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บทคัดย่อ 

 การวจิยัครัD งนีD มีวตัถุประสงค ์(1) เพืKอศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร (2) เพืKอศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (3) เพืKอศึกษาปัจจยัคุณภาพการบริการทีKมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

 กลุ่มตวัอยา่งทีKใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครืKองมือใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติทีKใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถีK ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลีKย และส่วนเบีKยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ T-Test สถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ LSD 

และใชส้ถิติการถอถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประชากรในกรุงเทพมหานครทีKมีอาย ุระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา 

และสิทธิการรักษาพยาบาลทีKต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลต่างกนั 

และประชากรในกรุงเทพมหานครทีKมีเพศต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิร

พยาบาล ส่วนปัจจยัคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ และดา้นการใหค้วามมัKนใจต่อผูใ้ช้

บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร และ

ปัจจยัคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมการบริการ ดา้นความน่าเชืKอถือของการบริการ และดา้นการ

เขา้ถึงจิตใจผูใ้ชบ้ริการ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

 การทดสอบสมมติฐานพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีKร้อยละ 95 

คำสำคัญ: การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล, ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research were: 1) to study the decision of population in Bangkok to choose the 

service of Vajira hospital, 2) to study the decision of population in Bangkok to choose the service of Vajira 

hospital classified by personal factors and 3) to study the service quality that affected the decision of 

population in Bangkok to choose the service of Vajira hospital. The samples of this research were 400 

people in Bangkok. The instruments used were questionnaires to collect the data. The data were analyzed 

by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis were tested by  t-test, 

One-Way variance statistics (One-Way ANOVA), in case  its had statistical significant different testing 

pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different 

and Multiple Regression Analysis. 

 The result of hypothesis testing  showed that Bangkok population with difference age, salary, 

education level and medical benefit scheme affect the difference decision of population in Bangkok to 

choose the service of Vajira hospital. Gender different of Bangkok population did not affect the decision to 

choose the service of Vajira hospital. Moreover, the service quality  responsiveness and assurance affect 

the decision of population in Bangkok to choose the service from Vajira hospital of Bangkok population. 

However, physical reliability and empathy did not affect the decision of population in Bangkok to choose 

the service from Vajira hospital of Bangkok population. 

 The hypothesis was tested with a statistically significant difference at 95% confidence level. 

Keyword: The Decision to Choose The Service, Bangkok Population 
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บทนำ 

 เป็นระยะเวลากวา่ 2 ปี ของการระบาดไปทัKวโลกของโรคโควดิ-19 ประเทศไทยนาํโดยกระทรวง

สาธารณสุขไดย้นืยนัพบผูป่้วยติดเชืDอโควดิ-19 ในประเทศไทยเป็นครัD งแรกวนัทีK 12 มกราคม 2563 เป็นนกั

ท่องเทีKยวหญิงทีKเดินทางมาจากเมืองอู่ฮัKน ประเทศจีน และในวนัทีK 31 มกราคม 2563 ไดย้นืยนัพบผูป่้วยติด

เชืDอโควดิ-19 เป็นผูป่้วยคนไทยรายแรกของประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาํหนดใหผู้ป่้วย

ติดเชืDอโควดิ-19 เป็นผูป่้วยฉุกเฉินตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล โดยสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

เป็นผูดู้แลค่าใชจ่้ายการรักษาของผูป่้วยโรคโควดิ-19 โดยไม่มีค่าใชจ่้ายทัDงในโรงพยาบาลของรัฐบาล และ

โรงพยาบาลเอกชน  

 หากพิจารณาช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 จนถึงปัจจุบนัพบวา่ ระบบ

สาธารณสุขของประเทศไทยมีความสาํคญัอยา่งมาก โดยโรงพยาบาลของรัฐไดว้า่เป็นทีKพึKงหลกัดา้นสุขภาพ

ของประชาชนชาวไทย และพบว่าปัญหาของความแออดัในการเขา้รับบริการการรักษาพยาบาลของ          

โรงพยาบาลรัฐบาลเป็นปัญหาหลกั เป็นการตอกย ํDาความเชืKอมัKนในขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดบั    

ตติยภมิู (Tertiary care) จากความเชืKอมัKนในขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดบัตติยภมิูของผูป่้วยจะคาด

หวงัจะไดรั้บการรักษาทีKถูกตอ้งในระดบัดีทีKสุด โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สังกดัคณะแพทยศาสตร์วชิร

พยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช ในกาํกบัของกรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภมิูขัDนสูง

ใหบ้ริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีบริการทางการแพทยค์รอบคลุมกวา่ 17 สาขา

วิชา ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในเรืKอง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากร        

ในกรุงเทพมหานคร ซึK งจะศึกษาเกีKยวกบัปัจจยัต่างๆ ทีKมีผลต่อตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิร

พยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลทีKไดห้ลงัจากการวิจยัจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันาการดาํเนินงาน และปรับปรุงพฒันาการบริหารงานของหน่วยงานทีKสังกดัของโรงพยาบาลวชิร

พยาบาล และเพืKอส่งเสริมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพืKอศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2. เพืKอศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

    โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพืKอศึกษาปัจจยัคุณภาพการบริการทีKมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

    ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร ศึกษาประชากรในกรุงเทพมหานคร การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจึงใชก้ารเปิดตาราง

หาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง Taro Yamane (1973) จากค่าความคลาดเคลืKอน 5% ทีKระดบัความเชืKอมัKน 95%     

ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา และประเด็นการศึกษา ในการศึกษาวจิยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิร
พยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบ
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ดว้ย เพศ อาย ุ รายได ้ ระดบัการศึกษา และสิทธิการรักษาพยาบาล ปัจจยัคุณภาพการบริการ ประกอบดว้ย 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความน่าเชืKอถือในการใหบ้ริการ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 

และดา้นการสร้างความเชืKอมัKนแก่ผูรั้บบริการ ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล

วชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา ดา้นการแสวงหา

ขอ้มูล ดา้นการพิจารณาทางเลือก ดา้นการตดัสินใจเลือกบริการ และดา้นพฤติกรรมหลงัใชบ้ริการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพืKอใหท้ราบถึงพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากร 

    ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพืKอใหท้ราบถึงปัจจยัต่างๆ ทีKมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

    ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

3. เพืKอใหบุ้คลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ทีKผูเ้กีKยวขอ้งกบัการใหบ้ริการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล  

    นาํผลการศึกษาไปศึกษาต่อ และปรับใชเ้พืKอประโยชนด์า้นอืKนๆ ต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การตัดสินใจ 

 Roger A. Marketing: The Core (2009) กล่าวไวว้า่ กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Consumer 

Purchase Decision Process) บางครัD งผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซืDอ หรือเลือกสินคา้ หรือบริการทีKไม่ตรงกบัทีK   

ผูบ้ริโภคไดคิ้ดไว ้โดยขัDนตอนการตดัสินใจซืDอของผูบ้ริโภคมี 5 ขัDนตอน คือ (1) การตระหนกัถึงปัญหา (2) 

การแสวงหาขอ้มูล (3) การพิจารณาทางเลือก (4) การตดัสินใจซืDอ และ (5) พฤติกรรมหลงัการซืDKอ 

 Kotler & Keller (2009) อา้งอิงใน เทพฤทธิd  ไตรฟืD น (2564) ไดน้าํเสนอการศึกษาทางจิตวทิยาขัDนพืDน

ฐานทีKสาํคญักบัการทาํความเขา้ใจผูบ้ริโภค คือ “กระบวนการตดัสินใจซืDอ: แบบจาํลอง 5 ขัDนตอน” (The 

Buying Decision Process: The Five-Stage Model) คือ (1) การรับรู้ปัญหา (2) การคน้หาขอ้มูล (3) การ

ประเมินทางเลือก (4) การตดัสินใจซืDอ และ (5) พฤติกรรมหลงัการซืDอ 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 วนัชยั แซ่ซู (2561) กล่าวไวว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคล หรือปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ การเปรียบเทียบคุณค่า และการสร้างการ

รับรู้ เนืKองจากแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกนัหลายดา้นอยา่งชดัเจน นกัวิจยัจึงนิยมนาํมาศึกษาความ

สมัพนัธ์ของเป้าหมาย 

 สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ หรือสปสช. กาํหนดหลกัการของประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

(Universal Health Coverage: UHC) ใหป้ระชาชนชาวไทยมีสิทธิสามารถเขา้ถึงบริการทางสาธารณสุขได้

อยา่งทัKวถึง และสามารถลดความเหลืKอมลํDาทางการรักษาพยาบาล สิทธิประกนัสุขภาพทีKรัฐบาลไทยไดแ้บ่ง

จดัสรรประกอบดว้ย 5 ประเภทของสิทธิ คือ (1) สิทธิสวสัดิการการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ (2) สิทธิ

ประกนัสงัคม (3) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (4) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และ (5) สิทธิ

หน่วยงานรัฐอืKนๆ 
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 ปัจจัยคุณภาพการบริการ 

 Parasuraman et.al. (1988) อา้งอิงใน ณฐัพฒัน ์กวา้งศิริพร (2562) กล่าวไวว้า่ ผูใ้ชบ้ริการทุกคนจะมี

ความคาดหวงัทีKจะไดรั้บการบริการทีKดีจากผูใ้ห้บริการ โดยผูใ้ชบ้ริการจะประเมินคุณภาพการบริการจาก

ปัจจยัทัDง 5 ดา้น ดงันีD  (1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (2) ความน่าเชืKอถือ (3) การตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ 

(4) การใหค้วามมัKนใจ และ (5) การรู้จกั และเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ 

 Hoffman & Bateson (1997) อา้งอิงใน วริศรา จนัทริมา (2562) ใหค้วามหมายของปัจจยั 5 ประการ 

SERQUAL (Service Quality) คือ (1) มิติดา้นลกัษณะทางกายภาพของการบริการ (2) มิติดา้นความน่าเชืKอถือ

ของผูใ้หบ้ริการ (3) มิติดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (4) มิติดา้นความไวว้างใจของผูใ้ห้

บริการ และ (5) มิติดา้นความเอาใจใส่ของผูใ้หบ้ริการ (The Empathy Dimension) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สุรางคนา สมนัเลาะห์ และคณะ (2560) ศึกษาเรืKอง “การตดัสินใจใชบ้ริการรักษาพยาบาลขา้มขัDน

ตอนของผูป่้วยโรคมะเร็งทีKมีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ในโรงพยาบาลศิริราช” ใชแ้บบสอบถามเกบ็

รวบรวมขอ้มูลจากผูป่้วยทีKมีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ โดยเป็นผูป่้วยทีKไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นโรค

มะเร็งทุกชนิด และมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาดว้ยยาเคมีบาํบดัทีKหน่วยเคมีบาํบดั โรงพยาบาลศิริราช 

จาํนวน 213 คน พบวา่ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการรักษาพยาบาลทีKโรงพยาบาลศิริราชของผูป่้วยเรียงลาํดบั

จากมากทีKสุด คือ โรงพยาบาลศิริราชมีแพทย ์ และบุคลากรทางการแพทยที์Kมีความสามารถในการรักษาสูง 

รองลงมา คือ โรงพยาบาลศิริราชมีความพร้อมในทุกดา้นเพืKอรองรับการรักษาพยาบาล และสุดทา้ย คือ เลือก

ใชบ้ริการโรงพยาบาลศิริราช เพราะมีความเชืKอถือในโรงพยาบาล และพบวา่ลกัษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษาทีKแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการขา้มขัDนตอนการรักษาตามสิทธิหลกั

ประกนัสุขภาพถว้นหน้าไม่แตกต่างกนั ในส่วนของรายไดที้Kแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจในการใช้

บริการขา้มขัDนตอนการรักษาตามสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้แตกต่างกนั 

 วศิน อวิรุทธ์นนัท ์ และคณะ (2560) ศึกษาเรืKอง “ปัจจยัทีKมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ            

โรงพยาบาลเอกชนในนครสวรรค์” ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรทีKมาใช้บริการ         

โรงพยาบาลเอกชนในตวัเมืองนครสวรรคจ์าํนวน 4 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลปากนํDาโพธิd  โรงพยาบาลศรี

สวรรค ์   โรงพยาบาลร่มฉตัร และโรงพยาบาลรวมแพทย ์จาํนวน 390 คน พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลทีKแตกต่าง

กนัทาํใหก้ารตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในนครสวรรคต่์างกนั และพบวา่ปัจจยัคุณภาพการ

บริการ และประกนัสุขภาพมีอิทธิพลต่อต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในนครสวรรค ์

 วชิยั อุระอิต (2562) ศึกษาเรืKอง “คุณภาพการใหบ้ริการของบุคลากรทางการแพทยที์Kมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนของประชาชนในจงัหวดันครสวรรค”์ ใชแ้บบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากประชากรจาํนวน 400 คน ทีKมาใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดันครสวรรคที์Kมี

ขนาดมากกวา่ 100 เตียง จาํนวน 5 โรงพยาบาล ในดา้นการประกนัสุขภาพพบวา่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวดันครสวรรค ์ โดยเรียงลาํดับจากมากทีKสุด คือ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีประกนัสุขภาพ ประกนัชีวติ รองลงมา คือ มีรายได ้ ประกนักลุ่ม หรือสวสัดิการ
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พนกังาน และนอ้ยทีKสุด คือ ชาํระค่ารักษาพยาบาลเอง ในดา้นของคุณภาพการบริการพบวา่ มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดันครสวรรค ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกจาก

การทีKบุคลากรทางการแพทยมี์กริยามารยาททีKดีในการให้บริการ เครืKองมืออุปกรณ์ทางการแพทยมี์ความ

พร้อม และเครืKองมืออุปกรณ์ทางการแพทยที์Kทนัสมยั และในดา้นการตดัสินใจ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัมากทีKสุด 3 อนัดบัแรก คือ การรักษา และการบริการทางการแพทย ์ การบริการจากบุคลากร

ทางการแพทย ์และความเชืKอถือไวว้างใจ 

 เสาวภา ชูวา และคณะ (2563) ศึกษาเรืKอง “การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแพทยแ์ผนไทยของผูสู้งอายุ

ในโรงพยาบาลสังกดักรุงเทพมหานครแห่งหนึK ง” ใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูสู้งอายุทีKมา       

ใชบ้ริการ หรือผูสู้งอายทีุKเคยมีประสบการณ์ใชบ้ริการแพทยแ์ผนไทยทีKโรงพยาบาลกลาง สาํนกัการแพทย ์

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน พบวา่การรับรู้คุณภาพการบริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการแพทยแ์ผนไทยของผูสู้งอายใุนโรงพยาบาลสงักดักรุงเทพมหานครแห่งหนึKง โดย 2 ดา้นทีKมีคะแนน

มากทีKสุด คือ ดา้นความน่าเชืKอถือ และดา้นความเชืKอมัKนไวว้างใจ 

 สุชาดา บุญเรือง และคณะ (2565) ศึกษาเรืKอง “การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลในโครงการ

ประกนัสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร” ใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรทีKอาศยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ผูมี้โครงการประกนัสงัคม จาํนวน 400 คน พบวา่ปัจจยั

คุณภาพการบริการทัDง 5 ดา้น คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความเชืKอถือไวว้างใจได ้ ดา้น

การตอบสนองต่อลกูคา้ ดา้นการใหค้วามเชืKอมัKนต่อลกูคา้ และดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลในโครงการประกนัสงัคมในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดา้น และ

พบว่าปัจจยัการประกนัสุขภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลในโครงการประกนั

สงัคมในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวจิยั    

ตดัขวาง (Cross Sectional Studies) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืKองมือวจิยั และวเิคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติดว้ยโปรแกรม SPSS 

 ประชากรในการศึกษาวจิยัในครัD งนีD  คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน จากการเปิด

ตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973) จากค่าความคลาดเคลืKอน 5% ทีKระดบัความเชืKอมัKน 

95% เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจทีKใชแ้บบสอบถามทัDงปลายปิด และปลายเปิด โดยมีรายละเอียด ดงันีD  

 ส่วนทีK 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามเกีKยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา และสิทธิการรักษาพยาบาล จาํนวนขอ้คาํถามทัDงหมด 5 ขอ้ ลกัษณะเป็นคาํถาม

ปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ 

 ส่วนทีK 2 ปัจจยัคุณภาพการบริการทีKมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเชืKอถือ
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ของการบริการ ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการใหค้วามมัKนใจต่อผูใ้หบ้ริการ และดา้นการเขา้ถึง

จิตใจของผูใ้ชบ้ริการ จาํนวนขอ้คาํถามทัDงหมด 23 ขอ้ ลกัษณะประเมินค่าความสาํคญั 5 ระดบั 

 ส่วนทีK 3 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึK ง

ประกอบดว้ย ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการพิจารณาทางเลือก ดา้นการตดัสิน

ใจเลือกใชบ้ริการ และดา้นพฤติกรรมหลงัใชบ้ริการ จาํนวนขอ้คาํถามทัDงหมด 19 ขอ้ ลกัษณะประเมินค่า

ความสาํคญั 5 ระดบั 

 ส่วนทีK 4 ท่านคิดวา่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   มหาวทิยาลยันว-      

มินทราธิราช ควรปรับปรุง หรือเพิKมการบริการอยา่งไรบา้ง เพืKอส่งเสริมใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ       

โรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร จาํนวนขอ้คาํถาม 1 ขอ้ ลกัษณะปลายเปิดใหผู้ ้

ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนเพืKอตีความหมาย 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัความสาํคญัมากทีKสุด 5 คะแนน, ระดบั

ความสาํคญัมาก 4 คะแนน, ระดบัความสาํคญัปานกลาง 3 คะแนน, ระดบัความสาํคญันอ้ย 2 คะแนน และ

ระดบัความสาํคญันอ้ยทีKสุด 1 คะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

 1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถีK (Frequency) กบัตวัแปรทีKมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่

ปัจจยัส่วนบุคคลมทีKประกอบดว้ยเพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา และสิทธิการรักษาพยาบาล 

 1.2 ใชค่้าเฉลีKย (Mean) และส่วนเบีKยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรทีKมีการวดัเชิง

ปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพการบริการ ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความ     

น่าเชืKอถือของการบริการ ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการใหค้วามมัKนใจต่อผูใ้หบ้ริการ และดา้น

การเขา้ถึงจิตใจของผูใ้ชบ้ริการ และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรใน

กรุงเทพมหานครทีKประกอบดว้ย ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการพิจารณาทาง

เลือก ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และดา้นพฤติกรรมหลงัใชบ้ริการ 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันีD  

 2.1 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร จาํแนก

ตามเพศ ใชสิ้ถิติ T-Test  วเิคราะห์ขอ้มูล 

 2.2 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร จาํแนก

ตามอาย ุ รายได ้ ระดบัการศึกษา และสิทธิการรักษาพยาบาล ใชสิ้ถิติ One-Way ANOVA วเิคราะห์ขอ้มูล 

หากพบความแตกต่างจะเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิ LSD 

 2.3 ปัจจัยคุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล           

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ใชสิ้ถิติ Multiple Regression วเิคราะห์ขอ้มูล 
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ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเรืKองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวจิยั ดงันีD  

1. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมมีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีKสุด เมืKอพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการพิจารณาทางเลือกมี

ระดบัความสาํคญัมากทีKสุด รองลงมา คือ ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา ดา้นพฤติกรรมหลงัใชบ้ริการ ดา้นการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และดา้นการแสวงหาขอ้มูล ตามลาํดบั 

2 . ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สรุปผลการวจิยั ดงันีD  

 2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีKมีเพศต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล

วชิรพยาบาลไม่ต่างกนั 

 2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีKมีอาย ุ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสิทธิการรักษา

พยาบาลต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลต่างกนั 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัคุณภาพการบริการทีKมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวจิยั ดงันีD  

 3.1 ปัจจยัคุณภาพการบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเชืKอถือของการ

บริการ และดา้นการเขา้ถึงจิตใจของผูใ้ชบ้ริการ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิร

พยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 3.2 ปัจจยัคุณภาพการบริการ ดา้นการใหค้วามมัKนใจต่อผูใ้ชบ้ริการ และดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ช้

บริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร

สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงันีD  

1. ผลการวจิยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัสาํคญัมากทีKสุด 

 1.1 ดา้นการพิจารณาทางเลือก อยูใ่นระดบัสาํคญัมากทีKสุด ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ประชากรส่วนใหญ่  

มีการพิจารณาทางเลือกการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลทีKไดจ้ากการหาขอ้มูล และพบ

วา่ประชากรส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครมีการพิจารณาจากแพทยผ์ูเ้ชีKยวชาญทีKมีชืKอเสีKยงในการรักษาเฉพาะ

โรคมากทีKสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Averweg (2011) อา้งอิงใน กฤษฎา เชียรวฒันสุข (2562) กล่าวไว้

วา่การประเมินทางเลือก เมืKอไดรั้บขอ้มูลเพืKอประกอบการพิจารณา ผูบ้ริโภคจะทาํการพิจารณาสินคา้ หรือ

บริการจากขอ้มูลทีKหามาได ้ เพืKอใหไ้ดสิ้นคา้ หรือบริการคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการมากทีKสุด และ

สอดคลอ้งกบั วรลกัษณ์ นครแสน (2562) ใหค้วามเห็นวา่การทีKผูบ้ริโภคหาขอ้มูลจนไดท้างเลือกจะพิจารณา

เลือกทางเลือกทีKผูบ้ริโภคไดก้าํหนดมาตรฐาน หรือขอบเขตความตอ้งการของตนเองไวแ้ลว้ 
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 1.2 ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา อยูใ่นระดบัสาํคญัมากทีKสุด ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ประชากรส่วนใหญ่

ในกรุงเทพมหานครมีการตระหนกัถึงปัญหาในการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

และพบว่าประชากรส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครทราบว่าตนเองมีปัญหาทางสุขภาพมีความจาํเป็นความ

ตอ้งการบริการทางการแพทย ์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Averweg (2011) อา้งอิงใน กฤษฎา เชียรวฒันสุข 

(2562) กล่าวไวว้า่การตระหนกัถึงปัญหาเป็นขัDนตอนแรกของกระบวนการซืDอ หรือเลือก มีการรับรู้ปัญหา 

หรือรับรู้ความตอ้งการจนทาํใหเ้กิดเป็นความตอ้งการบริการ หรือสินคา้เกิดขึDน เพืKอตอบสนองความจาํเป็น 

หรือความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ หรือผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน ์ (2541) อา้งอิงใน 

สิทธิชยั ภษูาแกว้ (2560) ใหค้วามเห็นวา่การตระหนกัถึงปัญหา หรือความตอ้งการ คือ การทีKบุคคลรู้ความ

แตกต่างระหวา่งอุดมคติ และความเป็นจริงของสิKงทีKเกิดขึDนเรียกวา่ การรู้ถึงปัญหา หรือความตอ้งการเกิดเป็น

ความตอ้งการทีKสามารถเติมเตม็ความแตกต่างระหวา่งอุดมคติ และความเป็นจริง 

 1.3 ดา้นพฤติกรรมหลงัใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัสาํคญัมากทีKสุด ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ผูใ้ชบ้ริการจะมี

การสรุปบริการจากประสบการณ์ทีKไดรั้บจากการบริการ และพบวา่ประชากรส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

จะมีพฤติกรรมหลงัใชบ้ริการจากการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คือ การเลือกใชบ้ริการซํD าใน

อนาคต การแนะนาํบอกต่อผูอื้Kน และการพาบุคคลในครอบครัวมาใชบ้ริการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Averweg (2011) อา้งอิงใน กฤษฎา เชียรวฒันสุข (2562) ทีKกล่าวไวว้า่ พฤติกรรมภายหลงัการซืDอเกิดเป็น

ทศันคติ และการเรียนรู้หลงัจากทีKไดซื้Dอสินคา้ หรือบริการนัDน เกิดจากการประเมินผลความพึงพอใจของ      

ผูบ้ริโภคเอง หากมีความพึงพอใจจะทาํใหเ้กิดการซืDอซํD า และการพดู หรือแนะนาํจนมีลกูคา้ใหม่เกิดขึDน และ

สอดคลอ้งกบั วรลกัษณ์ นครแสน (2562) ใหค้วามเห็นวา่พฤติกรรมหลงัการซืDอของผูบ้ริโภคจะเป็นเรืKองของ

ความพึงพอใจในสินคา้ หรือบริการทีKไดซื้Dอ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะทาํใหเ้กิดการซืDอซํD า และการบอก

ต่อกนัแบบปากต่อปากจนทาํใหผู้ป้ระกอบการไดล้กูคา้เพิKม 

 1.4 ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัสาํคญัมากทีKสุด ซึK งผูว้จิยัมีความเห็นวา่การตดัสินใจ

เลือกสินคา้ หรือบริการตอ้งผา่นการพิจารณาทางเลือกจนผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ และเกิดการตดัสินใจ

เลือกสินคา้ หรือบริการ และพบวา่ประชากรส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครตดัสินใจจากบริการของแพทย์

เฉพาะทางทีKครอบคลุม และตรงกบัโรค หรืออาการทีKเป็นอยู ่ สอดคลอ้งกบั วรลกัษณ์ นครแสน (2562)       

ให้ความเห็นว่าการตดัสินใจเลือกเป็นขัDนตอนสุดทา้ยหลงัผ่านการประเมินทางเลือกต่างๆ จะเลือกสิKงทีK     

เหมาะสมกบัความตอ้งการของตนเองมากทีKสุด และสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน ์ (2541) อา้งอิงใน 

สิทธิชยั ภษูาแกว้ (2560) ใหค้วามเห็นวา่การตดัสินใจจะเป็นเรืKองความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลสินคา้ หรือ

บริการ และระยะเวลาในการตดัสินใจ เช่น สินคา้ หรือบริการทีKมีราคาสูง ผูบ้ริโภคจะใชข้อ้มูล และเวลาใน

การตดัสินใจซืDอทีKมาก 

 1.5 ดา้นการแสวงหาขอ้มูล อยูใ่นระดบัสาํคญัมากทีKสุด ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ เป็นการทีKผูใ้ชบ้ริการหา

ขอ้มูลจากแหล่งอา้งอิงต่างๆ เช่น แหล่งบุุคคล แหล่งธุรกิจ แหล่งข่าวทัKวไป และจากประสบการณ์ของผู ้

บริโภคอืKนในสินคา้ หรือบริการทีKผูบ้ริโภคกาํลงัตดัสินใจอยู ่ ขอ้มูลทีKหามาไดจ้ะนาํมาพิจารณาประกอบการ

ตดัสินใจ และพบว่าประชากรส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครไดข้อ้มูลจากการไดรั้บคาํแนะนาํจากบุคคล     

ในครอบครัว สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2541) อา้งอิงใน สิทธิชยั ภษูาแกว้ (2560) ใหค้วามเห็นวา่การ
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แสวงหาขอ้มูลเกิดขึDนเมืKอผูบ้ริโภครู้ปัญหา หรือความตอ้งการทีKเกิดขึDน แหล่งขอ้มูลเพิKมเติมทีKในการแสวงหา

ขอ้มูล คือ แหล่งบุคคล แหล่งธุรกิจ แหล่งข่าวทัKวไป และจากประสบการณ์ของผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบั 

วรลกัษณ์ นครแสน (2562) ใหค้วามเห็นวา่การคน้ควา้ขอ้มูลเพิKมเติมเมืKอผูบ้ริโภครู้ความตอ้งการ หรือปัญหา

ของตนเองแลว้ ผูบ้ริโภคจะทาํการหาขอ้มูลในสินคา้ หรือบริการเพิKมเติม เพืKอทาํการเปรียบเทียบขอ้มูล และ

ระบุเป็นทางเลือกในการตดัสินใจ แต่ถา้ผูบ้ริโภคคิดว่าขอ้มูลทีKไดม้านัDนไม่เพียงพอจะมีการหาขอ้มูลจาก

แหล่งบุคคลใกลต้วั ผูที้Kมีประสบการณ์ในสินคา้ หรือบริการนัDน 

2. ผลการวจิยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร จาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานครทีKมีเพศต่างกนัทาํใหก้ารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิร

พยาบาลไม่แตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ เพศทีKแตกต่างกนัทาํใหก้ารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล

วชิรพยาบาลโดยรวมไม่ต่างกนั เมืKอพิจารณารายดา้นพบวา่ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิร

พยาบาล ทัDง 5 ดา้น ไม่ต่างกนั อาจเนืKองจากการเจบ็ป่วยไม่สามารถแบ่งไดจ้ากเรืKองเพศไดอ้ยา่งชดัเจน ซึK งไม่

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schiffman and Wisenblit (2015) อา้งอิงใน ญาณินนิษฐา ปุณกะบุตร (2563) กล่าว

ไวว้า่ เพศเป็นหนึKงในตวัแปรสาํคญัทีKทาํใหส้ามารถจาํแนกความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน หรือความแตกต่าง

กนัในเรืKองการตดัสินใจทัDงเพศหญิง และเพศชายจะมีความแตกต่างกนั และไม่สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรี

รัตน ์ (2550) อา้งอิงใน Difan Song (2563) ใหค้วามเห็นวา่อิทธิพลในเรืKองของเพศมีผลต่อสิKงต่างๆ เช่น ดา้น

การทาํงาน หรือดา้นพฤติกรรมในการเลือกบริโภคพบวา่มีการเปลีKยนแปลง 

 2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานครทีKมีอายตุ่างกนัทาํใหก้ารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิร

พยาบาลแตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ อายทีุKแตกต่างกนัทาํใหก้ารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิร

พยาบาลโดยรวมต่างกนั เมืKอพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้น

การพิจารณาทางเลือก ดา้นพฤติกรรมหลงัใชบ้ริการ และดา้นภาพรวมต่างกนั สอดคลอ้งกบั พิกลุ จนัจรมา

นิตย ์ (2561) ใหค้วามเห็นวา่อายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ระบุความแตกต่างไดดี้ เมืKอบุคคลมีอายเุพิKม

ขึDนวธีิคิด หรือประสบการณ์จะมากขึDนตามไปดว้ย ทาํใหก้ารตดัสินใจในดา้นต่างๆมีเหตุผลทีKมากกวา่บุคคลทีีK

มีอายนุอ้ยกวา่ และสอดคลอ้งกบั เจตนา ชีวเจริญกลุ (2562) ใหค้วามเห็นวา่ความตอ้งการบุคคลทีีKมีอายทีุKแตก

ต่างกนัยอ่มมีความแตกต่าง ซึK งแต่ละกลุ่มอายอุาํนาจตดัสินใจในการบริโภคจากแตกต่างกนัตามช่วงอาย ุ

 2.3 ประชากรในกรุงเทพมหานครทีKมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัทาํให้การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ      

โรงพยาบาลวชิรพยาบาลแตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ รายไดต่้อเดือนทีKแตกต่างกนัทาํใหก้ารตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโดยรวมต่างกนั เมืKอพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการตระหนกัถึง

ปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล และดา้นการพิจารณาทางเลือกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schiffman 

and Wisenblit (2015) อา้งอิงใน ญาณินนิษฐา ปุณกะบุตร (2563) กล่าวไวว้า่ รายได ้ การศึกษา และอาชีพ 

เป็นตวัแปรทีKมีความสมัพนัธ์กนั เนืKองจากรายไดเ้ป็นตวัแปรทีKมีความสาํคญัในการบ่งชีD ถึงความสามารถใน

การบริโภคของแต่ละบุคคล และรายไดย้งัมีความสมัพนัธ์กบัการศึกษา และอาชีพ เนืKองมาจากบุคคลทีKมีการ

ศึกษาทีKดี ประกอบอาชีพทีKดี ยอ่มส่งผลใหมี้รายไดที้Kดีตามมา และสอดคลอ้งกบั เปรมกมล หงษย์นต ์ (2562) 

ใหค้วามเห็นวา่รายได ้ การศึกษา และอาชีพ เป็นตวัแปรทีKมีความสมัพนัธ์กนัเชิงเหตุ และผล เช่น บุคคลทีKมี
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รายไดต้ ํKา เนืKองมาจากมีการศึกษาทีKไม่สูง และส่งผลใหป้ระกอบอาชีพทีKมีรายไดไ้ม่สูง ส่งผลใหค้วามสามารถ

ในการซืDอ หรือการตดัสินใจซืDอตํKากวา่บุคคลทีKมีรายไดที้Kสูงกวา่ 

 2.4 ประชากรในกรุงเทพมหานครทีKมีระดบัการศึกษาต่างกนัทาํให้การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ          

โรงพยาบาลวชิรพยาบาลแตกต่างกนั ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ระดบัการศึกษาทีKแตกต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลต่างกนั เมืKอพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ทาํใหก้าร

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโดยรวมต่างกนั สอดคลอ้งกบั ชินวจัน ์ มาตยน์อก (2560) 

ใหค้วามเห็นวา่การศึกษาเป็นหนึKงตวัแปรทีKมีอิทธิพลกบับุคคล กล่าวคือบุคคลทีKไดรั้บการศึกษาแตกต่างกนั 

หรือยคุสมยัทีKต่างกนัจะทาํใหมี้ความรู้สึกนึกคิด หรือความตอ้งการแตกต่างกนัออกไป และสอดคลอ้งกบั 

พิกลุ จนัจรมานิตย ์ (2561) ใหค้วามเห็นวา่การศึกษาทีKแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกรับ

บริการ หรือการตดัสินใจทาํใหก้ารศึกษาเป็นหนึKงในตวักาํหนดในการเลือกของแต่ละบุคคคลแตกต่างกนั 

2.5 ประชากรในกรุงเทพมหานครทีKมีสิทธิการรักษาพยาบาลต่างกนัทาํให้การตดัสินใจเลือกใช้บริการ       

โรงพยาบาลวชิรพยาบาลแตกต่างกนั ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ สิทธิการรักษาพยาบาลทีKแตกต่างกนัทาํใหก้าร

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโดยรวมต่างกนั เมืKอพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการ

ตระหนกัถึงปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการพิจารณาทางเลือก และดา้นภาพรวมต่างกนั สอดคลอ้ง

กบั วศิน อวรุิทธ์นนัท ์ และคณะ (2560) ใหค้วามเห็นวา่ประกนัสุขภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ใช้

บริการโรงพยาบาลเอกชนในนครสวรรค ์และสอดคลอ้งกบั สุชาดา บุญเรือง และคณะ (2565) ใหค้วามเห็น

ว่าปัจจยัการประกนัสุขภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลในโครงการประกนัสังคม

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ผลการวิจยัปัจจยัคุณภาพการบริการทีKมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 3.1 ปัจจยัคุณภาพการบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ประชากรใน

กรุงเทพมหานครมุ่งหวงัในเรืKองของระหวา่งใหก้ารรักษา และจากการทีKโรงพยาบาลของรัฐบาลผูใ้ชบ้ริการ

จึงยงัไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัจจยัคุณภาพการบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการทาํใหไ้ม่มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึK งไม่สอดคลอ้งกบั Parasuraman et.al. (1988) อา้งอิง

ใน เชีKยวเหมย หยาง (2562) กล่าวไวว้า่ ความเป็นรูปธรรมในการบริการ หมายถึง ผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการผูใ้ช้

บริการอยา่งมีความเป็นรูปธรรมไดช้ดั คือ ผูใ้ชบ้ริการสามารถรับรู้ สมัผสัได ้ และเห็นถึงการบริการนัDน          

อีกทัDงผูใ้ชบ้ริการสามารถรับรู้วา่ผูใ้หบ้ริการมีความตัDงใจใหบ้ริการอยา่งเตม็ทีK และไม่สอดคลอ้งกบั เอกวทิย ์

ต่ายแตม้ทอง (2565) ใหค้วามเห็นวา่ลกัษณะภายนอกของการบริการทีKผูใ้ชบ้ริการสามารถมองเห็น จบัตอ้ง 

หรือรับรู้ไดถึ้งการบริการทีKผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บจากผูใ้หบ้ริการ 

 3.2 ปัจจยัคุณภาพการบริการ ดา้นความน่าเชืKอถือของการบริการ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ประชากรใน

กรุงเทพมหานครยงัไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัจจยัคุณภาพการบริการ ดา้นความน่าเชืKอถือของการบริการ ผูใ้ช้

บริการอาจใหค้วามสาํคญัเรืKองของความมัKนใจต่อผูใ้ชบ้ริการ และการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ จึงทาํใหเ้กิด
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การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึK งไม่สอดคลอ้งกบั เสาวภา ชูวา และคณะ (2563)          

ใหค้วามเห็นวา่การรับรู้คุณภาพการบริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแพทยแ์ผนไทยของ

ผูสู้งอายใุนโรงพยาบาลสงักดักรุงเทพมหานครแห่งหนึKง และไม่สอดคลอ้งกบั สุชาดา บุญเรือง และคณะ 

(2565) ให้ความเห็นว่าปัจจยัคุณภาพการบริการทัDง 5 ดา้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ             

โรงพยาบาลในโครงการประกนัสงัคมในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดา้น 

 3.3 ปัจจยัคุณภาพการบริการ ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

โรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผู ้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรใน

กรุงเทพมหานครให้ความสาํคญักบัการตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ ซึK งการทีKผูใ้ช้บริการไดม้าใช้บริการ        

โรงพยาบาลวชิรพยาบาลจะเป็นการตอบโจทยก์บัปัญหาของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมาก เช่น บุคลากรทางการ

แพทยใ์หบ้ริการดว้ยความกระตือรือร้นพร้อมใหบ้ริการเป็นอยา่งดี แพทยผ์ูเ้ชีKยวชาญแจง้ขัDนตอนการรักษา

โรคให้กบัผูป่้วยเสมอ หรือแพทยผ์ูเ้ชีKยวชาญแจง้ผลหลงัการรักษาทุกครัD ง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Parasuraman et.al. (1988) อา้งอิงใน ศิริรัตน ์ญาณปรีชา (2563) กล่าวไวว้า่ ผูใ้หบ้ริการมีความตอ้งการช่วย

เหลือผูใ้หบ้ริการ และสามารถจดัหาบริการทีKไดส้ญัญา หรือตกลงกนัไวก้บัผูใ้ชบ้ริการ มีองคป์ระกอบ 4 เรืKอง 

ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการมีความกระตือรือร้นทีKจะใหบ้ริการ ผูบ้ริการสามารถใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการไดต้รง

ตามความตอ้งการ     ผูใ้หบ้ริการใหบ้ริการดว้ยขัDนตอนทีKสะดวกรวดเร็ว ผูใ้หบ้ริการมีการแจง้ผูใ้ชบ้ริการให้

ทราบทุกขัDนตอนการบริการ และสอดคลอ้งกบั เอกวทิย ์ ต่ายแตม้ทอง (2565) ใหค้วามเห็นวา่การตอบสนอง 

คือ ความตัDงใจ และความเตม็ใจในการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ อีกทัDงยงัเป็นการแสดงความ

แสดงความเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ 

 3.4 ปัจจยัคุณภาพการบริการ ดา้นการใหค้วามมัKนใจต่อผูใ้ชบ้ริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ประชากรใน

กรุงเทพมหานครให้ความสาํคัญกับความมัKนใจต่อผูใ้ช้บริการ ซึK งการทีKผูใ้ช้บริการได้มาใช้บริการ             

โรงพยาบาลวชิรพยาบาลจะเป็นการตอบโจทยก์บัปัญหาของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมาก เช่น ความมัKนใจเรืKอง

มาตรฐานการรับรองของโรงพยาบาล การไดรั้บคาํแนะนาํ หรือขอ้มูลเกีKยวกบัการรักษาทีKเขา้ใจจากบุคคลากร

ทางการแพทย ์ และการใหบ้ริการของบุคลากรทางการแพทยด์ว้ยความสุภาพ และเป็นมิตร สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Parasuraman et.al. (1988) อา้งอิงใน เชีKยวเหมย หยาง (2562) กล่าวไวว้า่ ความเชืKอมัKนในการ

บริการผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความสามารถ ทกัษะ และความรู้เฉพาะในการใหบ้ริการเป็นอยา่งดี เพืKอตอบสนอง

ความเชืKอมัKน และสามารถสร้างความเชืKอมัKนในการเลือกใชบ้ริการดว้ยการบริการทีKดี มีความปลอดภยั และผู ้

ใหบ้ริการมีกริยาท่าทางทีKมีมนุษยสมัพนัธ์สูง และสอดคลอ้งกบั เสาวภา ชูวา และคณะ (2563) ใหค้วามเห็น

วา่การ       รับรู้คุณภาพการบริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแพทยแ์ผนไทยของผูสู้งอายุ

ในโรงพยาบาลสงักดักรุงเทพมหานครแห่งหนึKง โดย 2 ดา้นทีKมีคะแนนมากทีKสุด คือ ดา้นความน่าเชืKอถือ และ

ดา้นความมัKนใจต่อผูใ้ชบ้ริการ 

 3.5 ปัจจยัคุณภาพการบริการ ดา้นการเขา้ถึงจิตใจของผูใ้ชบ้ริการ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ประชากรใน

กรุงเทพมหานครให้ความสาํคญัในเรืKองของความมัKนใจต่อผูใ้ชบ้ริการ และการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 
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และจากการทีKโรงพยาบาลของรัฐบาลผูใ้ชบ้ริการจึงยงัไม่ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพการบริการ ดา้นการเขา้

ถึงจิตใจของผูใ้ชบ้ริการ ซึK งไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Parasuraman et.al. (1988) อา้งอิงใน ศิริรัตน ์ญาณ

ปรีชา (2563) กล่าวไวว้า่ ผูใ้หบ้ริการจะแสดงความสนใจในผูใ้ชบ้ริการรายคน และสามารถตอบสนองต่อ

ความตอ้งการเฉพาะรายของผูใ้ชบ้ริการไดด้ว้ยความเตม็ใจ และไม่สอดคลอ้งกบั สุชาดา บุญเรือง และคณะ 

(2565) ให้ความเห็นว่าปัจจยัคุณภาพการบริการทัDง 5 ดา้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ           

โรงพยาบาลในโครงการประกนัสังคมในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดา้น และพบว่าปัจจยัการประกนั

สุขภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะการนำไปใช ้

 จากผลการวิจยัครัD งนีD มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพืKอใชเ้ป็นประโยชน์ และแนวทางสาํหรับการให้

บริการของบุคลากรทางการแพทย ์ และเจา้หนา้ทีKผูเ้กีKยวขอ้งกบัการใหบ้ริการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

ดงันีD  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล  

 1.1 อาย ุพบวา่ช่วง 20-30 ปี พบวา่เป็นกลุ่มทีKมีการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลมาก

ทีKสุด เป็นช่วงอายทีุKมีการรับรู้ปัญหาทีKเกิดกบัตนเองไดเ้ร็ว และมีการตดัสินใจเขา้รับการรักษาทีKเร็วกวา่ช่วง

อายอืุKน อีกทัDงเป็นช่วงอายทีุKไม่มาก ดงันัDน โรงพยาบาลควรใหค้วามสาํคญัในเรืKองการส่งเสริมสุขภาพ และ

การป้องกนัสุขภาพสาํหรับผูใ้ชบ้ริการในช่วงอายนีุD  และควรใหค้วามสาํคญักบัการสร้างรับรู้การบริการของ

โรงพยาบาลในผูใ้ชบ้ริการช่วงอายตุัDงแต่ 31 ปีขึDนไป เพืKอใหผู้ใ้ชบ้ริการกลุ่มทีKมีปัญหาทางสุขภาพสามารถเขา้

รับบริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลไดท้นัต่อการรักษา 

 1.2 รายได ้พบวา่กลุ่มช่วงรายไดที้Kต ํKากวา่ 15,000 บาท มีการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

จาํนวนนอ้ยทีKสุด โรงพยาบาลควรใหค้วามสาํคญัในเรืKองการสร้างการรับรู้ในกลุ่มนีD ใหเ้กิดการตดัสินใจใช้

บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เนืKองจากทางโรงพยาบาลสามารถรองรับสิทธิการรักษาไดห้ลากหลายสิทธิ

การรักษา อีกทัDงเพืKอใหผู้ใ้ชบ้ริการทีKมีปัญหาทางสุขภาพสามารถเขา้รับบริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาล

ไดท้นัต่อการรักษา 

2. ปัจจยัคุณภาพการบริการ 

 2.1 ดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ จากการศึกษาครัD งนีDพบวา่ ปัจจยัคุณภาพการบริการ ดา้นการ

ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ดงันัDน โรงพยาบาลควรใหค้วามสาํคญักบัดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการในการควบคุม 

พฒันา และปรับปรุงคุณภาพการบริการอยา่งสมํKาเสมอ เพืKอมาตรฐานในการบริการผูใ้ชบ้ริการทีKดีขึDนต่อไป  

เช่น ความพร้อมในการใหบ้ริการ ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ ขัDนตอนการใหบ้ริการทีKรวดเร็ว การแจง้

ขัDนตอนในการรักษา และการแจง้ผลทุกครัD งหลงัการรักษา 

 2.2 ดา้นการใหค้วามมัKนใจต่อผูใ้ชบ้ริการ จากการศึกษาครัD งนีDพบวา่ ปัจจยัคุณภาพการบริการ ดา้น

การใหค้วามมัKนใจต่อผูใ้ชบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากร
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ในกรุงเทพมหานคร ดงันัDน โรงพยาบาลควรใหค้วามสาํคญักบัดา้นการใหค้วามมัKนใจต่อผูใ้ชบ้ริการ เพืKอ

สร้างความมัKนใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการในการเขา้รับบริการต่างๆ จากโรงพยาบาล เช่น มาตรฐานการรับรองต่างๆ 

ทีKโรงพยาบาลไดรั้บ การใหค้าํแนะนาํ หรือขอ้มูลเกีKยวกบัการรักษาทีKเขา้ใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ และการให้

บริการดว้ยความสุภาพ และเป็นมิตร 

 ในส่วนของดา้นทีKไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเชืKอถือของการบริการ และดา้นการ

เขา้ถึงจิตใจของผูใ้ชบ้ริการ โรงพยาบาลควรใหค้วามสาํคญัมากขึDน เพืKอใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพของการ

บริการทัDง 3 ดา้น ให้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการเพิKมตวัแปรอิสระอืKนๆ ในการศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ เพืKอใหเ้กิดการปรับปรุง 

และสร้างความน่าเชืKอถือในการให้บริการของโรงพยาบาลให้ตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้บริการได้

ครอบคลุมมากขึDน 

2. ควรเพิKมประชากรทีKใชใ้นการศึกษา เนืKองจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภมิู และ

ใหบ้ริการทางการแพทยที์Kหลากหลาย และครอบคลุมสาขา จึงควรเพิKมกลุ่มประชากรในปริมณฑล เพืKอใหไ้ด้

รับขอ้มูลทีKมีความแตกต่างกนั 

3. ควรเลือกเทคนิคการวจิยัอืKนเพิKม เพืKอใหไ้ดผ้ลการวเิคราะห์ทีKมีความหลากหลายยิKงขึDน หรือการเลือกวธีิการ

สุ่มตวัอยา่งอาจเปลีKยนเป็นการสุ่มแบบเจาะจงจากเดิมเป็นการสุ่มแบบสะดวก เพืKอใหไ้ดผ้ลทีKมีความเฉพาะ

มากยิKงขึDน 
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