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การดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปจจุบัน  เปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง   เพ่ือเปน
การรักษาฐานลูกคาเดิมไวและดึงดูดความสนใจของลูกคาใหม ๆ  ปจจุบันโรงพยาบาลจึงมีการ
จัดบริการเสริมในรูปแบบตางๆเพื่อตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการ  และแสดงใหเห็น
ถึงศักยภาพในการใหบริการของโรงพยาบาลท่ีเหนือกวาคูแขงอ่ืน  โรงพยาบาลเอกชนบางแหงได
นําการจัดการแสดงดนตรีภายในโรงพยาบาลมาใชเพื่อเสริมบริการ  ในดานของการสรางบรรยากาศ
ท่ีดีภายในโรงพยาบาล  และชวยผอนคลายความเครียดของผูมาใชบริการโรงพยาบาลได  การ
ศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธการใหบริการแสดงดนตรีตอการบริการในโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพรวมการจัดการบริการดนตรีของโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปจจัยท่ีเกี่ยวของ  โดยทําการสํารวจจากโรงพยาบาลเอกชนที่มีการจัด
แสดงดนตรีในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 3 โรงพยาบาล และสํารวจความคิดเห็นของผูท่ีมาชม
การแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยพบวา  การจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาล   เปน
กิจกรรมเสริมบริการภายใตแนวคิดสภาพแวดลอมเพื่อการรักษา (Healing Environment) เพื่อชวย
ผอนคลายความเครียดของผูปวย และผูมาใชบริการในโรงพยาบาล  ซ่ึงสามารถพิจารณาตามความ
เหมาะสมทางดานสถานท่ี  กลุมเปาหมาย  งบประมาณ และนโยบายของผูบริหารโรงพยาบาล โดย
ในสวนของผูมาใชบริการมีความพึงพอใจการจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาลในระดับมาก  ท้ังใน
ดานการจัดการของโรงพยาบาล  รูปแบบของวงดนตรีและการบรรเลง  นอกจากน้ีผูมาใชบริการยัง
สนับสนุนใหมีการจัดแสดงดนตรีข้ึนในโรงพยาบาลอ่ืน ๆ   

จากขอมูลการศึกษาวิจัยท่ีได  จึงนํามาสรุปเพ่ือสรางเปนกลยุทธการใหบริการแสดง
ดนตรีตอการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยนําเสนอลักษณะการ
จัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมในโรงพยาบาลตามปจจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ และความเปนไปไดในการ
นําเสนอการใหบริการแสดงดนตรีสําหรับโรงพยาบาล  ซ่ึงกลยุทธดังกลาว  สามารถนําไปใชเปน
แนวทางใหแกผูประกอบอาชีพนักดนตรี และสําหรับผูประกอบการท่ีสนใจตอไปได 
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Nowadays there are high competition in running business of private  hospitals. The 
various kinds of supplement activities provided in the private hospitals are able to maintain the 
base of  previous customers and attract new customers to the hospitals. These are not only satisfy 
the customers but also show the hospital potential over the competitors. 

Some private hospitals use live music performance to supplement customers  besides 
other services. It can be set up nice atmosphere and relaxes the customer’s tension. 

The purpose of this research is to study the overall of live music performance service 
strategy in Bangkok private hospitals and factors concerning. This is done by survey three private 
hospitals in Bangkok and people who come to the hospitals and look around the live music 
performed in the hospitals. The result found that the concept providing live music performance 
service in the hospitals is to arrange supplement activity that can relax the patients and people in 
hospital. These can be considered from the appropriate of : venue , group targets, budget and the 
hospital executive’s policy. 

The satisfaction of the service receivers to live music performance in hospital is 
good, both in hospital arrangement and music style and they are pleases to see this kind of 
performance in other hospitals. 

The information from the research  is  concluded to ; build up the strategy of live 
music performance service in Bangkok private hospitals by presenting the appropriate 
management to the hospitals according to the factors concerned, and be the guide to the musicians 
and the interested entrepreneur. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความชวยเหลือและสนับสนุนจากบุคคล

หลายฝาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  อาจารย ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ  ราชรักษ  อาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงไดกรุณาให
คําปรึกษาและแนะนําแนวทางท่ีเปนประโยชนตอการจัดทําวิทยานิพนธในทุกข้ันตอนเปนอยางมาก  

น.พ. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอํานวยการใหญ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวช
การ รวมไปถึงโรงพยาบาลสมิตติเวชศรีนครินทร และโรงพยาบาลวิภาวดี  ท่ีไดใหความอนุเคราะห
สําหรับการเก็บขอมูลประกอบวิทยานิพนธฉบับนี้ในทุก ๆ สวน 

เพื่อนรวมหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา ทุกทานท่ี
ไดรวมฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ มาดวยกันตลอดระยะเวลาการศึกษา  มิตรภาพ และกําลังใจท่ีชวยเปน
แรงผลักดันใหมุงไปสูการสําเร็จการศึกษาไดในท่ีสุด 

ครอบครัว  ผูอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จทุกๆดานเสมอ  เพื่อนๆทุกคนและผูเกี่ยวของทุก
ทานท่ีมีสวนชวยเหลือในแตละข้ันตอนของการจัดทํางานวิจัย  ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได
เปนอยางดี  ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานไว ณ ท่ีนี้ 
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