมทางสถิติในการคานวณประกอบการนาเสนอรายงาน
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มาทาการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่าง ๆ สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ เนื่องจากผู้ศึกษาวิจัยไม่ทราบจานวนผู้ที่มาตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคใน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร จึงกาหนดขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร กาหนดความผิดพลาดยอมรับได้
เท่ากับ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากสูตรคานวณของ Cochran (1977) ได้ขนาดตัวอย่างจากการ
คานวณ 385 คน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผู้ศึกษาวิจัยจึงสารอง
กลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ทาการเลือกสุ่มตัวอย่างเป้าหมายโดยใช้วิธีเลือกสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มาทาการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ โดยขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและรอรับกลับคืน จานวน 400 ชุด
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย และได้
แบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 2 ส่วน รวมจานวน 40 ข้อ เพื่อใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ จานวนสมาชิกในครัวเรือน แบบสอบถามเป็นลักษณะเลือกตอบตรวจสอบ
รายการ (Cheek List)
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร จานวน
35 ข้อ แบ่ งเป็ น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการ
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ส่งเสริมการตลาด ด้านบุ คลากรในการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะประเมินระดับความคิดเห็นของตนเอง ตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ
3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1 ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน
กรุงเทพมหานคร จากเอกสาร บทความ หลักการทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดขอบเขตของการ
วิจัยและเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
1.2 เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จ จึงตรวจสอบข้อคาถามและเนื้อหา เพื่อให้สอดคล้องกับนิยาม
ศัพท์และนาแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหาเพื่อนามาปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องก่อนนาไปทดลองใช้
2. การทดสอบเครื่องมือ
2.1 ผู้ ศึกษาวิจั ย น าแบบสอบถามที่ส ร้างเสร็จเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมด้านเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และเพื่อตรวจสอบให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ จากนั้นนามาปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องก่อนนาไปทดลองใช้
2.2 นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 ตัว อย่ าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามในแต่ล ะตัว แปรด้ว ยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์ครอนบัคแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยค่าอัลฟา ที่ได้จะต้องมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.7 เครื่องมือนี้จึงจะสามารถนาไปใช้สาหรับการรวบรวมข้อมูล พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543) ผลการหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับ เท่ากับ .986 โดยค่าความเชื่อมั่นของคาถามแต่ละด้าน มีดังนี้
(1) ด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์
ค่า Alpha = .832
(2) ด้านราคา
ค่า Alpha = .820
(3) ด้านสถานที่
ค่า Alpha = .887
(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด
ค่า Alpha = .828
(5) ด้านบุคลากรในการให้บริการ
ค่า Alpha = .846
(6) ด้านกระบวนการให้บริการ
ค่า Alpha = .857
(7) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ค่า Alpha = .871
2.3 นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง
และรับคืนด้วยตนเอง
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนทางสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการคานวณ
ค่าสถิติ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2554) ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบาย ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน 2 กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการรักษา
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และบริการทางการแพทย์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรในการให้บริการ
ด้านกระบวนการให้บริการและด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
เพื่ อ เป็ น การเปรี ย บเที ย บการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร จ าแนกตามลั ก ษณะข้อ มูล ส่ ว นบุค คล ด้ ว ยการวิเ คราะห์ ค่า ที และการวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว

4.ผลการวิจัย
4.1. จานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 64.0 มีช่วงอายุ 41-50 ร้อยละ 50.3 ช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 26.8 อายุ 21-30 ปี ร้อยละ
15.0 ระดับการศึกษามัธยมปลาย ร้อยละ 41.8 ปริญญาตรีร้อยละ 34.5 มัธยมต้น ร้อยละ 23.8 เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 32.5 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 29.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
ร้อยละ 41.5 ช่วง30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 34.0 มีสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คนร้อยละ 48.0
4.2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขต กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม ( ̅ = 3.54, S.D. = 0.416) ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ความสาคัญด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์ มากกว่า ( ̅ = 3.71, S.D. = 0.396) รองลงมา ด้าน
ราคา ( ̅ = 3.66, S.D. = 0.487) ด้านสถานที่ ( ̅ = 3.58, S.D. = 0.677) ด้านกระบวนการให้บริการ ( ̅ =
3.50,
S.D. = 0.629) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ( ̅ = 3.48, S.D. = 0.566) ด้านบุคลากรในการ
ให้บริการ ( ̅ = 3.44, S.D. = 0.537) และต่าสุดด้านการส่งเสริมการตลาด ( ̅ = 3.42, S.D. = 0.501)
4.3. ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ในเขต กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย = 144
หญิง = 256
การตัดสินใจเลือกใช้บริการจาแนกตามเพศ
t
Sig.
S.D.
S.D.
̅
̅
1. ด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคลากรในการให้บริการ
6. ด้านกระบวนการให้บริการ
7. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
รวม

3.58
3.46
3.22
3.22
3.12
3.18
3.17
3.28

.388
.515
.537
.448
.436
.515
.453
.340

3.78
3.77
3.78
3.53
3.63
3.68
3.66
3.69

.382
.432
.666
.497
.500
.618
.546
.381

-5.138
-6.441
-8.582
-6.088
-10.271
-8.141
-9.264
-10.761

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครกับปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร แตกต่ า งกั น
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05

5 - 6 คน

มากกว่า 6 คน ขึ้นไป

1. ด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคลากรในการให้บริการ
6. ด้านกระบวนการให้บริการ
7. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
เฉลี่ยรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3 - 4 คน

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
จาแนกตามสมาชิกในครอบครัว

น้อยกว่า 3 คน

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามสมาชิกในครอบครัว
ค่าเฉลีย่ ( X )
สมาชิกในครอบครัว

3.60
3.60
3.44
3.32
3.33
3.37
3.35
3.43

3.75
3.68
3.58
3.42
3.42
3.48
3.47
3.54

3.79
3.77
3.84
3.59
3.66
3.76
3.74
3.73

3.61
3.44
3.43
3.39
3.55
3.52
3.47
3.49

F

Sig

5.038
2.932
5.762
4.516
6.457
6.200
7.436
8.684

.002*
.033*
.001*
.004*
.000*
.000*
.000*
.000*

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามสมาชิกในครอบครัว พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน 2 กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการรักษาและ
บริการทางการแพทย์ ด้านราคา ด้านสถานที่ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรในการให้บริการ ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนีผ้ ลการวิจยั โดยสรุปรวมพบว่า
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
168

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.5 No.1 January-June 2018

สมมติ ฐ านที่ 3 ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 4 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐ านที่ 5 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐ านที่ 6 ผู้ ใช้บริการที่มีสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริการของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป และอภิปรายผล
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1. ด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญการบริการที่ดีจากบุคลากรทางการแพทย์ มาก
ที่สุด รองลงมา การให้คาแนะนาเกี่ยวกับยา/การใช้ยา มีความสามารถ เชิงวิชาชีพ รักษาแล้วทุเลา/หาย การ
ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายการให้คาแนะนาเกี่ยวกับโรค/การรักษา สอดคล้องกับ สิริกาญจน์
กมลปิยะพัฒน์ (2556) กล่าวว่า ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญการบริการที่ดีจากบุคลากรทางการแพทย์ มากที่สุด
เพราะเป็นสายงานเชิงวิชาชีพ รักษามีการให้คาแนะนาเกี่ยวกับโรค/การรักษา และการติดตามการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ ผ่องพิมล พิจารณ์สรรค์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริ ก ารโรงพยาบาลศิ ริ ร าชปิ ย มหาราชการุ ณย์ ผลจากการศึ ก ษา พบว่ า ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ควรมี บ ริ ก าร ที่
หลากหลายครบวงจร ควรจะมีบริการที่หลากหลายมากขึ้น และควรมีบริการสุขภาพที่หลากหลาย
2. ด้ า นราคา พบว่ า ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญค่ารักษาถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่น เมื่อเทียบกับคุณภาพและ
บริการ มากกว่า รองลงมา ค่ารักษามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการรักษา ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
ราคาพิเศษ สามารถเข้ารับการรักษาได้ถูกลง เมื่อใช้โปรโมชั่น/แพ็กเกจการรักษา และสุดท้ายค่ารักษามีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ สอดคล้องกับ สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญ
ค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการรักษา มากที่สุด รองลงมา ค่ารักษาพยาบาลมี
ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ และสามารถเข้ารับการรักษา ได้ถูกลง เมื่อใช้โปรโมชั่นแพ็กเกจการ
รักษา และมีส่วนลดค่ารักษาพยาบาลราคาพิเศษ
3. ด้านสถานที่ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญความ
สะดวกในการเดินทาง มากกว่า รองลงมา ความสะดวกในการจอดรถ โรงพยาบาลตั้งอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ โรงพยาบาลตั้งอยู่ใกล้บ้าน และสุดท้ายโรงพยาบาลตั้งอยู่ใกล้ที่ทางาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึก ษา พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญความสะดวกในการเดินทาง มาก
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ที่สุ ด รองลงมา ความสะดวกในการจอดรถ และโรงพยาบาลตั้ง อยู่ ใกล้ บ้ าน และโรงพยาบาลตั้ง อยู่ ใกล้
ห้างสรรพสินค้า สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
4. ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญการช าระเงินสามารถทาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มากกว่า
รองลงมา กระบวนการให้บ ริการมีความรวดเร็ว ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษามีความเหมาะสม การ
ประสานงานของบุคลากรระหว่างแผนกต่างๆ มีประสิทธิภาพ และสุดท้ายการรอรั บบริการใช้เวลาไม่นาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งฤดี กล้าหาญ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้ บริการและความพึงพอใจในการรับบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบว่า ปัจจัยที่จูงใจใน การเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ความ
สะดวก รวดเร็วในการรับบริการและค่าใช้จ่ายในการรับบริการ
5. ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ พบว่ า ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญความสะดวกสบายของบริเวณที่นั่งรอรับบริการ มากกว่า รองลงมา การตกแต่งภายนอกและ
ภายในโรงพยาบาลมีความสวยงาม ความสะอาดของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารและเครื่องดื่มที่
ให้ บ ริ การสะอาดและถูก ปาก และสุ ด ท้า ยความเป็ นระเบีย บเรี ยบร้อ ยภายนอกและภายในโรงพยาบาล
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนรัตน์ ใจเอื้อ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนยุ ทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวด้านการแพทย์สาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณีศึกษา :กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า
ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนเป็นสิ่งจูงใจให้เดินทางท่องเที่ยว ด้านการแพทย์มากที่สุด
รองลงมา ความมี ชื่อเสี ย งในการบริ การของโรงพยาบาล เอกชน รวมถึงสิ่ งอานวยความสะดวกต่ างๆใน
โรงพยาบาล มีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องมือทางการแพทย์
6. ด้านบุคลากรในการให้บริการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญบุคลากรมีกิริยามารยาทที่ดีและเหมาะสม มากกว่า รองลงมา บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ บุคลากรสามารถให้คาแนะนาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
และสุดท้ายการแต่งกายของบุคลากรมีความเรียบร้อย สะอาด น่าเชื่อถือ ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สิ ริ กาญจน์ กมลปิ ย ะพัฒ น์ (2556) กล่ า วว่า ผู้ ใ ช้บ ริก ารให้ ค วามส าคัญ บุ คลากรมีกิ ริย ามารยาทที่ ดีแ ละ
เหมาะสม การแต่งกายของบุคลากรมีความเรียบร้อย สะอาด น่าเชื่อถือ บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ สามารถให้คาแนะนาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมีบัตรกานัล Gift Voucher มากกว่า รองลงมา สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ ผ่ อ งพิ ม ล พิ จ ารณ์ ส รรค์ (2556) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ผลจากการศึกษา พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีโปรโมชั่น
มากกว่านี้ ถ้ามีโปรโมชั่นหลากหลายมากขึ้นก็ดี ยังขาดการประชาสัมพันธ์
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
5.2.1. ด้ า นการรั ก ษาและบริ ก ารทางการแพทย์ ผู้ บ ริ ห ารโรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครควรกระตุ้นกาหนดการให้บริการที่ดีจากบุคลากรทางการแพทย์ มากกว่าเดิมเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ บุคลากรทางการแพทย์ควรแนะนาเกี่ยวกับการใช้ยาให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจมาก
ขึ้น ควรมีการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง ควรให้คาแนะนาเกี่ยวกับการป้องกันโรคและการรักษาโรคที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างดี
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5.2.2. ด้านราคา เมื่อเทีย บกับคุณภาพและบริการ ผู้ บริห ารโรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครควรกาหนดค่ารักษาให้ถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่น ค่ารักษาควรมีความเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับคุณภาพการรักษา ควรมีส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ควรมีการสมัครเป็นสมาชิกกับทางโรงพยาบาล “
ฟรี ” เพื่อมีส่วนลดราคาการรักษาพยาบาล มีโปรโมชั่น/แพ็กเกจการรักษา และปรับลดราคาค่ารักษาให้มี
ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ
5.2.3. ด้านสถานที่ ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ควรเพิ่มสถานที่จอด
รถให้ ผู้ ที่ เ ข้ ามาใช้บ ริ ก ารโรงพยาบาลได้จ อดรถสะดวกมากขึ้ น กว่ า เดิม ควรมี ร ถรั บ ส่ งผู้ ป่ ว ยฟรี ร ะห ว่ า ง
โรงพยาบาลกับห้างสรรพสินค้า เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในการรักษากับ
โรงพยาบาล
5.2.4. ด้านกระบวนการให้ บริ การ ผู้ บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
ควรเพิ่มช่องทางการชาระเงินให้มีความสะดวกรวดเร็ว มากกว่าเดิม ควรลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการ
มีความรวดเร็วมากขึ้น ควรลดระยะเวลาในการเข้ารับการรักษามีความเหมาะสมโดยไม่ให้ผู้เข้ารับการรักษารอ
นาน
5.2.5. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
ควรเพิ่มบริเวณที่นั่งรองรับผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาล ควรตกแต่งสถานที่ภายนอกและภายในโรงพยาบาลให้
มีความสวยงาม ให้ ร้ านอาหารรั กษาความสะอาดของอาหารอย่างเหมาะสม ควรจัดระเบียบสถานที่ของ
โรงพยาบาลทั้งภายนอกและภายในให้มีความเรียบร้อยมากขึ้นอย่างเหมาะสม
5.2.6. ด้านบุคลากรในการให้บริการ ผู้บริหารโรงพยาบาล ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีกิริยามารยาทที่ดี
และเหมาะสมมากกว่าเดิม ควรกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ สามารถให้คาแนะนา
แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และควรกระตุ้นให้บุคลากรแต่งกายด้วยความเรียบร้อย
รักษาสะอาดอย่างเหมาะสม
5.2.7. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมี
บัตรกานัล Gift Voucher แจกเพื่อสมนาคุณแก่ผู้ที่เป็นสมาชิกและใช้บริการโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคภัย
ต่าง ๆ ควรมีการจาหน่ายแพ็กเกจหรือโปรแกรมการรักษาโรคภัยต่าง ๆ ผ่านทาง เวปไซต์, Social Media ควร
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เวปไซต์, Social Media ควรกาหนดให้มีการผ่อนชาระค่ารักษาพยาบาล
ร่วมกับบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
5.3.1. ควรมี การศึก ษาปั ญ หาของผู้ ใ ช้ บริ การต่อ การบริ การที่ ดีจ ากบุ คลากรทางการแพทย์ข อง
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
5.3.2. ควรมีการศึกษาปัจจัยคุณภาพและบริการต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
5.3.3. ควรมี การศึ กษาปั จ จั ย ที่มี อิ ท ธิพ ลต่ อการพัฒ นากระบวนการให้ บริ ก ารจากบุค ลากรทาง
การแพทย์ของ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
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