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คุณภาพการบริการต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน   

 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

(THE SERVICE QUALITY FOR MAKING DECISION TO USE SURVICE 

OF PRIVATE HOSPITAL  

IN BANGKOK METROPOLITAN AREA AND ITS VICINITY) 

กมนวรรณ มั่นมาก 1  กติติพนัธ์  คงสวสัดิ์เกยีรติ  2 

----------------------------------------------------------------- 

   บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนั

ของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน                

(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการรับรู้คุณภาพของผูรั้บบริการกบัการ

ตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน(3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) กับการตัดสินใจใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน  

การศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตัวอย่างเป็นผูรั้บบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปลายปิดและการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จเชิงสถิติ โดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย เพื่อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป  และสถิติเชิง 

อนุมานใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวั

แปรตาม ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

 1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความแตกต่างต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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2. จากการศึกษาปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการ พบว่า ด้านความเป็น

รูปธรรมของการบริการ และดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ มีความสัมพนัธ์ต่อ  

การตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ดา้นราคาและการจดั

จาํหน่าย  มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คําสําคัญ : การตดัสินใจ, โรงพยาบาลเอกชน 

Abstract 

 The purpose of this independent study were (1) to study difference of 

personal factor and decision to use service of private.  (2) to study relationship 

between the quality perception factor and decision to use service of private.  (3) to 

study study relationship between the marketing mix factor and decision to use 

service of private hospital.. 

 In this study, the sample was 400 customers. The instrument of this study 

was closed – end questionnaire. The data was analyzed by using computer program. 

Descriptive statistics were used to describe the basic features of the data about the 

respondents. Inferential statistics were used to test hypothesis to consider. The 

relationship between independent and dependent variables. 

Results found as follows : 

 1. Considering personal factors, it was found that gender, age, occupation, 

marital status and    monthly income  have different decision on use service of 

private hospital in Bangkok metropolitan area and its vicinity. 

 2. Considering quality perception factors, it was found that price and place 

have influence on use service of private hospital in metropolitan area and its 

vicinity. 
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 3. Considering quality perception factors, it was found that tangibles and 

responsiveness have influence on use service of private hospital in Bangkok 

metropolitan area and its vicinity.  

KEYWORDS : DECISION, PRIVATE HOSPITAL 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัจาํนวนประชากรในประเทศมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน ทาํให้รูปแบบการ

ดาํเนินชีวิตเปล่ียนแปลงไป  โดยเฉพาะมีการให้ความสําคญัในดา้นสุขภาพเพิ่มมาก

ข้ึน สังเกตได้จากการท่ีคนเรามีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกันมากข้ึน ซ่ึงปัญหาทาง

สุขภาพล้วนแล้วแต่ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้  โรงพยาบาลถือเป็นสถานบริการ

สาธารณสุขท่ีครอบคลุมทั้งการป้องกนัโรค  การส่งเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล 

ตลอดจนการช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจใหมี้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง หาก

บริการของโรงพยาบาลดี ประชาชนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานก็จะช่วยให้

ประชาชนโดยรวมมีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ซ่ึงจะเห็นไดว้่าแนวโน้มของ

ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันกันรุนแรงมากข้ึน  มีการควบกิจการ มีการขยาย

เครือข่าย  และมีการเสนอบริการประเภทใหม่ ๆ ดังนั้น ธุรกิจโรงพยาบาลจึง

จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาทั้งคุณภาพการบริการทั้งองคก์ร  เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการมากท่ีสุด 

   จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่

ผูรั้บบริการมีความคิดและตดัสินใจอยา่งไรเก่ียวกบัคุณภาพของโรงพยาบาลเอกชน 

ตลอดจนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อจะไดน้าํแนวคิดและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูรั้บบริการไปวิเคราะห์เป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รใหต้รงตาม

ความตอ้งการของผูรั้บบริการมากท่ีสุด                 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 
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2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการรับรู้คุณภาพของผูรั้บบริการกบั

การตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

3.เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(marketing mix หรือ 4P’s) กบัการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้การบริการของโรงพยาบาลเอกชน  

สามารถนําข้อเปรียบเทียบท่ีได้จากการศึกษาไปพฒันา  และเป็นแนวทางในการ

กาํหนดทิศทางการบริการได ้

2. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย  และจดัการให้การบริการ

สอดคลอ้งรับต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการได ้

 3. สามารถนาํไปเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แก่ผูส้นใจใหไ้ดรั้บรู้  โดยสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ

สมรส สิทธิการรักษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการ ท่ีประกอบดว้ยดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจ

ได ้(reliability) ดา้นความน่าเช่ือถือได ้ (assurance)  ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ

บ ริก า ร  ( tangibles) ด้า นก า ร เข้า ใ จแ ล ะ ค วา ม เ ห็นอก เ ห็นใ จ  ( empathy)  แล ะ                  

ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (responsiveness) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

 3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ท่ีประกอบดว้ย 

ดา้นผลิตภณัฑ์ (product) ดา้นราคา(price) ดา้นการจดัจาํหน่าย (place) และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาล

เอกชน 
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ขอบเขตการวจัิย 

 ป ร ะ ช า ก ร เ ป้ า ห ม า ย เ ป็ น ผู ้ใ ช้บ ริ ก า ร โ ร ง พ ย า บ า ล เ อ ก ช น  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีจาํนวน 400 คนใช้ระยะเวลา

การศึกษา 4 เดือน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม  ตวัแปรท่ีศึกษาคร้ังน้ีมี      

2 กลุ่ม ไดแ้ก่ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม      ตวัแปรอิสระประกอบดว้ย ปัจจยัส่วน

บุคคล การรับรู้คุณภาพการบริการ ส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปรตาม เป็นการ

ตดัสินใจรับบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

กรอบแนวคิด 

 ตวัแปรอิสระ                            ตวัแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

2. แนวความคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

อนุวฒัน์ ศุภชูติกุล (2536, หนา้ 45) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพ หมายถึง 

ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการหรือลูกคา้ 

ฉัตยาพร เสมอใจและมทันียา สมมิ(2546) กล่าวว่า การตดัสินใจ (decision 

making) หมายถึงกระบวนการในการเลือกท่ีกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ี

มีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ   

ในชีวติประจาํวนั 

สุรศกัด์ิ นานานุกูล และคณะ (2538, หนา้ 111) กล่าววา่ คุณภาพเป็นกลยุทธ์

ทางธุรกิจท่ีมีความสาํคญัระดบัสูงสุดทุกองคก์ร  ถา้มีคุณภาพแลว้ก็จะสามารถเอาชนะ

คู่แข่งขนัไดโ้ดยจะตอ้งเนน้ความพอใจของลูกคา้ก่อน   

ปัจจยัส่วนบุคคล 

การรับรู้คุณภาพการบริการ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

การตดัสินใจ 

รับบริการ

โรงพยาบาล

เอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 
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สรวีย ์ วิศวชยัวฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลงัวิกฤตนํ้ าท่วมปี 

2554  พบวา่ ราคา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคใน                

เขตกรุงเทพมหานคร หลงัวกิฤตนํ้าท่วมปี 2554  

 อลิสา ศิรินาฏเจริญ (2555) ศึกษาเร่ือง บทบาทธุรกิจคา้ปลีกในสถานีต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชส้ถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้น

ราคา และจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กนกกาญจน์ โชคกาญจนวฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านขายยาในเขต

พระนครศรีอยธุยา 

 มญัชุตา ก่ิงเนตร (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ราคาและช่องทางการให้บริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใ ช้บ ริ ก า รธ นา ค า รบ นอิ นเท อร์ เ น็ ตข อง ธ นา ค า รก รุง เท พ  จํา กัด (ม ห า ช น )                                

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 หทยัทิพย ์เจติยวรรณ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีม

อาบนํ้าของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ 

ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

ครีมอาบนํ้าของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

                การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “คุณภาพการบริการต่อการตดัสินใจใช้

บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยไดมี้การดาํเนินการตามขั้นตอน

การศึกษาดงัน้ี 
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  การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

            ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูรั้บบริการท่ีใช้บริการของ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 23.3 ล้านคน 

(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ [สสช.]. 2551) และไดก้าํหนดการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน

จากตาราง TaroYamane ใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

               การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

               การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล มี 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีมี                             

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน มี 25 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน มี 19 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน มี 4 ขอ้ 

                การประมวลผล และการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การประมวลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้โปรแกรมสําเร็จเชิงสถิติโดย

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

            1. การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic)  

    1.1 Frequency  :  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ  

     สถานภาพสมรส สิทธิการรักษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

    1.2 Descriptive : ปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการ ปัจจยั 

    ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจใชบ้ริการ 

    โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
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2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

       2.1 T- test , F-test (One way ANOVA)    

       2.2 (Multiple Regression Analysis) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษา คุณภาพการบริการต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 72.00 อายุระหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.50 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 73.30 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 61.80 

สถานภาพสมรสโสด คิดเป็นร้อยละ 67.50 สิทธิการรักษาประกนัสังคม คิดเป็นร้อย

ละ 57.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.80 เม่ือ

ทดสอบสมมติฐาน ทราบผลดงัน้ี 
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ตาราง 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ค่านยั 

สาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.00* ˇ  

อาย ุ 0.00* ˇ  

ระดบัการศึกษา  0.17  ˇ 

อาชีพ 0.00* ˇ  

สถานภาพสมรส 0.01* ˇ  

สิทธิการรักษา  0.38  ˇ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.00* ˇ  

ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้  0.19  ˇ 

ดา้นความน่าเช่ือถือได ้  0.78  ˇ 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 0.00* ˇ  

ดา้นการเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจ  0.06  ˇ 

ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 0.00* ˇ  

ดา้นผลิตภณัฑ์  0.10  ˇ 

ดา้นราคา 0.00* ˇ  

ดา้นการจดัจาํหน่าย 0.00* ˇ  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.34  ˇ 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที ่1. 

เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไม่แตกต่างกนั  

 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

 สิทธิการรักษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไม่แตกต่างกนั  

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานที ่2. และสมมติฐานที ่3. 

ตาราง 2 

ปัจจัยการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ 

โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (400 คน)    

ตวัแปร B t Sig 

(Constant) 

ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้(X1) 

ดา้นความน่าเช่ือถือได ้(X2) 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (X3) 

ดา้นการเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจ (X4) 

ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (X5) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ (X6) 

ดา้นราคา (X7) 

ดา้นการจดัจาํหน่าย (X8) 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (X9) 

 

4.49 

0.06 

0.17 

-0.22 

-0.06 

0.29 

-0.08 

0.16 

0.18 

0.05 

9.49 

1.32 

0.28 

-4.53 

-1.90 

5.14 

-1.67 

3.63 

3.12 

0.96 

 0.00* 

0.19 

0.78 

 0.00* 

0.06 

 0.00* 

0.10 

  0.00* 

  0.00* 

0.34 

                          R = 0.67            R2 = 0.45              SEE = 0.30                                                                                  

                          F = 34.87          Sig = 0.00* 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

ปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านเป็นรูปธรรมของการบริการ 

และด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้แต่ปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการดา้น

ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้ดา้นความน่าเช่ือถือได ้และดา้นการเขา้ใจและความเห็นอก
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เ ห็นใ จ ไ ม่ มี ค ว า ม สั ม พัน ธ์ กับ ก า รตัด สิ นใ จใ ช้บ ริก า รโรง พ ย า บ า ล เอก ช น                     

จึงปฏิเสธสมมติฐาน  โดยปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ยกเวน้ด้านการเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจท่ีมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม 

ส่วนในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านราคาและด้านการจัด

จําหน่ายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์และด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชน จึงปฏิเสธสมมติฐาน   โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเวน้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม 

โดยสรุปมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.67 และประสิทธิภาพ

ในการพยากรณ์ท่ีระดบัร้อยละ 45 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 อภิปรายผล 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนั

ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน          

(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการรับรู้คุณภาพของผูรั้บบริการกบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

โรงพยาบาลเอกชน โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

ผูรั้บบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 400 

คน และใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
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T-test, F-test   (One Way ANOVA)และ MRA สาํหรับวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงทาํการศึกษา

ระหวา่งเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 

 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-30 

ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีสถานภาพโสด สิทธิ

การรักษาประกนัสังคม มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ให้ความสําคญัมากท่ีสุด ในด้านความ

เช่ือมัน่ไวว้างใจไดก้บัการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือให้พร้อมใช ้ดา้นความน่าเช่ือถือไดก้บั

เจ้าหน้าท่ีมีอธัยาศยัท่ีดี ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการกับสภาพแวดล้อม

สวยงามมีระเบียบด้านการเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจกับเจ้าหน้าท่ีแจ้งข้อมูล                   

อยา่งครบถว้น ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการกบัระบบการบริการมีความรวดเร็ว 

สาํหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ให้ความสําคญัมากท่ีสุดในดา้นผลิตภณัฑ์กบั

รูปแบบการบริการมีคุณภาพ ดา้นราคากบัรับบริการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต ดา้นการ

จดัจาํหน่ายกบัการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม ดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัส่วนลดและ

โปรโมชัน่พิเศษ สําหรับการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ให้ความสําคญั

มากท่ีสุดกบัความเช่ือวา่เลือกรับบริการไดถู้กตอ้ง  

สาํหรับการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ยกเวน้ระดบัการศึกษา และสิทธิการรักษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ                   

ใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนท่ีไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ี พบวา่ ปัจจยัการรับรู้คุณภาพ

การบริการ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการและดา้นการตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ด้าน                     

ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้ดา้นความน่าเช่ือถือได ้และดา้นการเขา้ใจและความเห็นอก

เห็นใจไม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากน้ี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
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ได้แก่ด้านราคาและด้านการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 แต่ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผล

การศึกษามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดงัน้ี 

สุรศกัด์ิ นานานุกูล และคณะ (2538, หนา้ 111) กล่าววา่ คุณภาพเป็นกลยุทธ์

ทางธุรกิจท่ีมีความสาํคญัระดบัสูงสุดทุกองคก์ร  ถา้มีคุณภาพแลว้ก็จะสามารถเอาชนะ

คู่แข่งขนัไดโ้ดยจะตอ้งเนน้ความพอใจของลูกคา้ก่อน   

สรวีย ์ วิศวชยัวฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลงัวิกฤตนํ้ าท่วมปี 

2554  พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลงัวิกฤตนํ้ าท่วมปี 

2554  

 อลิสา ศิรินาฏเจริญ (2555) ศึกษาเร่ือง บทบาทธุรกิจคา้ปลีกในสถานีต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชส้ถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้น

ราคา และจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กนกกาญจน์ โชคกาญจนวฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านขายยาในเขต

พระนครศรีอยธุยา 

 มญัชุตา ก่ิงเนตร (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ราคาและช่องทางการให้บริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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 หทยัทิพย ์เจติยวรรณ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือครีม

อาบนํ้าของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ 

ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

ครีมอาบนํ้าของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรจะขยายพื้นท่ีในการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีทัว่ถึงและครอบคลุมมาก

ยิง่ข้ึน  

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาให้ลึกลงไปในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และ

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาในปัจจุบนัท่ีมี

ประชากรจํานวนไม่มากนักท่ีตัดสินใจและให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. ควรทาํการวิจยัเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานขอ้มูลให้มีความ

ทนัสมยัอยูเ่สมอและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  

 4.ควรศึกษาสภาวะแข่งขนัของโรงพยาบาลเอกชนในพื้นท่ี                          

เขตกรุงเทมหานคร และ จงัหวดัใกลเ้คียงเพื่อนาํมาเปรียบเทียบกลยทุธ์และปรับปรุง

การส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัของการใหบ้ริการ

ต่อไป 

6. บรรณานุกรม 

กลัยา ดาํรงศกัด์ิ. (2544). การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพ  

การบริการเพ่ือประเมินระดับความพอใจของผู้ รับบริการ (กรณีศึกษา : 

โรงพยาบาลวิภาวดี). วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจบณัฑิต. สาขาบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ฉตัราพร เสมอและมทันียา สมมิ. (2545). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร :                  

สาํนกัพิมพเ์อก็ เปอร์เน็ท จาํกดั. 

ฉัตยาพร เสมอใจและมทันียา สมมิ. (2546). พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์คร้ังท่ี 2). 

กรุงเทพมหานคร: ธรรกมลการพิมพ.์ 

 



271 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

ชยัเสฏฐ ์ พรหมศรี. (2550). รวยด้วยคุณภาพการบริการท่ีเหนือช้ัน. นนทบุรี:  

บริษทั ชบาพบัลิชช่ิง เวร์ิกส จาํกดั. 

นวลลกัษณ์ บุษบง, ร.อ. หญิง. (2541). ตัวประกอบคุณภาพบริการในแผนกผู้ ป่วย

นอกตามความคาดหวังของผู้ ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร. 

วทิยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์,  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

พชัรี ทองแผ.่ (2540). คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน 2.

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล,  

          จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

รตนพร บุริประเสริฐ. (2550). คุณภาพการบริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง:

กรณีศึกษา ผู้ป่วยนอกนรีเวชกรรม. ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 

สาขาการบริหารงานทัว่ไป, วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยับูรพา. 

รัตนา พงศ์จารุสถิต. (2541). การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

วฒิุชยั จาํนงค.์ (2533). พฤติกรรมการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, (2534). กลยทุธ์ทางการตลาด. กรุงเทพมหานคร: วสิิทธ์พฒันา. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพธ์รรมสาร จาํกดั. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ. (2539). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร:      

  วสิิทธ์ิพฒันา. 

ศิวารัตน์ ณ ปทุม, สุรกิจ เทวกุล และปริญ ลกัษตานนท.์ (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค

ช้ันสูง. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ ์Brand Agebook. 

เศาวนิต เศาณานนท.์ (2542). ภาวะผู้นาํ. นครราชสีมา: คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏั

นครราชสีมา. 

สมิต  สัชฌุกร. (2550). การต้อนรับและบริการท่ีเป็นเลิศ. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์

เดือนตุลา. 



272 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

สุภาภรณ์ พลนิกร. (2548). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: บริษทั โฮลิสติก 

พบัลิชช่ิง จาํกดั. 

สุรศกัด์ิ นานานุกุล และคณะ. (2538). คู่มือ QC หลักฐานพื้นฐานของกลุ่มสร้าง

คุณภาพงานในญ่ีปุ่นและไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานกังานแผนงานธนาคาร

กรุงเทพจาํกดั. 

สุวิมล แมน้จริง. (2546). การจดัการการตลาด.กรุงเทพฯ : โรงพิมพบ์ริษทั เอส.เอ็น.

กรุ๊ป จาํกดั. 

อดุลย์ จาตุรงคกุลและดลยา จาตุรงคกุล.  (2551) . พฤติกรรมผู้ บ ริโภค. 

กรุงเทพมหานคร: บริษทัวรัิตน์ เอด็ดูเคชัน่ จาํกดั. 

อนุวฒัน์  ศุภชุติกุล และคณะ. (2542). ขั้นตอนการทาํกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ

สาํหรับบริการสุขภาพ (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพฒันาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล. 

Gore, William J. and J.W. Dyson, ed. (1964). The Making of decision : A reading in 

administative behavior. New York : The Free Press of Glences Collier of 

Macmillan. 

Kotler, P. (2002). Marketing Management (5thed.). New Jersey: Prientice-Hall. 

Szilagyi, A.D. (1984). Management and performance. IIIinois : Scott Fresmens. 

กนกกาญจน์ โชคกาญจนวฒัน์. (2555). ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยา ในเขตพระนครศรีอยุธยา. วารสาร

การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ก.ค.-ก.ย. 

2555. คน้เม่ือ 5 พฤศจิกายน 2555, จาก http://www.sathorn.net/  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, สํานกังานสถิติแห่งชาติ. (2551). 

สถานะความพร้อมธุรกิจบริการสาขาสุขภาพและวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง. คน้เม่ือ              

7 กันยายน 2555, จาก http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals /0/          

compet_ health.pdf 

 

http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/compet_health.pdf
http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/compet_health.pdf


273 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

กรีฑาพล พิชญพ์นัธ์. (2555). ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านเช่าวีดีโอในประเทศไทย. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและการ

บริหารธุรกิจปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 เม.ย.-มิ.ย. 2555. คน้เม่ือ 5 พฤศจิกายน 2555,                

จาก http://www.sathorn.net/ 

ไกรสร บูชารัตนชยั. (2555). การตัดสินใจเลือกซ้ือข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและการ

บริหารธุรกิจปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มี.ค. 2555. คน้เม่ือ 5 พฤศจิกายน 2555, 

จากhttp://www.sathorn.net/ 

ฉตัรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ. (2554). ความเหมือนของการทดสอบทีและการวิเคราะห์การ

แปรปรวนกับการวิเคราะห์การถดถอย “แฟ้มขอ้มูล”. คน้เม่ือ 5 พฤศจิกายน 

2555, จาก http://www.sathorn.net/ 

ชลาลยั เจติยวรรณ. (2555).ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต บริษัท 

บัตรกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) (KTC) ของผู้ ถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร. 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจปีท่ี 2 ฉบบัท่ี1  

ม.ค.-มี.ค. 2555. คน้เม่ือ 5 พฤศจิกายน 2555, จาก http://www.sathorn.net/ 

ญาดา ช่ืนชุ่ม. (2555). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงิน การ

ลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ก.ค.-ก.ย. 2555. คน้เม่ือ                  

5 พฤศจิกายน 2555, จาก http://www.sathorn.net/   

มญัชุตา ก่ีงเนตร. (2554). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารบน

อิ น เ ต อ ร์ เ น็ต ข อ ง ลู ก ค้ า ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ  จํา กั ด  ( ม ห า ช น ) ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ 

ปีท่ี  1 ฉบับท่ี 4 ต.ค.-ธ.ค. 2555.  ค้นเม่ือ 5 พฤศจิกายน 2555, 

จาก http://www.sathorn.net/ 

วรวิทย์ พฒันาอิทธิกุล. (แฟ้มข้อมูล). บทเรียน E-learning วิชาการโฆษณาและ

พฤติกรรมผู้บริโภค. คน้เม่ือ 10 กนัยายน 2555, จาก http://www.nsru.ac.th. 

http://www.sathorn.net/
http://www.sathorn.net/
http://www.sathorn.net/
http://www.nsru.ac.th/


274 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

วิไลวรรณ อุดมโชคพิพฒัน์. (2555). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

สินเช่ือ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงิน 

การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ก.ค.-ก.ย. 2555. 

คน้เม่ือ 5 พฤศจิกายน 2555, จาก http://www.sathorn.net/ 

สรวีย์ วิศวชัยว ัฒน์.  (2555). การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลงัวิกฤตนํ้ าท่วมปี 

2554.วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 

1 ม.ค.-มี.ค. 2555. คน้เม่ือ 5 พฤศจิกายน 2555, จาก http://www.sathorn.net/ 

สมพร กล่ินแพทยกิ์จ. (2555). ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือรถยนต์กับ

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

 ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 ก.ค.-ก.ย. 2555. ค้นเม่ือ 5 พฤศจิกายน 2555, จาก 

http://www.sathorn.net/ 

หทยัทิพย ์เจติยวรรณ. (2555). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมอาบนํา้ของผู้หญิง

ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและการ

บริหารธุรกิจปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มี.ค. 2555. คน้เม่ือ 5 พฤศจิกายน 2555, 

จาก http://www.sathorn.net/ 

อลิสา ศิรินาฎเจริญ. (2554). บทบาทธุรกิจค้าปลีกในสถานีต่อการตัดสินใจเลือกใช้

สถานีบริการนํา้มัน ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงิน การ

ลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 4 ต.ค.-ธ.ค. 2554. คน้เม่ือ 

 5 พฤศจิกายน 2555, จาก http://www.sathorn.net/ 

อจัฉริชา มนตรีกุล ณ อยุธยา. (2555). การศึกษาการตัดสินใจซ้ือ Application ของแท้

จากร้าน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : Application ของแท้จาก

ร้าน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด

และการบริหารธุรกิจปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มี.ค. 2555. คน้เม่ือ 5 พฤศจิกายน 

2555, จาก http://www.sathorn.net/ 

               

             


	มัญชุตา กิ่งเนตร (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ราคาและช่องทางการให้บริการ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร...

