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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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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ปจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย ถือเปนธุรกิจในการใหบริการที่มีการ
แขงขันในระดับสูง  ซ่ึงอาจเปนผลเกี่ยวเนื่องมาจากการที่ภาครัฐมีนโยบายใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการแพทย (Medical Hub)ของเอเชีย  ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2555 ซ่ึงไดทํา
การสํารวจการประกอบกิจการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พบวา ประเทศไทยมี
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศจํานวนทั้ง ส้ิน  321แหง   เฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร  มีจํานวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนต้ังอยูประมาณ 98 แหง มีผูปวย
เขาใชบริการประมาณ 21.9 ลานราย  โดยคิดเปนจํานวนผูปวยเฉล่ียตอกิจการประมาณ 223,771ราย  
มีรายรับเฉลี่ยตอกิจการประมาณ 694.9 ลานบาท  มีจํานวนผูปวยเขารับการรักษาประมาณ 46.3 
ลานราย  และในจํานวนนี้มีผูปวยที่เปนชาวตางชาติเปนจํานวนมากถึง 3.0 ลานราย  

กลุมผูใชบริการท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกวา  มักจะหันมาเลือกใชบริการสถาน 
พยาบาลของเอกชน   สืบเนื่องมาจากปญหาความไมสะดวกสบายในการใชสถานพยาบาลของรัฐ  
หรือการใหบริการสถานพยาบาลของรัฐไมเพียงพอความตองการของประชาชน  และยังมีกลุม
ลูกคาชาวตางชาติซ่ึงมีกําลังซ้ือคอนขางสูง ท่ีเลือกใชสถานพยาบาลในประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
โรงพยาบาลจึงจําเปนตองมีมาตรฐานการใหบริการที่พรอมสําหรับชาวตางชาติดวย   ดังนั้นแตละ
โรงพยาบาลจึงใหความสําคัญกับการดําเนินกลยุทธการแขงขันทางธุรกิจเพื่อแยงชิงสวนแบงทาง
การตลาด  และเพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาดของโรงพยาบาลของตนเองไวใหได   ซ่ึง
นอกเหนือจากการพัฒนาดานความเช่ียวชาญในการใหการรักษาพยาบาลแลว  โรงพยาบาลเอกชน
สวนใหญจําเปนตองพัฒนาการใหบริการท่ีมีคุณภาพ  และเพิ่มความสะดวกสบายใหผูมาใชบริการ
มากยิ่งข้ึนดวย  เราจึงพบวา  ปจจุบันโรงพยาบาลเอกชนหลายๆแหง  ไดมีการออกแบบตกแตงอยาง
สวยงาม  มีบรรยากาศดี   และมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย  เชน  รานเสริมสวย  รานดอกไม  
ธนาคาร  รวมไปถึงการจัดใหมีรานอาหารแบรนดเนมในโรงพยาบาล  เชน เอสแอนดพี  สตารบ๊ัค  
แมคโดนัลล  คอฟฟบีนแอนดทีลีฟ เปนตน  
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ภาพท่ี 1 ภาพแสดงตัวอยางรานเพื่ออํานวยความสะดวกในโรงพยาบาลแอกชนในปจจุบัน 
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ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาลเอกชนบางแหงในกรุงเทพมหานคร 

โรงพยาบาล บํารุงราษฎร พระราม 9 กรุงเทพ วิชัยยุทธ ปยะเวท 
รานอาหารแบรนดเนม McDonald, Ayame S&P Bay Leaves S&P, Fuji, Mcdonald,   

รานดอกไม Bussakorn Florist Melrose Flora shop  

ธนาคาร กรุงเทพ กสิกร กรุงเทพ, ทหารไทย, 

กสิกร 

  

รานเสริมสวย Salon BEAUTY SALON Beauty Bee Sweet Beauty  

รานสะดวกซื้อ 7/11 7/11 7/11  7/11 

รานกาแฟ Starbucks , Au Bon  

Pain 

Starbucks   

SOYA 

Starbuck, Coffeebean 

and tea leaf,Au bon 

pain 

คอฟฟชอป Au bon pain, Caffè 

D´Oro 

รานผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ Better Life, Healthy 

Max 

    

รานหนังสือ Bookazine,Getthe book BOOK PARADISE  Asia  Book   

รานคาอื่นๆ รานสินคาเด็กทารก,ราน
เสื้อผาของใชสตรี 

  Gift Shop  

รานอาหารแบรนดเนม OOTOYA , Bistro Black  Canyon Viva  Cafe Secret  Recipe  S & P,  

รานดอกไม ไวทโรสอินเตอรฟลอรา  Loveyou Flower Flora shop  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาลเอกชนบางแหงในกรุงเทพมหานคร (ตอ) 

โรงพยาบาล บํารุงราษฎร พระราม 9 กรุงเทพ วิชัยยุทธ ปยะเวท 
ธนาคาร ธนชาต กรุงศรีอยุธยา   ธนชาต 

รานเสริมสวย แดง แฮรสตูดโิอ BEAUTY SALON Jasmine Salon รานทําผม Wadee 

รานสะดวกซื้อ 7/11 7/11   7/11 

รานกาแฟ Au Bon Pain,Starbucks Puff and  Pie Au Bon Pain  คอฟฟ ชอป Au bon pain, Mezzo 

Coffee 

รานผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ Health choice,  

พรรณธรา 
    

รานหนังสือ นายอินทร,Bookazin BOOK PARADISE  H&C  Book Smile 

รานคาอื่นๆ รานสินคาเด็กทารก,ราน
เสื้อผาของใชสตรี 

 สปา  Sqeeze 
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เม่ือมีผูมาใชบริการในโรงพยาบาลมากข้ึน   โรงพยาบาลจึงจําเปนตองจัดระบบการรอ
รับบริการตาง ๆ ใหเหมาะสม  เพื่อใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมารับ
บริการซ่ึงอยูในสภาวะเจ็บปวยในดานตาง ๆ  ไปจนถึงญาติผูปวยและบุคคลท่ีมาใชบริการอ่ืน ๆ 
ดวย  จากการสังเกตของผูวิจัย   พบวา โดยท่ัวไปแลว  ผูมารับบริการที่โรงพยาบาลตองผานข้ันตอน
ตาง ๆ ระหวางการรับบริการในโรงพยาบาล ดังเชนตัวอยางนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 แสดงตัวอยางลักษณะท่ัวไปของข้ันตอนการรับบริการในโรงพยาบาลเอกชน 

 
จะเห็นไดวา  ในระหวางการรับบริการตาง ๆ ในโรงพยาบาล  มีชวงเวลาท่ีตองรอคอย

อยูหลายชวง ในบางคร้ังการมาใชบริการท่ีโรงพยาบาลอาจใชระยะเวลานาน  หรือผูเขารับการรักษา

การลงทะเบียนทําประวัต ิ

จายคาบริการ 

พบแพทยเพื่อสรุปผลการรักษา 

รับการรักษา 

พบแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัย 

รับยาและเวชภัณฑ 

ชวงรอคอย 

ชวงรอคอย 

ชวงรอคอย 

ชวงรอคอย 

ชวงรอคอย 
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ท่ีจําเปนตองพักรักษาตัวเปนระยะเวลานาน  จนอาจสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันใน
ดานตาง ๆ  การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆไวภายในโรงพยาบาล  นอกจากจะชวยอํานวยความ
สะดวกใหผูมาใชบริการแลว  ยังเปนการจัดสภาพแวดลอมท่ีสามารถชวยใหผูเขารับการรักษารูสึก
ผอนคลายความวิตกกังวล  ความเบ่ือหนาย  หรือความเครียดจากสภาวะเจ็บปวยของตนเองไดอีก
ทางหนึ่ง 

จะเห็นไดวา  ในระหวางการรับบริการตางๆในโรงพยาบาล  มีชวงเวลาท่ีตองรอคอย
อยูหลายชวง   ในบางคร้ัง  การมาใชบริการท่ีโรงพยาบาลอาจใชระยะเวลานาน  หรือผูเขารับการ
รักษาท่ีจําเปนตองพักรักษาตัวเปนระยะเวลานาน  จนอาจสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
ในดานตาง ๆ  การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆไวภายในโรงพยาบาล  นอกจากจะชวยอํานวย
ความสะดวกใหผูมาใชบริการแลว  ยังเปนการจัดสภาพแวดลอมท่ีสามารถชวยใหผูเขารับการรักษา
รูสึกผอนคลายความวิตกกังวล  ความเบื่อหนาย  หรือความเครียดจากสภาวะเจ็บปวยของตนเองได
อีกทางหนึ่ง 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  3 แสดงตัวอยางการตกแตงและจัดสภาพแวดลอมท่ีสวยงามในโรงพยาบาลเอกชน 
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โรงพยาบาลเอกชนในปจจุบันใหความสําคัญกับการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก  และ
การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาล  เพื่อชวยเพิ่มมูลคาการบริการใหกับโรงพยาบาลของ
ตนเอง และสามารถดึงดูดกลุมลูกคาท่ีมีศักยภาพในการใชจายสูงได   นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญ
กับการจัดบรรยากาศท่ีดีภายในโรงพยาบาลโดยใชการเสริมบริการ  ผูวิจัยไดมีโอกาสพบเห็น
โรงพยาบาลเอกชนบางแหง  เชน  โรงพยาบาลกรุงเทพ  โรงพยาบาลสมิติเวช  จัดใหมีกิจกรรมการ
แสดงดนตรีภายในโรงพยาบาลข้ึน  เปนการชวยผอนคลายความเครียดใหกับผูมาใชบริการ โดย
จัดการแสดงดนตรีบริเวณรอรับยาหรือรอจายคาบริการ  เพื่อใหผูมาใชบริการใชชวงเวลารอคอย
อยางเพลิดเพลิน  โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีมีผูมาใชบริการหนาแนนกวาปกติ  

นอกจากนี้  การจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลยังเปนกิจกรรมที่ชวยผอนคลาย
ความเครียดใหกับผูปวยไดดวย   จากการสังเกตของผูวิจัย  พบวามีผูท่ีมารับฟงดนตรีในโรงพยาบาล
ในหลายลักษณะ ท้ังประเภทผูปวยนอก  ท่ีกําลังอยูในชวงเวลารอจายคาบริการหรือรอรับยา  
ประเภทผูปวยใน หรือผูปวยท่ีจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนเวลานาน  การนอนพัก
รักษาตัวอยูแตในหองพักเปนเวลานาน ๆ อาจทําใหผูปวยเกิดความรูสึกหดหู  หรือสภาพจิตใจ
ถดถอย  เจาหนาท่ีโรงพยาบาลก็มักจะชักชวนใหผูปวยมาผอนคลายดวยการรับชมการแสดงดนตรี 
เปนการเปล่ียนบรรยากาศ  เนื่องจากผูท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลในบางกรณีไมไดมีความ
เจ็บปวยมาก  แตจําเปนตองพักอยูท่ีโรงพยาบาลเพื่อรอตรวจวินิจฉัยอาการอ่ืน ๆ    เชน  ผูท่ีเขารับ
การรักษาบาดแผลบางประเภท การตรวจรักษาโรคหัวใจ เปนตน  หรือเปนผูปวยท่ีอยูในระยะพัก
ฟน  ยอมเกิดความเบ่ือหนายเม่ือตองนอนรอรับการรักษาอยูเฉยๆในหองพัก  การรับชมรับฟงการ
แสดงดนตรีในโรงพยาบาล  จึงสามารถใชเปนกิจกรรมทางเลือกหนึ่งสําหรับผูเขารับบริการ
โรงพยาบาลในกรณีดังกลาว  เพ่ือชวยคลายความวิตกกังวลตออาการเจ็บปวยหรือคลายความหวั่น
กลัวการเขารับการรักษาได  ซ่ึงผูปวยหลายรายใหความสนใจ  และมีสวนรวมไปกับการแสดง
ดนตรีดวยเชน  รองเพลงตาม  ปรบมือ  หรือขอบทเพลงที่ตนเองช่ืนชอบ  เปนตน  นอกจากนี้  ยัง
พบวามีผูมาใชบริการอ่ืนๆของโรงพยาบาล  และบุคลากรของโรงพยาบาล  ใชเวลาวางในชวง
พักผอนระหวางวันเพื่อมารับชมการแสดงดนตรีท่ีโรงพยาบาลอีกดวย  

ท้ังนี้ เปนท่ีทราบกันดีถึงคุณประโยชนของดนตรีวามีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและ
จิตใจของผูไดยินเสียงดนตรีไปในทางท่ีดี  ชวยใหเกิดความรื่นรมย  ความรูสึกผอนคลาย  สบายใจ  
ซ่ึงในปจจุบันมีแนวคิดเกี่ยวกับดนตรีในลักษณะหนึ่ง เปนเร่ืองของการใชคุณประโยชนของดนตรี
เพื่อการเยียวยารักษาความเจ็บปวย  หรือชวยรักษาความผิดปกติของรางกายและจิตใจในบาง
ประเภทได  โดยใชคุณสมบัติตางๆของดนตรีควบคูไปกับการรักษาทางการแพทย  แนวความคิดนี้
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เปนแนวคิดท่ีไดรับการรับรองทางการแพทยอยางกวางขวาง  นั่นคือ  แนวคิดในเร่ืองของดนตรี
บําบัด   

การใชดนตรีบําบัด  เปนการใชเสียงดนตรีเพื่อชวยตอบสนองความตองการในการ
ผอนคลายสภาวะท่ีไมเปนปกติ  ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  หากนับยอนไปในสมัยโบราณ  นัก
มนุษยวิทยาไดทําการศึกษาพบวา  มนุษยมีการประกอบพิธีกรรมตางๆโดยใชดนตรีมาเปน
สวนประกอบเพราะเช่ือวาสามารถทําใหเกิดผลตอจิตใจได จากบันทึกของชาวอียิปตกวา4,000 ป
มาแลว  กลาวถึงการใชทวงทํานอง การทองคาถาในพิธีการคลอดบุตรของหญิงในยุคนั้น  สําหรับ
ในคัมภีรไบเบิล ก็เชนกัน  มีการกลาวถึง  David ใชฮารพ (เคร่ืองดนตรีท่ีมีลักษณะคลายพิณ) เพ่ือ
ชวยในการรักษาอาการซึมเศราของกษัตริย SAUL ซ่ึงเปนกษัตริยองคแรกของอิสราเอลดวย
(Snyder,1992)   นอกจากนี้ ในอดีตยังมีบันทึกถึงการรองบรรเลงดนตรีเพ่ือความเพลิดเพลินและ
ผอนคลายสําหรับผูท่ีบาดเจ็บหลังสงคราม  ส่ิงเหลานี้ไดกลายเปนกิจกรรมท่ีวงการแพทยแผน
ปจจุบันใหความสนใจศึกษา  ในเวลาตอมาจึงเกิดเปนหลักสูตรการศึกษาอบรมดานดนตรีบําบัดข้ึน  
แนวคิดนี้ไดรับการยอมรับเร่ิมจากประเทศในซีกโลกตะวันตก  ตอมาถูกเผยแพรไปยังหลาย
ประเทศ  แมมาตรฐานและวิธีการในการใชดนตรีบําบัดจะมีความแตกตางกันไป  แตโดย
วัตถุประสงคหลักแลวมีความสอดคลองกัน  นั่นคือ  การใชเร่ืองของดนตรีเปนสวนประกอบเพื่อ
ชวยในการบําบัดสภาวะท่ีไมปกติตางๆท้ังรางกายและจิตใจ 

ประโยชนของใชดนตรีเพื่อบําบัดมีหลากหลายประการ  ข้ึนอยูกับโอกาสและวิธีการ
นําไปใช  เชน  การใชดนตรีบําบัดในโรงพยาบาล  ควบคูไปกับการใชยาบรรเทาปวดหรือวาง
ยาสลบ  สามารถชวยบรรเทาความวิตกกังวลตออาการเจ็บปวดได  ชวยลดความตึงเครียดของผูปวย  
ชวยในการฟนฟูสภาพรางกายและอารมณของผูปวยในระยะพักฟน  ทําใหรูสึกสงบและนอนหลับ  
ชวยลดความกลัว  ชวยในการคลายตัวของกลามเน้ือ  รวมทั้งยังชวยกระตุนระบบการทํางานของ
สมองได (บุษกร บิณฑสันต, 2553) นอกจากน้ี  ยังมีผลงานวิจัยดนตรีบําบัดเพื่อชวยลดความวิตก
กังวลและความเครียด  เชน  “ผลของดนตรีบําบัดตอความวิตกกังวล การตอบสนองทางสรีระและ
ตัวแปรในการหยาเคร่ืองชวยหายใจในผูปวยระหวางหยาจากเคร่ืองชวยหายใจ” ซ่ึงไดทําการศึกษา
ท่ีหยาจากเคร่ืองชวยหายใจในหอผูปวยวิกฤตของโรงพยาบาลรามาธิบดี 3 แหง จํานวน 20 ราย เพื่อ
เปรียบเทียบความวิตกกังวล การตอบสนองทางสรีระและตัวแปรในการหยาจากเคร่ืองชวยหายใจท่ี
เปล่ียนแปลงไปของผูปวยระหวางระยะทดลอง ซ่ึงผูปวยจะไดรับฟงดนตรีนาน 30 นาที ผล
การศึกษาพบวา ขณะท่ีไดรับฟงดนตรีบําบัดผูปวยมีความวิตกกังวล อัตราการหายใจและความดัน
เฉล่ียของหลอดเลือดแดงลดลงมากกวาขณะไมไดรับดนตรีบําบัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สรุปผล
จากการวิจัยนี้ ดนตรีบําบัดสามารถชวยลดความวิตกกังวล และการตอบสนองทางสรีระบางอยางใน
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ผูปวยขณะอยาเคร่ืองชวยหายใจได โดยผลที่ไดจากการศึกษาคร้ังนี้บงช้ีใหเห็นวา ดนตรีบําบัด
สงเสริมใหเกิดภาวะผอนคลายในผูปวยขณะอยาจากเคร่ืองชวยหายใจ ซ่ึงอาจจะชวยสงวนพลังงาน
ใหกับผูปวยและสงเสริมการฟนฟูสภาพได (จิราพร ชลธิชาชลาลักษณ, 2546) 

นอกจากน้ียังมีการศึกษาเก่ียวกับผลของดนตรีสามารถชวยลดความวิตกกังวลจาก
ความเจ็บปวย  เชน การศึกษาเร่ือง “ ผลของดนตรีบําบัดตอความวิตกกังวลและความปวดในผูปวย
มะเร็ง”(จิราภี  สุนทรกุล ณ ชลบุรี, 2546) โดยทําการศึกษาจากผูปวยโรคมะเร็งท่ีประสบความ
เจ็บปวดแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑท้ังหมด 30 คน  ผูปวยจะไดฟงดนตรีเปนเวลา 30 นาที วันละ 
2 คร้ัง ในระยะเวลาควบคุม ท้ังเชาและเย็น  เปรียบเทียบกับผูท่ีไมไดรับการบําบัด  พบวา  ดนตรีมี
สวนชวยในการลดความวิตกกังวล  ความเจ็บปวดลดลงมากกวาผูปวยท่ีไมไดรับการบําบัดดวย
ดนตรี 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “ผลของดนตรีตอความเจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความ
เจ็บปวดของหญิงครรภแรก ในระยะท่ี 1 ของการคลอด” (มัณฑนา กัลยา, 2546)  ทําการศึกษาโดย
แบบกลุมตัวอยางหญิงครรภแรกท่ีมาฝากครรภท่ีโรงพยาบาลอภัยภูเบศร จํานวน 60 ราย ออกเปน  
2 กลุม  คือ  กลุมท่ีไดรับการจัดดนตรีแบบผอนคลายใหฟงขณะคลอด ในระยะปากมดลูกต่ืนตัว 
และเปดหมด และอีกกลุมควบคุมคือ การรักษาตามปกติ  จากน้ันทําการประเมินผลโดยแบบ
ประเมินความเจ็บปวดและแบบสังเกตพฤติกรรม  พบวา  คาคะแนนเฉล่ียความเจ็บปวดของกลุมฟง
ดนตรีต่ํากวากลุมควบคุมท่ีไมไดรับฟงดนตรี 

ในตางประเทศมีโครงการท่ีจัดใหนักรองและนักดนตรีเขาเยี่ยมเยียนผูปวย โดยเขาไป
จัดการแสดงดนตรีใหกับผูปวยในโรงพยาบาล เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูปวย เชน 
โครงการ Musicians On Call  (สิริกาญจน สมนึก, 2555) เปนโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ี
ใหนักดนตรีมาเยี่ยมเยียน และแสดงดนตรีใหผูปวยถึงในโรงพยาบาล โดยปจจุบันโครงการขยายไป 
6 สาขา ไดแก นิวยอรค แนชวิลล ฟลาเดฟย ไมอามี วอชิงตัน และลอสแองเจอลิส ซ่ึงศิลปนท่ีเขา
รวมโครงการ มีตั้งแตศิลปนผูมีจิตอาสาท่ัวไป  ไปจนถึงศิลปนท่ีมีช่ือเสียงของอเมริกาและระดับ
โลก เชน Jason Mraz, John Mayer, Avril Laviegn, Farrel  William รวมถึง Justin Biber ขวัญใจ 
เด็กสาวท่ัวโลก  ซ่ึงไดมอบของขวัญมูลคากวา 75,000 เหรียญ (ประมาณ 2,300,000 บาท) เพ่ือเปน
กําลังใจใหผูปวยในโครงการของ Musicians On Call ดวย  

ภรณทิพย  อินทรผลเล็ก ไดกลาวไวใน “เสียงเพลงแหงความสุข ณ โรงพยาบาล
รามาธิบดี” (2553) เกี่ยวกับการมาใชบริการท่ีโรงพยาบาล  ยิ่งในชวงท่ีมีโรคระบาดย่ิง ทําใหมีคนไข
จํานวนมาก การใหบริการคอนขางชา  ถือเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีทําใหคนไขหรือญาติผูปวยเบื่อกับการ
รอคอยรับบริการตาง ๆ ของทางโรงพยาบาล  การที่โรงพยาบาลรามาธิบดีไดนําวงดนตรีมาจัด
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บรรเลงดนตรีใหผูปวย และญาติไดฟงขณะมารอรับการตรวจ ก็สามารถเพิ่มบรรยากาศดวย
เสียงเพลงอันไพเราะ  เกิดความสบายอกสบายใจ  ชวยลดความเบ่ือหนายขณะรอคอยการตรวจ
รักษาได นายไพบูลย ปางฝอย  เจาหนาท่ีดูแลและควบคุมการแสดงดนตรี ใหขอมูลวา โรงพยาบาล
รามาธิบดีมีโครงการจะขยายพื้นท่ีในการแสดงดนตรีไปยังสวนอ่ืนของโรงพยาบาลตอไป  เพราะ
ผลสํารวจจากการตอบแบบสอบถาม แสดงใหเห็นวา คนสวนมากช่ืนชอบ  และมีความสุขในการ
ฟงเพลง  โดยการแสดงดนตรีท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี  จัดใหมีการแสดงวันละสองรอบ รอบแรก
ตั้งแตเวลา 09.00-10.30 น. สวนรอบท่ีสอง ตั้งแตเวลา 10.30-12.45 น. ทุกวัน เวนวันนักขัตฤกษ 

จากขอมูลผลการวิจัยเร่ือง การใชดนตรีบําบัดและบทความที่เกี่ยวของดังกลาว  แสดง
ใหเห็นวา  การไดรับฟงดนตรีสามารถสงผลตอสภาพรางกาย และจิตใจของมนุษยไดในลักษณะ
ตาง ๆ  และมีผลในการรักษาทางดานการแพทย  ท่ีสําคัญยังมีสวนชวยในการลดความเครียด  คลาย
ความวิตกกังวล  ท้ังในผูปวยและบุคคลท่ัวไปได  ดังนั้น ดนตรีและแนวคิดเร่ืองดนตรีบําบัด จึงเปน
ส่ิงไดรับการยอมรับ และเขามามีบทบาทตอการรักษาผูปวยในโรงพยาบาลมากข้ึน  โดยไดรับการ
ยอมรับวา สามารถนําดนตรีมาปรับใชเปนสวนหนึ่งในการรักษาได   

แตเดิมเรามักจะพบเห็นการจัดใหมีการแสดงดนตรี ในลักษณะเพ่ือใชลดชองวางของ
เวลาในสถานการณตาง ๆ เชน  การแสดงดนตรีเพื่อคั่นเวลาในการแขงขันกีฬา   การบรรเลงกอน
เขาชวงพิธีการ  การบรรเลงดนตรีในวาระโอกาสตาง ๆ เชน  ในงานร่ืนเริง  งานเล้ียงสังสรรค  หรือ
การใหบริการดนตรีในสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  เชน โรงแรม หางสรรพสินคา  เปนตน  นอกจากนี้  
ดนตรียังใชในการเสริมสรางบรรยากาศท่ีดีใหกับสถานท่ี  หรือสถานการณตาง ๆไดอีกดวย  เชน  
การบรรเลงเปยโนในล็อบบ้ีเลาจของโรงแรม  การสีไวโอลินในรานอาหารฝร่ังเศส  การจัดวงดนตรี
บรรเลงสดในรานอาหาร  ผับ บาร เปนตน ผูประกอบอาชีพนักดนตรีสวนมาก   จึงมีทางเลือกใน
การทํางานสายอาชีพนักดนตรี ในชวงเวลากลางคืนเปนสวนใหญ  โดยเปนการรับจางบรรเลงดนตรี
ในสถานประกอบการตาง ๆ  เชน  รานอาหาร  ผับ  บาร  โรงแรม หรือรับจางบรรเลงในโอกาส
พิเศษตาง ๆ เชน  งานเล้ียง  งานแตงงาน  เปนตน  จึงอาจกลาวไดวา  ลักษณะงานของนักดนตรีท่ี
เคยมีมา  มักอยูในกรอบความคิดเฉพาะเพ่ือการบันเทิง  การสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใน
งานร่ืนเริงเพียงเทานั้น 

ผูวิจัยไดมีประสบการณในการเลนดนตรีในโรงพยาบาล  โดยไดรับการวาจางใหทํา
การบรรเลงรวมกับนักดนตรีจากวงดุริยางคกองทัพเรือ  ท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพ  ตั้งแตเดือนมกราคม 
2555 จนกระท่ังถึงปจจุบัน ซ่ึงท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพไดทําการจัดใหมีการแสดงดนตรี ในชวงเวลา
ดังกลาวเปนประจําทุกวัน  โดยทําการแสดงดนตรีบริเวณโถงรอรับยา และชําระคาบริการของ
โรงพยาบาล  ในชวงเวลาต้ังแต 11.00 น.-14.15 น.  ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีมีผูมาใชบริการโรงพยาบาล
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หนาแนนท่ีสุด   จากการสังเกตของผูวิจัย  พบวา การแสดงดนตรีดังกลาว  ไดรับความสนใจจาก 
ผูมาใชบริการโรงพยาบาล  ท้ังผูปวยและญาติผูปวย  และไดรับเสียงตอบรับท่ีดีจากท้ังผูมาใชบริการ
และบุคลากรท่ีทํางานอยูภายในโรงพยาบาลเปนจํานวนมาก  ตลอดจนผูมาศึกษาดูงานระบบการ
จัดการของโรงพยาบาล ท้ังชาวตางชาติและชาวไทย  ท้ังนี้ เนื่องมาจากเจตนารมณของผูบริหาร
โรงพยาบาลท่ีตองการใหมีบริการเสริม เพื่อสรางบรรยากาศท่ีดีภายในโรงพยาบาล  ชวยคลาย
ความเครียดขณะรอจายคาบริการ และรับเวชภัณฑใหผูมาใชบริการโรงพยาบาล  ทําใหเกิด
ความรูสึกประทับใจตลอดทุกชวงเวลาของการมาโรงพยาบาล 

นอกจากนี้  จากการที่ผูวิจัยไดทําการสอบถามจากนักดนตรีอ่ืน ๆ จึงไดทราบขอมูลวา
มีนักดนตรีหลายคนท่ีเคยไดรับการวาจางใหจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  เชน โรงพยาบาล
จุฬาฯ มีการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อผูปวยในโรงพยาบาลเปนประจํา โรงพยาบาลศิริราช  ไดวาจาง
นักรองนักดนตรีเพื่อจัดบรรเลงในโรงพยาบาล  และทําหนาท่ีเสมือนนักดนตรีบําบัด  หรือท่ี
โรงพยาบาลสมิติเวชจัดใหมีการบรรเลงเปยโนบริเวณโถงตอนรับของโรงพยาบาลทุกสัปดาห  ซ่ึง
เปนลักษณะของการวาจาง จางนักดนตรีเพื่อบรรเลงประจําในโรงพยาบาล  คลายกับการบรรเลง
ประจําบริเวณโถงตอนรับของโรงแรมท่ัวๆไป  แนวคิดการจัดใหมีการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลนี้  
ดูจะไดรับความนิยมเพิ่มมากข้ึน  มีผูใหความสนใจเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก  ดังจะเห็นไดจากการจัด
กิจกรรมการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลในรูปแบบตางๆบอยคร้ังข้ึน  ท้ังในโรงพยาบาลรัฐและ
เอกชน  ท้ังในรูปแบบของการวาจางวงดนตรีและในรูปแบบของจิตอาสา  ซ่ึงทําใหผูวิจัยเกิดความ
สนใจวา  อาชีพนักดนตรีก็สามารถเขาไปมีสวนรวมในการใหบริการของโรงพยาบาลได  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจในหลักการความคิดของผูบริหารจัดการโรงพยาบาล  ท่ีไดจัดให
มีการแสดงดนตรีขึ้นในโรงพยาบาล  วามุงเนนความสําคัญดานไหน  และกอใหเกิดประโยชนตอ
การบริหารจัดการโรงพยาบาลไดอยางไรบาง  นอกจากนี้  ผูวิจัยยังตองการศึกษาถึงโอกาสในการ
ขยายขอบเขตการทํางานของนักดนตรีใหกวางข้ึน  โดยศึกษาถึงปจจัยท่ีทําใหธุรกิจดนตรีสามารถ
เช่ือมโยงกับธุรกิจโรงพยาบาลได  ดังเชนท่ีโรงพยาบาลหลาย ๆ แหงไดวาจางนักดนตรีเพื่อบรรเลง
ในโรงพยาบาล เพื่อใหเปนประโยชนตอผูประกอบอาชีพนักดนตรีท่ีสามารถมีชองทางในการ
ทํางานเพิ่มข้ึน และยังชวยใหเกิดภาพลักษณท่ีดีของธุรกิจดนตรีในปจจุบันดวย   
 
วัตถุประสงคงานวิจัย 

1. เพ่ือสํารวจเง่ือนไขปจจัยในการเลือกใชบริการวงดนตรีของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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2. วิเคราะหความตองการและภาพรวมการจัดการบริการดนตรีของโรงพยาบาล
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. นําเสนอกลยุทธการใหบริการแสดงดนตรีตอการบริการของโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทมหานคร  เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบอาชีพนักดนตรี และสําหรับผูประกอบ 
การท่ีสนใจ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

การใหบริการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  สามารถนําไปใชในลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจเพื่องานบริการของนักดนตรีและโรงพยาบาลได 
 
ขอบเขตการวจัิย 

ทําการศึกษาภาพรวมการจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  จากโรงพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีการวาจางนักดนตรีเพื่อแสดงดนตรีภายในโรงพยาบาล จํานวน  3
โรงพยาบาล  ไดแก  โรงพยาบาลกรุงเทพ  โรงพยาบาลวิภาวดี   และโรงพยาบาลสมิติเวชศรี
นครินทร โดยศึกษาจากผูมาใชบริการที่โรงพยาบาล   ในชวงเวลาตั้งแตเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 
2558 จํานวน 120 คน 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบปจจัยในการตัดสินใจวาจางนักดนตรีเพื่อจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  
2. สามารถเผยแพรความนาสนใจของการจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลเพ่ือ

ประโยชนดานการใหบริการของโรงพยาบาล 
3. นําเสนอขอดีและขอควรปรับปรุงของการมีการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  และ

สามารถนําขอมูลที่ไดมาจัดทํากลยุทธการใหบริการแสดงดนตรีตอการบริการของโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อการขยายโอกาสในการทํางานของนักดนตรีและวงดนตรีตอไปได 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากตํารา เอกสารวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และ

กําหนดเปนหัวขอดังนี้ 
1. สวนประสมการตลาดบริการ 7 Ps 
2. กลยุทธการตลาดในโรงพยาบาล 
3. แนวคิดเกีย่วกบัคุณสมบัติของดนตรีและดนตรีบําบัด 

 
สวนประสมการตลาดบริการ (Services Mix) 

แนวคิดพื้นฐานท่ีสําคัญแนวคิดหนึ่งในทางการตลาด คือ “สวนประสมการตลาด” ซ่ึง
หมายถึง การควบคุมองคการใหสามารถส่ือสารเพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และคําวา สวน
ประสม(mix) คือ ทุกตัวแปรมีความสัมพันธตอกันและตองใชตัวแปรเหลานี้รวมกัน (Zeithaml and 
Bitner, 2000: 18) แตอยางไรก็ตามองคประกอบของสวนประสมการตลาดนั้นจะตองนํามากําหนด
เปนการเฉพาะในแตละลักษณะของสินคาและบริการ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2541) 

กรกนก   สรอยอินทร (2551) ไดใหคํานิยามสวนประสมทางการตลาดไววา  คือ ตัว
แปรทางการตลาดท่ีควบคุมได  ซ่ึงองคกรหรือบริษัทใชเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป (2555) ใหคํานิยามสวนประสมทางการตลาดวา คือ การเลือกใช
เคร่ืองมือแตละดานของการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ  และจัดสรรปจจัยแตละดานของสินคาและ
บริการของตนเองใหตอบสนองผูบริโภคอยางตรงจุด เพื่อสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมซ่ึงแนวคิดสวน
ประสมการตลาดท่ีใชดั้งเดิม โดย McCarthy (Booms and Bitner, 198: 48) ซ่ึงสอดคลองกับนักการ
ตลาดคนอ่ืน ๆ เชน  Phillip   Kotler และ Malcom Mc Donald เปนตน  ไดกลาวถึงสวนประสมทาง
การตลาดซ่ึงโดยพื้นฐานจะมีอยู 4 ตัว คือ 

1.  ผลิตภัณฑบริการ (Product; P1)   
 พิบูลย  ทีปะปาล (2549) ใหความหมายของผลิตภัณฑและบริการวา  หมายถึง ส่ิงใด ๆ 

ท่ีสามารถเสนอขาย  เพื่อทําใหเกิดความตองการ  และทําใหท้ังสองฝายเกิดความพึงพอใจที่เกิดจาก
กระบวนการแลกเปล่ียน 
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 ปณิศา  ลัญชานนท (2548) ใหความหมายของผลิตภัณฑและบริการวา หมายถึง ส่ิง
ท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ  เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ 

 ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2546)  ไดกลาวถึงผลิตภัณฑวา  บริการเปนผลิตภัณฑ
อยางหน่ึง  แตเปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน (Intangible  product)  ไมสามารถจับตองได  มีลักษณะ
เปนอาการนาม  ไมวาจะเปนความสะดวก  ความรวดเร็ว  ความสบายตัว  ความสบายใจ  การให
ความเห็น การใหคําปรึกษา  เปนตน 

 จากการใหคํานิยามของคําวาผลิตภัณฑดังกลาว  จึงสรุปไดวา  ผลิตภัณฑ  เปนส่ิง
ซ่ึงทําใหเกิดการแลกเปล่ียนและนํามาซ่ึงความพอใจและสนองความตองการของผูใหและผูรับ  โดย
อยูในรูปแบบของรูปธรรมจับตองได  หรือในรูปของนามธรรมก็ได  โดยผลิตภัณฑท่ีถูกแลกเปล่ียน
โดยจับตองไมได  แตสามารถตอบสนองความพึงพอใจไดนั้น  ก็จะอยูในรูปของการบริการ  จึงถือ
ไดวา  การบริการเปนผลิตภัณฑดวยเชนกัน 

2. ราคา (Price ;P2 )   
 พิษณุ   จงสถิตวัฒนา (2544)  ใหความหมายของราคา (Price) ไววา เปนปจจัยท่ี

สําคัญในสวนประสมการตลาด  เพ่ือมุงเนนการทํากําไร การขาย  เสถียรภาพของตลาด  จุดยืนของ
ผลิตภัณฑและการแขงขัน  ราคาจะมีการเปล่ียนแปลงตลอด  เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการตลาด 

 ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2546)  กลาวถึงราคา (Price) ไววา  ราคาเปนส่ิงท่ีกําหนด
รายไดของกิจการ  การตั้งราคาสูง ก็จะทําใหธุรกิจมีรายไดสูงข้ึน  การตั้งราคาต่ํา ก็จะทําใหรายได
ของธุรกิจนั้นต่ํา  อยางไรตาม ก็มิไดหมายความวา ธุรกิจหนึ่งจะต้ังราคาไดตามใจชอบ  ธุรกิจ
จะตองอยูในสภาวะของการมีคูแขง  และราคาเปนส่ิงท่ีมีผลอยางมากตอการตัดสินใจซ้ือของลูกคา 

 ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป (2555) ใหคํานิยามสวนประสมทางการตลาดดานราคาคือ  
จํานวนเงินท่ีลูกคาตองชําระใหกับผูขายเพื่อแลกเปล่ียนกับสินคาหรือบริการที่ตนเองตองการ  ซ่ึงผู
ดําเนินธุรกิจตองกําหนดราคาใหลูกคาสามารถซ้ือได  และเหมาะสมกับคุณภาพสินคาหรือบริการ 

 จิระวัฒน  อนุวิชชานนท (2554)  ใหคํานิยามของราคา (Price) ไว 2 แงมุม คือ 
 1.  แงมุมตอผูดําเนินธุรกิจ  คือ ตัวกําหนดรายได  ซ่ึงใชทดแทนตนทุนท่ีเสียไปใน

การจัดหาสินคาหรือบริการ  และตองสรางกําไรตอผูดําเนินธุรกิจ โดยมีการกําหนดตามคุณภาพของ
สินคาหรือการใหบริการ 

 2. แงมุมตอลูกคา  คือ ผลประโยชนหรือคุณคาของสินคาและบริการในรูปแบบตัว
เงิน  หรือส่ิงท่ีตองจายสําหรับการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการ 

 จากการใหคํานิยามของนักวิชาการหลายทานถึงสวนประสมทางการตลาดดานราคา  
จึงสรุปไดวา  ราคา (Price)  เปนส่ิงท่ีถูกกําหนดข้ึนจากตนทุนหรือท่ีมาในการดําเนินธุรกิจ ถูกใช
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เพื่อแสดงคุณคาและสถานะของผลิตภัณฑหรือบริการ  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในกระบวนการ
แลกเปล่ียนระหวางลูกคาและผูดําเนินธุรกิจ  และราคายังเปนตัวแปรท่ีสงผลอยางมากตอการ
ตัดสินใจของลูกคาในการประเมิณความคุมคาตอการแลกเปล่ียน 

3. ชองทางการจําหนาย (Place ; P3)        
 Kotler and Armstrong (2012) ใหคํานิยามสวนประสมทางการตลาดดานชอง

ทางการจําหนายไวคือ  กิจกรรมท่ีผูประกอบธุรกิจนําเอาสินคาไปปรากฏตอกลุมเปาหมาย 
 ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชน (2548)  ไดใหความหมายของชองทางการจําหนาย 

(Place) ไววา คือ สถานท่ีทางกายภาพของผูใหบริการ  ซ่ึงงายตอการเขาถึงของลูกคาเพื่อทําการ
ติดตอส่ือสารกับผูใหบริการ 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2555)  ไดใหคํานิยามของชองทางการจําหนายท่ีลงรายละเอียด
มากข้ึน  คือ การนําเอาสินคาและบริการไปสงมอบตอลูกคา  โดยตองอํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคา  มีการใชงานในรูปแบบตางกันไปเพื่อความเหมาะสม  ตามลักษณะสินคาและพฤติกรรมของ
ลูกคา 

 ธงชัย  สันติวงศ (2534)  ใหความหมายชองทางการจัดจําหนายวา  หมายถึงกลไกท่ี
เกี่ยวของกับการทําใหสินคาไหลผานมือจากผูผลิตไปยังผูบริโภค  เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความ
ตองการ  และอุปนิสัยในการซ้ือของกลุมผูบริโภคได 

 ผูวิจัยมีความเห็นสรุปวา  ชองทางการจําหนาย (Place) มีความหมายถึง  วิธีการท่ี
ผูผลิตเลือกใชเพื่อนําเสนอการสงมอบสินคาหรือบริการใหกับผูรับมอบ  ซ่ึงจะตองตอบสนองความ
ตองการของผูรับมอบอยางครบถวนทุกดาน  และในขณะเดียวกันก็ตองตอบสนองวัตถุประสงค
เปาหมายในการจําหนายสินคาของผูผลิตดวย 

4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion ; P4) 
 William D., Jr.E. and  McCarthy (2008) ใหความหมายของการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) หมายถึง  การสงขอมูลระหวางผูใหบริการและกลุม เปาหมายในชองทางตาง ๆ ท่ี
หลากหลายท่ีสรางแรงกระตุนหรือชักจูงใหเกิดความตองการ 

 อรชร  มณีสงฆ (2546)  ใหความหมายการสงเสริมการตลาดวา  เปนสวนหนึ่งของ
สวนประสมการตลาด  ทําหนาท่ีเพื่อแจงขาวสาร  จูงใจตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ 

 พิษณุ  จงสถิตวัฒนา (2544)  กลาวถึง ความหมายของการสงเสริมการตลาดวา  คือ
การส่ือสารระหวางผูผลิตและผูบริโภค  โดยมีเจตจํานงในการกระตุนเราและชักชวนใหผูบริโภคซ้ือ
สินคานั้น ๆ 
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 จิระวัฒน  อนุวิชชานนท (2554)  ไดใหคํานิยามสวนประสมการตลาดในดานการ
สงเสริมการขาย  คือ กิจกรรมการส่ือสารและสรางแรงจูงใจสําหรับการบริการ  ทําหนาท่ีกระตุนให
ผูบริโภคเกิดความสนใจ ตระหนักรู และเกิดพฤติกรรมการซ้ือ  โดยอาศัยส่ือตาง ๆ ท่ีสามารถเขาถึง
ผูบริโภคไดดีและรวดเร็วท่ีสุด 

 จากการใหความหมายของนักวิชาการภายในและตางประเทศขางตน  ผูวิจัยจึงขอ
สรุปความหมายของการสงเสริมการตลาดวา  คือ  การส่ือสารไปยังผูบริโภคเพื่อเรียกความสนใจ  
และกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการในสินคาหรือบริการของผูผลิตมากกวาความรูสึกเดิมท่ี
ผูบริโภคมีอยู  โดยเปนการส่ือสารท่ีมุงใหผลตอบแทนนั้นกลับไปสูผูดําเนินธุรกิจเปนหลัก 

 นอกจากนี้ยังมีผูเสนอชุดตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเรียกวาสวนประสมการตลาดเชนกัน ไดแก 
ออรกิ้น และคณะ (Haw Kins et al, 1998: 11) เสนอสวนประสมการตลาดไว 5 ดาน คือ  

 1.  ลักษณะของสินคาและบริการ (Product feature) 
 2.  ราคา (Price)   
 3.  การติดตอส่ือสาร (Communications)  
 4. ชองทางการจําหนาย (Distribution)  
 5.  บริการ (Services)  
 สําหรับในตลาดบริการ ซ่ึงมีลักษณะซับซอนและมีความแตกตางจากสินคา จึงทํา

ใหมีผูนําเสนอสวนประสมการตลาดบริการในแนวทางท่ีตองอาศัยปจจัยเพิ่มมากข้ึน ดังเชนท่ี บูมส 
และบิทเนอร (Booms and Bitner, 1981) ไดเสนอสวนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing 
Mix) ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจบริการมากกวาท่ีใชกันมาดั้งเดิม โดยนอกจากจะไดมีการปรับเปล่ียน
รายละเอียดของ 4P’s แลว ยังไดเพิ่มอีก 3P’s ซ่ึงแนวคิดนี้มีพื้นฐานมาจาก 4P’s  แตไดนํามาปรับให
เหมาะกับการบริการมากข้ึนโดยเนนท่ีการสรางความเปนรูปธรรมของการบริการ โดยเพิ่มปจจัย
ดังตอไปนี้ 

5.  สวนประกอบดานบุคคล (People; P5) 
 Rajendra  Nargunkar (2009) ไดเสนอความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดดาน

บุคคลวา  การประสบความสําเร็จในธุรกิจบริการสวนมากข้ึนอยูกับปจจัยดานบุคคล  เพราะเปนผู
สะทอนภาพลักษณและอิทธิพลท่ีสงตรงตอผูรับบริการ  ซ่ึงสอดคลองกับการใหคํานิยามของ 
Bateson and Hoffman (1999)  วาในธุรกิจใหบริการนั้น  บุคคลากรจะเปนปจจัยสําคัญ ในการสราง
ปฏิสัมพันธกับผูเขารับบริการโดยตรง  เพราะเปนคนกลางระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ  จะ
สงผลใหผูรับบริการตัดสินคุณภาพการใหบริการไดจากสวนประสมทางการตลาดดานบุคคล 
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 ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย (2548) ใหคํานิยามสวนประสมดานบุคคล  คือ บุคคลท่ีมี
บทบาทเปนผูผลิต  นําเสนอ  สงมอบ  ดูแลลูกคาหลังเสร็จส้ินการขาย  ไปจนถึงพัฒนาและสราง
ความสัมพันธท่ีดีใหกับลูกคา  โดยข้ึนอยูกับปจจัยสวนบุคคลของลูกคา สอดคลองกับการใหคํา
นิยามของ ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2546)  ซ่ึงกลาวไววา  บุคคลในสวนประสมทางการตลาด  คือ
บุคคลท้ังหมดในองคกร  ท่ีอยูในกระบวนการใหบริการ  ซ่ึงเปนการใหคํานิยามที่กลาวถึงบุคคลท่ี
ประกอบกิจกรรมภายในธุรกิจเทานั้น 

 ในขณะที่ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา (2549) ใหความหมายของบุคคล (People) คือ 
คนท่ีมีสวนรวมในกระบวนการใหบริการ  รวมถึงลูกคาท่ีมาใชบริการ  และลูกคาคนอ่ืนๆท่ีมาใช
บริการดวย  พนักงานยังเปนปจจัยสําคัญใหกับธุรกิจ  โดยการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและทําให
เกิดความไดเปรียบในการแขงขันอีกดวย  ซ่ึงแนวคิดนี้สอดคลองกับ จิระวัฒน  อนุวิชชานนท
(2544) ซ่ึงใหคํานิยามสวนประสมดานบุคคลไววา  คือ คนในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ  
ประกอบดวย พนักงาน  และผูอยูในกระบวนการใหบริการนั้น  ซ่ึงครอบคลุมถึงลูกคาดวย 

 ผูวิจัยมีความเห็นสรุปความหมายของสวนประสมการตลาดดานบุคคล (People) วา   
ผูซ่ึงมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการทางธุรกิจในการดําเนินธุรกิจบริการ  ไมวาจะเปนในระดับเจาของ
ผูบริหารไปจนถึงระดับพนักงาน  รวมไปถึงบุคคลซ่ึงเปนผูรับบริการท้ังทางตรงและทางออม  โดย
ทัศนคติทางการส่ือสารของแตละบุคคลลวนมีความสําคัญ และสงผลตอประสิทธิภาพของธุรกิจ
บริการนั้น ๆ ท้ังส้ิน 

6. กระบวนการใหบริการ (Process; P6) 
 ปณิศา  ลัญชานนท (2548) ใหความหมายของกระบวนการ(Process) คือ  วิธีการ

ดําเนินการหรือปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการบริการ  ซ่ึงการสรางและการสงมอบผลิตภัณฑจะตองอาศัยการ
ออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพ  หากการออกแบบระบบไมดี  อาจจะทําใหผูบริโภคไดรับการบริการลาชา 

 ขณะท่ี จิระวัฒน  อนุวิชชานนท  (2554) ใหคํานิยามสวนประสมทางการตลาดดาน
กระบวนการ  คือ ข้ันตอนในการปฏิบัติงานท้ังกอน  ระหวาง  และหลังจากการสงมอบบริการซ่ึง
สอดคลองกับ  Zeithaml, Bitner and Gremler (2006) ใหความ หมายของกระบวนการในสวนประสมทาง
การตลาดไววา  คือ ข้ันตอนและกิจกรรมที่เกิดข้ึนกอน  และหลัง ของการใหบริการที่ตอเนื่องอยางมี
ความสัมพันธ  กระบวนการสงมอบการใหบริการเปนส่ิงท่ีสรางประสบการณใหแกผูเขารับบริการ  ใน
บางบริการจะมีข้ันตอนท่ียุงยาก  ดังนั้น  ผูใหบริการจะตองลดข้ันตอนในการเขารับบริการของลูกคาให
นอยท่ีสุด  เพื่อใหผูรับบริการไมเกิดความรูสึกในดานลบตอการใหบริการ  และอาจทําใหเกิดการบอก
ตอไปยังกลุมเปาหมาย  ซ่ึงจะสงผลในดานลบตอธุรกิจนั้น ๆ  เปนการใหความสําคัญท้ังกอนการ
ใหบริการ  ระหวางใหบริการ  และติดตามผลหลังจากจบบริการไปแลว 
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 จากแนวคิดของนักวิชาการตางๆ  สรุปไดวา กระบวนการ (Process) ในเร่ืองของ
สวนประสมาทางการตลาด  คือ  การออกแบบวางแผนการบริการ  เพื่อนําไปใชตั้งแตกอนการ
ใหบริการ  ระหวางการบริการ  และภายหลังการใหบริการ  โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับความพอใจสูงสุดและนํามาซ่ึงการบอกตอ  ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินธุรกิจ 

7. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence; P7) 
 ชัยสมพล   ชาวประเสริฐ (2546) ใหคํานิยามสวนประสมการตลาดดานส่ิงแวดลอม

ทางกายภาพวา  คือ  ส่ิงท่ีลูกคาใชเปนเคร่ืองหมายแทนคุณภาพการใหบริการ กลาวคือ  ลูกคาจะ
อาศัยส่ิงแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัยหนึ่งในการเลือกใชบริการ  ดังนั้น  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ
ยิ่งดูหรูหราและสวยงามเพียงใด  บริการนาจะมีคุณภาพตามไปดวย 

 Nargunkar (2009) ใหคํานิยามส่ิงแวดลอมทางกายภาพในสวนประสมทาง
การตลาดไว  คือ  ส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงภาพรวมของธุรกิจตอลูกคา  หรือผูท่ีเขามาติดตอ  ไดแก  
ส่ิงกอสราง  บรรยากาศของสถานท่ี  บุคลิกภาพของบุคคลในองคกร  เคร่ืองมืออุปกรณ  ตรา
สัญลักษณ  ตราเอกสารขององคกร  ซ่ึงมีคุณสมบัติสรางความประทับใจแกผูพบเห็น   

 ธีรกิติ   นวรัตน  ณ อยุธยา (2549) ใหความหมายของส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
หมายถึง ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการบริการ  สถานท่ีท่ีลูกคาและกิจการมีปฏิสัมพันธกัน  และ
องค ประกอบท่ีจับตองไดตาง ๆ ท่ีมีหนาท่ีอํานวยความสะดวกหรือส่ือสารบริการนั้น ๆ 

ผูวิจัยสรุปความหมายจากการนิยามของนักวิชาการดังกลาวขางตน  ส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ (Physical  Evidence) คือ ปจจัยอ่ืนท่ีไมรวมอยูในสินคาและบริการของธุรกิจ  แตสามารถ
สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจนั้นได  เพราะเปนส่ิงท่ีชวยแสดงใหเห็นถึงคุณภาพหรือคุณคาของ
การดําเนินธุรกิจนั้น 

อยางไรก็ตาม  การท่ีจะบริหารการตลาดของธุรกิจใหประสบความสําเร็จนั้น  จะตอง
พิจารณาสวนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคาดวย  สวนประสมทางการตลาดท่ีกลาวมาท้ัง  
7 ตัว  เปนมุมมองของธุรกิจท่ีใหบริการ  ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2546) กลาวถึง การเปรียบเทียบ
สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจและมุมมองลูกคาไวดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดในมุมมองธุรกิจและมุมมองลูกคา 
 

สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจ สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา 
1. ผลิตภัณฑ (Product) 1. คุณคาท่ีลูกคาจะไดรับ  (Customer  Value) 
2. ราคา  (Price)  2. ตนทุน (Cost  of  Customer) 
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 3. ความสะดวก(Convenience) 
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 4. การติดตอส่ือสาร (Communication) 
5. พนักงาน (People) 5. การดูแลเอาใจใส  (Caring) 
6. กระบวนการใหบริการ(Process) 6. ความสําเร็จในการตอบสนองความตองการ 

(Completion) 
7. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 

7. ความสบาย (Comfort) 

 
กลยุทธสวนประสมการตลาดน้ันเปนสวนหนึ่ง ในกระบวนการทางการตลาดท่ี

องคการใชเปนเคร่ืองมือ ในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา โรงพยาบาลในฐานะท่ีเปนองคการ
ท่ีทําใหบริการที่ไดมีการนําเอากลยุทธการตลาดมาใชเปนสวนหน่ึงในกระบวนการทางการตลาด 
ซ่ึงในการพิจารณาเลือกกลยุทธมาใชนั้น โรงพยาบาลจะตองนําเอาองคประกอบตางๆมาพิจารณา
ประกอบดวย ซ่ึงไดแก นโยบายของโรงพยาบาล สภาวการณในปจจุบัน สถานภาพ สังคม 
พฤติกรรมผูบริโภค กฎหมาย ศักยภาพที่มีอยู นํามาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติ และติดตามผล ซ่ึงใน
ประเทศไทย โรงพยาบาลลานนา เปนตัวอยางโรงพยาบาลท่ีประสบความสําเร็จในการนํากลยุทธ
สวนประสมการตลาดท่ีเหมาะสม มาใชแกปญหาภาวะขาดทุน และภาพพจนท่ีไมดี ใหกลับมาเพิ่ม
รายรับได เฉล่ียปละประมาณรอยละ 30 จํานวนผูรับบริการ รอยละ 15 และมีภาพพจนท่ีดีข้ึน 
สําหรับในตางประเทศจะพบวา มีการนํากลยุทธการตลาดสําหรับโรงพยาบาลมาใชอยางกวางขวาง 
โดยใชการโฆษณาลงในวารสารตาง ๆ เสมอ  

ในปจจุบัน  จํานวนโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มข้ึนจํานวนมากอยางรวดเร็ว ประกอบกับ
สภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยทําใหเกิดการแขงขันระหวางโรงพยาบาลเอกชนดวยกันมากข้ึน 
โรงพยาบาลรัฐบาลเองตองมีการเตรียมพรอมในการออกไปเปนหนวยงานภายใตกํากับของรัฐ 
ประกอบกับนโยบายการใหบริการที่ยึดผูปวยเปนศูนยกลาง และการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบของ
การแขงขันจึงเปนไปในแนวเดียวกันกับการแขงขันทางการตลาด ท่ีมุงสรางความพึงพอใจกับ
ผูใชบริการใหมากท่ีสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนในการดําเนินธุรกิจและสามารถเอาชนะคูแขงทางการ
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ตลาดได ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาว สามารถรวบรวมใหสอดคลองกับแนวคิดสวนประสมการตลาด
ในโรงพยาบาลไดดังนี้ 

P1.  ดานผลิตภัณฑบริการ   
 P1.1 คุณภาพการบริการรักษาพยาบาล 
 P1.2 ความหลากหลายของการใหบริการของโรงพยาบาล 
 P1.3 ช่ือเสียงของโรงพยาบาล 
 P1.4 บริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการบริการทางการแพทย 
 P1.5 การสรางคุณภาพบริการใหเปนรูปธรรม เชน  การใชเทคโนโลยีใหม ๆ มา

ชวยในการรักษาพยาบาล   
P2. ดานราคา 
 P2.1 การต้ังราคาคาบริการและเวชภัณฑท่ีใชรักษา 
 P2.2 การใหสวนลดแกผูสมัครเปนสมาชิกรายป หรือผูมีอุปการคุณ ผูมีช่ือเสียง

ตาง ๆ 
 P2.3 การใหผอนชําระคารักษาพยาบาลเปนงวด ๆ ได 
 P2.4 การสรางความแตกตางในเร่ืองของราคา เชน การเก็บเงินเพิ่มในชวงนอก

เวลาราชการ 
 P2.5 ความยืดหยุนในการตั้งราคา เชน ทางเลือกในการส่ังยาจากนอกโรงพยาบาล 
P3.  ดานชองทางการใหบริการ 
 P3.1  การเลือกทําเลที่ตั้งใหผูใชบริการเดินทางมาโดยสะดวก 
 P3.2  การออกหนวยแพทยเคล่ือนท่ีใหบริการนอกโรงพยาบาล 
 P3.3 การมีระบบสงตอท่ีรวดเร็ว ปลอดภัย และมีการประสานงานท่ีดี 
        P3.4  การจัดสถานท่ีใหผูใชบริการไดรับความสะดวกในการติดตอหรือรับบริการ 
      P3.5 ใชชองทางใหม ๆ ในการใหบริการ เชน ทางโทรศัพท ทางอินเตอรเน็ต 
P4.  ดานการสงเสริมการตลาด 
       P4.1 การใชส่ือตางๆ เชน แผนพับ โปสเตอร  อินเตอรเน็ต 
      P4.2 การสรางแพ็คเกจบริการแบบเหมาจาย เชน แพ็คเกจตรวจสุขภาพ เปนตน 
 P4.3 การสงเสริมการขาย  เชน ใหสวนลดในชวงเทศกาลวันแม  
     P4.4 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 
 P4.5 สรางภาพพจนท่ีดีในการใหบริการ 
   P4.6  การนําเสนอขาวผานส่ือ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน 
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 P5.  ดานบุคคลากร 
 P5.1  การคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 
 P5.2  ฝกอบรมบุคลากรใหมีพฤติกรรมการใหบริการท่ีดี 
 P5.3 สรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานเต็มศักยภาพ 
 P5.4  ใหความสําคัญกับผูใชบริการทุกคน 
P6.  ดานกายภาพ 
 P6.1 การออกแบบตกแตงอาคารสถานท่ีใหสวยงาม ดูมีระดับ  นาเช่ือถือ 
 P6.2 อุปกรณเคร่ืองใชทันสมัยและพรอมเสมอ 
 P6.3 การจัดส่ิงแวดลอมภายในโรงพยาบาลใหมีบรรยากาศท่ีดี 
 P6.4  มีเคร่ืองหมายบอกทางชัดเจนและสาธารณูปโภคเพียงพอ 
 P6.5 การแตงกายของแพทย พยาบาล เจาหนาท่ีเหมาะสม 
P7.  ดานกระบวนการ 
 P7.1  รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 P7.2  ถือผูปวยเปนศูนยกลางในการจัดบริการ 
 P7.3  ออกแบบกระบวนการใหบริการท่ีรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 
 P7.4 เปดโอกาสใหผูใชบริการมีสวนรวมในการใหความคิดเห็น 
สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดสรุปสวนประสมการตลาดบริการ ตามแนวคิดของ

ซิทแฮมและบิทเนอร  ใหสอดคลองกับการบริการของโรงพยาบาล ไดดังน้ี คือ  
1.  ดานผลิตภัณฑบริการ (Products) หมายถึง บริการท่ีโรงพยาบาล ไดจัดไวเพื่อ

ตอบสนองความตองการและความจําเปนดานสุขภาพ ท้ังทางดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู
มาใชบริการ โดยการสรางบริการทางสุขภาพที่หลากหลายและมีคุณภาพ มีระดับของคุณภาพการ
รักษาสูง นอกจากนี้ยังจําเปนจะตองจัดใหมีบริการเสริมท่ีนอกเหนือจากบริการดานสุขภาพ  เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกผูท่ีมาใชบริการโรงพยาบาล 

2.  ดานราคา (Price) หมายถึง การท่ีโรงพยาบาลกําหนดคาตอบแทนสินคาหรือบริการ
ตามความเหมาะสม ในรูปแบบของคารักษาพยาบาล  คายา  คาหองพัก  เปนตน เพื่อใหผูใชบริการ
ตัดสินความคุมคาโดยพิจารณาจากระดับราคาคาบริการทางการแพทยการพยาบาลและคาบริการอ่ืน ๆ 
การใหสวนลด และเง่ือนไขการชําระเงินคารักษาพยาบาล 

3. ดานชองทางการใหบริการ (Place) หมายถึง การที่โรงพยาบาลมีการออกแบบ
กระบวนการและข้ันตอนในการใหบริการท่ีเหมาะสม  เพื่อใหผูใชบริการไดรับความสะดวกเม่ือเขา
ไปใชบริการในโรงพยาบาล  ท้ังในดานการเลือกทําเลที่ตั้ง การเพิ่มชองทางใหผูบริการเขาถึงบริการ
ไดสะดวกมากข้ึน  การจัดกลุมการใหบริการดานรักษาพยาบาลในรูปแบบตาง ๆ 
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4.  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารท่ีโรงพยาบาลสงไปยัง
ผูใชบริการเพื่อเปนการจูงใจใหผูใชบริการเลือกใชบริการของทางโรงพยาบาล โดยวิธีการใน
รูปแบบตาง ๆ เชน  การโฆษณา  ขาวประชาสัมพันธ การจัดผลิตภัณฑสงเสริมการขายตามขอบเขต
ท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อสรางภาพพจนของ
บริการในโรงพยาบาล  

5.  ดานบุคคล (People) หมายถึง การท่ีสรางมาตรฐานบุคลากรของโรงพยาบาลใหมี
พฤติกรรมการใหบริการท่ีดี มีความรูความสามารถ  มีการทํางานเปนทีม และมีทักษะในการส่ือสาร
กับผูมาใชบริการท่ีโรงพยาบาล 

6. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโรงพยาบาล  และสวนใหบริการใหมีความสวยงาม เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ เชน  การเลือกใชวัสดุตกแตงอาคารท้ังภายในและภายนอก  การออกแบบเคร่ืองแตง
กายของแพทย พยาบาล เจาหนาท่ี  การปรับภูมิทัศนตาง ๆ ภายในโรงพยาบาล รวมถึงการจัดหาส่ิง
อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เชน  น้ําดื่ม  โทรทัศน นิตยสาร  ไวสําหรับใหบริการ  

7.  ดานกระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง การท่ีโรงพยาบาลมีการจัดการ
เกี่ยวกับข้ันตอนการใหบริการท่ีรวดเร็ว ข้ันตอนไมยุงยากซับซอนและมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึง
ความตองการและความพอใจของผูมาใชบริการ  เชน  การใชเวลา ณ แตละจุดใหบริการ การจัดการ
เคล่ือนยายผูปวยขามแผนกไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย 

1. พฤติกรรมผูบริโภคในตลาดบริการ 
ธงชัย  สันติวงศ (2517) ใหคํานิยามพฤติกรรมผูบริโภค  คือ การกระทําของบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา  และการใชซ่ึงสินคาและบริการ  ซ่ึงหมายถึง
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ  ซ่ึงสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากท่ีสุด  โดย
สาเหตุท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาและบริการ  อาจเปนเพราะสินคาหรือบริการน้ัน ๆ  มีส่ิงจูงใจบาง
ประการท่ีสอดคลองกับทัศนคติกับผูบริโภค  

สมจิต  จันทรฉาย (2553) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค คือ  การแสดงออก
ในดานตางๆท่ีเกี่ยวกับการบริโภค  เชน  การเลือกใชบริการ  การตัดสินใจซ้ือ  การคุมครองสิทธิตาง ๆ 
ของตนเอง  เปนตน  ส่ิงเหลานี้จะแสดงออกถึงพฤติกรรมของผูบริโภค 

ฉัตยาพร  เสมอใจ (2550)  ใหคํานิยามทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  คือ กระบวนการ
ท่ีอยูภายใตจิตใจของผูบริโภค  ซ่ึงเกี่ยวของกับการเลือกท่ีจะทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งจากหลายทางเลือก  
เพื่อเลือกรับสินคาหรือบริการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

Zeithaml and Bitner (2000) ไดกลาววา การจัดบริการ เปนเสมือนการแสดงละครท่ี
มีหลายบทบาทอยูในตัวคนเดียว กลาวคือ เปนท้ังผูอํานวยการ ผูเขียน ผูแสดง แสดงบทบาทตางๆ
เพื่อใหผูชมมีความพอใจ นอกจากนี้การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน สี แสง เสียง กล่ิน 
อุณหภูมิ การตกแตง ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอบทบาทของผูแสดง เม่ือเปรียบเทียบในการประกอบธุรกิจ
บริการนั้น ผูผลิตมีความจําเปนตองเขาใจผูบริโภความีพฤติกรรมในการเลือกใชบริการ และการ
ประเมินสินคาและบริการอยางไร เพื่อการสรางการบริการใหตอบสนองความตองการของผูบริโภค  
เนื่องจากจากลักษณะเฉพาะของการบริการ ซ่ึงไมมีตัวตน แตกตางจากสินคา ซ่ึงมีความเปน
รูปธรรมจับตองไดมากกวา  ผูบริโภคจึงใชระยะเวลาในการตัดสินใจกอนการซ้ือบริการนานกวา
การซ้ือสินคาท่ัวไป   

ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบริโภคนั้น  นักวิชาการหลายๆทานไดกลาวถึง
กระบวนการตัดสินใจซ้ือวาเปนผลมาจากปจจัยหลายๆดานซ่ึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใชบริการ   ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในดานข้ันตอนการ
ตัดสินใจซ้ือบริการ โดยสามารถจําแนกไดดังน้ี         

1.1 การคนหาขอมูล (Information Search) กระทําโดยวิธีการดังตอไปนี้ 
1. การไดรับขอมูลจากบุคคลตางๆ เชน เพ่ือน ญาติ หรือ ผูเช่ียวชาญ และจาก

ส่ือโฆษณาตางๆ ซ่ึงส่ือตางๆเหลานี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับประสบการณนอยกวาการไดรับจากบุคคล
ตางๆ และบางคร้ัง การใชส่ือมีขอจํากัด เนื่องจากไมมีอยูท่ัวไป ไมมีงบโฆษณา และอยูในขีดจํากัด 
เนื่องจากมีกฎหมายควบคุมผูบริหารจึงใหความสําคัญในการบอกตอ 

2. ประสบการณจากการไดรับความเส่ียง จากการใชบริการในคร้ังกอน เชน 
ถาไมไดความพึงพอใจ ก็เปนการยากท่ีจะกลับมาใชบริการอีก ฉะนั้น ผูใหบริการจึงตองให
ความสําคัญกับการลดความเส่ียง หรือเลือกใชวิธีการรับรองความพึงพอใจ 

1.2 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
เม่ือผูบริโภคมีความตองการอยากไดและมีขอมูลตาง ๆ ของผลิตภัณฑหรือ

บริการนั้นแลว  ก็จะทําการประเมินทางเลือกในการซ้ือ  โดยพิจารณาจากคุณลักษณะตาง ๆ  ซ่ึง
ในขณะท่ีสินคาท่ัวไปมีวางจําหนายใหเลือกมากมาย หลายยี่หอ แตการบริการกลับไมมีทางเลือก
มากนัก ผูบริโภคจึงอาศัยวิธีเลือกงาย ๆ จากตัวเลือกที่มีอยู และมักจะเลือกทางเลือกอันแรก ท่ีพอจะ
ยอมรับไดมากกวาจะเปรียบเทียบหลาย ๆ ทางเลือก นักการตลาดท่ีตื่นตัวจึงควรทําการวิจัยผูบริโภค 
วามีความคาดหวังและตองการอะไรในสถานการณตางๆเพ่ือจะรูจักผูบริโภคมากข้ึน 

1.3 การซ้ือและการใชบริการ (Services Purchase and Consumption) 
ในการซื้อหรือใชบริการน้ัน อารมณ เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอกระบวนการ

สงมอบบริการ เชน ถาลูกคาอารมณไมดี การแปลผลการใหบริการจะเปนไปในแงลบมากกวาเวลา
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อารมณปกติ เชนเดียวกับผูใหบริการ ถาอารมณไมดี ปฏิกิริยาจะออกมาไมดี เปนไปตามอารมณ
ขณะนั้น และในที่สุดผูบริโภคก็จะจดจําปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการไดรับบริการไป ดังนั้น ผู
ใหบริการควรมีความระมัดระวัง ในเร่ืองของอารมณลูกคาและอารมณของตนเอง 

1.4  การประเมินภายหลังการซ้ือบริการ (Postpurchase Evaluation)  
ในการซ้ือสินคา มักจะมีการรับประกันเพื่อเปนการรับรอง และผูผลิตมักมี

ความเชื่อวา หากมีความผิดปกติ ชํารุด เสียหาย เกิดข้ึน ยอมจะไมใชความผิดของผูซ้ือ และมักจะ
เรียกรองคาเสียหาย แตในขณะท่ีการบริการ ผูใชบริการมีสวนรวมในกระบวนการแลกเปล่ียนดวย 
ดังนั้นเม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึน ผูใชบริการจึงยอมรับไดในระดับหนึ่ง 
 
ทฤษฎีการสรางความพึงพอใจกับคุณภาพบริการ 

บิทเนอร (Bitner, 1990) กลาววา สวนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing 
Mix) มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ  และจะเขาไปมีอิทธิพลในสามข้ันตอน คือ  

1. ในข้ันตอนของความคาดหวงั  
2. การรับรูการบริการ  
3. การตัดสินคุณภาพการบริการ  
ซ่ึงจะทําใหผูใชบริการประเมินการบริการเปนไปในทิศทางบวกมากข้ึน  จึงไดเสนอ

รูปแบบการประเมินการบริการของผูใชบริการและการนําสวนประสมการตลาดไปใช โดยมี
ข้ันตอนการประเมินการบริการและส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ อธิบายไดวา 
ทัศนคติกอนการใชบริการของผูใชบริการมีอิทธิพลตอความคาดหวังการบริการ ซ่ึงผูใชบริการจะ
เกิดความพึงพอใจเม่ือการบริการท่ีไดรับเปนไปตามท่ีคาดหวัง แตอยางไรก็ตาม กอนการตัดสินใจ
วาพึงพอใจหรือไม ผูรับบริการจะใชการวินิจฉัยหาสาเหตุกอน ซ่ึงผลสรุปออกมาจะเปนในรูปของ
พฤติกรรม 3 แบบ ไดแก 

1. การบอกตอถึงคุณภาพบรกิาร 
2. การหยดุใชบริการ  
3. ความภกัดี (กลับมาใชบริการอีก) 
ในทํานองเดียวกัน กอนท่ีผูใชบริการจะเขารับการบริการในโรงพยาบาล  ทัศนคติ และ

ประสบการณท่ีไดรับจากคําบอกเลาและส่ือตาง ๆ จะมีอิทธิพลตอความคาดหวังและความพึงพอใจใน
การบริการท่ีจะไดรับ  ซ่ึงถาส่ิงท่ีไดรับทราบเปนไปในทางบวกก็จะมีความตองการท่ีจะไปใชบริการ 
และกลยุทธการตลาด ท้ัง 7 ดานของโรงพยาบาล จะเขาไปมีอิทธิพลตอผูใชบริการจะมีปฏิกิริยาตอการ
บริการ 3 แบบ คือ การบอกตอ การเลิกใชบริการ หรือกลับมาใชบริการอีกถาเจ็บปวย 
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ความพอใจสําหรับการบริการนั้นสรางไดยากกวาสินคา  เนื่องจากคุณภาพของสินคา
เปนส่ิงท่ีพัฒนามาแลวหยุดนิ่งไมเปล่ียนแปลง  แตคุณภาพการบริการข้ึนอยูกับพนักงาน  ซ่ึงแปร
เปล่ียนไปตามอารมณและตามสถานการณตาง ๆ  ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2540) ไดกลาวถึงปจจัย
หลักในการสรางความพอใจในการบริการ  ดังนี้ 

1. ผูรับบริการ  
 ผูรับบริการมีความตองการและความคาดหวังสําหรับการบริการท่ีแตกตางกันไป

ในแตละคน  รวมท้ังความตองการนั้นยังเปล่ียนไปสําหรับการบริการแตละคร้ัง  นอกจากนี้  อารมณ
หรือลักษณะเฉพาะของลูกคายอมมีผลตอความพอใจของตน  หากลูกคาอารมณไมดี  หรือลูกคามี
มาตรฐานในการไดรับบริการสูงมาก  ลูกคายอมบอกวาการบริการท่ีไดรับยังไมนาประทับใจ 

2. ผูใหบริการ 
 ความพอใจของลูกคามีผลจากความรู   ความสามารถ ความพรอมดานรางกาย และ

อารมณในขณะใหบริการ  รวมถึงความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน  การคัดเลือกพนักงาน  
จึงจําเปนตองกระทําดวยความรอบคอบ  ตองมีการวัดทัศนคติผูใหบริการ  หรือมีการฝกอบรมเพื่อ
สรางทัศนคติท่ีดีตอการใหบริการนั้นอยางเต็มใจ 

3. ส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ 
  ส่ิงแวดลอมรอบ ๆ สถานท่ีใหบริการมีผลตอความพอใจของลูกคาอยางมาก  ผู

ดําเนินธุรกิจควรใหความสําคัญในการจัดทัศนียภาพและบรรยากาศโดยรอบ ใหมีความสอดคลอง
กับกิจกรรมท่ีใหบริการ  นอกจากนั้น  ยังรวมไปถึงการใหความสําคัญกับการจัดระบบบริหารลูกคา
อีกดวย  ดังน้ัน ผูบริหารจึงควรใสใจในรายละเอียดของการจัดสภาพแวดลอมในบริเวณท่ีใหบริการ
อยางระมัดระวัง   

ในเร่ืองของการสรางความพึงพอใจในบริการนั้น Zeithaml and Bitner (1996) ยังได
เสนอและยกตัวอยางการประเมินคุณภาพบริการของโรงพยาบาล  ซ่ึงผูใชบริการจะประเมินคุณภาพ
ของการบริการจากส่ิงตอไป คือ  

1.  ความเช่ือม่ันไววางใจได (Reliability) มีการวิเคราะหโรคอยางถูกตองแมนยํา การ
นัดหมายมีการลงบันทึกไวในตารางการนัดหมาย เปนตน 

2. การตอบสนองผูรับบริการทันที (Responsiveness) ไมตองคอยนาน 
3. ความนาเช่ือถือได (Assurance) บุคลากรที่ใหบริการมีความรูทักษะ สถานบริการ

ไดรับใบรับรอง และมีช่ือเสียง 
4. ความเขาใจและรูจักผูรับบริการ (Empathy) ใหความสําคัญ จําผูปวย และอาการ

ปวยครั้งกอนได เปนผูฟงท่ีดี มีความอดทน 
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5. ความเปนรูปธรรม (Tangible) เคร่ืองมือ อุปกรณท่ีพรอมใชตลอดเวลา หองรอ
ตรวจ หองตรวจมีความเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม 

Kotler (1997) ไดกลาวถึง การใชกลยุทธหนึ่งในการสรางความพึงพอใจในงานบริการ  
เนื่องจากในธุรกิจบริการนั้น  การตอบสนองความตองการอยางเดียวคงไมพอ  แตผูดําเนินธุรกิจควร
จะตองมอบบริการท่ีเกินความคาดหมายของลูกคาไดดวย  จึงไดมีการนําเสนอกลยุทธการสราง
บริการเกินความคาดหมายข้ึน  ซ่ึงสามารถทําไดดังนี้ 

1. การวางตาํแหนงบริการ(Service  Positioning) 
 การวางตําแหนงจะเปนการสรางจุดขายหรือจุดมัดใจใหลูกคานึกถึงธุรกิจนั้น  และ

ยังเปนการสรางความเปนตัวเองใหโดดเดนจากคูแขง  วิธีในการหาตําแหนงของตนใหพบวิธีหนึ่ง
คือ  การสอบถามความเห็นของลูกคา  แลวนํามาปรับใชกับธุรกิจ 

2.  การพัฒนาบริการใหม (New  Service  Development) 
 การเลือนหายไปจากใจของผูบริโภคอาจเกิดข้ึนได  หากไมมีการพัฒนาบริการ

ใหมออกมาเสนอผูบริโภค  การพัฒนาบริการใหม ๆ ใหกับธุรกิจ ไดแก  การสรรหา  คิดคน  และ
การปรับปรุงบริการที่แตกตางจากผูประกอบการรายอ่ืน  และยังรวมถึงการเพิ่มบริการเสริมใหกับ
บริการหลัก  การพัฒนาบริการใหมจึงเปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีผูบริการควรใหความสําคัญ  
เพราะจะสามารถชวยดึงความนาสนใจและสรางชีวิตชีวาใหกับธุรกิจเดิมได 

3. การสรางความแตกตาง ( Differentiation) 
 การสรางความแตกตางสําหรับตลาดบริการ  สามารถทําไดใน 3 รูปแบบ ดังน้ี 

3.1 การพัฒนาบริการท่ีมีอยูเดิมใหดีข้ึน  เชน  ท่ีโรงพยาบาลบํารุงราษฎร ได
ออกแบบโรงพยาบาลใหมีลักษณะเหมือนโรงแรม และยังเพ่ิมรานคาแบรนดเนมในโรงพยาบาล  
เพื่อใหผูไปใชบริการรูสึกดีและมีทัศนะคติตอภาพลักษณของโรงพยาบาลในทางบวก 

3.2 การสรางบริการใหมข้ึนมา  เพ่ือทําใหเกิดการบริการท่ีแตกตางจากคูแขงราย
อ่ืนๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ความแตกตางท่ีลอกเลียนแบบไดยากอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีหรือ
เงินทุน  บริการนั้นยอมมีความแตกตางไดนาน 

3.3 การใชบริการเสริมอ่ืนๆ  เหมาะสําหรับสินคาท่ีมีความซับซอนอันเปนผลมา
จากเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  หรือการแถมบริการเสริมไปกับบริการหลัก  ทําใหลูกคารูสึกคุมคาท้ัง
ขณะรับบริการหรือภายหลังจากท่ีรับบริการไปแลว 

4. การสรางตราบริการ (Branding) 
 เปนการสรางความโดดเดนเปนตัวของตัวเองในสายตาและการรับรูของผูบริโภค  

การสรางแบรนดเนมใหเปนท่ียอมรับนั้น  ตองพัฒนาทุกคนและทุกองคประกอบในธุรกิจใหดีและ
มีคุณภาพ  เพื่อใหลูกคาเกิดความเช่ือม่ันในการบริการ   
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ประโยชนของการสรางบริการเกินความคาดหมาย  ประกอบไปดวย 
1. ตั้งราคาในการใหบริการสูงกวาคูแขง เนื่องจากทําใหลูกคารับรูถึงความแตกตาง  มี

นวัตกรรมใหม ๆ ออกมาใหบริการ  สรางความไมซํ้าซาก  มีเอกลักษณโดดเดนกวาบริการอื่นๆ  ซ่ึง
เม่ือลูกคามีความพอใจมากข้ึนจากการไดรับการตอบสนองความตองการแลว  ลูกคายอมยินดีจาย
มากข้ึนสําหรับบริการท่ีเกินความคาดหมายนั้น 

2. ชวยสรางช่ือเสียงใหกิจการและชวยในการวางตําแหนงบริการ  บริการท่ีเกินความ
คาดหมาย  ยอมสรางช่ือเสียงใหกิจการเปนท่ียอมรับของลูกคา  ในท่ีสุด จะทําใหธุรกิจนั้นสามารถ
วางตําแหนงบริการในตลาดไดอยางม่ันคง  ยากท่ีคูแขงจะสามารถชวงชิงตําแหนงนั้นมาได   

3. หลีกเล่ียงการแขงขันแบบเผชิญหนากับคูแขงในการสงเสริมการตลาด หากธุรกิจ
สามารถสรางบริการเกินความคาดหมายท่ียากตอการเลียนแบบจากคูแขง  ก็จะไมมีความจําเปน
จะตองตอสูทางธุรกิจกับคูแขงรายอ่ืนดวยวิธี ลด แลก แจก แถมอีกตอไป 

4. มีลูกคามากข้ึน  มีสวนแบงตลาดมากข้ึน  และรายไดมากข้ึน  เม่ือธุรกิจไดรับความ
พึงพอใจจากลูกคามากข้ึน  ยอมทําใหเกิดการขยายฐานลูกคาใหม  ในขณะเดียวกันฐานลูกคาเกาก็มี
ความจงรักภักดีสูง  งบประมาณท่ีจําเปนตองนําไปลงในสวนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ยอมลดลง  และทําใหมีสวนแบงทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึนดวย 

5. มีทรัพยสินเพิ่มข้ึน เม่ือการดําเนินธุรกิจดีข้ึน  มีผลใหตราบริการของธุรกิจแข็งข้ึน  
ซ่ึงตราบริการถือเปนทรัพยสินอยางหนึ่งท่ีมีมูลคาและสามารถซ้ือขายได 
            เนื่องจากการใหบริการในโรงพยาบาลเปนบริการท่ีตองมีความละเอียดออน เพราะ
ผูใชบริการมีความหลากหลาย การสรางกลยุทธตางเพื่อใหบริการตองคํานึงถึงดานจริยธรรมควบคู
ไปกับประสิทธิภาพการใหบริการแบบองครวม ดังนั้นจุดมุงหมายในการใหบริการจึงตองคํานึงถึง
ความตองการของผูใชบริการท่ีไมขัดตอหลักการรักษาพยาบาล  
 
กลยุทธการตลาดในโรงพยาบาล 

กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) คือ วิธีการใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทาง
การตลาด (Kotler  and  Armstrong, 1966)โดยการเลือกกลยุทธสําหรับการตลาดในโรงพยาบาลนั้น  
กุณฑลี เวชสาร (2538) ไดใหความคิดเห็นวา  โรงพยาบาลจะตองพิจารณาดวยวาอยูในสภาพทาง
การตลาดอยางไร คือ  เปนผูนําทางการตลาด  เปนผูทาชิง  หรือผูตาม  หรือไมตองการเปนคูตอสู
ใคร แลวจึงเลือกกลยุทธท่ีเหมาะสม สําหรับสถานการณท่ีเปนอยู ซ่ึงการนํากลยุทธการตลาดมาใชมี
ความจําเปนท่ีจะตองเขาใจแนวคิดในเร่ืองกลยุทธเพื่อใหไดมาซ่ึงชัยชนะ  ซ่ึงมีแนวคิดอยู 3 ทาง  คือ 
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1.  แนวคิดของการไดชัยชนะ โดยท่ีชัยชนะนั้นเปนชัยชนะท่ีชัดเจน เกิดจากสาเหตุ
สําคัญ 2 ประการ คือ การมีทักษะเช่ียวชาญของบุคลากรและทรัพยากรที่องคการที่อยูเหนือองคการ
อ่ืนๆ ทรัพยากรเหลานี้ ไดแก คน เงิน วัตถุดิบ เคร่ืองจักร และการจัดการท่ีดี (5 Ms : Man, Money, 
Materials, Machines, Management) 

2. แนวคิดของการวางกลยุทธท่ีอาศัยความไดเปรียบเอาชนะคูแขง ซ่ึงการไดเปรียบนั้น
อาจจะเปนความไดเปรียบท่ีมีท่ีมา 2 ทาง คือ 

 2.1 การไดเปรียบ เพราะเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) 
 2.2 การไดเปรียบ เพราะผลิตภัณฑมีความแตกตางในสายตาของผูบริโภค (Product 

Differentistion) โดยท่ีความแตกตางนั้นอาจเกิดจาก 
  2.2.1  การทํางานท่ียอดเยี่ยม (Superior Performance) 
  2.2.2  สินคามีความทันสมัย (Innovative Features) 
  2.2.3  การบริการท่ียอดเยี่ยม (Superior Service) 
  2.2.4 ยี่หอมีช่ือเสียง (Brand Prestige) 
 2.3 ระดับของการวางกลยุทธ ซ่ึงมีอยู 3 ระดับ คือ 
  2.3.1 กลยุทธระดับบนสุด (Corporate Strategy) หมายถึง กลยุทธท่ีตอบสนอง

วัตถุประสงคหลักในภาพรวมขององคกร  หรือเปนกลยุทธในระดับนโยบาย  (Policy Level 
Strategy) ท่ีตอบสนองแผนงานขององคกร 

      2.3.2 กลยุทธระดับกลาง (Bisiness Strategy) หมายถึง กลยุทธท่ีตอบสนอง
วัตถุประสงคหลักของกิจการในแตละประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการ หรือเปนกลยุทธระดับ
โครงการ (Project Level  Strategy ) ท่ีตอบสนองวัตถุประสงคหลักของโครงการ 

      2.3.3 กลยุทธระดับหนาท่ี (Functional Strategy) หมายถึง กลยุทธท่ีตอบสนอง
วัตถุประสงคหลักของหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในกระบวนการทํางานในแตละกิจการ  หรือเปนกลยุทธ
ระดับกิจกรรม (Activity)  ท่ีตอบสนองผลผลิตหลักซ่ึงเกิดจากกระบวนการทํางาน 

สําหรับกลยุทธระดับธุรกิจนั้น (Business  Strategy) Micheal E. Porter ไดเสนอกลยุทธ
การแขงขันท่ัวไปในอุตสาหกรรม  คือ  กลยุทธตนทุนตํ่า  และกลยุทธสรางความแตกตาง 

1. กลยุทธตนทุนตํ่า (Low Cost  Strategy)  เปนความสามารถของบริษัทหรือหนวย
ธุรกิจในการออกแบบ  ผลิต  และจําหนายสินคาท่ีมีประสิทธิภาพกวาคูแขงขัน 

2. กลยุทธการสรางความแตกตาง ( Differentiation  Strategy)  เปนความสามารถของ
บริษัทหรือหนวยธุรกิจในการนําเสนอคุณคาท่ีเปนเอกลักษณและเหนือกวาคูแขงแกลูกคาในแงของ
คุณภาพสินคา  คุณลักษณะพิเศษ  และบริการหลังการขาย 
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ท้ังนี้  การสรางความแตกตาง เปนการมุงเนนตลาดเปาหมายกวาง ดวยการสราง สินคา
และบริการที่มีเอกลักษณเฉพาะ  ทําใหบริษัทสามารถต้ังราคาสูงสําหรับสินคาและบริการได  
เอกลักษณเฉพาะนั้น  อาจเกิดจากการออกแบบสินคา  ภาพลักษณสินคาหรือการบริการลูกคา เปนตน  
บริษัทจะสามารถไดกําไรเกินกวากําไรปกติเนื่องจากกลุมลูกคาจะไมมีความออนไหวตอราคาสินคา
และบริการ  ซ่ึงความภักดีในตราสินคาของลูกคาจะเปนอุปสรรคในการเขามาใหมของคูแขง 

สภาพท่ัวไปของโรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาลเอกชนเปนโรงพยาบาลท่ีกอต้ังข้ึนเพื่อใหบริการรักษาพยาบาล  โดยเนน

เสริมภาครัฐท่ีไมสามารถจัดบริการใหเพียงพอกับความตองการดานบริการสุขภาพของประชาชนผู
มาใชบริการไดอยางเต็มท่ี  โรงพยาบาลบางแหงมีการบริหารจัดการในลักษณะเปนศูนยเฉพาะทาง
ครบวงจรเพื่อใหบริการสุขภาพแบบครบถวน ณ จุดเดียว  สําหรับการบริการสุขภาพท่ีโรงพยาบาล
เอกชนจัดพิเศษนอกเหนือจากการรักษาโรคท่ัวไปมักต้ังเปนศูนยเฉพาะทาและมีการปะชาสัมพันธ
อยางกวางขวางถึงความสามารถเฉพาะทาง  มีเคร่ืองมือ  อุปกรณ  เทคโนโลยีทางการแพทยที
ทันสมัยเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการรับและตอบสนองผูมาใชบริการ 

การจําแนกประเภทของโรงพยาบาลเอกชน สามารถจําแนกไดหลายวิธี  คือ จําแนก
ตามลักษณะการใหบริการ  ตามขนาดโรงพยาบาล  และตามลักษณะการเปนเจาของ  กรรมสิทธ์ิ  
และกองทุนท่ีไดรับการอุดหนุน  ลักษณะของโรงพยาบาลเอกชนท่ัวไป  มีการมุงเนนการใหบริการ
พยาบาลเพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจของผูใชบริการเปนหลัก (ศิริพร  
ศรีแสงจันทร, 2552) 

สถานการณของโรงพยาบาลเอกชนในปจจุบันมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน    
เนื่องจากปจจัยดานเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศตกตํ่า ตั้งแตชวงป 2552   ประกอบกับ
ความขัดแยงทางดานการเมือง ทําใหผูใชบริการตางชาติมีความเช่ือม่ันลดลง  กลุมผูใชบริการท่ีเคย
ใชบริการในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ บางสวนหันมาใชบริการในโรงพยาบาลขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ท่ีมีคาใชจายตํ่ากวาเพื่อประหยัดคาใชจาย  จากเดิมโรงพยาบาลจะมีการปรับราคาคา
รักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนทุกป ประมาณรอยละ 5 ตามภาระตนทุนดําเนินการดานคาตอบแทนบุคลากร  
คาเคร่ืองมืออุปกรณทางการแพทย  และคายาท่ีปรับข้ึน ทําใหผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนของ
ไทย  จําเปนตองปรับกลยุทธเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  เพ่ือไมใหผูใชบริการรายเดิมและราย
ใหมหันไปใชบริการจากโรงพยาบาลคูแขง (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2552)  

ในสวนของการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ คอทเลอร (Kotler 1985 : 3-5, อาง
ถึงใน ธีรกร กิตติโสภากูร, 2539: 42) กลาวถึงการตลาดของโรงพยาบาลในรัฐแมสซาชูเสทวา ใน
ระยะแรกมีคนเพียงไมกี่คนท่ียอมรับ การนําความคิดทางการตลาดมาใชกับธุรกิจโรงพยาบาล และ
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หนึ่งในจํานวนไมกี่คนนั้น คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล Malden ซ่ึงไดกลาววา การดําเนินงาน 
การตลาดของโรงพยาบาลไมใชการขาย ไมไดกอใหเกิดความตองการที่ไมจําเปน แตเปนวิธี
เช่ือมโยงระบบขอมูลการวางแผนการเสนอใหชุมชน และการประชาสัมพันธเขาดวยกันอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การตลาดยังชวยใหโรงพยาบาลระบุไดวายังสามารถใหบริการอะไร
เพิ่มเติมแกประชาชน หรือพัฒนาการบริการใดไดอีก 

พวงรัตน บุญญานุรักษ (2541) กลาวถึง การตลาดในโรงพยาบาลวา  สําหรับใน
ประเทศไทย สภาพการบริการสุขภาพในปจจุบันไดแปรเปล่ียนจากการบริการเชิงสาธารณะ (Public 
Services) เปนการบริการเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Service) หมายถึง การคิดราคา การบริการ
สุขภาพ และไมวาจะต้ังราคาอยางไรก็ตาม ผูใชบริการตองซ้ือบริการ คือ มีการการแลกเปล่ียน
เกิดข้ึนแลว การใชสิทธ์ิของผูซ้ือยอมเกิดข้ึน ดังนั้นการคิดราคาบริการก็จะทําใหเกิดการแขงขันใน
การใหบริการเปนการนําบริการสุขภาพสูบรรยากาศทางธุรกิจ ซ่ึงบงช้ีจุดเนนท่ี “ผูใชบริการ”  การ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการสุขภาพจึงมีความสําคัญยิ่งข้ึน  

นอกจากนี้ยังมีตัวอยางการใชกลยุทธการตลาดในโรงพยาบาลตามที่ ชูชัย ศรชํานิ 
(2538) ไดเสนอไว ดังตอไปนี้ 

1. การโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนวิธีการท่ีใชบอยท่ีสุด การวางแผนประชาสัมพันธ
นั้นตองวางแผนใหครบถวน 3 ประเด็น คือ 

 1.1 การประกาศขาวสาร (Publicity) 
 1.2 การเสริมสรางสังคม (Social Contribution) 
 1.3 การเขารวมชุมชน (Community Awareness) 
2. การขายตรง (Direct sell) กลยุทธนี้ ใชในการเจาะตลาดเฉพาะกลุมไดเปนอยางดี 

เชน ถาจะรณรงคฝงยาคุมกําเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ ก็มุง “ขาย” ท่ีกลุมแมบานเกษตรกร กลุมครู
สตรี เปนตน 

3.  กลยุทธดานราคา คาบริการ ยาและเวชภัณฑการแพทย เปนตัวกําหนดความนิยม
ของหนวยงานได การกําหนดวาจะมีราคาสูงตํ่าเชนไร ข้ึนอยูกับสถานการณ และกระแสความนิยม
ในชวงนั้น ๆ 

4.  กลยุทธแจก-แถม 
5. ยุทธวิธีเกาะชายเส้ือ (Coat-tail Strategy) และยุทธวิธีพรางตัวเพื่อหาทางสบาย 

(Free-ride) ไดแก การใชช่ือเสียงของเกาท่ีมีดั้งเดิมอยูแลว แลวฝากของใหมไปดวย หรือการ
ลอกเลียนแบบ 
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6.  กลยุทธแบบซึมลึก เชน การเขารวมกิจกรรมสาธารณะ การจัดเล้ียง การใหของขวัญ
ในโอกาสพิเศษ 

7. การตลาดแบบหลายเชิงช้ัน (Multi-level marketing) เชน การขายบัตรสุขภาพ และ 
ผูถือบัตรหาสมาชิกบัตรไดก็จะมีสวนลดมากข้ึน 

8. กลยุทธการวางตําแหนงสินคา เชน การขายบัตรสุขภาพพรอม ๆ กับการลงทะเบียน 
ผูมีบัตรสงเคราะหมีรายไดนอย จะทําใหขายบัตรสุขภาพไดมากข้ึน ขณะเดียวกัน จํานวนผูมา
ลงทะเบียนสงเคราะหผูมีรายไดนอยก็จะเพิ่มข้ึน และถูกตอง ซ่ึงจะเปนขอมูลท่ีทําใหเราสามารถขอ
งบประมาณสนับสนุนในงบของบัตรสงเคราะหผูมีรายไดนอยไดมากข้ึนดวย 

จากสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน ไมวาจะเปนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษาของประชากรสูงข้ึน และปญหามลภาวะ ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภค ทําใหความ
ตองการสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนอยางมาก ขณะเดียวกัน สถานท่ีใหบริการสาธารณสุขของรัฐ ไมวาจะ
เปนโรงพยาบาล สถานีอนามัย ไมสามารถใหบริการแกประชาชนไดเพียงพอ เพราะสถานท่ีคับแคบ 
ตลอดจนงบประมาณท่ีทางรัฐจัดสรรใหมีจํากัด ทําใหบริการลาชา จํานวนเตียงท่ีจะรองรับไม
เพียงพอ ตลอดจนความสะดวกสบายอ่ืนๆ ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจึงหลีกเล่ียงภาวะ
ดังกลาว โดยไปใชบริการในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลเองยังใหการสนับสนุน 
โดยมีนโยบายสงเสริมการลงทุนในการทําธุรกิจในโรงพยาบาลเอกชน โดยใหแตละแหงกําหนดเอง 
(แตตองติดประกาศอัตราคารักษาพยาบาลใหชัดเจน) และไมมีการเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม จึงทําใหมี
ผูสนใจท่ีจะทําธุรกิจโรงพยาบาลกันมากในชวงป 2529-2539 (วีรวงศ วรินกิตติกุล, 2540: 23-28) 

กลยุทธการลดการรอคอยในเชิงจิตวิทยา 
การรอคอยการบริการของผูรับบริการเกิดข้ึนเม่ือปริมาณความตองการของผูรับบริการ

มีมากกวาความสามารถในการใหบริการของหนวยงานบริการ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  หากมองในแง
บวกแลว  การที่มีผูรับบริการมารอคอยเพื่อรับบริการน้ันแสดงวา   หนวยงานบริการประสบ
ความสําเร็จในการใหบริการในระดับหนึ่ง  จึงทําใหผลิตภัณฑบริการของหนวยงานเปนท่ีนิยม  แต
หากมองอีกมุมหนึ่ง  การรอคอยของผูรับบริการอาจเกิดจากสาเหตุท่ีเนื่องมาจากความดอย
ประสิทธิภาพของการใหบริการของหนวยงานหรือผูปฏิบัติงานใหบริการได  การรอคอยของ
ผูรับบริการเปนเร่ืองท่ีเส่ียงตอการท่ีหนวยงานบริการตองสูญเสียผูรับบริการไป  หากหนวยงาน
บริการไมมีกลยุทธในการจัดการการรอคอยของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพแลว  ผูรับบริการอาจเกิด
ความเบ่ือหนายขณะรอคอย  และตัดสินใจเลิกใชบริการของหนวยงาน  และยังอาจเปนผลเสียตอ
ภาพลักษณของหนวยงาน  ดวยเหตุนี้  หนวยงานจึงตองใหความสําคัญกับการจัดการรอคอยของ
ผูรับบริการ (รวีวรรณ  โปรยรุงโรจน, 2551: 216) 
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มนุษยมักจะรูสึกวาตนเองรอคอยในเวลาท่ีนานกวาความเปนจริง  (วีระรัตน กิจเลิศ-
ไพโรจน, 2548: 145)  ดังนั้น  จึงไดมีการนําเสนอการใชกลยุทธการลดการรอคอยในเชิงจิตวิทยา 
ดังนี้ 

1. เวลาท่ีไมไดทําอะไรจะรูสึกวานานกวาเวลาท่ีมีอะไรทํา 
2. การรอคอยกอนรับบริการยาวนานกวาการรอคอยในระหวางรับบริการ 
3. การรอคอยอยางไรจุดหมายยาวนานกวาการรอคอยท่ีมีจุดหมาย 
4. บริการท่ีมีคุณคามากกวาจะทําใหผูบริโภครอคอยไดยาวนานกวา 
5. การรอคอยท่ีไมคอยสะดวกสบาย  จะทําใหลูกคารูสึกวาการรอคอยน้ันยาวนานกวา

การรอคอยในสถานท่ีท่ีสะดวกสบาย 
ตัวอยางการประยุกตกลยุทธการลดการรอคอยในเชิงจิตวิทยาไปใชในทางการตลาด 
1. โรงพยาบาลหลายแหงมีการติดต้ังโทรทัศนเพื่อใหลูกคามีอะไรดูขณะรอคอย  มี

หนังสือพิมพและนิตยสารใหอาน  มีเคร่ืองดื่มใหดื่ม  การทําเชนนี้ไมไดทําใหลูกคารูสึกวาการรอ
คอยลดเวลาลง แตลูกคาจะมีความรูสึกพึงพอใจในการรอคอยมากข้ึน 

2. ธนาคารสวนใหญหันมาใชรูปแบบแถวรอคอยแบบ “แถวเดียว – มีจุดใหบริการ
หลายจุด”  ซ่ึงมีขอดี คือ  ทําใหการรอคอยมีความยุติธรรม  แถวมีการเคล่ือนอยางรวดเร็วและดูส้ัน
ลงกวาความเปนจริง  บางธนาคารติดต้ังอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการรับหมายเลข เพื่อรอเรียกคิว  
ซ่ึงสงผลใหการรอคอยของลูกคาสะดวกข้ึนมาก  อีกท้ังยังเปนรอคอยท่ีมีจุดหมายดวย 

3. ธุรกิจภัตตาคารแกไขปญหาการรอคอยของลูกคา โดยการเชิญใหลูกคาเขาไปดื่ม
เคร่ืองดื่มท่ีฟรีไปพลาง ๆ กอน  จนกระท่ังโตะอาหารพรอมใหบริการ วิธีนี้นอกจากจะชวยรักษา
ลูกคาท่ีเขามารับประทานอาหาร  ยังชวยเพิ่มรายไดใหภัตตาคารอีกดวย 

4. สวนสนุกหลายๆแหงออกแบบพื้นท่ีรอคอยใหแถวรอคอยดูส้ันกวาความเปนจริง  
ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ  โดยทําใหลูกคามีความสุขสนุกสนานขณะรอคอย 

นอกจากนี้  การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการรอคอยใหมีความสะดวกสบาย  
หรือการจัดกิจกรรมอ่ืนๆใหกับผูรับริการในระหวางการรอคอย  ยังเปนการชวยใหผูรับบริการรูสึก
ผอนคลายและลดความเบ่ือหนายในการรอคอย  ทําใหผูท่ีรอรับบริการเกิดความรูสึกวาไมได
เสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน  การจัดสถานท่ีรับรองสําหรับรอคอยรับบริการ  อาจจัดเปนหองท่ี
ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม  พรอมท้ังจัดเตรียมอุปกรณอํานวยความสะดวกไวใหบริการ  เชน  
โซฟาท่ีนุมสบาย  นิตยสาร  หนังส่ือพิมพ  โทรทัศน  เคร่ืองดื่มตาง ๆ  เปนตน 

ดังนั้น  โรงพยาบาลสามารถท่ีจะนํากลยุทธ การลดเวลารอคอยในเชิงจิตวิทยามาใชเพื่อ
ปรับปรุงการใหบริการได  ผูบริหารฝายการตลาดและรวมถึงผูบริหารฝายปฏิบัติการในธุรกิจบริการ  
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จําเปนจะตองมีความเขาใจถึงความรูสึกของผูมาใชบริการในกรณีท่ีตองมีการรอคอยเพื่อรับบริการ  
เนื่องจากระบบแถวรอคอยจะมีผลตอลูกคาในแงของคุณภาพบริการที่ลูกคารับรู  ฝายการตลาดจึง
จําเปนตองเขาไปมีสวนรวมในการหาวิธีทางการตลาดเพื่อจัดการระบบการรอคอยน้ี  โดยจะตอง
พยายามทําใหบริการนั้นเร็วข้ึนกวาเวลานานท่ีสุดท่ีลูกคาสามารถรอคอยไดจริง  และตองพยายาม
หาทางทําใหลูกคารูสึกวา  การรอคอยนั้นผานไปอยางรวดเร็วและลูกคามีความสุข  ซ่ึงการสราง
สภาพแวดลอมในการรอคอยท่ีนาพิสมัย  มีบรรยากาศดี  มีดนตรีไพเราะใหฟง  หรือมีกิจกรรมฆา
เวลาใหลูกคา  หรือแมกระท่ังการเสนอบริการเสริมอ่ืนๆ (Supplementary  Service)  ก็เปนกลยุทธท่ี
ชวยใหบรรลุเปาหมายดังกลาวนั้นได   

 
แนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัตขิองดนตรีและดนตรีบาํบัด 

ดนตรี  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  หมายถึง  เสียงท่ี
ประกอบกันเปนทํานองเพลง  เคร่ืองบรรเลงท่ีมีเสียงดัง  ทําใหรูสึกเพลิดเพลิน  หรือเกิดอารมณรัก  
โศก  หรือร่ืนเริง  เปนตน  ไดตามทํานองเพลง 

Bunt (Cited in Chlan  and  Tracy, 1999) กลาววา  ดนตรีเปนเครือขายท่ีซับซอนของ
การแสดงออกของเสียงซ่ึงประกอบไปดวย 3 องคประกอบที่สําคัญคือ  จังหวะ  ทํานอง  และเสียง
ประสาน  ท่ีเปนพลวัตรมีผลตอท้ังรางกายและจิตใจ 

สุกรี  เจริญสุข (2532)  กลาววา  ดนตรีเปนเร่ืองของศิลปะท่ีเกี่ยวกับเสียง  ซ่ึงมนุษยเปน
ผูสรางข้ึน  อาจจะลอกเลียนเสียงธรรมชาติ  หรือเสียงอะไรก็ตามแต  แลวนําเสียงนั้นมาเรียบเรียงใหเปน
ระเบียบ  และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ  ดนตรีตองมีอารมณในการท่ีส่ือไปยังผูฟง  นักภาษาศาสตรไดพยายาม
นําเสียงดนตรีมาตีความ  และใหคํานิยาม  ซ่ึงมักไดยินกันท่ัวไปวา  “ดนตรีเปนภาษาสากล” (Music is 
the universal language of mankind)  หรือบางคร้ังก็จะไดยินวา  ดนตรีเปนภาษาของอารมณ 

คุณสมบัติของดนตรี 
ดนตรีเปนส่ือภาษาสากลท่ีมีพลังอํานาจในการโนมนาวจิตใจ  อารมณ  ความรูสึกนึก

คิดและความจําของมนุษย  จนถึงระดับจิตวิญญาณ (บําเพ็ญจิต  แสงชาติ, 2542)  กัลยา สรรพอุดม 
(2546) ไดกลาวถึง คุณสมบัติของดนตรีมีอิทธิพลตอผูฟงแตกตางกันไป  ข้ึนอยูกับชนิดหรือ
ประเภทขององคประกอบของดนตรี  มีท้ังหมด 10 ประการ คือ 

1. จังหวะ (Rhythm)   
 หมายถึง  การเคล่ือนไหวของเสียงในชวงเวลาหนึ่ง (พิชัย  ปรัชญานุสรณ, 2534 ) มี

หนวยเปนบีทตอนาที  จังหวะเปนสวนประกอบสําคัญและเปนสวนแรกของดนตรี  หากจังหวะไมดีจะ
ทําใหดนตรีขาดความไพเราะ จังหวะของดนตรีจึงมีผลตอความรูสึกเปนอยางมาก (สุกรี  เจริญสุข, 
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2532 ) สามารถกระตุนการทํางานของระบบตางๆในรางกาย  กอใหเกิดการตอบสนองทางอารมณได  
เชน  จังหวะเร็ว ไ มสมํ่าเสมอ จะกระตุนใหเกิดความรูสึกต่ืนเตนเราใจ  จังหวะชาสมํ่าเสมอทําใหเกิด
ความรูสึกม่ันคงปลอดภัย  ประโยชนท่ีไดจากจังหวะดนตรีคือ  ชวยใหเกิดสมาธิ  ชวยในการผอน
คลาย  ลดการหดเกร็งของกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย (รําไพพรรณ  ศรีโสภาค, 2511) 

2. ทํานองเพลง (Melody )  
 เกิดข้ึนจากการนําระดับเสียงสูงตํ่ามาผสมผสานกับจังหวะของแตละเสียง  ทํานอง

เพลงคือ  แนวความคิดหลัก (THEME )ของดนตรี  เปนสวนขยายความคิดทางภาษาดนตรีและมี
ความสัมพันธกับความรูสึกของมนุษย  ทํานองเพลงท่ีมีลีลาเช่ืองชา  เสียงเปนบรรยากาศเศรา  ให
ความรูสึกที่เศราได  ตรงกันขาม  ทํานองเพลงท่ีประกอบดวยจังหวะรวดเร็วก็จะใหความรูสึกร่ืนเริง
ได (พิชัย ปรัชญานุสรณ, 2534) ทํานองเพลงสามารถนํามาใชในการบําบัด  ชวยลดความวิตกกังวล  
ทําใหเกิดการระบายความรูสึกสวนลึกของจิตใจได และทําใหเกิดความคิดริเร่ิม (รําไพพรรณ  
ศรีโสภาค, 2511)  ผลของทํานองจะชวยใหสรางเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค  การระบาย
ความรูสึกสวนลึกของจิตใจและเกิดการสรางสัมพันธภาพข้ึน  ในระหวางผูปวยดวยกันหรือชวยลด
ความวิตกกังวลในผูปวยท่ีมีความวิตกกังวล (โฉมนภา  กิตติศัพท, 2536) 

3. เสียงประสาน  (Harmony) 
  เปนผลรวมจากการท่ีเสียงต้ังแต 2 เสียงดังข้ึนพรอมๆกัน  เปนการประสมประสาน

ของเสียงหลายชนิดท่ีมีลักษณะแตกตางกันโดยจังหวะและทวงทํานองท่ีสอดคลองสัมพันธกัน  ซ่ึง
ชวยเพิ่มมิติพิเศษใหดนตรีมีความลึกซ้ึงข้ึน และชวยเกื้อหนุนความงามของบทเพลง  เชน  การขับ
รองประสานเสียง  หรือการประสมประสานนํ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีท่ีตางชนิดกัน  เสียงท่ีไม
สอดคลองกลมกลืนกันจะทําใหเกิดอารมณคาง (Dissonance)  สวนเสียงท่ีกลมกลืนกันจะทําใหรูสึก
ปลอดโปรง  สบายหู  รูสึกอบอุนและอิสระ (บังอร เครียดชัยภูมิ, 2533) 

4. ระดับเสียง (Pitch)  
 คือ ความถ่ีของเสียงเปนรอบตอหนึ่งวินาที  มีหนวยเปนเฮิรทซ (HERTZ)  เสียงท่ีมี

ความถี่สูง  คือเสียงสูง  เสียงท่ีมีความถ่ีต่ํา  คือ เสียงตํ่า  ซ่ึงกอใหเกิดความรูสึกไดเชนเดียวกับ
จังหวะ  ตามปกติบุคคลจะมีการปรับปฏิกิริยาการแสดงออกใหเขากับระดับเสียงของดนตรี   โดย
ปกติแลว  เสียงแหลม (High  Pitch)  จะสัมพันธกับปฏิกิริยาท่ีมีความสดใส  ราเริง  ในขณะท่ีระดับ
ต่ํา  (Low  Pitch)  จะหมายถึงความมืดมน  หมดหวัง  เสียงท่ีต่ํามากจะใหความรูสึกนากลัว ไมม่ันใจ   
สรางบรรยากาศนาเกรงขาม  แตเสียงตํ่าก็ยังทําใหเกิดความรูสึกสงบสบายไดอีกดวย  แตถาเสียงสูง
มาก  ก็จะทําใหเกิดความรูสึกต่ืนเตนเราใจ (พิชัย ปรัชญานุสรณ, 2534) ระดับของเสียงท่ีมีอัตราเรง
มากจะกระตุนใหเกิดความรูสึกวุนวายไดงาย  ในขณะเดียวกัน  อัตราเชิงชาจะกอใหเกิดอารมณสงบ
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คลาย (โฉมนภา  กิตติศัพท, 2536)  ดังนั้น  เสียงดนตรีประเภทผอนคลายควรมีระดับเสียงท่ีต่ํา  หรือ
ทุมนุมนวล  จะทําใหรูสึกผอนคลายและสงบ (เสาวณีย  สังฆโสภณ, 2541)\ 

5. ความดงั (Volume  Intensity ) 
  เปนปริมาณความเขมของเสียงท่ีวัดไดเปนหนวยเดซิเบล  (DECIBEL)  เสียงท่ีดังจน

เปนอันตรายตอระบบประสาทการรับฟงจะมีขนาด 100 เดซิเบลข้ึนไป (พิชัย ปรัชญานุสรณ, 2534)  
ซ่ึงเสียงของดนตรีมีความหมาย  โดยเสียงดังจะเรงเรา  กระตุนอารมณ  และมีผลตอการทํางานของ
ตอมไรทอ  ซ่ึงสัมพันธกับระบบประสาทซิมพาเธติค  เสียงเบาจะทําใหเกิดความสงบและทําใหรูสึก
สบาย  ดนตรีท่ีมีเสียงดังสมํ่าเสมอคงท่ีนั้นจะปรบกวนและทําใหผูฟงรูสึกเม่ือยลาได  เสียงเบา  
นุมนวล  มีผลทําใหเกิดความสงบสุข  สบายใจ  ความดังของเสียงดนตรีนํามาใชเปนประโยชนได  
คือใชส่ือใหเกิดสมาธิ  และกระตุนหรือลดความรูสึกสวนลึกของจิตใจใหสงบหรือไมสงบไดตาม
ความตองการ  รวมท้ังชวยในการสรางระเบียบและควบคุมตนเองใหเขาระดับปกติได (รําไพพรรณ  
ศรีโสภาค, 2511) 

6. ความเรงเราของจังหวะดนตรี (Tempo)  
 หมายถึง  อัตราความเร็วในการเคาะจังหวะสําหรับเพลงน้ันๆ  ซ่ึงนิยมนับเปนจํานวน

คร้ังตอ 1 นาที  โดยท่ัวไป ใน1 จังหวะ  จะมีความเร็วอยูระหวาง 50- 120 เมโตรนอม ( mm = metronome  
measurement  หมายถึง เคร่ืองมือจับจังหวะดนตรีตอนาที  ซ่ึงเปล่ียนแปลงไดตามระดับของจังหวะ 
ตาง ๆ) ซ่ึงใชเทียบมาตรฐานอธิบายคราว ๆ โดยประมาณวา  เทากับการเตนของหัวใจมนุษยระหวาง 70 
-80 คร้ังตอนาที ความเร็ว ชาของจังหวะ  เม่ือนับเทียบจากเครื่องนับจังหวะ  ถาเร็วกวาการเตนของหัวใจ  
เรียกวา  จังหวะเร็ว  สวนจังหวะที่ชากวาการเตนของหัวใจ  เรียกวา  จังหวะชา  (โฉมนภา  กิตติศัพท, 
2536)  ลักษณะจังหวะดนตรีประเภทผอนคลายจะอยูในชวงประมาณ 60 คร้ังตอนาที หรือ 70-80 คร้ังตอ
นาที (Hicks, 1992,  อางถึงใน พิมพร  ลีละวัฒนากุล, 2546)   จะทําใหมีความรูสึกสงบ สบาย  ผอนคลาย  
ลดความตึงเครียดได  

7. ความกังวานของเสียง ( Tone  Color  or  Sonority) 
 เปนสวนประกอบท่ีบอกไดวาเสียงมีความแตกตางกันทางลักษณะอยางไรบาง  แม

จะเปนเสียงท่ีเกิดข้ึนจากแหลงกําเนิดเดียวกัน  แตความกองกังวานภายในของเสียงท่ีไดแตละเสียงก็
มีคุณลักษณะท่ีแตกตางกันได  น้ําเสียงชวยใหดนตรีมีความหลากหลาย 

8. ความรูสึกดานดนตรี  (Expression  of  Music) 
  เพลงและบทเพลงสามารถแสดงออกซ่ึงความรูสึกและอารมณไดมากมาย  ท้ัง

อารมณรัก  เศรา  ดีใจ  ทุกข  สุข  หรือตลกขบขัน  เปนตน (สุกรี  เจริญสุข, 2532)  ดนตรีเปนภาษา
ของอารมณ  ซ่ึงความรูสึกดานดนตรีนับวาเปนหัวใจของดนตรี  ท่ีทําใหผูฟงเกิดความเขาใจ  
ประทับใจถึงอารมณและบรรยากาศของเพลงนั้น ๆ (บังอร  เครียดชัยภูมิ, 2533)   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

9. ทิศทางของเสยีงดนตรี (Direction)  
  ข้ึนอยูกับทิศทางของแหลงกําเนิด  ตัวกลางที่เสียงเดินผาน  เสียงดนตรีมีการหักเห

ทางเดินไดเชนเดียวกับแสง  ทําใหเกิดความดังเบาแตกตางกันในแตละจุด  นอกจากนี้ยังมีเร่ืองของ
เสียงกอง  เสียงสะทอน เปนตน (พิชัย  ปรัชญานุสรณ, 2534) 

10. ฉันทลักษณ  หรือลักษณะรูปแบบขอบดนตรี (Form)  
  เกี่ยวของกับสวนประกอบของโครงสรางของดนตรีท้ังหมด  เพลงหน่ึง ๆ  จะมี

รูปแบบดนตรีของการนําเสนอและความสัมพันธของสวนประกอบดนตรี  เชน การเปล่ียนแปลง
จากทํานองหนึ่งไปอีกทํานองหนึ่ง  หรือการจากกุญแจหนึ่งไปอีกกุญแจหนึ่ง  เปนส่ิงท่ีทําใหดนตรี
แตกตางกัน 

กลไกของดนตรี  
กลไกการทํางานของดนตรีสามารถอธิบายไดดังนี้  การรับรูหรือการไดยินเสียงของ

บุคคลเกิดข้ึนเม่ือเสียงผานไปยังอวัยวะรับรูการไดยินเสียง (Auditory Apparatus) สงไปตาม
เสนประสาทนําสูสมองสวน Thalamus  และ Cortical  ในการฟงดนตรี  บุคคลอยูในสภาวะท่ี
รูสึกตัวหรือมีสติสัมปชัญญะ ดนตรีจะปรับเปล่ียนอารมณและความรูสึกนึกคิดท่ีสมองสวน 
Cortical  ซ่ึงจะมีผลตอจินตนาการทางอารมณ  เชาวปญญาและความจํา  ทําใหเกิดความรูสึกนึกคิด  
แรงจูงใจ  ความสนใจ  มีสมาธิ  ลดความเครียดหรือสภาวะทางอารมณตางๆ  สวนในสภาวะท่ี
รูสึกตัว  ดนตรีจะปรับเปล่ียนอารมณท่ีสมองสวน Thalamus  ซ่ึงเปนสมองสวนลาง  และเปนสถานี
ใหญในการถายทอดอารมณและความรูสึกไปยังสมองสวน Cerebral  Hemisphere  คล่ืนเสียงท่ี
นําสงไปตามวิถีประสาทนี้  สามารถกระตุนการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติและระบบ
กลามเนื้อได (Alvin, 1966; Cook, 1981, 1986, อางถึงใน เกศินี  รัตนมณี, 2549)  ดนตรีจึงสงผล
กระทบทางดานจิตใจในดานตอไปนี้ 

1.  ชวยคลายความวิตกกังวล  
2.  ชวยใหสงบ  ลดอาการกระสับกระสาย   
3.  สงผลกระทบทางบวกตอภาวะซึมเศรา 
หนังสือ “อัจฉริยะอยางไอนสไตนดวยเสียงดนตรี” (สถิตธรรม เพ็ญสุข, 2555) 

กลาวถึงการที่เสียงมีอิทธิพลตอมนุษย   โดยเสียงสามารถกระตุนพลังชีวิต กอใหเกิดภูมิคุกันโรค
และชวยขจัดปญหาความเจ็บปวยบางประการใหหมดไปได  โดยเม่ือเสียงดนตรีเคล่ือนจากหูเขาไป
ในศูนยกลางของสมองและระบบประสาทลิมบิค  ซ่ึงควบคุมเกี่ยวกับการตอบสนองทางอารมณ
ตางๆ  ดนตรีท่ีเหมาะสมจะกระตุนใหสมองไดหล่ังสารแหงความสุขท่ีเรียกวา เอ็นโดรฟนออกมา  
ทําใหจิตใจสบายและลดความเครียดได  รวมถึงลดความกลัว  บรรเทาอาการเจ็บปวด  เพิ่มกําลังและ
การเคล่ือนไหวของรางกาย 
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ศศิธร  พุมดวง  (2551) ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชและผดุงครรภ  คณะพยาบาล
ศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดอธิบายถึงหลักการของดนตรีมีผลตอจิตใจไววา  การรับ
เสียงของรางกายสามารถอธิบายตามหลักฟสิกสไดวา  เม่ือมีการส่ันสะเทือนของวัตถุสองอยางท่ี
ความถ่ีใกลเคียงกัน  จะทําใหเกิดการผสมผสานของคล่ืนเปนความถ่ีเดียวกัน เรียกวา เดการส่ันพอง  
ถาเปนการส่ันสะเทือนของเสียงท่ีมีความถ่ีใกลเคียงกับคล่ืนอยางอ่ืนก็จะทําใหเกิดการรวมของคล่ืน
เสียงสูงข้ึน และจะมีการปรับความถ่ีใหใกลเคียงกัน   

ในทํานองเดียวกัน  เสียงดนตรีสามารถเคล่ือนผานเขารางกายของบุคคลไดในลักษณะ
คล่ืน  โดยสามารถอธิบายไดบนพื้นฐานของหัวใจและการเตนของชีพจรเม่ือหัวใจบีบตัวจะทําใหมี
การส่ันสะเทือนของเลือด  ซ่ึงเปนกรสงคล่ืนในหลอดเลือดแดง  ในความถ่ีทีเปนความถ่ีพื้นฐาน  จึง
ทําใหเกิดการเตนของชีพจรข้ึน  ท้ัง ๆ ท่ีเลือดท่ีสูบฉีดหัวใจเดินทางไปไมถึงตําแหนงของชีพจร  
คล่ืนท่ีเกิดข้ึนจะเดินทางไดเร็วกวาการไหลของเลือด  การส่ันสะเทือนในหลอดเลือดแดงจะสง
ตอไปยังอะตอม  จากอะตอมตอไปยังโมเลกุล เซลล ตอม  และอวัยวะตาง ๆ 

เสียงท่ีมีความถ่ีใกลเคียงกับความถี่พื้นฐานของบุคคล  จะทําใหเกิดการรวมเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับคล่ืนความถี่ของรางกาย  ประกอบกับการรับเสียงทางหูผานเขาระบบประสาท  
รวมถึงกระบวนการทางเคมีในรางกาย  จึงมีผลตอการรักษาบุคคลในดานอารมณ  รางกาย  อวัยวะ  
เอ็นไซม  เซลล  รวมถึงอะตอม  การรับเสียงจากหูท่ี Organ  of  Corti  หรือเซลลขน จะเปล่ียนจาก
การส่ันสะเทือนของเสียงเปนคล่ืนกระแสประสาทสงไปยังสมอง  และเซลลขนท่ีอยูท่ีผนังของเยื่อ
หุมเซลล  ซ่ึงอยูติดกับน้ําเหลืองของหูช้ันใน  ดังนั้น เสียงจึงทําใหมีการส่ันสะเทือนของน้ําเหลือง  
ซ่ึงดนตรีอาจมีผลตอการเปล่ียนแปลงของระบบภูมิตานทางของรางกายได 

หูดานซายและดานขวารับเสียงไดไมเทากัน  ข้ึนอยูกับลักษณะของเสียง  มีการศึกษา
พบวาหูดานขวาจะเดนในการรับเสียงพูดปกติ  สวนหูซายจะเดนในการรับเสียงดนตรีหรือเสียงท่ี
มิใชเสียงพูด  และเช่ือวา  เสียงท่ีรับจากหูดานซาย  สวนใหญจะสงไปแปลความหมายท่ีสมอง
ดานขวา  สวนเสียงท่ีไดรับทางหูดานขวานั้น  ขอมูลของเสียงจะถูกสงไปแปลความหมายท่ีสมอง
ซีกซาย  ซ่ึงสมองซีกซายจะทําหนาท่ีเดนดานการพูดและภาษา  รวมท้ังการทํางานของรางกาย  สวน
สมองซีกขวาทําหนาท่ีเดนดานความคิดสรางสรรค  นักวิจัยไดใหขอสรุปวา  สมองซีกขวาสวน 
Temporal  Lobe ของบุคคลมีความเฉพาะตอการจินตนาการจากการไดฟงเสียงเพลง  และเช่ือวา  
ดนตรีบรรเลงชวยทําใหผูฟงเกิดการผอนคลายไดมากกวาการใชเพลงท่ีมีเนื้อรองจากแนวคิดเร่ือง
กลไกของเสียงดนตรีท่ีมีผลกระทบตอรางกาย   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

จากคําอธิบายกลไกของเสียงท่ีมีตอความรูสึกของมนุษยดังท่ีผูเช่ียวชาญไดกลาวไว
ผูวิจัยไดทําการสรุปลักษณะการทํางานของรางกายเม่ือไดรับผลกระทบจากเสียงดนตรี  ดังภาพตอไปนี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แสดงลักษณะกลไกของเสียงดนตรีท่ีมีผลตอระบบรางกาย 
 

จากกลไกของดนตรีท่ีมีผลกระทบตอความรูสึกของมนุษยในดานตาง ๆ ดังท่ีได
กลาวถึงไปแลว  ทําใหแสดงใหเห็นไดวาทําไมดนตรีจึงเปนส่ิงท่ีผูกพันธกับมนุษยมาเปนเวลานาน
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  Seashore (อางถึงใน ณัฐพร  พานิช, 2539: 28 ) กลาวถึง สาเหตุท่ีมนุษย
ชอบฟงดนตรี  ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ดนตรีชวยกระตุนมนุษยไดท้ังทางรางกายและจิตใจ  เสมือนกลไกท่ีไปกระตุน
ระบบประสาทสวนกลาง ซ่ึงคอยควบคุมกลามเนื้อและหนาท่ีตาง ๆ ตามอวัยวะภายใน  รวมถึง
ระบบประสาทอัตโนมัติอีกดวย 

2. เสียงดนตรีทําใหรูสึกเหมือนวาไดอยูอีกโลกหนึ่ง  ซ่ึงเรียกวา  การปลอมแปลงทาง
อารมณ (Disguise) เนื่องจากบางคร้ังมนุษยตองการท่ีจะหลีกหนีปญหาบางอยางท่ีกดดันอยู  จึง
พยายามหาทางออกดวยการแสรงทํา  ซ่ึงดนตรีชวยไดโดยทางออม  โดยใหโอกาสแสดงออกถึง
ความรูสึก  ความตองการที่สภาพแวดลอมในชีวิตจริงไมเอ้ืออํานวยใหทําเชนนั้น  เปนการชวยรักษา
สุขภาพจิตของมนุษยใหสมดุล 

3. จังหวะของเพลงเปนแหลงท่ีทําใหเกิดความนาสนใจท่ีจะฟง ไมวาจะเปนจังหวะชา  
เร็ว  หรือจังหวะกระแทกกระท้ัน 

4.  ดนตรีเปนการแสดงออกอยางหนึ่งของอารมณ  ซ่ึงนักแตงเพลงพยายามจะกระตุน
ออกมา  ท้ังท่ีตองการแรงจูงใจหรือเกิดจากประสบการณของตนเอง  เปนส่ือภาษาทางอารมณให
ผูฟงไดรับรู 
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5. ระดับสติปญญาสามารถรับรู  เขาใจ  และเขาถึงเพลงนั้นไดดวยอารมณของผูฟง 
6. การที่มีผูใดผูหนึ่งแนะนําเพลงให  ไมวาจะเปนผูใหญ  เพ่ือน  หรือส่ือมวลชน  ซ่ึง

กระตุนใหสนใจวาดนตรีหรือเพลงนั้นๆดีและไพเราะอยางไร 
ดวยเหตุผลดังกลาว  และกลไกของเสียงดนตรีมีผลตอมนุษย  ในปจจุบันจึงมีการ

นําเอาดนตรีมาใชเพื่อประกอบการเยียวยารักษาความเจ็บไขไดปวย  โดยสามารถอางอิงไดตาม
หลักการวิทยาศาสตรและการแพทย  และเปนท่ียอมรับกับอยางกวางขวาง  ในลักษณะของการใช
ดนตรีบําบัด 

ความหมายของดนตรีบําบัด 
Munro  and  Mount (1978,  cited in  Watkins, 1997)  กลาววา  ดนตรีบําบัดเปนการ

ใชดนตรีท่ีควบคุมองคประกอบ  และมีอิทธิพลตอสุขภาวะของมนุษยในการรักษา ท้ังดานสรีระ
วิทยา  พยาธิสรรีระวิทยา  และอารมณในภาวะท่ีเจ็บปวยและพิการ 

ดวงดาว   ดุลยธรรม (2544) กลาววา  ดนตรีบําบัดเปนการประยุกตใชศิลปะทางดนตรี
อยางมีหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร  อันไดแก  องคประกอบตาง ๆ ของดนตรีเปนส่ือในการ
บําบัดรักษาผูปวยท้ังทางรางกาย  จิตใจ  และอารมณ โดยอาศัยความรูหลายสาขา  เพ่ือใหผูปวย
สามารถฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ  สามารถปรับตัวเขากับสังคมได 

กัลยา  สรรพอุดม (2546) ไดใหแนวความคิดเร่ือง ดนตรีบําบัดไวในการศึกษาวิจัยผล
ของการใหขอมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและดนตรีบําบัด  ตอคุณภาพการนอนหลับของผูปวย
ศัลยกรรมระยะวิกฤต คือ  การประยุกตใชองคประกอบทางดนตรีอยางมีหลักเกณฑ  เพื่อผลทาง
สรีระวิทยาและจิตวิทยาในการรักษา  บรรเทา สงเสริม  ฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตของบุคคล
ท้ังผูมีสุขภาพดีและเจ็บปวย 

เกศินี  รัตนมณี (2549)  สรุปความหมายของ ดนตรีบําบัดไววา  เปนการนําเอาดนตรี
มาประยุกตใชอยางมีหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรในการบําบัดรักษา  บรรเทา  สงเสริมและฟนฟู  ซ่ึง
มีผลตอท้ังทางรางกาย  จิตใจ  และอารมณ 

Watkins (1997) ไดทําการศึกษาถึงผลท่ีเกิดจากการฟงดนตรี และไดแสดงกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับดนตรีบําบัดไววา  ดนตรีบําบัดเปนส่ิงท่ีมีผลท้ังในดานจิตวิทยาและดานสรีระวิทยา  
โดยเสียงของดนตรีจะมีผลตอสมอง 2 สวน คือ 

1. ระบบประสาทสวนกลาง (Central  nervous system: CNS)  ซ่ึงตอบสนองตอภาวะความ 
เครียดโดยการหล่ังฮอรโมนจากตอมไรทอ  ซ่ึงประกอบดวย Corticotropine  releasing   hormone (CRH) 
ซ่ึงหล่ังจาก  Hypothalamus  ความเครียดจะกระตุน ACTH ใหหล่ังจาก Anterior pituitary  เปนผลให
ระดับ Cortisol ในเลือดสูงข้ึน 
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2. ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic  Nervous  System: ANS) เม่ือมีภาวะเครียด  
จะกระตุนLocus Ceruleus (LC) ซ่ึงอยูในสวนของ Midbrain และ Pons หล่ัง Norepinephrine และ 
Epinephrine จาก  Adrenal  medulla  มีผลเพ่ิมความวิตกกังวล  อัตราการเตนของหัวใจและความดัน
โลหิต    

สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยจึงสรุปความหมายของดนตรีบําบัด  คือ  การใชองค 
ประกอบตาง ๆ ของดนตรีมาจัดเปนกิจกรรมเพื่อชวยในการรักษาสภาวะไมปกติตาง ๆ ท้ังทาง
รางกายหรือจิตใจของมนุษยก็ได  โดยมุงเนนท่ีหลักการคือผลของดนตรีมีตอการปรับสภาพอารมณ
และความรูสึกของมนุษย  ซ่ึงในปจจุบันไดรับการยอมรับทางการแพทย  และนํามาประยุกตใชใน
การรักษาภาวะความเจ็บปวยของมนุษยท้ังทางรางกายและจิตใจอยางแพรหลาย 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
งานวิจัยเร่ือง “กลยุทธการใหบริการแสดงดนตรีตอการบริการในโรงพยาบาลเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการศึกษาวิจัยแบบสหวิธีการ คือใช ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) เพื่อใหสามารถเก็บขอมูล
ไดจากท้ังในสวนของสถานประกอบการโรงพยาบาล ซ่ึงถือเปนผูวาจาง  และขอมูลในสวนของผูมา
ใชบริการในโรงพยาบาล  ซ่ึงถือเปนผูรับบริการ  แลวจึงจะสามารถนําขอมูลท้ังหมดดังกลาวมา
วิเคราะหกลยุทธการแสดงดนตรีตอการใหบริการของโรงพยาบาลได  โดยผูวิจัยไดจําแนกลักษณะ
การวิจัยออกเปน 2 สวน  ดังตอไปนี้ 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research) โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูใหบริการโรงพยาบาล  และผูท่ีมีอํานาจเกี่ยวของในการจัดจาง
การใหบริการดนตรีในโรงพยาบาล 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  
Research)  โดยใชแบบสอบถาม  ( Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง  ซ่ึงเปนผูใชบริการในโรงพยาบาลท่ีทําการวิจัย 
 
ลําดับขั้นตอนการวิจัย 

งานวิจัยเร่ือง  กลยุทธการใหบริการแสดงดนตรีตอการบริการในโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีลําดับข้ันตอนในการวิจัยเปน  3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ทําการสํารวจเง่ือนไขปจจัยในการเลือกใชบริการวงดนตรี  และรายละเอียดตาง ๆ 
ในการจัดจางวงดนตรี และการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร   

2. ทําการสํารวจความพึงพอใจและปจจัยท่ีมีผลตอการใหความสนใจรับฟงดนตรี
ของผูเขารับบริการโรงพยาบาล  และผูท่ีมารับชมการแสดงดนตรีภายในโรงพยาบาล 

3. สรุปกลยุทธการใหบริการแสดงดนตรีตอการบริการในโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะหจากขอมูลวิจัยท่ีรวบรวมไดขางตน 
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กิจกรรมการวิจัย 
1.  ผูวิจัยทําการสํารวจโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีการจัดการแสดง

ดนตรีภายในโรงพยาบาล  โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหาร  หรือผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของใน
การจัดใหมีการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลนั้น จากนั้นทําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเง่ือนไขปจจัยในการ
เลือกใชบริการวงดนตรี  และรายละเอียดตาง ๆ ในการจัดจางวงดนตรีและการจัดกิจกรรมการแสดง
ดนตรีของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เก็บขอมูลในดานของผูท่ีมารับชมการแสดงดนตรีภายในโรงพยาบาล  โดยใชแบบ 
สอบถามเพ่ือสํารวจความพึงพอใจและปจจัยท่ีมีผลตอการใหความสนใจรับฟงดนตรีของผูเขารับ
บริการโรงพยาบาล รวมไปถึงบุคลากรในโรงพยาบาล 

3. นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลขางตนท้ังสองสวนมาวิเคราะห  เพื่อสรางกลยุทธ
การใหบริการแสดงดนตรีตอการบริการในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
สวนท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น  มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหแนวคิดในการ
บริหารงานของโรงพยาบาล  ในดานของการสรางกลยุทธการใหบริการที่แตกตางไปจาก
โรงพยาบาลอ่ืนๆ  โดยการสรางบรรยากาศการใหบริการภายในโรงพยาบาลท่ีนาสนใจ  เชน การจัด
ส่ิงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆไวภายในโรงพยาบาล  รวมถึงการจัดใหมีการแสดงดนตรีใน
โรงพยาบาล  ซ่ึงเปนการนําแนวคิดของการบริหารงานบริการภายในโรงพยาบาลมาสรางเปนกล
ยุทธ  ซ่ึงการศึกษาเนื้อหาดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ศึกษาจากผูใหขอมูลหลัก 
เปนการศึกษาขอมูลปฐมภูมิจากบุคคลและองคกร (Primary Data)  โดยการใชการ

สัมภาษณแบบเจาะลึกอยางเปนทางการ (Formal  Interview)   กับบุคคลท่ีมีอํานาจตัดสินใจในการ
บริหารงานโรงพยาบาล  และสามารถใหขอมูลในการตัดสินใจจัดจางวงดนตรีเพื่อบรรเลงภายใน
โรงพยาบาลได   ซ่ึงเปนการเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  โดยบุคคลท่ี ให
สัมภาษณคร้ังน้ีไดแก 

1. นายแพทยพงศกร   จินดาวัฒนะ  ผูอํานวยการอาวุโสดานการสื่อสาร โรงพยาบาล
กรุงเทพ 

2. แพทยหญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมิติเวช อินเตอร
เนช่ันแนล  สาขาศรีนครินทร 
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3. คุณปทมพร   บุพพะกสิกร  หัวหนาฝายประชาสัมพันธและพัฒนาธุรกิจ 
โรงพยาบาลวิภาวดี 

การตั้งคําถามสําหรับสัมภาษณผูบริหารโรงพยาบาล   วิเคราะหโดยใชทฤษฎี 4 P’s. คือ  
Product  Price  Place  Promotion  เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคเปาหมาย  และแนวความคิดนโยบายของ
การจัดใหมีการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล 

 
ตารางท่ี  3  กรอบแนวคิดในการต้ังคําถามสําหรับสัมภาษณผูบริหารโรงพยาบาล    
 

Product Price 

1. ตองการวงดนตรีลักษณะไหน 
2. เคร่ืองดนตรีอะไรบาง   กี่ช้ิน  นักดนตรีกี่คน 
3. ท่ีมาของวงดนตรีควรเปนอยางไร จําเปนตอง
มีช่ือเสียงหรือไม 

4. บุคลิกลักษณะของนักดนตรีควรเปนอยางไร  
แตงกายอยางไร 

5. จุดขายของวงดนตรีควรเปนเชนไร 
6. นักดนตรีควรเปนผูหญิงหรือผูชาย 
7. เพลงท่ีเลนควรเปนเพลงแบบไหน  เพลง
อะไร 

8. นักดนตรีความมีปฏิสัมพันธกับผูชมอยางไร
บาง 

9. ผูชมสามารถมีสวนรวมกับการแสดงดนตรี
ไดหรือไม อยางไรบาง 

1. คาใชจายในการจางวงดนตรีควรประมาณ  
เทาไหร  มีงบประมาณเทาไหร 

2. หากเปล่ียนลักษณะของวง จะทําใหลด
คาใชจายไดใชหรือไม 

3. หากมีการแสดงดนตรีในลักษณะอ่ืนมา
นําเสนอจะสนใจหรือไม 

4. ทานคิดวาโรงพยาบาลขนาดเล็กสามารถมี
วงดนตรีไดหรือไม 

Product Promation 

1. สถานท่ีท่ีจัดแสดง   วัน  เวลา  ชวง
ระยะเวลาท่ีแสดงดนตรีควรเปนอยางไร 

2. ความดังของการแสดงดนตรีสงผลกระทบ
อยางไรบาง 

3. แนวคิดเร่ิมตนในการจดัใหมีการแสดง
ดนตรีในโรงพยาบาลคืออะไร 

1. วงดนตรีท่ีเลนในโรงพยาบาลสามารถ
นําไปเลนในวาระอ่ืนไดหรือไม  อะไรบาง  
คุมคาหรือไม 

2. ผูท่ีมาใชบริการในโรงพยาบาลมีความพึง
พอใจและผลตอบรับอยางไรบาง 
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ตารางท่ี  3  กรอบแนวคิดในการต้ังคําถามสําหรับสัมภาษณผูบริหารโรงพยาบาล  (ตอ) 
 

Product Promation 

4. การจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาลสามารถ
จัดไดท่ีบริเวณไหนของโรงพยาบาลไดบาง 

 

3. บุคลากรในโรงพยาบาลมีความพึงพอใจ
และผลตอบรับอยางไรบาง 

4. การแสดงดนตรีในโรงพยาบาลชวยเสริม 
สรางภาพลักษณไดหรือไม อยางไร 

5. สนใจการนําศิลปนรับเชิญอ่ืนๆมาจัดการ
แสดงในโรงพยาบาลหรือไม 

 
ผูวิจัยไดทําการนัดหมายเพื่อขอเขาทําการสัมภาษณ โดยใชการบันทึกเสียงสัมภาษณ

ดวยตัวเองเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล    ซ่ึงเปนการใชประเด็นคําถามแบบเดียวกัน  เพื่อนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหกลยุทธใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยตอไป  

1.2  ศึกษาจากแหลงขอมูลประเภทเอกสาร  
เปนการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  อันไดแก  วารสารวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ  บทความท่ีเกี่ยวของกับการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  แนวคิดดานดนตรีบําบัด
และประโยชนของดนตรี  ทฤษฎีทางการตลาดท่ีเกี่ยวของกับการสรางกลยุทธเพ่ือธุรกิจงานบริการ  
และการศึกษาคนควาดานการบริหารงานโรงพยาบาล 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยใชเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลในการวิจัยดังนี้  
1.  ผูวิจัย  ซ่ึงเปนผูดําเนินการสัมภาษณ 
2. แบบสัมภาษณขอมูลเชิงลึก  (In-depth Interview)  เพื่อเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ

ผูบริหารโรงพยาบาลและผูท่ีมีอํานาจเกี่ยวของในการใหบริการดนตรีในโรงพยาบาล 
3. เคร่ืองบันทึกเสียง  เพื่อใหการเก็บขอมูลจากการการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนไป

อยางสมบูรณ  ผูวิจัยจึงทําการบันทึกเสียงสัมภาษณ  แลวนํามาเรียบเรียงขอมูลท่ีไดในภายหลัง  
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ 

 4.  เอกสารท่ีเกี่ยวของ  ไดแก 
 4.1 บทความท่ีกลาวถึงการบรรเลงดนตรีในโรงพยาบาล  ท้ังในและตางประเทศ  

แนวคิดดานดนตรีบําบัด ซ่ึงเปนบทความที่ไดรับการเผยแพรทางวารสารตาง ๆ และทาง
อินเตอรเน็ต 

 4.2 งานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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สวนท่ี  2  การวิจัยเชิงปริมาณ 
ในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)นั้น  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ความคิดเห็นของผูมาใชบริการโรงพยาบาล  ท่ีมีตอการจัดการแสดงดนตรีภายในโรงพยาบาล โดยใน
สวนนี้ไดทําการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research) โดยใชแบบสอบถาม  (Questionnaire)เปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ประชากร 
2. กลุมตัวอยาง 
3. วิธีการสุมตัวอยาง 
4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
5. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
6. การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
7. เกณฑการกําหนดคะแนนตัวแปรและการแปลความหมาย 

 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ผูมาใชบริการในโรงพยาบาล  รวมถึงบุคลากร
ในโรงพยาบาล  ท่ีไดรับชมการแสดงของวงดนตรีภายในโรงพยาบาล    

 
 

กลุมตัวอยาง 
ใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามการคํานวณตามสูตรการใชตารางสําเร็จรูปท่ี

เสนอโดย  ทาโร  ยามาเนะ  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % และยอมใหมีความคลาดเคล่ือน 10%  (Taro  
Yamane, อางถึงใน วิเชียร  เกตุสิงห, 2541: 24)โดยทําการสุมตัวอยางจากผูท่ีมาฟงดนตรีใน
โรงพยาบาลท่ีผูวิจัยทําการศึกษาท้ังสามโรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 40 คน  รวมท้ังส้ิน 120 คน  
 
วิธีการสุมตัวอยาง 

ผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยางการวิจัยคร้ังนี้  โดยวิธีเจาะจง (Purposive  Sampling)  
เนื่องจากกลุมตัวอยาง  จะตองเปนผู ท่ีมีสวนรวมในการรับชมการแสดงดนตรีท่ีเกิดข้ึนใน
โรงพยาบาล  ซ่ึงมีชวงระยะเวลาในการทําการแสดงท่ีแตกตางกันไป  โดยผูวิจัยทําการเจาะจงกลุม
ตัวอยางท่ีไดรับชมการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลตาง ๆ จํานวน 120 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีสรางโดยแบงโครงสรางออกเปน 3 

สวน คือ   
1. คําถามขอมูลดานลักษณะประชากร 
2. คําถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรับชมการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล 
3. คําถามเพ่ือทราบถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีไดรับจากการรับชมการแสดง

ดนตรีในโรงพยาบาล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในสวนของการการทําการวิจัยเชิงสํารวจ  ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางท่ีไดรับการ
คัดเลือกเปนผูกรอกขอมูลดวยตนเอง (Self-Administered  Questionnaire)  โดยผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล
ตั้งแตวันท่ี 20 มีนาคม – 20 เมษายน 2558 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
(Content  Validity)  โดยการนําแบบคําถามสัมภาษณไปใหผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาการบริหารจัดการ
ตรวจสอบ  จํานวน 3 ทาน  ดังตอไปนี้ 

1. ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ   ราชรักษ  อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี
และธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ดร.รจนนท   กระจางวงศ  อาจารยพิเศษโครงการมหาบัณฑิต สถาบันรัชตภาคย 
3. ดร.รัฐนัย  บําเพ็ญอยู  ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)  

วิทยาลัยดุริยางคศิลป  มหาวิทยาลัยมหิดล 
จากน้ันจึงนําแบบสอบถามมาทําการปรับปรุงใหมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคตามกรอบ

แนวคิดทฤษฎีท่ีกําหนดไว  ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญดังกลาว จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดจากการ
วิเคราะหคําถามสัมภาษณมาใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งกอนทําการวิเคราะหผลการวิจัย 
 
เกณฑการกําหนดคะแนนตัวแปรและการแปลความหมาย 

แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบเพียงขอเดียวสําหรับ
คําถามดานความพึงพอใจในการใชบริการรับชมการแสดงดนตรีภายในโรงพยาบาล  ใชแบบ
ประเมิณคาตามวิธี  Likert  Scale  5 ระดับ  มีเกณฑในการใหคะแนนดังน้ี 

   ส
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  มีระดับความพึงพอใจมาก 5  คะแนน 
  มีระดับความพึงพอใจดี  4 คะแนน 
  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
  มีระดับความพึงพอใจนอย 2 คะแนน 
  มีระดับความพึงพอใจต่ํา  1 คะแนน 
 
การวิเคราะหและนําเสนอผลงานวิจัย 

ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกมาถอดคําสนทนาจากเครื่องบันทึกเสียง  
เพื่อนํามาวิเคราะหโดยใชกรอบแนวคิดและทฤษฏีท่ีไดกลาวถึงไวในบทท่ี 2  และแสดงปจจัยท่ีมีผลตอ
การใหความสนใจในการรับฟงดนตรีของผูท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล  โดยนํามาตีความเพื่อนําเสนอ
ในรูปแบบเชิงพรรณนาความ  (Descriptive  Analysis)  เพื่ออธิบายภาพรวมของการจัดการแสดงดนตรีใน
โรงพยาบาลเพ่ืองานบริการของโรงพยาบาล  และเง่ือนไขปจจัยในการเลือกวงดนตรีท่ีเหมาะสมสําหรับ
การบรรเลงในโรงพยาบาล  ภายหลังจากไดทําการวิเคราะหขอมูลดังกลาวและสรุปขอมูลท่ีไดโดย
สมบูรณแลว  ผูวิจัยจะนําผลการวิจัยโดยนําขอมูลทั้งหมดท่ีได  มาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธและ
กลวิธีในการใชการแสดงดนตรีมาเปนสวนหนึ่งในการใหบริการในโรงพยาบาล จากนั้นจัดสรางกลยุทธ
ท่ีเหมาะสมในการจัดการแสดงดนตรีสําหรับการบริการในโรงพยาบาล  แลวนําเสนอกลยุทธการแสดง
ดนตรีตอการบริการในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อใหสอดคลองกับหัวขอวิจัย 
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บทที่4 
ผลการวิจัย 

  
ผลการวิจัยเร่ือง  กลยุทธการใหบริการแสดงดนตรีตอการบริการในโรงพยาบาลเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดจําแนกการแสดงผลการวิจัยออกเปนสองสวน  คือ   
1. สวนของการรับรูและความพึงพอใจของผูท่ีมาใชบริการโรงพยาบาลและไดรับชม

การแสดงดนตรีในโรงพยาบาล 
2. สวนของการแสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากโรงพยาบาลผูวาจางนักดนตรีเพื่อ

จัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล 
 

สวนท่ี  1 การวิเคราะหการรับรูและความพึงพอใจของผูท่ีมาใชบริการโรงพยาบาลและไดรับชมการ
แสดงดนตรีในโรงพยาบาล   

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี ้
ตอนท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก  เพศ อายุ  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ระดับการศึกษา  
ตอนท่ี 2 การวเิคราะหพฤติกรรมการใชบริการไดแก ทานมาโรงพยาบาลเพ่ือความถ่ีใน

การมาใชบริการโรงพยาบาล  ความถ่ีในการมาใชบริการโรงพยาบาล ทานมารับชมดนตรีบอยแค
ไหน ทานใชเวลาเพ่ือรับชมดนตรีนานเทาใด  เหตุผลในการมาฟงดนตรี ปกติทานชอบฟงดนตรี
ประเภทไหน และ ทานคิดวาบทเพลงท่ีใชบรรเลงในโรงพยาบาลควรเปนบทเพลงประเภทใด 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ
แสดงดนตรีในโรงพยาบาล  
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ตอนท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

ตารางท่ี  4  แสดงจํานวน  และคารอยละ  ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ    

 ชาย 72 60.0 

 หญิง 48 40.0 

 รวม 120 100.0 

อายุ    
 18 1 0.8 

 20 4 3.3 

 21 1 0.8 

 22 5 4.2 

 23 2 1.7 

 24 2 1.7 

 25 10 8.3 

 26 10 8.3 

 27 1 0.8 

 28 5 4.2 

 29 10 8.3 

 30 3 2.5 

 31 4 3.3 

 32 3 2.5 

 33 5 4.2 
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ตารางท่ี  4 แสดงจํานวน  และคารอยละ  ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (ตอ) 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

 34 7 5.8 

 35 9 7.5 

 36 4 3.3 

 37 5 4.2 

 38 2 1.7 

 39 2 1.7 

 40 4 3.3 

 42 1 0.8 

 43 1 0.8 

 44 1 0.8 

 45 2 1.7 

 46 1 0.8 

 47 1 0.8 

 48 2 1.7 

 49 2 1.7 

 53 1 0.8 

 54 1 0.8 

 55 1 0.8 

 57 1 0.8 

 59 1 0.8 

 60 1 0.8 

 62 2 1.7 
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ตารางท่ี  4  แสดงจํานวน  และคารอยละ  ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (ตอ) 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

 63 2 1.7 

 รวม 120 100.0 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   

ต่ํากวา 10,000 บาท 13 10.8 

10,000 – 30,000บาท 31 25.8 

30,001-50,000บาท 32 26.7 

50,000 – 100,000 บาท 22 18.3 
มากกวา100,000บาท 22 18.3 

รวม 120 100.0 

ระดับการศึกษา   

 ต่ํากวาปริญญาตรี 12 10.0 

 ปริญญาตรี 73 60.8 

 ปริญญาโท 30 25.0 

 สูงกวาปริญญาโท 5 4.2 

 รวม 120 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนผู

ท่ีมารับชมการแสดงดนตรีในโรพยาบาลทั้ง 3 โรงพยาบาล จํานวน 120 คน สามารถจําแนกไดดังน้ี 
เพศ    
ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คือ 
เปนเพศชาย จํานวน  72 คน  คิดเปนรอยละ 60  
เปนเพศหญิง จํานวน  48 คน คิดเปนรอยละ 40  
อายุ         
ผูตอบแบบสอบถามที่อายุ 26-35 ป จํานวน 57 คน  คิดเปนรอยละ47.50 เปนจํานวน

มากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูท่ีมีอายุ  15-25 ป  มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ20.83  
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 36-45  ป มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ18.33     
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 46-55  ป  มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 7.50 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 56 ปข้ึนไป มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ5.83 เปน

จํานวนนอยท่ีสุด   
รายไดตอเดือน  พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 26.7 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-50,000 บาท   มี

จํานวน 32 คน   
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ25.8 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน10,000 – 30,000 บาท  มี

จํานวน 31  คน  
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ18.3 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน50,000 –100,000 บาท มี

จํานวน  22  คน  
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 18.3  มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา100,000บาท มี

จํานวน  22  คน   
จํานวนนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ10.8 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา10,000 บาท มี

จํานวน 13 คน   
ระดับการศึกษา  พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 60.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 73 คน 
รองลงมาคิดเปนรอยละ  25.0  มีการศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน 30 คน           
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 10.0  มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีจํานวน 12 คน 
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 4.2  มีการศึกษาสูงกวาปริญญาโทจํานวน 5  คน 
สรุปไดวา  จากการสํารวจกลุมตัวอยางผูมาใชบริการรับฟงดนตรีท่ีโรงพยาบาลทั้ง

สามโรงพยาบาลจํานวน 120 คน  สวนใหญ เปนเพศชาย   มีอายุระหวาง26 -35 ป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000- 30,000 บาท   
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ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลของผูมารับชมการแสดงดนตรีใน
โรงพยาบาล ท่ีมีผลตอการบริการในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางท่ี  5  แสดงจํานวน และคารอยละ  พฤติกรรมการใชบริการ 
 

พฤติกรรมการใชบริการ จํานวน รอยละ 

วัตถุประสงคของการมาโรงพยาบาล 

 เขารับการรักษา   24 20.0 

 เยี่ยมผูปวย 42 35.0 

 ตรวจรักษา 23 19.2 

 ติดตามผลการรักษา 16 13.3 

 มาทํางาน 10 8.3 

 มาเพื่อจุดประสงคอ่ืน 5 4.2 

 รวม 120 100 

ความถ่ีในการมาใชบริการโรงพยาบาล 

 ทุกวัน 12 10.0 

 2-3คร้ังตอสัปดาห 8 6.7 

 2-3คร้ังตอเดือน 8 6.7 

 เดือนละคร้ัง 4 3.3 

 2-3 เดือนคร้ัง 19 15.8 

 6 เดือนคร้ัง 30 25.0 

 ปละคร้ัง 25 20.8 

 นานกวาปละคร้ัง 14 11.7 

รวม 120 100 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวน และคารอยละ  พฤติกรรมการใชบริการ (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใชบริการ จํานวน รอยละ 

ระยะเวลาท่ีใชในการมาโรงพยาบาล   

นอยกวา1ช่ัวโมง 2 1.7 

1-2ช่ัวโมง 50 41.7 

3-5ช่ัวโมง 46 38.3 

1วัน 14 11.7 

2-3 วัน 7 5.8 

มากกวา 3 วัน 1 0.8 

รวม 120 100 

ทานมารับชมดนตรีบอยแคไหน 

ทุกวัน 12 10.0 

2-3 คร้ังตอสัปดาห 15 12.5 

พึ่งมาคร้ังแรก 48 40.0 

ทุกคร้ังท่ีมาโรงพยาบาล 45 37.5 

รวม 120 100.0 

ทานใชเวลาเพ่ือรับชมดนตรีนานเทาใด   

ตลอดเวลาการแสดง 17 14.2 

1 ช่ัวโมง 23 19.2 

ตลอดเวลาการแสดง 17 14.2 

คร่ึงช่ัวโมง 31 25.8 

นอยกวาคร่ึงช่ัวโมง 49 40.8 

รวม 120 100.0 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวน และคารอยละ  พฤติกรรมการใชบริการ (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใชบริการ จํานวน รอยละ 

เหตุผลในการมาฟงดนตรี 

รอจายคาบริการ 31 25.8 

รอรับการรักษา 14 11.7 

รอพบแพทย 13 10.8 

ชวงพักผอนระหวางวนั 31 25.8 

พาผูปวยมาฟง 14 11.7 

รอเยี่ยมผูปวย 12 10.0 

เหตุผลอ่ืน 5 4.2 

รวม 120 100.0 
ปกติทานชอบฟงดนตรีประเภทไหน 

Classical 8 6.7 

Jazz 21 17.5 

เพลงลูกทุง 5 4.2 

เพลงลูกกรุง 15 12.5 

เพลงรวมสมัยท่ัวไป 64 53.3 

อ่ืนๆ........................................ 7 5.8 

รวม 120 100.0 

ทานคิดวาบทเพลงท่ีใชบรรเลงในโรงพยาบาลควรเปนบทเพลงประเภทใด 
Classical 22 18.3 

Jazz 31 25.8 

เพลงลูกทุง 4 3.3 
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ตารางท่ี  5  แสดงจํานวน และคารอยละ  พฤติกรรมการใชบริการ (ตอ) 
 

พฤติกรรมการใชบริการ จํานวน รอยละ 

เพลงลูกกรุง 19 15.8 

เพลงรวมสมัยท่ัวไป 41 34.2 

อ่ืนๆ........................................ 3 2.5 

รวม 120 100.0 
 

จากตารางท่ี  5 แสดงพฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลของผูตอบแบบสอบถาม  
และพฤติกรรมในการมารับฟงดนตรีท่ีโรงพยาบาล  สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

วัตถุประสงคของการมาโรงพยาบาล  
มาเยี่ยมผูปวย      จํานวน 42 คน  คิดเปนรอยละ 35.0 
เขารับการรักษา  จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 20.0  
ตรวจรักษา         จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 19.2  
ติดตามผลการรักษา  จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 13.3  
มาทํางาน            จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.3  
มาเพื่อจุดประสงคอ่ืน จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 4.2  
ความถ่ีในการมาใชบริการโรงพยาบาล พบวา  
มาใชบริการ 6 เดือนคร้ัง   จํานวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 25.0  
มาใชบริการปละคร้ัง  จํานวน 25 คน  คิดเปนรอยละ 20.8 
มาใชบริการ2-3 เดือนคร้ัง  จํานวน 19 คน  คิดเปนรอยละ 15.8  
มาใชบริการนานกวาปละคร้ัง  จํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ  11.7   
มาใชบริการทุกวัน จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 10.0  
มาใชบริการ 2-3 คร้ังตอสัปดาห  จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 6.7  
มาใชบริการ 2-3 คร้ัง ตอเดือน     จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 6.7 
มาใชบริการเดือนละคร้ัง  จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 3.3  
ระยะเวลาการมาใชบริการโรงพยาบาล  พบวา  
ใชเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง  จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ 41.7 
ใชเวลาประมาณ 3-5 ช่ัวโมง  จํานวน 46 คน  คิดเปนรอยละ 38.3  
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ใชเวลา 1 วัน  จํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ 11.7  
ใชเวลา 2-3 วัน  จํานวน 7 คน    คิดเปนรอยละ 5.8  
ใชเวลานอยกวา 1 ช่ัวโมง       จํานวน 2 คน    คิดเปนรอยละ 1.7  
ใชเวลามากกวา 3 วัน              จํานวน 1 คน    คิดเปนรอยละ 0.8   
ความถ่ีในการมารับชมดนตรี พบวา  
พึ่งมารับชมคร้ังแรก  จํานวน 48 คน  คิดเปนรอยละ 40.0  
มารับชมทุกคร้ังท่ีมาโรงพยาบาล  จํานวน 45 คน  คิดเปนรอยละ 37.5 
มารับชม 2 -3 คร้ังตอสัปดาห  จํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 12.5  
มารับชมทุกวัน จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 10.0  
ระยะเวลาใชเวลาเพื่อรับชมดนตรีท่ีโรงพยาบาล พบวา  
นอยกวาคร่ึงช่ัวโมง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 40.8  
คร่ึงช่ัวโมง  จํานวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 25.8  
1 ช่ัวโมง  จํานวน 23 คน  คิดเปนรอยละ 19.2  
ตลอดการแสดง       จํานวน 17 คน  คิดเปนรอยละ 14.2  
เหตุผลในการมาฟงดนตรีท่ีโรงพยาบาล พบวา  
เปนชวงพักผอนระหวางวัน  จํานวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 25.8  
เพื่อรอจายคาบริการ  จํานวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 25.8  
เพื่อรอรับการรักษา  จํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ 11.7  
พาผูปวยมาฟง  จํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ 11.7  
ขณะรอพบแพทย  จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 10.8  
ขณะรอเยี่ยมผูปวย  จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 10.1  
เหตุผลอ่ืน  จํานวน 5 คน    คิดเปนรอยละ 4.2  
ประเภทดนตรีท่ีชอบฟง พบวา  
ชอบฟงเพลงรวมสมัยท่ัวไป  จํานวน 64 คน  คิดเปนรอยละ 56.3  
ชอบฟงเพลงJazz  จํานวน 21 คน  คิดเปนรอยละ 17.5  
ชอบฟงเพลงลูกกรุง   จํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 12.5 
ชอบฟงเพลง Classical  จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 6.7  
ชอบฟงเพลงสไตลอ่ืนๆ  จํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ 5.8  
ชอบฟงเพลงลูกทุง  จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 4.2  
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บทเพลงท่ีคิดวาเหมาะสมกับการใชบรรเลงในโรงพยาบาล พบวา 
ควรเปนเพลงรวมสมัยท่ัวไป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 34.2  
ควรเปนเพลง Jazz  จํานวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 25.8   
ควรเปนเพลง Classical  จํานวน 22 คน  คิดเปนรอยละ 18.3  
ควรเปนเพลงลูกกรุง จํานวน 19 คน  คิดเปนรอยละ 15.8 
ควรเปนเพลงลูกทุง  จํานวน4 คน  คิดเปนรอยละ 3.3   
บทเพลงลักษณะอ่ืนๆ จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 2.5  
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ภาพท่ี 5 แสดงผลสรุปจากแบบสํารวจพฤติกรรมผูมาฟงดนตรีในโรงพยาบาล 
 

พฤติกรรมผูบริโภคในตลาดบริการ 
ภายหลังจากท่ีไดทําการสํารวจพฤติกรรมการใชบริการรับชมการแสดงดนตรีภายใน

โรงพยาบาล  โดยสรุปผลการสํารวจจากตารางท่ี4.2  สามารถทําการวิเคราะหพฤติกรรมของผูมา
รับชมการแสดงดนตรีท่ีโรงพยาบาล  โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค   สรุปไดวา  ผู
มารับชมดนตรีท่ีโรงพยาบาลสวนมากเปนผูท่ีอยูในชวงพักผอนระหวางวัน  หรือกําลังอยูในชวงรอ
เพื่อจายคาบริการ  โดยวัตถุประสงคของการมาโรงพยาบาลคือ  การมาเยี่ยมผูปวย  และการมารับ

พ่ึงมาชมครั้งแรก 40% 

นอยกวาครึ่งชัว่โมง 
40.8%

เพลงรวมสมยัท่ัวไป 
56.3%

เพลงรวมสมยั 34.2%

มาเยี่ยมผูปวย 35%

หกเดือนครั้ง 25%

1-2 ชั่วโมง 41.7%

พักผอนระหวางวัน 25%

มาชมทุกครั้งท่ีมา 37.5%

ครึ่งชั่วโมง 25.8%

Jazz 17.5%

Jazz 25.8%

เขารับการรักษา 20%

ปละครั้ง 20.8%

3-5 ชั่วโมง 38.3%

รอจายคาบริการ20.8%

 สัปดาหละ2-3ครั้ง12.5% 

 1 ชั่วโมง 19.2%

ลูกกรุง 12.5%

Classical 18.3%

มาตรวจ 19.2%

2-3เดือนครั้ง 15.8%

1 วัน 11.7%

พาผูปวยมาฟง  11.7%

มาชมทุกวัน 10%

ตลอดการแสดง 14.2%

Classical 6.7%

ลูกกรุง 15.8%

ติดตามผล 13.3%

นานกวาปละครั้ง 20.8%

2-3 วัน 5.8%

รอพบแพทย 10.8%

อ่ืนๆ 5.8%

ลูกทุง 3.3%

มาทํางาน 8.3%

มาเกือบทุกสัปดาห 6.8%

มากกวา 3 วัน 0.8%

รอเยีย่มผูปวย 10.1%
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การรักษา มีการใชระยะเวลาภายในโรงพยาบาลโดยเฉล่ียแลวประมาณ 1-2 ช่ัวโมง  และมีโอกาสมา
ท่ีโรงพยาบาลประมาณ 1 คร้ังในชวงเวลา 6 เดือน สวนใหญเปนผูท่ีมาชมเปนคร้ังแรก  มีระยะเวลา
ในการชมนตรีประมาณนอยกวาคร่ึงช่ัวโมง  ผูมารับชมดนตรีสวนมากชอบฟงเพลงรวมสมัยท่ัวไป  
และมีความเห็นวา เพลงรวมสมัยท่ัวไปเหมาะสมสําหรับการบรรเลงในโรงพยาบาล 

โดยสรุปแลว  พฤติกรรมผูบริโภคมีความสอดคลองกับการสํารวจลักษณะทาง
ประชากร  ท่ีพบวาผูมาชมดนตรีในโรงพยาบาลสวนใหญเปนเพศชายท่ีมีอายุระหวาง 26- 35 ป  
การศึกษาระดับปริญญาตรี อยางไรก็ตาม  ผูบริโภคเหลานี้ใชเวลาในการชมการแสดงดนตรีในโร
พยาบาลคอนขางนอย  และอาจมีความชอบดนตรีตางประเภทกัน   ในขณะท่ีผูชมท่ีมีอายุมากกวา  
อาจจะใชเวลาในการรับชมดนตรีนานกวา  และชอบบทเพลงประเภทอ่ืน ๆ ตาง ๆ กันไป 
 

ตอนท่ี 3  การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
การแสดงดนตรีในโรงพยาบาล 
 
ตารางท่ี  6  แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ดาน

ความพึงพอใจตอการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล 
 

ความพึงพอใจตอการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล 

คาเฉล่ีย 
 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
การวัด 

1. ทานคิดวาประเภทของวงดนตรีเหมาะสมสําหรับการ
บรรเลงในโรงพยาบาลหรือไม                                             

4.19 0.92 มาก 

2. ทานคิดวานักดนตรีมีความเชี่ยวชาญมากขนาดไหน  4.07 0.8111 มาก 

3. ทานเห็นวาการใชเคร่ืองขยายเสียงของการบรรเลงดนตรี 3.73 1.10 มาก 
4. ทานพอใจในบุคลิกลักษณะของผุบรรเลงดนตรีมากนอย 4.11 0.81 มาก 
5. ทานพอใจท่ีทางโรงพยาบาลมีการจัดแสดงดนตรีมากแค 4.30 0.77 มาก 

6. ทานรูสึกผอนคลายจากการรับฟงการบรรเลงดนตรีท่ี
โรงพยาบาลมากนอยเพียงใด 

4.33 0.79 มาก 

7. ทานช่ืนชมการแสดงของวงดนตรีมากนอยเพียงใด 4.21 0.76 มาก 
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ตารางท่ี  6  แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ดาน
ความพึงพอใจตอการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล (ตอ) 

 

ความพึงพอใจตอการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล 

คาเฉล่ีย 
 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
การวัด 

8. ทานคิดวาการมารับชมดนตรีกอใหเกิดผลดีตอผูปวย
มากขนาดไหน 

4.46 0.76 มาก 

9. ทานมีการบอกเลาใหผูอ่ืนทราบถึงการแสดงดนตรีท่ี
โรงพยาบาลหรือไม 

3.60 1.15 มาก 

10. บริเวณสถานที่ในการจดัการแสดงดนตรีมีความ 3.98 0.95 มาก 
11. มีการจัดสถานที่และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือการ

รับชมดนตรี 
4.10 0.81 มาก 

12. โรงพยาบาลมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆให
ทานขณะรับชมดนตรี                     

3.90 1.03 มาก 

13. บริเวณท่ีจัดแสดงดนตรีมีความสะดวกตอผูสัญจรผาน 3.91 0.92 มาก 
14. ทานทราบท่ีมาของนักดนตรีหรือวงดนตรีท่ีทําการแสดง 3.17 1.35 ปาน

15. โรงพยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลมีการให
ขอมูลแกทานเรื่องการจัด แสดงดนตรีในโรงพยาบาล 

3.16 1.16 ปาน
กลาง 

16. ทานทราบวันและเวลาท่ีทางโรงพยาบาลมีการจัดแสดง 3.11 1.34 ปาน

17. ทานสนับสนุนใหโรงพยาบาลจัดกิจกรรมการแสดง
ดนตรีเพิ่มมากข้ึนกวานี ้                 

3.80 1.17 มาก 

18. ทานคิดวาการแตงกายของนกัดนตรีเหมาะสมแคไหน      4.18 0.92 มาก 

19. ทานคิดวานักรองและนักดนตรีควรแตงกายดวยชุดเปน
ทางการ เชน สูท  เนคไท   เคร่ืองแบบ                               

3.44 1.19 ปาน
กลาง 

20. ทานคิดวานักรองและนักดนตรีควรแตงกายดวยชุด
สบายๆทั่วไปเชน  กางเกงยนีส  เส้ือยืด  เส้ือผา 

2.90 1.30 ปาน
กลาง 

21. ทานคิดวานักรองและนักดนตรีควรแตงกายดวยชุด
สวยงามเชน  เส้ือนอก ชุดกระโปรงกึ่งราตรี                      

3.65 1.24 มาก 
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ตารางท่ี  6  แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ดาน
ความพึงพอใจตอการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล (ตอ) 

 

ความพึงพอใจตอการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล 

คาเฉล่ีย 
 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
การวัด 

22. ทานใชบริการรานคาอ่ืนๆภายในโรงพยาบาล เชน ราน
กาแฟ  รานดอกไม รานอาหาร ขณะรับชมการแสดง

3.93 1.08 มาก 

23. ระดับความดังของการบรรเลงเหมาะสมกับสถานท่ี           3.82 0.92 มาก 
24. ความสบายของเกาอ้ีท่ีมีใหบริการในการรับชมดนตรี        3.66 0.99 มาก 

25. จากบริเวณท่ีรับชมดนตรี ทานสามารถไดยนิประกาศ
อ่ืน ๆของทางโรงพยาบาลอยางสะดวก                              

3.80 1.05 มาก 

26. การชมดนตรีรบกวนการรับบริการอ่ืนของทานใน
โรงพยาบาลหรือไม                         

2.19 1.08 นอย 

27. ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัดใหมีการแสดงดนตรี       3.87 0.91 มาก 
28. ทานเลือกมาใชบริการท่ีโรงพยาบาลเพ่ือรับชมการแสดง 3.26 1.44 ปาน
29. ทานคิดวาโรงพยาบาลควรจดัใหมีการแสดงดนตรีทุก 4.03 1.02 มาก 
30. ทานคิดวาโรงพยาบาลควรจดัใหมีการแสดงดนตรี

เฉพาะในชวงเวลาท่ีมีผูมาใชบริการมากเปนพิเศษ             
3.67 1.33 มาก 

รวม 3.76 0.59 มาก 
 

 จากตารางท่ี  6   แสดงผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  สามารถสรุปไดวาผูมารับฟงดนตรีท่ีโรงพยาบาลมีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 3.76  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59   และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา  
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ตารางท่ี 7 ตารางแสดงสรุปหัวขอท่ีผูชมรูสึกพึงพอใจในระดับมาก   
 

ดานผลิตภัณฑ 

1. ประเภทของวงดนตรีเหมาะสมสําหรับการบรรเลงในโรงพยาบาล 
2. นักดนตรีมีความเช่ียวชาญมาก 
3. ความพอใจในบุคลิกลักษณะของผูบรรเลงดนตรี  
4. ความพอใจท่ีทางโรงพยาบาลมีการจัดแสดงดนตรี    
5. การแตงกายของนักดนตรีเหมาะสม  

ดานราคา 

1. ความช่ืนชมการแสดงของวงดนตรีอยูในระดับมาก     
2. ผูมาฟงดนตรีรูสึกผอนคลายจากการรับฟงการบรรเลงดนตรีท่ี

โรงพยาบาล  
3. การรับชมดนตรีกอใหเกิดผลดีตอผูปวย      
4. มีการบอกเลาใหผูอ่ืนทราบถึงการแสดงดนตรีท่ีโรงพยาบาล   

ดานสถานท่ี 

1. บริเวณท่ีจัดแสดงดนตรีมีความสะดวกตอผูสัญจรผานไปมา  
2. การจัดสถานท่ีและสภาพแวดลอมเหมาะสมเพ่ือการรับชมดนตรี    
3. บริเวณสถานที่ในการจดัการแสดงดนตรีมีความเหมาะสม 
4. การใชเคร่ืองขยายเสียงของการบรรเลงดนตรีมีความเหมาะสม 

ดานสงเสริมการขาย 
1. เลือกมาใชบริการท่ีโรงพยาบาลเพ่ือรับชมการแสดงดนตรี   
2. มีการใชบริการรานคาอ่ืนๆภายในโรงพยาบาลขณะรับชมการแสดง

ดนตรีดวย  

ดานบุคคล 
1. นักรองและนกัดนตรีควรแตงกายดวยชุดสวยงาม เชน เส้ือนอก ชุด

กระโปรงกึ่งราตรี    

ดานส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ 

1. ระดับความดังของการบรรเลงเหมาะสมกับสถานท่ี    
2. จากบริเวณท่ีรับชมดนตรีสามารถไดยินประกาศอ่ืน ๆ ของทาง

โรงพยาบาลอยางสะดวก 
3. ความสบายของเกาอ้ีท่ีมีใหบริการในการรับชมดนตรี     

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

1. สนับสนุนใหโรงพยาบาลจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีเพิ่มมากข้ึน
กวานี้       

2. ความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดใหมีการแสดงดนตรี  
3. โรงพยาบาลควรจัดใหมีการแสดงดนตรีเฉพาะในชวงเวลาท่ีมีผู

มาใชบริกมากเปนพิเศษ  
4. โรงพยาบาลควรจัดใหมีการแสดงดนตรีทุกวัน         
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หัวขอท่ีผูมาฟงดนตรีท่ีโรงพยาบาลมีความพอใจระดับปานกลาง  ไดแก 
1. ไดรับทราบท่ีมาของนักดนตรีหรือวงดนตรีท่ีทําการแสดง  มีคาเฉล่ีย 3.17 และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.35  
2. โรงพยาบาลมีการใหขอมูลแกทานเร่ืองการจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาล มีคาเฉล่ีย 

3.16 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.16   
3. ทราบวันและเวลาที่ทางโรงพยาบาลมีการจัดแสดงดนตรี  มีคาเฉล่ีย 3.11 และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.34  
4. นักรองและนักดนตรีควรแตงกายดวยชุดสบายๆท่ัวไปเชน  กางเกงยีนส  เส้ือยืด มี

คาเฉล่ีย 2.9  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.30 
5. นักรองและนักดนตรีควรแตงกายดวยชุดเปนทางการ เชน สูท  เนคไท  เคร่ืองแบบ      

มีคาเฉล่ีย 3.44 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.19  
และผูมาชมดนตรีท่ีโรงพยาบาล  มีความเห็นวา  การชมดนตรีรบกวนการรับบริการอื่น

ในโรงพยาบาลในระดับท่ีนอยมาก โดยมีคาเฉล่ีย 2.19  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.08  
ในสวนของการวิเคราะหขอมูลจากผลสํารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผูมาใช

บริการและไดรับชมการแสดงดนตรีท่ีโรงพยาบาล  จํานวน 120 คน ในโรงพยาบาลท้ัง 3 แหง โดย
ใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ(Services Mix)  สามารถนําเสนอไดดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑบริการ (Product ; P1)  
 ผูมาใชบริการโรงพยาบาลมีความพอใจตอการใหบริการแสดงดนตรีใน

โรงพยาบาลโดยรวมอยูในระดับมาก วัดไดจากการสอบถามประเภทของวงดนตรีเหมาะสมสําหรับ
การบรรเลงในโรงพยาบาล มีคาเฉล่ีย 4.19 นักดนตรีมีความเช่ียวชาญในการบรรเลง มีคาเฉล่ีย 4.07  
การใชเคร่ืองขยายเสียงของการบรรเลงดนตรีมีความเหมาะสม   มีคาเฉล่ีย 3.73 ความพอใจใน
บุคลิกลักษณะของผูบรรเลงดนตรีมีคาเฉล่ีย 4.11 ซ่ึงอยูในระดับมากท้ังหมด 

 สอดคลองกับขอมูลจากทางโรงพยาบาลท่ีไดกลาวถึงลักษณะวงดนตรีท่ีทาง
โรงพยาบาลเห็นวามีความเหมาะสมสําหรับทําการแสดงในโรงพยาบาลไววา  ควรใชเคร่ืองดนตรี
ไมเกิน3-5ช้ิน และประกอบไปดวยเคร่ืองดนตรีท่ีผูชมนาจะมีความคุนเคยเชน  เปยโน  ไวโอลิน  
เปนตน  เนื่องจากเสียงจากเคร่ืองดนตรีดังกลาวมีความนุมนวล เหมาะสมกับบรรยากาศในการรอ
คอยของคนไขหรือผูมาใชบริการ  ในขณะที่เสียงของเคร่ืองดนตรีบางชนิดอาจจะมีผลกระตุน
ความรูสึกหรืออารมณของผูฟงทําใหมีความกระวนกระวายมากข้ึน  และอาจมีเคร่ืองดนตรีอ่ืนบาง
สลับเปล่ียนกันไปไดสําหรับท่ีมาของวงดนตรีนั้น  ไมจําเปนจะตองเปนวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียง  แต
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การมีศิลปนหรือวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียงมาจัดแสดงบางบางคร้ังเปนเร่ืองท่ีมีความนาสนใจ  ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับความพรอมของแตละโรงพยาบาล  

 ในเร่ืองของบุคลิกลักษณะของนักดนตรีควรจะดูเปนมิตร  อบอุน  เรียบรอย การ
แตงกายก็เปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหนักดนตรีดูเปนมิตรมากข้ึน  โดยเนนการแตงกายเรียบรอย   ดูสุภาพ
เหมาะสมกับบรรยากาศของโรงพยาบาล   เพื่อใหผูมาใชบริการเกิดความรูสึกไววางใจ  และเปน
กันเอง   

 ดังนั้น  จึงสรุปไดวา  ผูมาใชบริการโรงพยาบาล  มีความพึงพอใจในการจัดการ
แสดงดนตรีในโรงพยาบาลในระดับมาก  ท้ังในลักษณะของวงดนตรี  นักดนตรี  และการบรรเลง
ดนตรี 

2. ดานราคา (Price ;P2 )   

 พบวา ผูมาใชบริการโรงพยาบาลคิดวา การรับชมดนตรีกอใหเกิดผลดีตอผูปวย
ความ รูสึกผอนคลายจากการรับฟงการบรรเลงดนตรี  ความพอใจท่ีทางโรงพยาบาลมีการจัดแสดง
ดนตรีระดับมาก   ความช่ืนชมการแสดงของวงดนตรี  และการบอกเลาใหผูอ่ืนทราบถึงการแสดง
ดนตรีท่ีโรงพยาบาล   มีคาเฉล่ียจัดอยูในระดับมากท้ังหมด 

 จากผลการสํารวจพบวามีความสอดคลองกับแนวคิดริเร่ิมใหมีการจัดการแสดง
ดนตรีโรงพยาบาล  ท่ีตองการใหผูมาใชบริการเกิดความรูสึกผอนคลายขณะใชเวลาอยูภายใน
โรงพยาบาล  โดยเฉพาะอยางยิ่งการรอคอยรับบริการตางๆ และยังเปนกิจกรรมเสริมใหกับผูปวยท่ี
ตองใชเวลาอยูในโรงพยาบาลเปนระยะเวลานานได  ท้ังยังสามารถชวยคลายความเครียดใหกับ
พนักงานและบุคคลากรของโรงพยาบาลไดอีกดวย 

 จากคาเฉลี่ยในดานการบอกเลาใหผูอ่ืนทราบถึงการแสดงดนตรีท่ีโรงพยาบาลซึ่งจัด
อยูในระดับมาก   ทําใหสามารถเช่ือมโยงไปถึงความสําริดผลในสวนของการทําประชาสัมพันธ  
เนื่องจากงบประมาณในการจัดจางการแสดงดนตรีมาจากงบประมาณในสวนนี้  อยางไรก็ตาม ความ
เหมาะสมของการจัดงบประมาณสําหรับการจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลนั้น  ข้ึนอยูกับปจจัย
หลายดาน  เชน  ขนาดของโรงพยาบาล  พื้นท่ีท่ีเหมาะสมภายในโรงพยาบาล   เปนตน ซ่ึงการเลือก
ลักษณะของวงยังสามารถชวยควบคุมคาใชจายได  เชน  มีพื้นท่ีบริเวณจัดแสดงดนตรีคอนขางแคบ  
จึงเลือกใชการแสดงดนตรีแบบนักไวโอลินโซโลคนเดียว  ก็เปนการจัดการแสดงดนตรีซ่ึงเหมาะสม
กับพื้นท่ี   ลักษณะนี้แสดงใหเห็นวาโรงพยาบาลขนาดเล็กก็สามารถจัดการแสดงดนตรีภายใน
โรงพยาบาลไดเชนกัน 
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 ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสรุปวา  ในดานราคา  ผูมาใชบริการโรงพยาบาลรูสึกวามีความ
คุมคามากข้ึนเม่ือไดรับชมการแสดงดนตรีของโรงพยาบาล  เนื่องจากการจัดแสดงดนตรีถือเปน
กิจกรรมเสริมซ่ึงผูมาใชบริการโรงพยาบาลไมตองเสียงคาบริการเพิ่ม  และเปนการทําใหผูมาใช
บริการรูสึกวา  ไดใชชวงเวลาของการรอคอยรับบริการตางๆอยางคุมคา  เนื่องจากไดรับความผอน
คลายจากการรับฟงการบรรเลงดนตรีในโรงพยาบาล 

3. ชองทางการจําหนาย (Place ; P3)       
  ผูมาใชบริการโรงพยาบาลมีความพอใจการจัดสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมเพ่ือการรับชมดนตรีในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.10  และเห็นวาบริเวณสถานท่ีในการ
จัดการแสดงดนตรีมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ีย  3.98  ในดานของบริเวณท่ีจัดแสดงดนตรีมีความ
สะดวกตอผูสัญจรผานไปมา มีคาเฉล่ีย 3.90 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.03 ถือวาไมกอใหเกิด
ปญหาในการสัญจร 

 จากผลการสํารวจแสดงใหเห็นถึงปจจัยในการจัดสถานท่ี  และการจัดเคร่ืองเสียงใน
การแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  ซ่ึงผูมารับชมมีความพึงพอใจ  สําหรับบริเวณของการจัดแสดง
ดนตรีสามารถอยูใกลเคียงกับแผนกจายยาและชําระคาใชจาย  เพื่อใหผูท่ีกําลังรอรับยาหรือรอ
จายเงินสามารถนั่งชมการแสดงดนตรีขณะคอยได  ลักษณะการจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาลเปน
การแสดงสําหรับสาธารณะ  ใครจะมารับชมก็ได   แมจะไมไดเปนผูมาเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล  บริเวณท่ีจัดดนตรีอยูในสวนท่ีสามารถพบเห็นไดงาย  และผูฟงสามารถเลือกรับชมได
จากบริเวณตางๆโดยรอบ  คือไมจําเปนตองนั่งในบริเวณท่ีจัดไวก็ได  เชน  โรงพยาบาลวิภาวดี
จัดการแสดงดนตรีบริเวณทางเขาอาคาร  ใกลกับจุดลงทะเบียนคนไข  และรานกาแฟ  ถือเปนจุด
ตอนรับจุดแรกท่ีผูมาโรงพยาบาลจะสามารถพบเห็นได  หรือผูชมอาจใชบริการรานกาแฟขณะ
รับชมดนตรีก็ได  และยังมีการเลือกใชเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมกับบริเวณซ่ึงเปนหองโถง  เพดานสูง  
เสียงของเครื่องดนตรีจึงสามารถบรรเลงใหดังข้ึนได  เพราะไมไดอยูติดกับแผนกตรวจรักษาหรือ
บริเวณหอผูปวย  เปนตน   

 ในดานการจัดเคร่ืองควบคุมเสียง  สําหรับเคร่ืองดนตรีอะคูสติกสามารถใชเสียงสด
จากเคร่ืองดนตรี  เพื่อไมเกิดความดังในการบรรเลงมากนัก  สําหรับเคร่ืองดนตรีท่ีใชไฟฟาสามารถ
ใชเคร่ืองขยายเสียงชุดเล็กได ฝายอาคารและสถานท่ีตองเปนผูตรวจเช็คควบคุมองคประกอบเหลานี้
อยูเสมอ  นอกจากนี้ตองระวังเร่ืองเสียงจากการบรรเลงดนตรีอาจไปรบกวนการใหบริการอื่นของ
ทางโรงพยาบาล   รวมไปถึงเสียงจากบริเวณอ่ืนๆในโรงพยาบาลท่ีอาจรบกวนการบรรเลงดนตรีได    
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4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion ; P4)   
 ผูมาใชบริการโรงพยาบาลมีความพอใจสนับสนุนใหโรงพยาบาลจัดกิจกรรมการ

แสดงดนตรีเพ่ิมมากข้ึนกวานี้      มีคาเฉล่ีย 3.80 จัดอยูในระดับมาก   แตสําหรับการทราบท่ีมาของ
นักดนตรีหรือวงดนตรีท่ีทําการแสดง  มีคาเฉล่ีย 3.17 โรงพยาบาลและบุคลากรมีการใหขอมูลของ
เร่ืองการจัด แสดงดนตรีในโรงพยาบาล มีคาเฉลี่ย 3.16 และการแจงใหทราบถึงวันและเวลาท่ีทาง
โรงพยาบาลมีการจัดแสดงดนตรี  มีคาเฉล่ีย 3.11 ซ่ึงจัดอยูในระดับปานกลาง 

 ผลวิจัยดังกลาว  แสดงใหเห็นถึงความพอใจดานการสงเสริมการตลาด  ซ่ึงในการ
สํารวจผูมาชมการแสดงดนตรีของโรงพยาบาลพบวา  ผูมาใชบริการรูสึกช่ืนชอบการแสดงดนตรี  
และมีการรอคอยชมการแสดงดนตรีคร้ังตอไปเสมอ  ผูมาใชบริการสวนใหญเห็นวาเปนการดีท่ีมี
การจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  สามารถทําใหเกิดสถานท่ีพักผอนเพื่อผอนคลายความเครียด
ได  นอกจากการจัดแสดงดนตรีเปนประจําแลว   โรงพยาบาลสามารถนําการจัดการแสดงดนตรีไป
ใชในวาระอ่ืนๆไดอีก  เชน  กิจกรรมชวงเทศกาลตาง ๆ  และสามารถจัดการแสดงดนตรีเพื่อใช
สําหรับกิจกรรมชุมชนสัมพันธไดอีกดวย  ดังเชนท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพจัดใหมีมินิคอนเสิรตของวง 
BSO ข้ึนเปนประจํา  และเชิญผูอาศัยในละแวกใกลเคียงโรงพยาบาลเขารับชมโดยไมเสียคาใชจาย  
เหลานี้ถือเปนกระบวนการหน่ึงท่ีสามารถชวยในการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรได    

 อยางไรก็ตาม  จากผลวิจัยแสดงใหเห็นวา  โรงพยาบาลควรมีการใหขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดการแสดงดนตรีมากกวานี้ เชน วันละเวลาในการแสดง  ขอมูลการแสดงอื่นๆ รวมทั้งการ
นําเสนอท่ีมาของวงดนตรีดวย  เพื่อเพิ่มความสะดวกใหผูสนใจติดตาม  เชน  การจัดทําปายบอกวัน
และเวลาของผูแสดง   การจัดทําขาวหรือนําเสนอขอมูลการแสดงดนตรีลงในเวปไซดของ
โรงพยาบาล  รวมท้ังจําเปนตองใหขอมูลการแสดงดนตรีแกบุคลากรในโรงพยาบาลอยางท่ัวถึงดวย   

5. สวนประกอบดานบุคคล (People; P5)  
 ผูมาใชบริการโรงพยาบาลมีความเห็นวาการแตงกายของนักดนตรี ควรเปนชุด

สวยงาม  เชน  เส้ือนอก ชุดกระโปรงกึ่งราตรี มากท่ีสุด  มีคาเฉล่ีย 3.65 ควรแตงกายดวยชุดเปน
ทางการ  เชน สูท  เนคไท  เคร่ืองแบบ  มีคาเฉลี่ย 3.44 ควรแตงกายดวยชุดสบาย ๆ ท่ัวไป เชน  
กางเกงยีนส  เส้ือยืด มีคาเฉล่ีย 2.9 ซ่ึงถือวาอยูในระดับปานกลางทั้งหมด  อยางไรก็ตาม  ผูมาใช
บริการโรงพยาบาลมีความพอใจในการแตงกายของนักดนตรีอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.18  

 จากผลการสํารวจแสดงใหเห็นวา  การแตงกายมีผลตอความรูสึกพึงพอใจของผูชม
ในโรงพยาบาล  เนื่องจากผูมารับชมการแสดงดนตรียอมมีการใชเวลาชวงระยะหนึ่งพิจารณานักดนตรี
ไดระหวางการรับชม  ซ่ึงผูท่ีมาชมดนตรีในโรงพยาบาลสวนใหญมีความวิตกกังวลในเร่ืองตางๆอยู
แลว  หรือบางคร้ังเปนผูปวยท่ีมารับการรักษา  บุคคลเหลานี้ยอมมีความรูสึกออนไหวกวาปกติ  หรือ
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ไดรับความกระทบกระเทือนทางจิตใจไดงาย  นักดนตรีท่ีเลนในโรงพยาบาลจึงควรใสใจให
ความสําคัญเร่ืองเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย  เพื่อใหผูชมรูสึกสบายตาเม่ือพบเห็น  บุคลิกบางอยางของนัก
ดนตรีท่ีไมเหมาะสม เชน  มีรอยสัก  หนวดเคราผมยาว   อาจสงผลตอความรูสึกของผูปวยหรือผูมาใช
บริการในโรงพยาบาลได   

นอกจากนี้  การแตงกายและบุคลิกของนักดนตรียังเปนส่ิงท่ีสามารถส่ือถึงภาพลักษณ
ของโรงพยาบาลได  เชน  นักดนตรีท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพ  แตงกายดวยชุดคอนขางเปนทางการ  นัก
ดนตรีชายใสสูททับเส้ือเชิต  กางเกงแสลค  หญิงสวมชุดกึ่งราตรียาว  แสดงใหเห็นถึงภาพลักษณ
ของโรงพยาบาลท่ีดูมีระดับ  มีมาตรฐานการใหบริการในระดับสูง  และโรงพยาบาลตองการจัด
บรรยากาศใหหรูหราข้ึน  ในขณะท่ีนักดนตรีผูบรรเลงท่ีโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทรแตงกาย
ในลักษณะไมเปนทางการมากนัก   เนื่องจากผูมารับบริการสวนมากเปนเด็ก ๆ และครอบครัว  ทาง
โรงพยาบาลจึงตองการบรรยากาศเปนกันเองและสดใสราเริงมากกวา 

 ดังนั้น  จึงอาจสรุปไดวา  การแตงกายของนักดนตรีเพื่อใหเกิดความพึงพอใจตอผูชม
นั้น  ตองคํานึงถึงสภาพบรรยากาศท่ีโรงพยาบาลตองการ  และกลุมลูกคาคือผูมาใชบริการโรงพยาบาล
ดวย  ท้ังนี้นักดนตรีตองระวังในเร่ืองของบุคลิกภาพ  เนื่องจากอาจสงผลกระทบในดานลบตอผูมาใช
บริการได  

6. ดานกระบวนการใหบริการ (Process; P6) 
 ผูมาใชบริการโรงพยาบาลมีความพอใจในระดับมากหากโรงพยาบาลจัดใหมีการ

แสดงดนตรีทุกวัน โดยมีคาเฉล่ียท่ี4.0 และคิดวาโรงพยาบาลควรจัดใหมีการแสดงดนตรีเฉพาะใน
ชวงเวลาท่ีมีผูมาใชบริการมากเปนพิเศษ มีคาเฉล่ีย 3.67 ถือวามากเชนเดียว  ดานความเหมาะสมของ
ชวงเวลาท่ีจัดใหมีการแสดงดนตรี มีคาเฉล่ีย 3.87 ซ่ึงอยูในข้ันพอใจมาก  แตสําหรับการเลือกมาใช
บริการท่ีโรงพยาบาลเพ่ือรับชมการแสดงดนตรี   มีคาเฉล่ีย 3.26  ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 

 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา  โรงพยาบาลเปนสถานท่ีท่ีสามารถจัดการแสดง
ดนตรีได   โดยปรับลักษณะตางๆของการบรรเลงดนตรีใหเหมาะสมกับโรงพยาบาล   เชน  ลักษณะ
วงดนตรีท่ีบรรเลงบทเพลงลูกกรุง  บทเพลงสุนทราภรณ  เปนท่ีช่ืนชอบของผูสูงอายุท่ีมาใชบริการ
โรงพยาบาลมากเปนพิเศษ    หรือโรงพยาบาลจัดนักเปยโนท่ีมีความชํานาญในการบรรเลงเพลงได
หลากหลาย  และมีบุคลิกลักษณะเขากับเด็กๆไดเปนอยางดี  ทําใหเด็กๆท่ีมาใชบริการโรงพยาบาล
รูสึกสบายใจข้ึนเม่ือตองมาโรงพยาบาล  ในกรณีของโรงพยาบาลสมิตติเวชศรีนครินทรซ่ึงเนนการ
ใหบริการแผนกเด็ก  การเลือกจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสม  ทําใหผูมารับบริการรูสึกช่ืนชอบการ
แสดงดนตรี  และมีการรอคอยชมการแสดงดนตรีคร้ังตอไปเสมอ   
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 นอกจากนี้  โรงพยาบาลควรคํานึงถึงชวงเวลาในการจัดการแสดงดนตรีให
เหมาะสมดวย   โรงพยาบาลวิภาวดีจัดการแสดงดนตรีเลือกจัดดนตรีในวันเสารและอาทิตย
โดยเฉพาะ    เนื่องจากเปนชวงวันและเวลาท่ีมีคนมาใชบริการมากเปนพิเศษ  และยังจัดการแสดง
ดนตรีใหเหมาะสมกับแตละเทศกาลตาง ๆ  เชน  การจางคณะนักรองประสานเสียงมาบรรเลง
ในชวงเทศกาลคริสมัส เปนตน  

 อยางไรก็ตาม  การมีการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลไมใชปจจัยหลักท่ีผูรับบริการ
ใชในการตัดสินใจเลือกมาใชบริการของโรงพยาบาล  เนื่องจากการตัดสินใจเลือกใชโรงพยาบาล
นาจะมาจากการพิจารณาความสามารถและศักยภาพดานการรักษาพยาบาลมากกวา  แตการ
ใหบริการแสดงดนตรีก็สามารถใชเปนบริการเสริมท่ีสรางความรูสึกดีของผูมาใชบริการตอ
โรงพยาบาลได  

7. ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence; P7) 
 ดานความพอใจในการใชบริการรานคาอ่ืนๆภายในโรงพยาบาล  เชน รานกาแฟ  

รานดอกไม รานอาหาร ขณะรับชมการแสดงดนตรี   มีคาเฉล่ีย 3.93 ความสบายของเกาอ้ีท่ีมี
ใหบริการในการรับชมดนตรี  มีคาเฉล่ีย 3.66  ความพอใจตอระดับความดังของการบรรเลง
เหมาะสมกับสถานท่ี   มีคาเฉล่ีย 3.82  และผูมาใชบริการโรงพยาบาลสามารถไดยินประกาศอ่ืนๆ
ของ ทางโรงพยาบาลอยางสะดวก   จากบริเวณท่ีรับชมดนตรี มีคาเฉลี่ย 3.80 ซ่ึงอยูในเกณฑความ
พอใจในระดับมากท้ังหมด 

สําหรับคําถามการชมดนตรีรบกวนการรับบริการอ่ืนของทานในโรงพยาบาลหรือไม  
มีคาเฉล่ีย 2.19 ซ่ึงอยูในเกณฑนอย  จึงสรุปไดวาผูใชบริการไมรูสึกพบปญหาในการรับบริการอ่ืน ๆ 
ของทางโรงพยาบาลในขณะชมการแสดงดนตรี 

ผลการวิจัยในขอนี้แสดงใหเห็นวา  ผูมาฟงดนตรีท่ีโรงพยาบาลรูสึกพอใจบริการอ่ืน
รอบๆบริเวณจัดแสดงดนตรีและใชบริการในบริเวณกลาวดวย  โดยเฉพาะในสวนของการใชบริการ
รานคา  ดังน้ัน   จึงเปนความคิดท่ีดีหากโรงพยาบาลจะจัดบริเวณการแสดงดนตรีไวใกลเคียงกับราน
กาแฟ  รานอาหาร  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  เพื่อใหผูมาโรงพยาบาลมีทางเลือกในการ
พักผอนหรือใชเวลาระหวางรอคอยรับบริการมากข้ึนได  เปนการสอดคลองกับเจตนารมณในการ
จัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล    

นอกจากนี้ยังควรมีการจัดท่ีนั่งสําหรับผูมาใชบริการใหเพียงพอและไมกีดขวางการ
สัญจรโดยรอบ   จากการสํารวจของผูวิจัย  ทางโรงพยาบาลมักจะจัดส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนไว
สําหรับผูมาใชบริการดวย  เชน  น้ําดื่ม  นิตยสาร  หนังสือพิมพ  โทรทัศน  เปนตน    และทาง
โรงพยาบาลยังมีการจัดลักษณะของที่นั่งฟงดนตรีใหเหมาะสม  เชน  จัดเปนชุดรับแขกพรอมโตะ
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กาแฟบริเวณหนาเวทีการแสดง   จัดเกาอ้ีโซฟาขนาดใหญเพื่อใหผูท่ีรอคอยไดนั่งอยางสบาย  รอบๆ
บริเวณของการจัดแสดงดนตรีอยูใกลกับรานกาแฟ  หรือรานอาหารของโรงพยาบาล  เปนตน  ซ่ึง
ชวยใหผูมารับฟงดนตรีรูสึกผอนคลายไดอยางเต็มท่ี    โรงพยาบาลยังควรใสใจในเร่ืองของอุณหภูมิ  
แสง  และการตกแตงทัศนียภาพรอบๆบริเวณที่จัดแสดงดนตรีดวย  เชน  จัดวางท่ีนั่งชมดนตรีให
สามารถมองเห็นหนาจอแสดงลําดับรับบริการไดดวย  การจัดพื้นท่ีสวนการแสดงดนตรีใหเปน
สัดสวนท่ีเห็นไดชัด  เพื่อปองกันไมใหผูสัญจรไปมารบกวนการแสดงดนตรีโดยไมไดเจตนาได 

 
สวนท่ี  2  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณโรงพยาบาลผูวาจางนักดนตร ี

สําหรับการต้ังคําถามเพ่ือเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงพยาบาล  เปนการต้ังประเด็น
คําถามโดยใช ทฤษฎี 4Ps.คือ Product Price Place Promotion  เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงค
เปาหมาย  และแนวความคิดของการจัดใหมีการแสดงดนตรีภายในโรงพยาบาล 

 
Product    
ผูวิจัยไดทําการสรุปการวิเคราะหขอมูลการจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาลดาน

ผลิตภัณฑบริการดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 8 สรุปขอมูลการจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาลดาน Product 
 

 

 โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลวิภาวด ี สมิติเวชศรีนครินทร 
แนวคิด การดูแลผูมาใชบริการทั้ง

รางกายและจิตใจ 
กิจกรรมคลายความเครียด
ใหผูมาใชบริการ 

Healing  
Environment 

วัตถุประสงค สรางความเพลิดเพลินใหผู
รอชําระคาบริการ 

เสริมบรรยากาศบริเวณ
โถงตอนรับ 

สรางบรรยากาศท่ีดี
และคลาย
ความเครียด 

กลุมเปาหมาย ผูมาใชบริการ  และกลุม
ผูสูงอายุ 

บุคคลท่ัวไป เด็กและผูมาใช
บริการท่ัวไป 

ลักษณะดนตรี วงดนตรี Trio และนักรอง วง Trio Jazz Band นักเปยโนบรรเลง 
กิจกรรมพิเศษ มินิคอนเสิรตBSO - กิจกรรมดนตรีใน

สวน 
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ผูบริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพ  ไดกลาวถึงลักษณะวงดนตรีท่ีทางโรงพยาบาลเห็น
วามีความเหมาะสมสําหรับทําการแสดงในโรงพยาบาลไววา  ควรใชเคร่ืองดนตรีไมเกิน3-5ช้ิน  
และประกอบไปดวยเคร่ืองดนตรีท่ีผูชมนาจะมีความคุนเคยเชน  เปยโน ไวโอลิน เปนตน เนื่องจาก
เสียงจากเคร่ืองดนตรีดังกลาวมีความนุมนวล  เหมาะสมกับบรรยากาศในการรอคอยของคนไขหรือ
ผูมาใชบริการ ในขณะท่ีเสียงของเคร่ืองดนตรีบางชนิดอาจจะมีผลกระตุนความรูสึกหรืออารมณ
ของผูฟงทําใหมีความกระวนกระวายมากขึ้น เชน กลอง จึงไมเหมาะสมท่ีจะนํามาบรรเลงภายใน
โรงพยาบาล  สําหรับโรงพยาบาลวิภาวดีนั้น  ใชวงดนตรีในลักษณะวง ทรีโอ (TRIO) บรรเลง
ดนตรีในสไตลแจส และเปนบทเพลงบรรเลง ไมมีนักรอง  เคร่ืองดนตรีท่ีใชประกอบไปดวย 
ดับเบ้ิลเบส  คียบอรด แซกโซโฟน  และอาจมีเคร่ืองดนตรีอ่ืนบางสลับเปล่ียนกันไป   และการจัด
แสดงดนตรีท่ีโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร  ใชการบรรเลงเปยโนโดยนักเปยโนคนเดียว  และ
ใหความเห็นวา  เหมาะกับบรรยากาศของทางโรงพยาบาลท่ีตองการความอบอุนเปนกันเอง  และนัก
ดนตรีสามารถปรับสไตลการบรรเลงใหเหมาะสมกับผูชมได  เนื่องจากท่ีโรงพยาบาลสมิตติเวชศรี
นครินทร  มีเด็กมาใชบริการคอนขางมาก   

สําหรับท่ีมาของวงดนตรีนั้น  ไมจําเปนจะตองเปนวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียง โดยทาง
โรงพยาบาลวิภาวดีใชวงดนตรีท่ีเปนนักดนตรีอาชีพท่ัวไป  แตสําหรับโรงพยาบาลกรุงเทพมี
ความเห็นวา  การมีศิลปนหรือวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียงมาจัดแสดงบางบางคร้ังเปนเร่ืองท่ีมีความ
นาสนใจ  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความพรอมของแตละโรงพยาบาล  สําหรับโรงพยาบาลกรุงเทพมีการจัด
กิจกรรมพิเศษในลักษณะของการจัดมินิคอนเสิรตจากศิลปนในบางโอกาส  แตจะจัดโดยใชสถานท่ี
ท่ีเหมาะสมเชน  หองประชุมของทางโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสมิตติเวชศรีนครินทรเห็นวา  นัก
ดนตรีควรมีประสบการณ  เชนของทางโรงพยาบาลเปนผูเลนท่ีสามารถเลนเพลงไดหลายสไตล  ท้ัง
สําหรับเด็กและผสูงอายุ  และรูจักเลือกเลนเพลงใหเหมาะสมกับบรรยากาศ 

ท้ังสามโรงพยาบาลไดกลาวถึงบุคลิกลักษณะของนักดนตรีไปในทางเดียวกันวาควร
จะดูเปนมิตร อบอุน เรียบรอย  สุภาพ  บุคลิกบางอยางของนักดนตรีท่ีไมเหมาะสมเชน มีรอยสัก  
ความสะอาด  หนวดเคราผมยาว  การแตงกายก็เปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหนักดนตรีดูเปนมิตรมากข้ึน โดย
เนนการแตงกายเรียบรอย  ดูสุภาพ  มีรสนิยม เพ่ือใหผูมาใชบริการเกิดความรูสึกไววางใจและเปน
กันเอง  ไมจําเปนตองเปนชุดทางการมากก็ได  แลวแตบรรยากาศบริเวณท่ีจัดการแสดงของแตละ
โรงพยาบาลเปนอยางไร  ในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธกับผูชมทางโรงพยาบาลวิภาวดีเห็นวานัก
ดนตรีไมจําเปนตองพูดคุยกับผูชมก็ได  เนื่องจากผูชมบางทานอาจกําลังมีสภาวะความเจ็บปวย  
หรือมีความวิตกกังวลในใจ  หรืออาจกําลังรอคอยเพื่อรับการรักษาจากแพทย  จึงอาจไมพรอมจะ
ปฏิสัมพันธกับนักดนตรี  แตทางโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทรเห็นวานักดนตรีควรส่ือสารกับ
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ผูชมเสมอ  เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ดี  ท้ังนี้เนื่องจากบรรยากาศของสมิตติเวชศรีนครินทรมีเด็กและ
ครอบครัวมาใชบริการเยอะมาก  จึงตองการความเปนกันเอง  ความสบาย  เพื่อผอนคลายความวิตก
กังวลของผูมาใชบริการ  และเช่ือมสัมพันธอันดีระหวางโรงพยาบาลกับผูรับบริการโดยเฉพาะเด็กๆ
ได  การพูดคุยเปดโอกาสใหผูชมมีสวนรวมในการบรรเลงได  เชน  การขอเพลง  หรือผูชมบางทาน
ขอรวมแสดงดวย  เปนตน  เหลานี้ก็มีผลทําใหผูมาใชบริการโรงพยาบาลและผูปวยรูสึกดีดวย 

สําหรับบทเพลงท่ีใชบรรเลงในโรงพยาบาล ท้ังสามโรงพยาบาลมีการบรรเลงท่ี
แตกตางกัน คือ  โรงพยาบาลวิภาวดีจะใหนักดนตรีเลนบทเพลงบรรเลง  สวนโรงพยาบาลกรุงเทพมี
ท้ังบทเพลงรองและบทเพลงบรรเลงสลับกับกันไป  ในขณะที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทรใช
การบรรเลงเพลงคลาสิกเปนหลัก  แตก็พิจารณาเลนเพลงตามลักษณะผูชมดวย  นักดนตรีก็ควรจะ
คํานึงถึงการบรรเลงบทเพลงท่ีเหมาะสมกับเทศกาลดวย เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันลอย
กระทง  วันคริสมาส  เปนตน 

Price 
ในดานการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของการจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาลดานราคา  

ผูวิจัยไดทําการสรุปปจจัยท่ีใชวางแผนตัดสินใจเพื่อจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  โดยสามารถ
สรุปไดวา งบประมาณในการจัดจางการแสดงดนตรีของท้ังสามโรงพยาบาลมาจากงบประมาณใน
สวนเดียวกันคือ  สวนของการทําประชาสัมพันธ  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของผูบริหารดวย  โดยทาง
โรงพยาบาลวิภาวดีมีงบประมาณในการจัดแสดงดนตรีภายโรงพยาบาลโดยเฉล่ียประมาณสัปดาห
ละ 10,000 บาท โรงพยาบาลกรุงเทพประมาณสัปดาหละ 50,000 บาท โรงพยาบาลสมิติเวชศรี
นครินทรประมาณสัปดาหละ5,000บาท  ท้ังนี้เนื่องจากโรงพยาบาลวิภาวดีและสมิติเวชศรีนครินทร
จัดใหมีการแสดงดนตรีสัปดาหละ 2 วัน  ในขณะท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพการจัดการแสดงดนตรีทุก
วัน  อยางไรก็ตาม  ท้ังสามโรงพยาบาลมีความเห็นวา   ความเหมาะสมของการจัดงบประมาณ
สําหรับการจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลน้ัน  ข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน  เชน  ขนาดของ
โรงพยาบาล  พื้นท่ีท่ีเหมาะสม  บรรยากาศท่ีโรงพยาบาลตองการ   เปนตน  ซ่ึงหากเปล่ียนลักษณะ
ของวงก็จะสามารถลดคาใชจายได  เชน  การใชนักดนตรีคนเดียวโซโล หรือการใชกีตารโฟลคซอง  
ซ่ึงนาจะชวยทําใหโรงพยาบาลขนาดเล็กก็สามารถจัดการแสดงดนตรีภายในโรงพยาบาลไดเชนกัน 
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ภาพท่ี  6 สรุปการวิเคราะหขอมูลการจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาลดานPrice 
  

ผูวิจัยไดสอบถามความเห็นของท้ังสามโรงพยาบาล  ถึงการจัดแสดงดนตรีในลักษณะ
อ่ืน ๆ เชน การแสดงดนตรีไทย  การแสดงของคณะนักรองประสานเสียง การแสดงของวงดนตรีโดย
เด็กๆ ซ่ึงท้ังสามโรงพยาบาลใหความสนใจ  ท้ังนี้ตองอยูภายใตงบประมาณท่ีโรงพยาบาลตั้งไว 

Place  
แนวคิดริเร่ิมใหมีการจัดการแสดงดนตรีโรงพยาบาลนั้น  สําหรับโรงพยาบาลกรุงเทพ  

สืบเนื่องมาจากทางโรงพยาบาลคํานึงถึงการใหความสําคัญกับท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
คนไข  และยังตองการใหผูมาใชบริการเกิดความรูสึกผอนคลายขณะใชเวลาอยูภายในโรงพยาบาล  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการรอคอยรับบริการตางๆเชน  รอคอยเพื่อจายคารักษา  รอคอยเพื่อรับยา  รอคอย
เพื่อพบแพทย  เปนตน  อีกท้ังยังเปนกิจกรรมเสริมใหกับผูปวยท่ีตองใชเวลาอยูในโรงพยาบาลเปน
ระยะเวลานาน  นอกจากนี้ยังสามารถชวยคลายความเครียดใหกับพนักงานและบุคลากรของ
โรงพยาบาลไดอีกดวย 

สวนแนวคิดริเร่ิมใหมีการจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลวิภาวดีนั้น   เร่ิมจากการที่
โรงพยาบาลตองมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูมาใชบริการเกิดความรูสึกผอนคลาย  โดยท่ีผานมา จ ะ
เปนการจัดกิจกรรมในหองประชุม  ซ่ึงผูมาใชบริการท่ัวไปไมสามารถมองเห็นได  การจัด
 แสดงดนตรีท่ีบริเวณโถงตอนรับของโรงพยาบาลจึงเปนกิจกรรมที่ เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค  และยังชวยใหผูมาใชบริการที่โรงพยาบาลสามารถรับบริการอ่ืนไปดวยได เชน 
รานคา รานกาแฟใกลเคียง  รวมท้ังบุคลากรของโรงพยาบาลก็ผอนคลายความเครียดจากการทํางาน
ประจําวันไดเปนอยางดี 
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ทางดานโรงพยาบาลสมิติ เวชศรีนครินทร  เ ร่ิมจัดใหมีการบรรเลงเปยโนใน
โรงพยาบาลตั้งแตประมาณ 6 ปท่ีแลว (2552) โดยในตอนตนเร่ิมจากการเปนโรงพยาบาลเด็ก  ซ่ึงมี
เด็กและครอบครัวมาใชบริการจํานวนมาก  โรงพยาบาลจึงจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความเพลิดเพลินให
ผูมาใชบริการซ่ึงสวนใหญมีเด็กหรือผูสูงอายุมาดวย  ทางโรงพยาบาลใหความสําคัญในเร่ืองของ 
Holistic care และแนวคิดเร่ืองของ Heeling Environment  ดวย  คือใหผูท่ีเขามารักษามีสภาพจิตใจท่ี
ดีข้ึนดวย  ไมใชแคการรักษาความเจ็บปวยเพียงอยางเดียว   

จากการวิเคราะหแนวคิดของการริเร่ิมใหมีดนตรีข้ึนในแตละโรงพยาบาล แสดงให
เห็นวา   ปจจัยท่ีสําคัญท่ีตองคํานึงถึงคือ  ผลกระทบตอผูมาใชบริการในหลายแงมุม  โดยเร่ิมจาก
การจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีมาใชบริการโรงพยาบาล  ความสําคัญของการ
ใชการแสดงดนตรีเพื่อชวยลดปญหาตางๆของผูมาใชบริการ การคํานึงถึงความเหมาะสมในดาน
สถานท่ีและคุณภาพของเสียงท่ีเกิดข้ึน  โดยจะสังเกตไดวา  โรงพยาบาลจะจัดการแสดงดนตรีข้ึนใน
ชวงเวลาที่มีผูมาใชบริการมาก  ดังตอไปนี้ 

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ   
มีการแสดงดนตรีทุกวัน  บริเวณโถงเปยโนหนาแผนกแคชเชียร  ตั้งแตเวลา

ประมาณ 11.00 น. - 14.00 น. 
2. โรงพยาบาลวิภาวดี 

มีการแสดงดนตรีทุกวันเสารและอาทิตย  ตั้งแตเวลา 10.00 น. - 14.00 น. บริเวณ
สวนตอนรับทางเขาอาคาร 2 ใกลราน Au Bon Pain 

3. โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร  
มีการบรรเลงเปยโนทุกวันเสารอาทิตย เวลา 10.00 น.-12.00 น. ท่ีบริเวณจุดรับ

ลงทะเบียนคนไข  ใกลแผนกเด็ก 
ผูวิจัยจึงไดทําการสรุปขอมูลดังกลาวเปนภาพ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 

 

  
  

ภาพท่ี 7 สรุปการวิเคราะหปจจัยการจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาลดาน Place 
 

โรงพยาบาลวิภาวดีมีความเห็นวา  การจัดการแสดงดนตรีสามารถจัดข้ึนไดในหลาย
พื้นท่ีของโรงพยาบาล  ท้ังแตข้ึนอยูกับความเหมาะสมเชน  ความกวางของสวนตอนรับ  ความสูง
ของเพดาน  ความสามารถในการจัดสถานท่ีรับรองผูชม  เปนตน  แต ณ ปจจุบันโรงพยาบาลวิภาวดี
มีขอจํากัดดานพื้นท่ีท่ีคอนขางนอย  ขณะนี้จึงยังไมสามารถขยายการแสดงดนตรีไปบริเวณอ่ืนได  
ในขณะท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพมีพื้นที่มากกวา  จึงมีความพรอมมากกวาในการจัดแสดงดนตรี  ซ่ึงใน
ปจจุบัน นอกจากการจัดแสดงเปนประจําทุกวันท่ีบริเวณจุดรับยาแลว  ยังมีการจัดแสดงดนตรีข้ึนใน
สวนอ่ืนๆของโรงพยาบาลเปนคร้ังคราวดวย  

 ในสวนของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทรสามารถจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายกวาได  
เชน  จัดนักแสดงตัวตลก  มิสเตอรบอลลูน เพื่อชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเม่ือมา
โรงพยาบาล   และยังมีการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนอีกดวย  เนื่องจากรอบๆโรงพยาบาลมีพื้นท่ี
กวางขวาง  จัดเปนบริเวณสําหรับผูมาใชบริการโรงพยาบาลสามารถเดินเลนพักผอนได  จึงจัด
กิจกรรมดนตรีในสวนขึ้นเพื่อใหผูปวยและผูมาใชบริการผอนคลายความเครียดและสภาพจิตใจ
ขณะท่ีปวยดีข้ึน   

สําหรับการจัดเคร่ืองเสียงเพื่อใชแสดงดนตรีของท้ังสองโรงพยาบาลนั้น นักดนตรี
เปนผูจัดหามาเอง โดยใชเปนเคร่ืองขยายเสียงชุดเล็กสําหรับเครื่องดนตรีท่ีใชไฟฟา  และสําหรับ
เคร่ืองดนตรีอะคูสติกใชเสียงสดจากเคร่ืองดนตรี  เนื่องจากไมตองการความดังในการบรรเลงมาก
นัก  บริเวณของการจัดแสดงดนตรีอยูใกลเคียงกับแผนกจายยาและชําระคาใชจาย  ซ่ึงมีการจัดท่ีนั่ง
สําหรับผูมาใชบริการ  ทําใหผูท่ีกําลังรอรับยาหรือรอจายเงินสามารถนั่งชมการแสดงดนตรีได  โดย

การแสดงดนตรี 

ชวงเวลาที่มีคนมาใชบริการมาก 

จัดบริเวณรับชมดนตรีใหสะดวกสบาย 

คุณภาพของเสียงไมรบกวนบริการอ่ืนๆ 

การจัดกจิกรรมดนตรีในบริเวณอ่ืนๆของโรงพยาบาล 
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จะมีการประกาศเรียกหมายเลขตามลําดับการรับบริการ  และมีหนาปดแสดงตัวเลขไวดวย  ผูมาใช
บริการจึงสามารถทราบลําดับของตนเองไดแมไมไดยินการ ประกาศเรียก   ท้ังสองโรงพยาบาล
ยอมรับวาระดับเสียงในการแสดงดนตรีมีผลกระทบตอผูมาใชบริการของโรงพยาบาลบาง  แตเปน
จํานวนนอยมาก เม่ือเทียบกับความพึงพอใจของผูมาใชบริการ  แตยืนยันไดวาไมกระทบตอการรับ
บริการอ่ืน ๆ ในโรงพยาบาล   

Promotion      
ในสวนของความพึงพอใจและผลตอบรับของผูมาใชบริการในโรงพยาบาล ไดรับผล

ตอบรับท่ีดีมากท้ัง 3 โรงพยาบาล  จากการสํารวจพบวา  ผูมารับบริการรูสึกช่ืนชอบการแสดงดนตรี  
และมีการรอคอยชมการแสดงดนตรีคร้ังตอไปเสมอ  ผูมาใชบริการสวนใหญเห็นวาเปนเร่ืองดีท่ีมีการ
จัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  สามารถทําใหเกิดสถานท่ีพักผอนเพื่อผอนคลายความเครียดได  
หลายๆคนใชบริการอ่ืน ๆ ภายในโรงพยาบาลมากข้ึน  และมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมรอบการแสดงดนตรี
ดวย 

สําหรับโรงพยาบาลกรุงเทพ ซ่ึงมีชาวตางชาติมาใชบริการเปนจํานวนมาก  ก็ไดรับ
เสียงตอบรับท่ีดีมากจากชาวตางชาติเชนกัน  สวนใหญจะมีความคิดเห็นวา  การแสดงดนตรีท่ี
โรงพยาบาลทําใหเกิดความรูสึกผอนคลายมากข้ึน ซ่ึงไมเคยพบเห็นในโรงพยาบาลอ่ืนๆมากอน 
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทรไดรับเสียงตอบรับท่ีดี  ท้ังในสวนของครอบครัวและผูมาใชบริการ
ท่ัว ๆไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเด็ก 

นอกจากการจัดแสดงดนตรีเปนประจําแลว  โรงพยาบาลยังสามารถใชวงดนตรีนี้ใน
วาระอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาลไดอีกดวย เชน  งานเล้ียงของโรงพยาบาล  การจัดแสดงประกอบ
กิจกรรมอ่ืนๆของทางโรงพยาบาล  นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการแสดงดนตรีเพื่อใชในกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธไดอีกดวย  ตัวอยางเชนท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพไดจัดใหมีการแสดงมินิคอนเสิรตของ
วง BSO ข้ึนเปนประจําทุก 2 เดือน ในชวงสุดสัปดาห  ในลักษณะฟรีคอนเสิรต โดยจะมีการเชิญ
ผูคนในชุมชนบริเวณใกลเคียงนั้นเขาชมดวย  การจัดการแสดงดนตรีของศิลปน  อัยย  พรรณี  วีรานุ
กูล  ซ่ึงเคยเขารับการรักษาโรค มะเร็งกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพจนหายดีแลว  ก็ไดรับเสียงตอบ
รับท่ีดีจากผูเขาชม  เหลานี้ถือเปนกระบวนการหน่ึงในการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรได
อีกดวย   สําหรับโรงพยาบาลวิภาวดีแมจะยังไมมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้  เนื่องจากจากยังไม
สอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาล   และเนื่องจากสถานท่ีไมเอ้ืออํานวย  แตท้ังสองโรงพยาบาล
ก็มีความสนใจในการสําเสนอเพ่ือจัดการแสดงดนตรีของศิลปนอ่ืน ๆ เชนกัน   

ผูวิจัยไดการสรุปผลของการจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  ตามทฤษฎีสวน
ประสมการตลาดดาน Promotion  ตามแผนภูมิตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 8 แสดงสรุปผลของการจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  ตามทฤษฎีสวนประสม

การตลาดดาน Promotion 
 
จากการเก็บขอมูลเชิงลึกดวยการสัมภาษณผูบริหารและผูมีอํานาจตัดสินใจของ

โรงพยาบาลท่ีจัดใหมีการแสดงดนตรี ท้ัง 3 โรงพยาบาลไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพ  โรงพยาบาล
วิภาวดี  และโรงพยาบาลสมิตติเวชศรีนครินทรแลว  และทําการวิเคราะหดวยทฤษฎี 4Ps  ดังท่ีได
กลาวถึงขางตน   ผูวิจัยจึงสรุปปจจัยท่ีใชเปนองคประกอบในการพิจารณาจัดใหมีการแสดงดนตรี
ข้ึนภายในโรงพยาบาลเปน 4  หัวขอ  ดังนี้ 

1. วัตถุประสงคในการจัดใหมีการแสดงดนตรีของแตละโรงพยาบาล 
1.1 ใชเสริมบรรยากาศในชวงเวลาท่ีมีผูมาใชบริการมากเปนพิเศษ และตองใช

เวลารอคอยเพ่ือรับบริการของทางโรงพยาบาลเปนเวลานาน  เชน  วันหยุด  เสาร- อาทิตย  ชวงเท่ียง
วันธรรมดา  จึงจัดการแสดงดนตรีในบริเวณท่ีนั่งคอยจายคาบริการ  เพื่อชวยผอนคลายความเครียด
และชวยใหผูท่ีกําลังรอรับบริการรูสึกเพลิดเพลิน  เปนตน 

1.2 เปนกิจกรรมเสริมบริการ  สําหรับผูปวยท่ีเขารับการรักษาหรือพักฟนใน
โรงพยาบาลเปนเวลานาน เชน การจัดกิจกรรมดนตรีในสวน  หรือการแสดงดนตรีท่ีเหมาะกับกลุม
ผูสูงอายุ  เปนตน 

1.3 เพื่อชวยดึงดูดหรือกระตุนความตองการมาใชบริการของโรงพยาบาล  เชน  การ
แสดง ดนตรีเพื่อประกอบการประชาสัมพันธตาง  ๆ หรือการจัดการแสดงดนตรีไวบริเวณพื้นท่ีรานอาหาร
หรือรานกาแฟภายในโรงพยาบาล  เพื่อใหผูมาใชบริการสามารถใชบริการรานคาเหลานั้นไปดวยได 
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2. กลุมเปาหมายในการจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล 
2.1 กลุมเปาหมายของโรงพยาบาลทั่วไป  เชน  ผูสูงอายุ   เด็กและครอบครัว  

ชาวตางชาติ  เปนตน   
2.2 กลุมเปาหมายที่เขารับการพยาบาลเฉพาะทาง  เชน  สตรีมีครรภ ผูปวย

โรคหัวใจ  ผูปวยเพื่อทํากายภาพบําบัด   ผูปวยดวยอาการทางจิต   เปนตน    
2.3 กลุมเปาหมายตามพ้ืนท่ีบริการภายในโรงพยาบาล  เชน  บริเวณหองอาหาร  

บริเวณโถงตอนรับ   ในสวนรอบๆโรงพยาบาล  สวนพักผอนของแพทยและบุคลากร  เปนตน 
3. งบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมเสริมการบริการ 

โดยปกติแลวงบประมาณในท่ีใชในการจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล มาจาก
สวนของการประชาสัมพันธหรือสวนของการทําการตลาดของโรงพยาบาล  การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลจึงข้ึนอยูกับนโยบายของผูบริหาร  และเปาหมายของการจัด
แสดงดนตรี  เชน  บางโรงพยาบาลอาจจัดใหมีดนตรีทุกวัน  หรือบางโรงพยาบาลอาจจัดใหมีดนตรี
สัปดาหละคร้ัง  เปนตน  

4. ความเหมาะสมทางดานสถานท่ี 
การเลือกลักษณะวงดนตรีท่ีเหมาะสมอาจถูกกําหนดโดยบริเวณท่ีจัดการแสดงและ

โครงสรางทางสถาปตยกรรม  เชน  พื้นท่ีแคบ  ปูพรม  เพดานตํ่า  หรือมีกระจกรอบบริเวณ  ซ่ึงตอง
เลือกใชเคร่ืองขยายเสียงและเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะกับลักษณะของพื้นท่ี  เชน  บริเวณโถงตอนรับ
ของโรงพยาบาลท่ีมีลักษณะเพดานสูง  สามารถเลือกใชวงดนตรีท่ีมีแซกโซโฟนได  ในขณะท่ี
บริเวณท่ีมีเพดานต่ําอาจเหมาะสําหรับการจัดเคร่ืองดนตรีเชนกีตารอะคูสติก  เปนตน  นอกจากน้ัน  
ยังควรคํานึงถึงความดัง  ความกองของเสียงดนตรีท่ีอาจรบกวนประกาศหรือบริการอื่นๆ  และรวม
ไปถึงเร่ืองความสะดวกของผูสัญจรไปมาในบริเวณนั้นดวย 

สรุปภาพรวมของการจัดใหมีการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล 
จากผลการสํารวจและเก็บขอมูลของผูจัย  และทําการวิเคราะหภาพรวมและปจจัย

ในดานตางๆท่ีเกี่ยวของกับการจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  จะเห็นไดวา  การจัดใหมีการ
แสดงดนตรีในโรงพยาบาลเปนกิจกรรมเสริมบริการ   ท่ีทางโรงพยาบาลตองการแสดงใหเห็นถึง
ความใสใจในดานการใหบริการรอบดาน  และใหความสําคัญเร่ืองสภาวะจิตใจของผูปวยหรือผูมา
ใชบริการโรงพยาบาล  ซ่ึงเม่ือทําการเปรียบเทียบกับสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา
แลว    สามารถกลาวไดวาผูมาใชบริการโรงพยาบาล  และไดรับชมการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล   
ไดรับความพอใจในมุมมองของลูกคาดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 สรุปผลวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา 
 

สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา  
1. คุณคาท่ีลูกคาจะไดรับ  (Customer  Value) มาก 
2. ตนทุน (Cost  of  Customer) มาก 
3. ความสะดวก(Convenience) มาก 
4. การติดตอส่ือสาร (Communication) ปานกลาง 
5. การดูแลเอาใจใส  (Caring) มาก 
6. ความสําเร็จในการตอบสนองความตองการ (Completion) มาก 
7. ความสบาย (Comfort) มาก 

  
ผูวิจัยไดใชทฤษฎีการสรางความพึงพอใจกับคุณภาพบริการ  เพื่อวิเคราะหการจัดใหมี

การแสดงดนตรีในโรงพยาบาลเอกชนวาตรงกับกลยุทธการสรางบริการเกินความคาดหมาย  ซ่ึง
กอใหเกิดประโยชนกับท้ังผูมาใชบริการ  และกับทางโรงพยาบาลในแงมุมตางๆ   สามารถวิเคราะห
ไดดังน้ี 

1. การวางตาํแหนงบริการ(Service  Positioning) 
การวางตําแหนงจะเปนการสรางจุดขายหรือจุดมัดใจใหลูกคานึกถึงธุรกิจนั้น  และ

ยังเปนการสรางความเปนตัวเองใหโดดเดนจากคูแขง  การจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  เปนการ
จัดกิจกรรมที่แตกตางจากโรงพยาบาลทั่วๆไป  แสดงใหเห็นถึงความพรอมในการใหบริการที่
เหนือกวา  ดวยงบประมาณและวิสัยทัศนของผูบริหารท่ีมากกวาโรงพยาบาลอ่ืนๆ  ผูมาใชบริการ
ยอมเกิดความรูสึกประทับใจในบริการของโรงพยาบาล  และสงผลใหรูสึกเช่ือม่ันในศักยภาพของ
โรงพยาบาลนั้นๆมากข้ึน  ไมวาจะในดานการรักษาพยาบาล  หรือการดูแลตอนรับ 

2.  การพัฒนาบริการใหม (New  Service  Development) 
การจัดใหมีการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลถือเปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีพัฒนา

บริการใหมสามารถชวยดึงความนาสนใจและสรางชีวิตชีวาใหกับธุรกิจเดิมได  ดังท่ีโรงพยาบาล
กรุงเทพไดใหขอมูลวาเปนท่ีสนใจแกผูมาเย่ียมชมการบริหารงานของโรงพยาบาลกรุงเทพ  ท้ังชาว
ไทยและชาวตางชาติเสมอ ซ่ึงการจัดใหมีการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  เปนจุดเดนดานการ
ใหบริการท่ีสะทอนใหเห็นถึงนโยบายของผูบริหาร  ท่ีมีความคิดริเร่ิมท่ีจะพัฒนาการใหบริการที่นา
ประทับใจ  สามารถสรางภาพลักษณของการมีความคิดกาวหนาท่ีเหนือกวาองคกรอ่ืน ๆ ได  
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3. การสรางความแตกตาง ( Differentiation) 
การจัดใหมีการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  ถือเปนการการพัฒนาบริการท่ีมีอยู

เดิมใหดีข้ึน  ดังกรณีของโรงพยาบาลวิภาวดีใชวงดนตรีบรรเลงในสวนตอนรับและรอรับยาของ
โรงพยาบาล  และโรงพยาบาลกรุงเทพใชวงดนตรีบรรเลงในสวนของบริเวณรอจายคาบริการและ
รับยา  เพื่อวัตถุประสงคคือชวยผอนคลายความเครียดของผูมาใชบริการ  ถือเปนการสรางบริการ
เสริมข้ึนมาใหม  เพื่อทําใหเกิดการบริการท่ีแตกตางจากคูแขงรายอ่ืนๆ   เม่ือการใหบริการท่ีแตกตาง
เปนส่ิงท่ีคนประทับใจ ยอมเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอมในดานอ่ืนๆของโรงพยาบาลอีกดวย  
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  และอภิปรายผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย คือ 
1.  เพื่อสํารวจเง่ือนไขปจจัยในการจัดการแสดงดนตรีตอการบริการของโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. วิเคราะหความตองการและภาพรวมการจัดการบริการดนตรีของโรงพยาบาลเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. นําเสนอกลยุทธการจัดการแสดงดนตรีตอการบริการในโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือใช

เปนแนวทางสําหรับผูประกอบอาชีพนักดนตรี 
จากผลการดานการสํารวจความพึงพอใจของผูมารับชมการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล 

ตามตารางท่ี 4.2 แสดงใหเห็นวาผลตอบรับของผูท่ีมาใชบริการที่โรงพยาบาลอยูในรับดีท้ังหมด 
และผูมาใชบริการสวนใหญเห็นดวยกับการสนับสนุนใหมีการจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล 
ดังตารางสรุปนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 10 สรุปผลความพึงพอใจของผูชมดนตรีในโรงพยาบาล 

 

  
ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหแนวทางและองคประกอบท่ีเกี่ยวของ   ในการใชการแสดง

ดนตรีเพื่อเปนกิจกรรมเสริมสําหรับการใหบริการของโรงพยาบาล โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับดนตรี

ผลตอบรับจากผูมาใชบริการในโรงพยาบาล  ระดับ คาเฉล่ีย 
มีระดับความพึงพอใจในการจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล มาก 3.76 
ผูมารับชมรูสึกผอนคลายจากการรับฟงการบรรเลงดนตรีท่ี
โรงพยาบาล 

มาก 4.33 

การจัดใหมีการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  กอใหเกิดผลดีตอผูปวย   มาก 4.46 
การรับชมการแสดงดนตรีท่ีโรงพยาบาลไมมีผลกระทบตอการรับ
บริการอ่ืนของโรงพยาบาล 

นอย 2.19 
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บําบัดและอิทธิพลของดนตรี มาผสมผสานกับแนวคิดดานการบริหารตลาดบริการ  เพื่อสรางการ
จัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมตอสถานประกอบการโรงพยาบาล  ซ่ึงคาดวานอกจากจะนําไปใช
เปนแนวทางในการทํางานของผูประกอบอาชีพนักดนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพแลว  ยังเปน
แนวทางสําหรับการเพิ่มคุณภาพของการบริการ ซ่ึงจะเปนประโยชนดานการสงเสริมภาพลักษณ
ของโรงพยาบาลไดอีกดวย   

กลยุทธการใหบริการแสดงดนตรีตอการบริการในโรงพยาบาลเอกชน(ในเขต
กรุงเทพมหานคร) 

จากการวิเคราะหนโยบายและแนวคิดของโรงพยาบาลผูวาจาง  ประกอบกับการ
วิเคราะหภาพรวมของการจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  สามารถสรุปลักษณะท่ีสําคัญของกลยุทธ
การใหบริการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลไดดังนี้ 

1.  ผูมารับการรักษาและผูมาใชบริการโรงพยาบาลจะรูสึกผอนคลายความเครียดและ
ความกังวล  เม่ือตองใชเวลาท่ีโรงพยาบาลนานๆ หากโรงพยาบาลมีการจัดบูรณาการดนตรีใหเขา
กับสภาพแวดลอมของโรงพยาบาล 

การจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  เปนการใชดนตรีเพื่อบูรณาการใหเขากับ
สภาพแวดลอมของโรงพยาบาล  เพื่อประโยชนในแงของการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
บําบัดรักษาท้ังทางดานรางกายและทางดานจิตใจของผูท่ีมาใชบริการได  โดยโรงพยาบาลอาจใช
การแสดงดนตรีเพื่อเปนกิจกรรมเสริมบริการภายในโรงพยาบาล  เพื่อใหผูมาใชบริการมีกิจกรรมที่
ชวยผอนคลายความเครียด   เปล่ียนบรรยากาศ  และชวยลดระยะเวลาการรอคอยรับบริการใน
โรงพยาบาลได 

2. การจัดบรรยากาศและการใหบริการดนตรีของโรงพยาบาล  เปนส่ิงท่ีสามารถ
นําเสนอบุคลิกขององคกร(Brand Personality)ได  ผูมาใชบริการจะพิจารณาภาพลักษณของ
โรงพยาบาลจากสภาพแวดลอมและลักษณะบริการกอนตัดสินใจเขาใชบริการ 

โรงพยาบาลสามารถนําการจัดแสดงดนตรีมาใชเพ่ือประโยชนดานการเสริมสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรได  ดังนั้น  จึงควรใหความสําคัญในเร่ืองของประเภทดนตรีท่ีใช
บรรเลงและบุคลิกลักษณะของผูแสดงดนตรีท่ีมีความเหมาะสม  โดยสามารถพิจารณาไดจาก 

กลุมเปาหมายผูมาใชบริการโรงพยาบาลเปนหลัก  เชน  ใชการแสดงดนตรี
คลาสสิคสําหรับโรงพยาบาลท่ีตองการภาพลักษณของความหรูหรามีระดับ  หรือการจัดการแสดง
ดนตรีโดยมีศิลปนวัยรุนรับเชิญ  เพื่อใหภาพลักษณของโรงพยาบาลมีความทันสมัย   จึงอาจกลาวได
วา  สามารถใชการแสดงดนตรีเพื่อส่ือถึงBrand  Personality ได 

3. การใชดนตรีเพื่อเปนสวนหนึ่งในการจัดสภาพแวดลอมของโรงพยาบาลใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ควรไดรับคําแนะนําจากผูท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานดนตรี 
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ผูบริหารองคกรท่ีมีวิสัยทัศนและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดแสดงดนตรีใน
โรงพยาบาล  สามารถวาจางนักดนตรีอาชีพท่ีมีความรูความสามารถ  มาเปนผูดูแลรับผิดชอบใน
ดานการจัดบริการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล ในลักษณะของผูใหคําปรึกษาดานดนตรีแก
สถานพยาบาล  ซ่ึงจะสามารถชวยใหโรงพยาบาลนําการแสดงดนตรีไปใชสําหรับโอกาสอ่ืนๆได  
เชน  การวางแผนการตลาดของโรงพยาบาล  การจัดสวัสดิการดานดนตรีใหกับพนักงาน  การ
จัดการแสดงดนตรีในวาระตางๆของโรงพยาบาล เปนตน 

4. ผูมารับบริการในองคกรท่ีมีบริบทใกลเคียงกับโรงพยาบาล  ควรจะไดรับบริการท่ี
ชวยผอนคลายความเครียดและความกังวล  เพื่อชวยใหการบําบัดรักษาหรือการฟนฟูสภาพมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จากประโยชนของดนตรีตอการบําบัดรักษาทางการแพทย  ทําใหผูประกอบอาชีพ
นักดนตรีสามารถขยายการใหบริการในลักษณะของการจัดการแสดงดนตรีไปสูสถาน ประกอบการ
อ่ืนท่ีมีบริบทใกลเคียงกับโรงพยาบาลได  เชน  สถานบําบัดผูติดยาเสพยติด  สถานดูแลผูสูงอายุ  
องคกรท่ีเกี่ยวของในการรับดูแลฟนฟูสภาพจิตใจของผูมีปญหาในดานตางๆ   

ลักษณะของการจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมสําหรับโรงพยาบาล 
ผูวิจัยไดทําการเสนอแนวทางการเลือกใชการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมสําหรับการ

บรรเลงในโรงพยาบาล  โดยสามารถพิจารณาไดดังนี้ 
1. ลักษณะและประเภทของวงดนตรี และเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสม 
 ขอมูลวิจัยท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารโรงพยาบาลนั้น  แสดงใหเห็นวา  

การจัดวงดนตรีท่ีเหมาะสมสําหรับการบรรเลงในโรงพยาบาล  ตองคํานึงถึงจุดมุงหมายในการจัด
ใหมีการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลเปนหลัก   และควรคํานึงถึงความเหมาะสมในดานตางๆ  เชน 
สถานท่ี บริเวณท่ีจัดแสดงดนตรี เปนตน ประเภทเคร่ืองดนตรีท่ีใชควรเปนประเภทอะคูสติก
(Acoustic) หรือเคร่ืองดนตรีท่ีไมจําเปนตองใชไฟฟา (ยกเวน ประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง)  
เนื่องจากเคร่ืองดนตรีประเภทนี้ใหเสียงท่ีนุมนวล และสงผลตอความรูสึกและอารมณของมนุษยได
ลึกซ้ึงกวาเคร่ืองดนตรีประเภทเสียงสังเคราะห   ผูวิจัยขอเสนอเคร่ืองดนตรีท่ีมีความเหมาะสม
สําหรับการบรรเลงในโรงพยาบาล  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 11 แสดงเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมสําหรับการบรรเลงในโรงพยาบาล 
 

ประเภทเคร่ืองสาย  
1. ไวโอลิน (Violin) เปนซอฝร่ังขนาดเล็ก  ใหเสียงท่ีมีความถ่ี
ชวงแหลม สรางเสียงไดทุกอารมณ ท้ังออนหวาน ราเริง ฉงน
สงสัย  สามารถนําไปประสมไดกับวงประเภทออรเคสตรา  
วงเชมเบอร  หรือใชบรรเลงดนตรีสไตลคันทรีของฝร่ัง 
 

 

2. วิโอลา (Viola)ซอฝร่ังท่ีมีขนาดใหญกวาไวโอลินเล็กนอย  
จึงใหเสียงคลายไวโอลินแตใหญและทุมต่ํากวา  ใชสําหรับ
การบรรเลงทํานองหวานปนเศราได  มักใชบรรเลงคูกับ
ไวโอลิน  หรือเลนเพื่อสอดประสานกับเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ 
 
 

 

3. เชลโล (Cello)คือซอฝร่ังขนาดใหญ  ลักษณะการใชคือตั้ง
พื้น  และผูเลนนั่งบรรเลง โดยใชคันชักสี  เชลโลมีเสียงทุม
หวาน ใหความรูสึกอบอุน  สงบเยือกเย็น  ใชประสมวงกับ
เคร่ืองสายอ่ืนๆเชนไวโอลิน และวิโอลา 
 
 
 

 

4. ดับเบ้ิลเบส  (Double  Bass)คือซอฝร่ังท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด  ผู
เลนตองยืนบรรเลงโดยใชคันซักสีหรือใชนิ้วดีดก็ได  เสียงของ
ดับเบ้ิลเบสใหญกวางและทุมตํ่ามาก คลายเสียงของหัวใจเตน 
ใหความรูสึกอบอุน  ยิ่งใหญ  ตื่นเตน  ดับเบ้ิลเบสไมใชเคร่ือง
ดนตรีสําหรับการบรรเลงเดี่ยว  มักประสมอยูในวงดนตรีเกือบ
ทุกประเภท   เพ่ือเติมเต็มความสมบูรณของเสียงคอรดใหกับ
เพลง 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

ตารางท่ี 11 แสดงเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมสําหรับการบรรเลงในโรงพยาบาล (ตอ) 
 

ประเภทเครื่องสาย  

5. ฮารป  (Harp)หรือพิณ ใหเสียงกังวานส้ัน  ทําใหรูสึกราเริง
แจมใส  งดงามลํ้าคา  ฟงล่ืนไหล  สามารถใชเลนเปนเครื่อง
โซโลทํานองเด่ียวๆได  ฮารปเปนเคร่ืองดนตรีขนาดใหญและ
มีรูปลักษณสวยงาม  จึงเหมาะในการชวยเสริมบรรยากาศให
หรูหรา 
 

 

6. กีตาร (Guitar)กีตารท่ีมีความเหมาะสมสําหรับใชบรรเลง
ในโรงพยาบาล  จะเลือกใชกีตารคลาสสิก  หรือกีตารแจสก็ได  
เนื่องจากใหเสียงท่ีฟงสบายกวากีตารไฟฟา สามารถใชบรรเลง
เดี่ยวหรือประสมเปนวงไดในหลายลักษณะ เปนเครื่องดนตรี
ท่ีคนท่ัวไปคุนเคย จึงใหความรูสึกเปนกันเองแกผูพบเห็น  
และบรรเลงเพลงไดหลายลักษณะ 
 
 
 
 
 
 

 

7. อูคูเลเล (Ukulele)มีลักษณะคลายกีตารขนาดจิ๋ว  เปนเคร่ือง
ดนตรีท่ีมีถ่ินกําเนิดจาก ฮาวาย  เปนท่ีนิยมมากในปจจุบัน
เนื่องจากมีขนาดเล็ก  บรรเลงงาย  มักใชบรรเลงรวมกับเคร่ือง
ประกอบจังหวะอ่ืนๆสไตลการเลนจึงใหความรูสึกสบาย สด
ช่ืน  สดใส นึกถึงทองทะเล หมูเกาะ 
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ตารางท่ี 11 แสดงเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมสําหรับการบรรเลงในโรงพยาบาล (ตอ) 
 

ประเภทเคร่ืองลมไม  
1.  แซกโซโฟน  (Saxophones)มีหลายขนาดต้ังแต
โซปราโนแซกโซโฟน อัลโตแซกโซโฟน  เทเนอร
แซกโซโฟน และบาริโทนแซกโซโฟน  ซ่ึงจะให
เสียงแหลมไปจนถึงเสียงแตรใหญเรียงกันไปตาม
ขนาดท่ีใหญข้ึน  สามารถใชประสมในวงไดหลาย
ลักษณะ  เชน  ในวงเชมเบอร   หรือในวงดนตรี
ประเภทแจสก็ได  หรือจะใชเปนเคร่ืองโซโลก็ได 

 

2. ฟลูต  (Flute) เปนขลุยฝร่ังสีเงินทําจากโลหะนิก
เกิ้ลและเงิน  ใหเสียงลมท่ีแหลมหวานคลายการผิว
ปาก   ฟลูตใหเสียงท่ีม่ังมากนัก   มีผลตออารมณ
ในทางออนหวาน  ราเริงแจมใส  หัวเราะอารมณดี  
สามารถนําไปประสมในวงประเภทเชมเบอรได 

 

ประเภทเคร่ืองกระทบ  
1. เปยโน (Piano)เปนเคร่ืองดนตรีท่ีจัดอยูในพวก
เคร่ืองล่ิมนิ้วดวย เปยโนเปนเคร่ืองดนตรีพื้นฐานท่ีคน
ท่ัวไปคุนเคยและเขาใจไดงาย  สามารถใชบรรเลง
เพลงไดหลายแนว  เลนโซโลทํานองเดี่ยวก็ได  หรือ
ประสมในวงประเภทอื่นได เสมอ   ในปจจุบันมี
ทางเลือกสําหรับการจัดเคร่ืองดนตรีเปยโนในหลาย
ลักษณะ  เชน  ใชเปยโนไฟฟา  หรือคียบอรดไฟฟา
บางรุนก็สามารถใชเพื่อแทนเสียงเปยโนไดเชนกัน  
เปนท่ีนิยมเนื่องจากสะดวกในการดูแลรักษา  การขน
ยายติดต้ัง และใชกับอุปกรณขยายเสียงได 
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ตารางท่ี 11 แสดงเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมสําหรับการบรรเลงในโรงพยาบาล (ตอ) 
 

ประเภทเคร่ืองกระทบ  
2. กลองคาฮอง (Cajon)หรือท่ีเรียกกันวากลองปบ  มี
ลักษณะเหมือนกลองไม  ใชเปน เ ค ร่ื อ งประกอบ
จังหวะและมักใชควบคูกับเคร่ืองเคาะอ่ืนๆ ปจจุบัน
เปนท่ีนิยมเน่ืองจากสะดวกสบายในการเคล่ือนยาย  
เลนงายและใหเสียงประกอบจังหวะท่ีไมดังมาก จงึเปน
ทางเลือกท่ีนาสนใจสําหรับการประสมวงท่ีไมตองการ
ความอึกทึกมากเกินไป 

 

  
ในสวนการการจัดวงดนตรีท่ีเหมาะสมสําหรับการแสดงในโรงพยาบาล  สามารถ

ประสมวงไดในหลายลักษณะ  ข้ึนอยูกับงบประมาณ  และความเหมาะสมของสถานท่ีภายใน
โรงพยาบาล  ผูวิจัยไดทําการเสนอลักษณะการประสมวงที่ใชในโรงพยาบาลได ดังนี้ 

วงโซโล (Solo) 
คือมีนักดนตรีคนเดียว  ใชเคร่ืองดนตรีเพียงเคร่ืองเดียว เชน  เปยโน  ฮารป  กีตาร

โปรง  หรือผูบรรเลงเลนกีตารประกอบการรองเพลงไปดวย  เหลานี้เปนเครื่องดนตรีท่ีสามารถใช
นักดนตรีคนเดียวบรรเลงได สําหรับโรงพยาบาลท่ีตองการสรางบรรยากาศในบริเวณจํากัด  
เนื่องจากเคร่ืองดนตรีเหลานี้เสียงไมดังนัก 
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ภาพท่ี 9 ตวัอยางการจัดนกัดนตรีแบบโซโล  
 

1. คาใชจาย  ราคาของการวาจางนักดนตรีโซโลข้ึนอยูกับเคร่ืองดนตรี แ ล ะ ค ว า ม
ชํานาญของนักดนตรี  เชน  กีตารโฟลคราคาประมาณ 500– 1000 บาท  นักเปยโนประมาณ 1000บาท  
นักเลนฮารปประมาณ 2,000 – 3,000 บาท ตอการบรรเลง 1-1.30 ช่ัวโมง  สําหรับการจางเพื่อบรรเลง
ประจํา    

2. พื้นที่ ไมต่ําวา  2  ตารางเมตร  (ไมรวมพ้ืนท่ีวางแกรนดเปยโน) 
 
วงเชมเบอร  (Chamber) 
วงเชมเบอรหมายถึงวงดนตรีขนาดเล็ก  ท่ีมีสมาชิกวงไดตั้งแต 2 -9 คน  แตจาก

การศึกษาขอมูลของผูวิจัย  การจัดวงสําหรับบรรเลงในโรงพยาบาลควรใชนักดนตรีไมเกิน 4-5 คน 
บทเพลงท่ีวงเชมเบอรบรรเลงมักจะเปนดนตรีประเภทไลทมิวสิก (Light Music) ซ่ึงเปนดนตรีท่ีมี
โครงสรางงายๆ  แตทํานองไพเราะและมีเสนหดึงดูดใจ  มีจังหวะทํานองราเริงแจงใส  จึงเหมาะสม
สําหรับบรรเลงในโรงพยาบาล  การประสมวงเชมเบอรมิวสิกสามารถประสมไดหลายลักษณะ ดังนี้ 

1. วงดูโอ  หรือ  ดูเอ็ท (DUO , DUET) 
  ประกอบดวยเคร่ืองดนตรี 2 ช้ิน  หรือนักดนตรี 2 คน จะเปนเคร่ืองสาย  หรือเคร่ืองลม  
2 ชิ้นก็ได  หรือจะเปนเคร่ืองสายหรือเคร่ืองลม 1 ช้ิน  บรรเลงรวมกับเปยโนก็ไดและสามารถเพิ่ม
นักรองดวยได  อาจเพิ่มความดังโดยใชเคร่ืองขยายเสียง  เหมาะสําหรับโรงพยาบาลที่มีพื้นท่ีนอย  ซ่ึง
ผูชมอยูในระยะใกลกับนักดนตรี  ใหความรูสึกเปนกันเอง 
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ภาพท่ี 10 ตัวอยางการจัดประสมวงดนตรีแบบดูโอ (Duo) 
 

 1. คาใชจาย  ประมาณ 3,000 –   5,000 บาท ตอวง  ตอระยะเวลาการบรรเลง
ประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง (สําหรับอัตราการวางจางประจํา) 

 2. พื้นที่ในการจัดวง ไมต่ําวา  2  ตารางเมตร   
 
2. วงทรีโอ (TRIO) 

  เปนวงท่ีมีนักดนตรี 3 คน  หรือประสมวงโดยใชเคร่ืองดนตรี 3 ช้ิน เชนเปยโน  
ไวโอลิน  เชลโล  หรือประสมวงดวยไวโอลิน  วิโอลา เชลโล  หรือประสมวงดวยเคร่ืองลม ไวโอลิน 
และเปยโน เปนตน  โดยอาจเพ่ิมนักรองดวย  
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ภาพท่ี 11 ตัวอยางการประสมวงในลักษณะทรีโอ (TRIO) 
 

1. คาใชจาย    ประมาณ 3,000 – 6,000 บาท ตอวง ตอระยะเวลาการบรรเลง 1-2 
ช่ัวโมง (สําหรับอัตราการวางจางประจํา)  

2. พื้นที่ในการจัดวง ไมต่ํากวา 4 ตารางเมตร     
 
3. วงควอรเท็ต  (Quartet) 

  เปนวงดนตรีท่ีประกอบดวยเคร่ืองดนตรี 4 ช้ิน  สามารถประสมวงได เชน ไวโอลิน   
วิโอลา  เชลโล และเปยโน  หรือ  ฟลูต  เปยโน  ไวโอลิน  ดับเบ้ิลเบส หรือประสมกีตาร  เปยโน  แซก
โซโฟน  ดับเบ้ิลเบสและคาฮองก็ได ซ่ึงการจัดวงดนตรีในลักษณะนี้ สามารถบรรเลงไดหลากหลาย และ
สามารถเพ่ิมนักรองได  เสียงจากการบรรเลงคอนขางดัง  จึงเหมาะสําหรับโรงพยาบาลท่ีมีพื้นท่ีกวาง
พอสมควร  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12  ตัวอยางการประสมวงในลักษณะควอรเท็ต (Quartet) 
 

1. คาใชจาย   ประมาณ 6,000 – 10,000 บาท ตอวง  ตอการบรรเลง 1-2 ช่ัวโมง (สําหรับ
อัตราการวางจางประจํา)       

2. พื้นท่ีในการจัดวง ไมต่ํากวา  6 ตารางเมตร  
 
4. วงควินเท็ต (Quintet) 

 เปนวงท่ีประสมวงโดยใชเคร่ืองดนตรี 5 ช้ิน  สามารถประสมไดหลายแบบแลวแต
ความตองการและความเหมาะสม แตเนื่องจากวงประเภทน้ีมีเคร่ืองดนตรีถึง 5 ช้ิน  เสียงจากการ
บรรเลงคอนขางดัง  สําหรับการจัดวงเพ่ือบรรเลงในโรงพยาบาลจึงควรพิจารณาเลือกใชเคร่ือง
ดนตรีใหเหมาะสมกับสถานท่ีจัดการแสดง  เชน เปยโน ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และฟลูต  สําหรับ
การจัดการแสดงภายในอาคาร  หรือการจัดประสม  เปยโน  กีตาร  ดับเบ้ิลเบส  คาฮอง แซกโซโฟน 
หรือเพ่ิมนักรอง  สําหรับการบรรเลงภายนอกอาคาร  หรือกิจกรรมดนตรีในสวน  เปนตน 
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ภาพท่ี 13  ตัวอยางการประสมวงในลักษณะควินเท็ต (Quintet) 
 

1. คาใชจาย 10,000 – 15,000 บาท  ตอวง ตอการบรรเลงประมาณ  1-2 ช่ัวโมง (สําหรับ
อัตราการวางจางประจํา) 

2. พื้นท่ีในการจัดวง ไมต่ํากวา 8 ตารางเมตร  และอาจจําเปนตองจัดวางเคร่ืองเสียง  
หรืออุปกรณอ่ืน ๆ เชน  ขาต้ังไมค  เกาอ้ี  
 

2.  การแตงกายของนักดนตรี บคุลิก และการปฏิสัมพนัธกับผูฟง 
จากการสํารวจความพึงพอใจของผูมารับชมดนตรีท่ีโรงพยาบาล  พบวาความพึง

พอใจดานความเหมาะสมของการแตงกายของนักดนตรี  และความพึงพอใจในบุคลิกลักษณะของ
นักดนตรีในระดับมาก โดยผูมารับชมการแสดงดนตรีเห็นวา  นักรองและนักดนตรีควรแตงกายดวย
ชุดสวยงาม เชน เส้ือนอก ชุดกระโปรงกึ่งราตรีอยูในระดับมากท่ีสุดคือมีคาเฉล่ีย 3.65 และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.24 
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ภาพท่ี 14 ตวัอยางลักษณะการแตงกายท่ีเหมาะสมของนักดนตรีเพื่อบรรเลงในโรงพยาบาล 
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การแตงกายและบุคลิกของผูแสดงดนตรีเปนส่ิงท่ีควรใสใจอยางมาก  เนื่องจาก
ภาพลักษณของผูแสดงดนตรีมีผลตอผูท่ีมาใชบริการของโรงพยาบาลซ่ึงมีหลากหลาย   ท้ังผูปวย
หรือผูท่ีอยูในสภาวะไมสมบูรณทางรางกายหรือจิตใจ  หรือผูสูงอายุ  ยอมมีความรูสึกออนไหวหรือ
ความวิตกกังวลงายกวาคนปกติท่ัวไป  ผูแสดงดนตรีจึงควรแตงกายใหสุภาพ  เรียบรอย  สะอาดและ
สวยงาม เชน ผูชายสวมเส้ือเช้ิตกับกางเกงสแลคและมีเส้ือนอก  รองเทาหุมขอหรือคัทชู  ผูหญิงแตง
กายดวยชุดสวยงามเชนชุดกระโปรงส้ัน  หรือชุดกระโปรงยาวกึ่งราตรีเปนตน  ท้ังนี้การแตงกาย
ของนักดนตรียังข้ึนอยูกับความเหมาะสมของลักษณะของดนตรีท่ีเลนดวย   

ขอควรหลีกเล่ียงสําหรับการแตงกายและบุคลิกภาพของผูแสดงดนตรี 
1. ไมควรเปดเผยใหเห็นการสักยันตบริเวณในที่มองเห็นไดงาย  หรือแผลเปนขนาด

ใหญ หรือนากลัว 
2. ทรงผมและการไวหนวดเครา  ควรดูแลจัดทรงใหเรียบรอยอยูเสมอ 
3. ไมแตงกายหรือใชเคร่ืองประดับท่ีผิดไปจากความธรรมดา  เชน  สรอยลูกประคํา

ขนาดใหญ  เคร่ืองประดับรูปหัวกระโหลก  ผาคลุมหนา  การใสหวงท่ีจมูก   
4 หลีกเล่ียงการแตงกายดวยเส้ือผาหรือเคร่ืองประดับท่ีมีสัญลักษณส่ือถึงลัทธิหรือ

นิกายท่ีสงผลกระทบตอความรูสึกของผูพบเห็น 
5. ไมพกอาวุธในบริเวณท่ีมองเห็นได  
6. ไมควรสวมหนากากอนามัยหรือผาปดปากขณะทําการแสดงดนตรี 
ในเร่ืองของการปฏิสัมพันธกับผูชมขณะทําการแสดงนั้น   นักดนตรีควรพิจารณาตาม

ความเหมาะสมของลักษณะการแสดงและผูชม  โดยทั่วไปการจัดการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล
นั้นมีวัตถุประสงคเพื่อชวยลดสภาวะความเครียดของผูคนในโรงพยาบาล  จึงไมจําเปนท่ีผูแสดง
ดนตรีจะตองแสดงทาทางกระตุนความรูสึกสนุกสนานของผูชม  ลักษณะของการปฏิสัมพันธของผู
แสดงดนตรีในโรงพยาบาลตอผูชมจึงควรเปนไปในทางสุภาพเรียบรอย  ยิ้มแยมแจมใส  เพ่ือใหผู
ท่ีมาชมการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลรูสึกสบายใจและผอนคลาย   นอกจากนี้  ผูแสดงดนตรีควร
ปฏิบัติตอผูมาใชบริการโรงพยาบาลดวยทาทีท่ีเปนมิตรเยี่ยงบุคลากรของโรงพยาบาล  ระมัดระวัง
การแสดงกิริยาหวาดหลัวหรือดูหม่ินตออาการเจ็บปวยของผูมาใชบริการโรงพยาบาล  และระลึกไว
เสมอถึงการแสดงออกซ่ึงอาจสงผลกระทบตอภาพลักษณของโรงพยาบาล 

3. การจัดเคร่ืองเสียง  และประเภทของเพลงท่ีเหมาะสม  
 การจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาลสามารถเสริมสรางบรรยากาศท่ีดีภายใน

โรงพยาบาลได  แตหากเสียงท่ีบรรเลงนั้นไมเหมาะสม   ก็อาจเปนการทําลายบรรยากาศหรือ
รบกวนการใหบริการอื่นๆภายในโรงพยาบาลได  นอกจากการเลือกเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะกับการ
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แสดงดนตรีในโรงพยาบาลแลว  การเลือกใชเคร่ืองขยายเสียงก็เปนอีกปจจัยท่ีควรใหความสําคัญ  
โดยสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

3.1 คุณภาพของเสียงไมรบกวนการใหบริการของบริเวณใกลเคียง  เชน  การ
จัดการแสดงดนตรีใกลกับเคานเตอรจายยา  หรือมีการ 

3.2 คํานึงถึงลักษณะทางกายภาพของบริเวณท่ีจัดการแสดงดนตรี เชน บริเวณโถง
ตอนรับของโรงพยาบาลท่ีมีเพดานสูง  ทําใหเกิดเสียงกอง  ควรเลือกใชเคร่ืองเสียงท่ีสามารถปรับ
คุณภาพของเสียงไดดี  หรือเลือกใชวัสดุชวยดูดซับเสียง เชน ปูพรมในกรณีท่ีพื้นท่ีการแสดงดนตรี
ลอมรอบไปดวยกระจก เปนตน 

3.3 เสียงของการแสดงดนตรีไมถูกรบกวนโดยสภาพแวดลอมรอบขาง เชน เสียง
เคร่ืองปนน้ําผลไมหรือเสียงเคร่ืองทํากาแฟจากรานคาใกลเคียง  อาจรบกวนการเสียงดนตรีได  เสียง
เด็กรองไห ในกรณีท่ีพื้นท่ีจัดการแสดงดนตรีอยูใกลแผนกเด็ก  หรือเสียงรบกวนจากภายนอก
อาคาร  ในกรณีท่ีการแสดงดนตรีอยูใกลกับประตูเปดปดอัตโนมัติ  เปนตน 

อยางไรก็ตาม  ควรมีการวัดระดับความดังและคุณภาพของเสียงในระหวางการแสดง
ดนตรีอยูเสมอ  โดยนักดนตรีอาจเปนผูสังเกตท่ีระยะตางๆรอบๆบริเวณการแสดง  เพื่อใหการ
บรรเลงดนตรีภายในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหกับทุกฝาย  

ประเภทของเพลงท่ีเหมาะสม 
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูมาฟงดนตรีในโรงพยาบาล  เกี่ยวกับบทเพลงท่ี

คิดวาเหมาะสมกับการใชบรรเลงในโรงพยาบาล พบวา 
ควรเปนเพลงรวมสมัยท่ัวไป  จํานวน 41 คน  คิดเปนรอยละ 34.2  
ควรเปนเพลง Jazz  จํานวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 25.8   
ควรเปนเพลง Classical  จํานวน 22 คน  คิดเปนรอยละ 18.3  
ควรเปนเพลงลูกกรุง จํานวน 19 คน  คิดเปนรอยละ 15.8 
จากการสํารวจแสดงใหเห็นวากลุมผูฟงมีความตองการหลากหลาย  การเลือก เพลงสําหรับ

จัด การแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  ควรคํานึงถึงกลุมผูฟงเปนหลัก  โดยไมจําเปนตองยึดติดกับลักษณะ
ของวง  เชน  วงสตริงทรีโออาจนําบทเพลงรวมสมัยมาบรรเลงได  ไมจําเปนตองเปนเพลงคลาสสิกเสมอ
ไป  หรือในชวงเวลาท่ีมีเด็กมาใชบริการโรงพยาบาล จํานวนมากเปนพิเศษ  ผูแสดงดนตรีควรเลือกบท
เพลงท่ีเหมาะสมเชน  เพลงประกอบภาพยนตรการตูน  หรือเพลงท่ีเด็กๆรูจัก  เปนตน  นักดนตรีควรมีการ
เตรียมบทเพลงสําหรับการบรรเลงที่โรงพยาบาลไวหลาย ๆ  ลักษณะ  เนื่องจากโรงพยาบาลเปนสถานท่ีท่ีมี
ผูมาใชบริการหลายประเภท ท้ังเด็ก ผูสูงอายุหรือชาวตางชาติ การเอาใจใสผูท่ีมาฟงดนตรี  โดยเฉพาะ
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ผูปวย  เชน  เม่ือมีผูปวยขอเพลง  เปนการใหกําลังใจผูปวยไดเปนอยางดีและทําใหผูปวยเกิดความรูสึก
ประทับใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 แสดงลักษณะการฟงเพลงของผูมาใชบริการโรงพยาบาล 
 

ผูวิจัยไดทําการเสนอตัวอยางบทเพลงท่ีมีความเหมาะสมสามารถใชบรรเลงใน
โรงพยาบาลได   ดังตอไปนี้ 

 

เพลงจากภาพยนตรและการตูน เด็ก 

เพลงไทยรวมสมัย

เพลงสากลรวมสมัย 

เพลงพระราชนิพนธ เพลงลูกกรุง 

เพลงแจส 

เพลงคลาสสิก 

บุคคลท่ัวไป 

ผูสูงอายุ 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



97 

ตารางท่ี 12  แสดงตัวอยางรายช่ือเพลงท่ีเหมาะสมสําหรับใชบรรเลงในโรงพยาบาลได 
 
เพลงไทยสากล

รวมสมัย 
เพลงสากลรวม

สมัย 
เพลงลูกกรุง เพลงแจส เพลงคลาสสิก

และเพลงอ่ืนๆ 
Live and Learn 
กอน 
กอนหินกอนนัน้ 
ขอจันทร 
ขอเปนคนหน่ึง 
ขอเพียงท่ีพักใจ 
คนข้ีเหงา 
คนพิเศษ 
คนไมมีวาสนา 
ความรัก 
ความรักเพรียก
หา 
คิดถึงเธอทุกทีท่ี
อยูคนเดียว 
คิดมาก 
ใจรัก 
เช่ือฉัน 
ดอกไม 
ดาว 
เดือนเพ็ญ 
เติมใจใหกัน 
ทรายกับทะเล 
ทําไมตองเธอ 
เธอหมุนรอบฉัน 

All my loving 
Beautiful Sunday 
Can’t help falling 
in love  
Can’t smile 
without you 
Close to you 
Desperado 
Have I Told you 
lately 
Hero 
How deep is you 
love 
How do I   live 
I just called to say 
I love you 
I will 
If I ain’t got you 
Imagine 
In my life 
Just the way you  
Leaving on the jet 
plane 
Let it be me 

กังหันตองลม 
เก็บรัก 
ขวัญใจเจาทุย 
ขวัญเรียม 
คนึงครวญ 
ความในใจ 
ความรัก 
ความรักเจาขา 
คิดถึง 
เงาไม 
จงรัก 
จันทร 
ช่ัวฟาดินสลาย 
น้ําเซาะทราย 
น้ําตาแสงใต 
บัวขาว 
บางปะกง 
บานเรา 
บุพเพสันนิวาส 
ฝากรักไวในเพลง 
พรหมลิขิต 
เพียงคําเดียว 
เพื่อคุณ 
มานไทรยอย 

All of me 
A foggy day 
At last 
Autumn Leaves 
Beyond the sea 
C’est si bon 
Cheek to cheek 
Days of wine and 
roses 
Dindi 
Don’t get around 
much anymore 
Don’t know why 
Don’t it make my 
brown eyes blue 
Dream a little dream 
of me 
Fly me to the moon 
Honeysuckle rose 
How high the moon 
I wanna be loved  
by you 

-เพลงพระราช
นิพนธ 
 
All I Ask of you 
Think of me 
I dreamed a 
dream 
Memory 
O mio babino 
carlo 
Santalucia 
Canon  
Lover concerto 
Subaru 
Sukiyaki 
Goodbye my 
love 
Tien Mi Mi 
Ywia Lieng Tai 
Piw Wor  Te  
Sin 
Mie Hua 
Nie Jen Me Sua 
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ตารางท่ี 12  แสดงตัวอยางรายช่ือเพลงท่ีเหมาะสมสําหรับใชบรรเลงในโรงพยาบาลได (ตอ) 
 
เพลงไทยสากล

รวมสมัย 
เพลงสากลรวม

สมัย 
เพลงลูกกรุง เพลงแจส เพลงคลาสสิก

และเพลงอ่ืนๆ 
ฉันหมุนรอบเธอ 
เธอเห็นทองฟา
นั่นไหม 
บาน 
บีบมือ 
ปลอยใจฝน 
เพียงแคใจ 
แพใจ  
มหัศจรรยแหงรัก 
มากกวารัก 
มีเธอ 
ยิ่งรูจักยิ่งรักเธอ 
รมสีเทา 
รอรัก 
รัก 
รักคือฝนไป 
รักแทเหนือ
กาลเวลา 
รักไมตองการ
เวลา 
เรามีเรา 
ลมหายใจ 
ลูกอม 
วอน 
วิมานดิน 

Love me tender 
Love will keep  us 
alive 
Loving you 
My way 
Nothing’s gonna 
change  my   love 
Puff the magic 
dragon 
Raindrop 
Right herewaiting 
Sha la la 
She 
Stupid cupid 
The end of the 
world 
The greatest love 
of all 
Tie the yellow 
ribbon 
Top of the world 
Valentine 
When you say 
nothing at all 
 

รักขามขอบฟา 
รักคุณเขาแลว 
รักไมรูดับ 
รักเอย 
ริมฝงนํ้า 
ลมรัก 
ลมหวน 
ลองแมปง 
ลาวดวงเดอืน 
วิมานสีชมพู 
สนามอารมณ 
สายชล 
สาวเชียงใหม 
สุขกันเถิดเรา 
เสนหา 
หนี้รัก 
หนึ่งในรอย 
หยาดเพชร 
หากรูสักนิด 
อสงไขย 
 

I wish you love 
I’ve got you  
under my skin 
Let’s fall in love 
Lullaby of  
birdland 
Mack the knife 
Misty 
Moonlight  serenade 
Nearness of  you 
On the sunny side of 
the street 
One note samba 
Quando Quando 
So nice 
Sway  
Smoke gets in your 
eyes 
Tea  for two 
Tennessee waltz 
The look of love 
What a wonderful 
world 

-เพลงจาก
ภาพยนตรและ
การตูน  
The sound of 
music 
If we hold on 
together  
Don’tcry for me 
argentina 
The way we were 
My favorite  
things 
My heart will go 
on 
Can you feel the 
love tonight 
Let it go 
Do you want to 
build the 
snowman 
Somewhere over 
the rainbow 
Colors of the 
wind 
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ตารางท่ี 12  แสดงตัวอยางรายช่ือเพลงท่ีเหมาะสมสําหรับใชบรรเลงในโรงพยาบาลได (ตอ) 
 
เพลงไทยสากล

รวมสมัย 
เพลงสากลรวม

สมัย 
เพลงลูกกรุง เพลงแจส เพลงคลาสสิก

และเพลงอ่ืนๆ 
สักวันหนึ่ง 
ส่ิงสําคัญ 
หนึ่งมิตรชิดใกล 
หยุด 
โอยโอย 

Yesterday 
Yesterday once 
more 
You’ve got a 
friend 

 You are the 
sunshine of my 
life 
You don’t know 
me 

Thousand years 
New York New 
York 
Moon river 
 

 
4.  การนําเสนอการแสดงดนตรีใหกับโรงพยาบาล  

เพื่อใหโรงพยาบาลสามารถมองเห็นภาพรวมของการจัดการแสดงดนตรีภายใน
โรงพยาบาลไดอยางชัดเจน และมีความสนใจท่ีจะวาจางนักดนตรีเพื่อจัดการแสดงดนตรีใน
โรงพยาบาล   นักดนตรีควรจะนําเสนอความนาสนใจของวงดนตรีและงบประมาณท่ีชัดเจนแก
โรงพยาบาล  เชน  การนําเสนอการแสดงของศิลปน  หรือการแสดงดนตรีในรูปแบบตางๆ  โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมทางดานสถานท่ี   กลุมลูกคาผูมาใชบริการโรงพยาบาล   ภาพลักษณของ
โรงพยาบาล  และปจจัยอ่ืนๆท่ีตอบสนองความตองการของโรงพยาบาลได  นักดนตรีอาจจะ
นําเสนอแผนการแสดงระยะยาวใหกับโรงพยาบาลผูวาจาง  เพื่อทําสัญญาวาจางในระยะยาว   หรือมี
การแนบคลิปการแสดงของวงดนตรีไปดวย  ซ่ึงขอมูลเหลานี้ยอมมีผลตอการตัดสินใจวาจางของ
โรงพยาบาล 

ผูวิจัยไดทําการเสนอตัวอยาง
การนําเสนอการแสดงดนตรีสําหรับโรง- 
พยาบาล  ดังนี้ 
วง Healthy  Sounds 
ลักษณะเพลง Easy Listening ท้ัง ไทยและ
สากล 
เคร่ืองดนตรี กีตาร  ไวโอลิน  ฟลูต  
ดับเบ้ิลเบส 
ราคา 5,000 บาท / 2 ช่ัวโมง 
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ตัวอยางจดหมายนําเสนอวงดนตรีเพื่อบรรเลงในโรงพยาบาล 
เรียน  โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
เร่ือง ขอนําเสนอการแสดงดนตรีโดยวง Healthy sound 
 เปนท่ีทราบกันดีวาโรงพยาบาลวิชัยยุทธเปนโรงพยาบาลระดับแนวหนาท่ีไดรับความ
นิยม  มีผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก  และมีมาตรฐานการใหบริการในระดับสูง   เพื่อเปนการชวย
เสริมสรางบรรยากาศท่ีดีภายในโรงพยาบาล  และยังสามารถผอนคลายความเครียดใหกับผูมาใช
บริการและบุคลากรโรงพยาบาลได  โดยเฉพาะในวันและเวลาท่ีมีผูมารับบริการเปนจํานวนมาก  วง
ดนตรี Healthy Sounds ความยินดีท่ีจะนําเสนอการแสดงดนตรีท่ีเหมาะกับผูมาใชบริการ
โรงพยาบาล  ซ่ึงวงของเราเปนวงดนตรีท่ีบรรเลงเพลงในสไตล Easy Listening ท้ังไทยและสากล  
ประกอบไปดวยเคร่ืองดนตรี 4 ช้ินคือ กีตาร  ฟลูต  ไวโอลิน  และดับเบ้ิลเบส  นักดนตรีของวงมี
ความเช่ียวชาญทั้งในลักษณะของเพลงบรรเลงและเพลงรองดวยประสบการณกวา 10 ป   สามารถ
ส่ือสารภาษาอังกฤษได และท่ีสําคัญวงของเราพรอมจะใหบริการดวยนักดนตรีท่ีมีบุคลิกดีและมีใจ
บริการ  เพื่อสงเสริมใหการบริการ 
ของโรงพยาบาลของทานมีภาพลักษณท่ีดีมากยิ่งข้ึน 
 หากทานมีความสนใจการแสดงดนตรีของวง Healthy Sounds  สามารถชมคลิปการ
แสดงสดของวงไดท่ี https://www.youtube.com/watch?v=5vL7kFlBvlQ  หรือติดตอสอบถาม
เพิ่มเติมไดท่ี คุณพัชรพงษ  จันทราพูน เบอรโทรศัพท XXXXXXXXX  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
การพิจารณาจากทาน 
 
        ดวยความเคารพอยางสูง 
 
        นายพัชรพงษ  จันทราพูน  
        หัวหนาวHealthy  Sounds 
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ตัวอยางการนําเสนอการแสดงเปยโนในฐานะนักเปยโน 
ปริศนา   พินิทนันท 
จบการศึกษาจาก   
คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วิชาเอกเปยโน 
ความถนัด 
Classical  Music  , Popular Music 
บทเพลงสุนทราภรณ 
ประสบการณ 
-กิจกรรมดนตรีเพื่อฟนฟูสุขภาพจิตท่ี
โรงพยาบาลศิริราช 
-กิจกรรมฟงดนตรีเถิดช่ืนใจ ท่ี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
-ครูสอนเปยโน โรงเรียนดนตรีจินตลีลา 
 ปริศนา   พินิทนันท   เ ร่ิมเรียน
เปยโนต้ังแตอายุ 7 ป  มีประสบการณใน
การเลนเปยโนมากมายต้ังแตขณะศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย  เปนนักเปยโนอาชีพท่ี
คว ามถนั ด ท้ั ง ก า รบรร เ ล งบท เพลง
คลาสสิกท้ังบาค โมสารท  และอ่ืนๆอีก
มากมาย  รวมท้ังการบรรเลงบทเพลงของ
วงสุนทราภรณในอดีตอีกดวย  ปจจุบัน
เปนครูสอนเปยโนท้ังเด็กและผูใหญ  หาก

ทานสนใจนักเปยโนเพื่อบรรเลงภายในโรงพยาบาลของทาน  โปรดติดตอไดโดยตรงท่ี XXXXXXX 
หรืออีเมล Pristhepianist@gmail.com 

บทสรุป 
ผูจัดทําการวิจัยไดทําการสรุปภาพรวมของการใชการแสดงดนตรีเพื่อเปนกิจกรรม

เสริมการบริการในโรงพยาบาล   โดยแสดงใหเห็นถึงขอดีและความนาสนใจของการจัดการแสดง
ดนตรีภายในโรงพยาบาล  ซ่ึงสามารถนําไปสูการเช่ือมโยงโอกาสและชองทางการทํางานของนัก
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ดนตรีกับการดําเนินธุรกิจประเภทโรงพยาบาลได  ตามท่ีไดนําเสนอในรูปแบบ “กลยุทธการ
ใหบริการแสดงดนตรีตอการบริการในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร”  ท้ังนี้  เนื่องจากไมอาจ
สรุปไดวา  การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีผลกําไรเพ่ิมมากข้ึนจากการจัดใหมีการแสดงดนตรี
ภายในโรงพยาบาล  จึงทําใหการวิจัยนี้มีจุดสําคัญคือ  การชี้ใหเห็นถึงความนาสนใจของการจัด
แสดงดนตรีในโรงพยาบาล  เพื่อเปนตัวกระตุนใหผูประกอบอาชีพนักดนตรีมีความกระตือรือลนใน
การขยายโอกาสในการทํางานของตนเองมากข้ึน  และยังสามารถชักจูงใหผูประกอบการหันมา
สนใจการเสริมบริการของโรงพยาบาลดวยการใชการแสดงดนตรีได  อยางไรก็ตาม  ขอมูลจากการ
วิจัยในคร้ังนี้ยังไมสามารถเก็บขอมูลการใหบริการแสดงดนตรีไดครบทุกโรงพยาบาล  เนื่องจาก
บางโรงพยาบาลไมมีนโยบายในการใหขอมูลศึกษาวิจัยท่ีไมเกี่ยวของทางดานการแพทย  จึงไม
สามารถนําขอมูลจากการสังเกตมาอางอิงและสรุปเนื้อหาวิจัยใหครอบคลุมกวานี้ได  

นอกจากนี้  ผูวิจัยยังมีความตองการที่จะสงเสริมความสําคัญของผูประกอบอาชีพนัก
ดนตรี  จึงหวังวางานวิจัยนี้จะมีสวนชักจูงใหนักดนตรีหันมาใสใจการศึกษาหาความรูและพัฒนา
ความเชี่ยวชาญในทักษะอาชีพของตนเอง  แลวนําไปตอยอดในการทํางานรวมกับสาขาอาชีพอ่ืนๆ  
ซ่ึงไมไดจํากัดอยูเพียงการเลนดนตรีและการสอนได  เชน  การแพทย การบําบัดรักษาทางจิตวิทยา  
การฟนฟูศักยภาพของบุคคลในลักษณะตางๆ  เปนตน  โดยผูประกอบอาชีพนักดนตรีสามารถ
นําเสนอตนเองในลักษณะของการเปนผูเช่ียวชาญที่สามารถใหคําปรึกษาทางดานดนตรี  สําหรับ
องคกรท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดดนตรีใหเหมาะสมกับสภาวะบรรยากาศตางๆได  รวมไป
ถึงการสรางสรรคแนวทางอื่นๆท่ีประดยชนของดนตรีสามารถเขาไปมีสวนรวมได   
 
ขอเสนอแนะ 

การวิจัยในคร้ังนี้มุงนําเสนอภาพรวมของการใชการแสดงดนตรีเพื่อการบริการใน
โรงพยาบาลเทานั้น  โดยทําการศึกษาจากโรงพยาบาลท่ีมีการวาจางนักดนตรีอยูแลว   ในการศึกษา
วิจัยคร้ังตอไป  ควรมุงประเด็นสํารวจความตองการและความเปนไปไดของโรงพยาบาลตางๆ  ใน
การวาจางนักดนตรีเพื่อทําการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ลักษณะการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลตางๆรวมไปถึงการศึกษาความตองการผูประกอบอาชีพนัก
ดนตรีของโรงพยาบาลในแนวทางอ่ืนๆ  ซ่ึงจะเปนประโยชนกับท้ังนักดนตรีและผูประกอบการ
โรงพยาบาลตอไป 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะภายหลังไดทําการศึกษาเร่ืองกลยุทธการใชการแสดงดนตรีเพื่อ
การบริการในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 
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1. ศึกษาเพิ่มเติมและทําการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมาใชบริการใน
โรงพยาบาล  ระหวางการแสดงดนตรีท่ีมีนักรอง  และการแสดงประเภทเพลงบรรเลง   

2.  ศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการจัดแสดงดนตรี
สําหรับองคกรอ่ืนๆท่ีมีบริบทใกลเคียงกับโรงพยาบาล  เชน  โรงเรียนดนตรีเพื่อใหบริการดาน
ดนตรีบําบัด  ในแนวทางของการประสานงานกับทางโรงพยาบาลหรือแพทย  เพื่อสงตัวผูปวยมารับ
การบําบัดอาการตางๆดวยดนตรีท่ีโรงเรียนดนตรี  แทนการไปรับการบําบัดท่ีโรงพยาบาล 

3. ศึกษาความเปนไปไดในการใหบริการจัดการแสดงดนตรีเพื่อสถานท่ีอ่ืนๆท่ีมี
บริบทใกลเคียงกับโรงพยาบาล  เชน  ศูนยพักฟนผูปวย  บานพักคนชรา  คายพักสําหรับผูอพยพ  
เปนตน  เพื่อบริหารจัดการการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอองคกรนั้นๆใหมาก
ท่ีสุด   
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รายการอางอิง 
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แบบสัมภาษณ 
เร่ือง “กลยุทธการใหบริการแสดงดนตรีตอการบริการในโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร” 
ช่ือ.....................................................................นามสกุล
........................................................................... 
ตําแหนงปจจบัุน................................................................................................................................. 
สถานท่ีทํางาน.................................................................................................................................... 
วันท่ีนดัสัมภาษณ............................................................................................................................... 
 
แนวทางการสมัภาษณ 
1. แนวคิดเร่ิมตนของการจัดใหมีการแสดงดนตรีในโรงพยาบาลคืออะไร 
2. ลักษณะของวงดนตรีท่ีทานเห็นวาเหมาะสมตอการบรรเลงภายในโรงพยาบาล 

   - เคร่ืองดนตรีอะไรบาง   เพลงท่ีเลนควรเปนเพลงแบบไหน หรือดนตรีในสไตลใด 
 - ท่ีมาของวงดนตรีควรเปนอยางไร จําเปนตองมีช่ือเสียงหรือไม 

  3. ความเหมาะสมในการแสดงดนตรีในดานตางๆ  
     - สถานท่ีท่ีจัดแสดง   วัน  เวลา  ชวงระยะเวลาท่ีแสดงดนตรีควรเปนอยางไร 
                  - ความดังของการแสดงดนตรีสงผลกระทบหรือไม  อยางไรบาง 
                  - การจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาลสามารถจัดไดท่ีบริเวณไหนของโรงพยาบาลไดบาง 
 4.ทานมีงบประมาณเทาใดในการจัดแสดงดนตรีในโรงพยาบาล(ตอเดือน) 
                 - ทานคิดวาโรงพยาบาลขนาดเล็กสามารถมีวงดนตรีไดหรือไม  
5. การมีวงดนตรีบรรเลงในโรงพยาบาลมีขอดีอะไรบาง  สามารถนําวงดนตรีไปใชในวาระอ่ืนๆได
หรือไม อยางไร 
                   - ผูท่ีมาใชบริการและบุคลากรในโรงพยาบาลมีความพึงพอใจและผลตอบรับอยางไรบาง 
                 - การแสดงดนตรีในโรงพยาบาลชวยเสริมสรางภาพลักษณไดหรือไม อยางไร 
6. นักดนตรีควรมีปฏิสัมพันธกับผูชมอยางไรบาง  และผูชมสามารถมีสวนรวมกับการแสดงดนตรี
ไดหรือไม อยางไรบาง 
                - บุคลิกลักษณะของนักดนตรีควรเปนอยางไร  แตงกายอยางไร 
7. ทานสนใจการนําศิลปนรับเชิญอ่ืนๆมาจัดการแสดงในโรงพยาบาลหรือไม 
                 - หากมีการแสดงดนตรีในลักษณะอ่ืนมานําเสนอจะสนใจหรือไม 
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แบบตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยของผูเชี่ยวชาญ (IOC) 
 

เร่ือง “กลยุทธการใหบริการแสดงดนตรีตอการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง : แบบประเมินความเท่ียงตรง (IOC) ของเคร่ืองมือการวิจัย เร่ือง “กลยุทธการใหบริการ
แสดงดนตรีตอการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ”  เพื่อประเมินความ
เหมาะสมในการนําเคร่ืองมือการวิจัยไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะทางประชากร 
คําชี้แจง: กรุณาขีดเคร่ืองหมายถูกในชองหนาหัวขอท่ีทานเลือก 
 

เพศ รายไดเฉล่ียตอเดือน การศึกษา 

 หญิง        ตํ่ากวา 10,000 บาท         50,000 – 100,000 บาท     ตํ่ากวาปริญญาตรี 
 ชาย     10,000 – 30,000บาท        มากกวา100,000บาท  ปริญญาตร ี

อายุ  30,001-50,000บาท   ปริญญาโท 

 ........... ป        สูงกวาปริญญาโท 

 
สวนท่ี 2  พฤตกิรรมผูบริโภคในตลาดบริการ  
คําชี้แจง : กรุณาขีดเคร่ืองหมายถูกในชองหนาหวัขอท่ีทานเลือก 
 

1.ทานมาโรงพยาบาลเพ่ือ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  เขารับการรักษา    เยี่ยมผูปวย  ตรวจรักษา   ติดตามผลการรักษา 
 มาทํางาน  มาเพ่ือจุดประสงคอื่นคือ………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 เหมาะสม ไมแนใจ ไมเหมาะสม 
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2. ความถ่ีในการมาใชบริการโรงพยาบาล 
 

 ทุกวัน  2-3ครั้งตอสัปดาห  2-3ครั้งตอเดือน  เดือนละครั้ง 

 2-3เดือนครั้ง  6เดือนครั้ง  ปละครั้ง  นานกวาปละครั้ง 
ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 เหมาะสม ไมแนใจ ไมเหมาะสม 

   
 

3. ระยะเวลาท่ีทานมาใชบริการโรงพยาบาลในคร้ังนี้ 
 

 นอยกวา1
ชั่วโมง 

 1-2 ชม.  3-5 ชม.  1วัน  2-3 วัน  มากกวา3 วัน(ระบุ
.......................) 

ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 เหมาะสม ไมแนใจ ไมเหมาะสม 

   
 

4. ทานมารับชมดนตรีบอยแคไหน 
 

    2-3ครั้งตอสัปดาห  พ่ึงมาครั้งแรก  ทุกครั้งที่มาโรงพยาบาล 

ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 เหมาะสม ไมแนใจ ไมเหมาะสม 

   

 

5. ทานใชเวลาเพ่ือรับชมดนตรีนานเทาใด 
 

 ตลอดเวลาการแสดง  1ช่ัวโมง  ครึ่งช่ัวโมง  นอยกวาครึ่งช่ัวโมง 

ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 เหมาะสม ไมแนใจ ไมเหมาะสม 
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6.  เหตุผลในการมาฟงดนตรี 
 

 รอจายคาบริการ  รอรับการรักษา  รอพบแพทย  ชวงพักผอนระหวางวัน 

 พาผูปวยมาฟง  รอเยี่ยมผูปวย        เหตุผลอื่น.............................................. 

ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 เหมาะสม ไมแนใจ ไมเหมาะสม 

   
 

7.ปกติทานชอบฟงดนตรีประเภทไหน 

 
  Classical    Jazz  ลูกทุง  ลูกกรุง  รวมสมัยทั่วไป  อื่นๆ

.............................. 
ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 เหมาะสม ไมแนใจ ไมเหมาะสม 

   
 

8. ทานคิดวาบทเพลงท่ีใชบรรเลงในโรงพยาบาลควรเปนบทเพลงประเภทใด 
 
  Classical    Jazz  ลูกทุง  ลูกกรุง  รวมสมัยทั่วไป  อื่นๆ......................... 

ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 เหมาะสม ไมแนใจ ไมเหมาะสม 

   

 
สวนท่ี  3  ความพึงพอใจตอการแสดงดนตรีในโรงพยาบาล 
คําชี้แจง: กรุณาเลือกคะแนนระดับความพึงพอใจ 
  มีระดับความพึงพอใจมาก 5  คะแนน 
  มีระดับความพึงพอใจดี  4 คะแนน 
  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
  มีระดับความพึงพอใจนอย 2 คะแนน 
  มีระดับความพึงพอใจต่ํา  1 คะแนน 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 Ps ท่ีมีผล
ตอความพึงพอใจในการจัดแสดงดนตรีใน

โรงพยาบาล 

ระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 1 
เหมาะสม 

0 
ไมแนใจ 

-1 
ไมเหมาะสม

ดานผลิตภัณฑ (Product) 
1. ทานคิดวาประเภทของวงดนตรีเหมาะสม
สําหรับการบรรเลงในโรงพยาบาลหรือไม 

        

2.  ทานคิดวานักดนตรีมีความเช่ียวชาญมาก
ขนาดไหน 

        

3.  ทานพอใจในบุคลิกลักษณะของผุบรรเลง
ดนตรีมากนอยเพียงใด 

        

4.  ทานคิดวาการแตงกายของนักดนตรี
เหมาะสมแคไหน 

        

5.  ทานพอใจที่ทางโรงพยาบาลมีการจัดแสดง
ดนตรีมากแคไหน 

        

ดานราคา  (Price) 
6.  ทานรูสึกผอนคลายจากการรับฟงการ

บรรเลงดนตรีที่โรงพยาบาลมากนอย
เพียงใด 

        

7.  ทานช่ืนชมการแสดงของวงดนตรีมากนอย
เพียงใด 

        

8.  ทานคิดวาการมารับชมดนตรีกอใหเกิดผลดี
ตอผูปวยมากขนาดไหน   

        

9.  ทานมีการบอกเลาใหผูอื่นทราบถึงการ
แสดงดนตรีที่โรงพยาบาล   

        

ดานสถานท่ี (Place) 
10. บริเวณสถานที่ในการจัดการแสดงดนตรีมี

ความเหมาะสม 

        

11. มีการจัดสถานที่และสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมเพ่ือการรับชมดนตรี  

        

13. บริเวณที่จัดแสดงดนตรีมีความสะดวกตอผู
สัญจรผานไปมา   

        

14.  การใชเครื่องขยายเสียงของการบรรเลง
ดนตรีมีความเหมาะสมหรือไม  
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 Ps ท่ีมีผล
ตอความพึงพอใจในการจัดแสดงดนตรีใน

โรงพยาบาล 

ระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 1 
เหมาะสม 

0 
ไมแนใจ 

-1 
ไมเหมาะสม

ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) 
15. โรงพยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาล

มีการใหขอมูลแกทานเรื่องการจัด แสดง
ดนตรีในโรงพยาบาล  

        

16. ทานทราบวันและเวลาที่ทางโรงพยาบาลมี
การจัดแสดงดนตรี 

        

17. ทานเลือกมาใชบริการที่โรงพยาบาลเพื่อ
รับชมการแสดงดนตรี                                

        

18.  ทานทราบท่ีมาของนักดนตรีหรือวงดนตรี
ที่ทําการแสดง  

        

ดานบุคลากร (Peoples) 
19. ทานคิดวานักรองและนักดนตรีควรแตง

กายดวยชุดเปนทางการ เชน สูท  เนคไท   
เครื่องแบบ 

        

20. ทานคิดวานักรองและนักดนตรีควรแตง
กายดวยชุดสบายๆทั่วไปเชน กางเกงยีนส  
เสื้อยืด  เสื้อผาแฟช่ัน 

        

21. ทานคิดวานักรองและนักดนตรีควรแตง
กายดวยชุดสวยงาม เชน  เสื้อนอก ชุด
กระโปรงก่ึงราตรี 

        

ดานกระบวนการบริการ (Process) 
22. ทานสนับสนุนใหโรงพยาบาลจัดกิจกรรม

การแสดงดนตรีเพ่ิมมากขึ้นกวาน้ี 

        

23. ความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดใหมีการ
แสดงดนตรี 

        

24. ทานคิดวาโรงพยาบาลควรจัดใหมีการ
แสดงดนตรีเฉพาะในชวงเวลาที่มีผูมาใช
บริการมากเปนพิเศษ 

        

25. ทานคิดวาโรงพยาบาลควรจัดใหมีการ
แสดงดนตรีทุกวัน 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 Ps ท่ีมีผล
ตอความพึงพอใจในการจัดแสดงดนตรีใน

โรงพยาบาล 

ระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1 2 3 4 5 1 
เหมาะสม 

0 
ไมแนใจ 

-1 
ไมเหมาะสม

ดานกายภาพ(Physical  Evidence) 
26. การชมดนตรีรบกวนการรับบริการอ่ืนของ

ทานในโรงพยาบาลหรือไม                       

        

27. ระดับความดังของการบรรเลงเหมาะสม
กับสถานที่ 

        

 28. ทานใชบริการรานคาอื่นๆภายใน
โรงพยาบาล เชน รานกาแฟ  รานดอกไม  
รานอาหาร ขณะรับชมการแสดงดนตรี
ดวย 

        

 29.จากบริเวณที่รับชมดนตรี ทานสามารถได
ยินประกาศอื่นๆของทางโรงพยาบาลอยาง
สะดวก 

        

 30. ความสบายของเกาอี้ที่มีใหบริการในการ
รับชมดนตรี 

        

 

 
ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………................................. 
 
     (ลงช่ือ)……………………….............. (ผูประเมิน) 
 (……………………………..) 
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